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ÖN SÖZ 

İnsan düşünebilen bir varlıktır ve bu özelliğiyle diğer canlılardan ayrılır. İnsan, 

düşünsel becerileri sayesinde çevresinde olup bitenleri algılar, yorumlar, değerlendirir ve 

muhakeme eder. Birçok olaylar üzerinde akıl yürüterek, genellemeler yaparak sonuçlara 

ulaşır. Ancak her bireyin kendine özgü algılama, yorumlama ve anımsama yolları vardır. 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji, bireylerde bazı yetilerin olmasını da zorunlu 

kılmaktadır. Bireylerin bulundukları çağa ayak uydurabilmesi, sorunlarını kendi başına 

çözebilmesi için düşünsel becerilerin çok küçük yaşlardan itibaren desteklenmesi ve var 

olan kapasitenin en üst seviyeye çıkarılması gerekmektedir. 

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 bilişsel tempoya sahip 5-6 yaş grubu çocuklarının işitsel muhakeme ve 

işlem becerileri incelenerek literatüre ışık tutulmuştur. 

Öncelikle çalışmamın başından sonuna kadar benden yardımlarını hiç 

esirgemeyen, çalışmamın her aşamasında beni yönlendiren, ne zaman umutsuzluğa 

düşsem beni sabırla destekleyen çok değerli hocam ve tez danışmanım Sayın Yrd. Doç. 

Dr. Kezban TEPELİ’ ye sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. 

Tez hazırlama sürecinde desteğini her zaman yanımda hissettiğim ve beni her 

zaman motive eden ve kardeşim diyeceğim kadar kendime yakın bulduğum sevgili 

arkadaşım Ayşe Şen (ÜNLÜ)’e de binlerce teşekkürler. 

Benim bu yaşa gelmemi sağlayan, üzerimde çok emeği olan, onlar olmasaydı asla 

başaramazdım dediğim çok değerli annem Ayşe ER ve babam Mustafa ER’e de çok 

teşekkür ediyorum. 

Ölçekleri uygulama sırasında bana çok destek olan, çok sevdiğim sevgili 10-B 

sınıfındaki tüm öğrencilerime de sonsuz teşekkürler. 

Son olarak, hayatımda ve kalbimde çok önemli bir yere sahip olan, varlığıyla bile 

bana çok destek veren sevgili nişanlım Hakan ŞAHİN’e teşekkürlerimi sunuyorum. 
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T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

ÖZET 

Bu araştırma da farklı bilişsel tempoya sahip 5-6 yaş grubu çocuklarının işitsel 

muhakeme ve işlem becerileri incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenini 5-6 yaş 

grubu çocukların “işitsel muhakeme ve işlem becerileri”, bağımsız değişkenini ise 

“bilişsel tempo” oluşturmuştur. 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Konya il 

merkezindeki ilköğretim okullarının bünyesindeki anasınıfları ile bağımsız anaokullarına 

devam eden çocukların içinden tesadüfî küme örnekleme yöntemi ile seçilen 350 çocuk 

oluşturmuştur. 

Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; 

çocukların kişisel bilgilerinin edinilmesi için “Kişisel Bilgi Formu”, çocukların bilişsel 

tempolarını belirlemek için de Wright (1971) tarafından geliştirilen “Kansas Reflection-

Impulsivity Scale for Preschool (KRISP): Kansas Okul öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin 

Düşüncelilik-İçtepisellik Ölçeği (KOÖDÇDİ)” nin A formu kullanılmıştır. 5-6 yaş grubu 

çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerini ölçmek için ise Gardner (1992) 

tarafından geliştirilen Test of Auditory Reasoning and Processing Skills-TARPS temel 

alınarak yeniden geliştirilen “Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi-

(SİMİBT)” kullanılmıştır. 
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Çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerileri testi toplam test ve alt test 

puanları, sahip oldukları bilişsel tempo bakımından F testi ile karşılaştırılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: 

-Hızlı doğrucular ile yavaş doğrucuların Genel Bilgi alt test puan ortalamaları 

hızlı yanlışçılar ile yavaş yanlışçıların puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksektir. 

-Hızlı doğrucular ile yavaş doğrucuların Sözel Anlamsızlıklar alt test puan 

ortalamalarının hızlı yanlışçılar ile yavaş yanlışçıların puan ortalamalarından önemli 

düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

-Yavaş doğrucuların Aritmetik Muhakeme alt test puan ortalamaları, hızlı 

doğrucular, yavaş yanlışçılar ve hızlı yanlışçıların puan ortalamalarından önemli düzeyde 

yüksek olduğu görülmüştür. 

-Yavaş doğrucuların yani reflektiflerin Analojik Tamamlama alt test puan 

ortalamasının Hızlı yanlışçılardan (İmpulsif) önemli düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

-Yavaş doğrucuların ve hızlı doğrucuların Nedensel Muhakeme alt test puan 

ortalamasının hızlı yavaşçılar ile yavaş yanlışçıların Nedensel Muhakeme alt test puan 

ortalamasından önemli düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

-Yavaş doğrucuların (Reflektif) Benzerlikler alt test puan ortalamasının, hızlı 

yanlışçıların (İmpulsif) Benzerlikler alt test puan ortalamasından önemli düzeyde yüksek 

olduğu görülmüştür. 

-Hızlı doğrucular ve yavaş doğrucuların İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri 

toplam test puan ortalaması, yavaş yanlışçılar ve hızlı yanlışçıların İşitsel Muhakeme ve 

İşlem Becerileri toplam test puan ortalamasından önemli düzeyde yüksek olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan genel sonuç: Yavaş doğrucu 

(Reflektif) çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerileri puan ortalamalarının, hızlı 

yanlışçı (İmpulsif) çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerileri puan ortalamalarından 

önemli düzeyde yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, işitsel muhakeme, işlem becerisi, 

bilişsel tempo. 
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T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

SUMMARY 

Auditory reasoning and processing skills of 5-6 year old children having different 

conceptual tempo were examined in this research.  The dependent variable of the research 

was auditory reasoning and processing skills of 5-6 year old children while the 

independent variable was "conceptual tempo". 

The working group of the study consisted of 350 children attending nursery 

classes within primary schools and independent kindergartens in Konya city Centrum in 

2010-2011 academic year who were selected by random cluster sampling method.  

The research is in relational scanning model. As a data collection tool; "Personal 

Information Form" was used to gain personal information of the children: Form A of 

“Kansas Reflective-Impulsive Scale for Preschoolers (KRISP) which was developed by 

Wright (1971) was used to determine conceptual tempo of the children. 

Selcuk Auditory Reasoning and Processing Skills Test-(SİMİBT) which was re-

developed based on the Test of Auditory Reasoning and Processing Skills- TARPS 

developed by Gardner (1992) was used to measure auditory reasoning 

and processing skills of children aged 5-6. Children’s total test and subtest scores from 

the Test of Auditory Reasoning and Processing Skills were compared with their 

conceptual tempo by F test. 
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Findings of the research are as following: 

- General Information subtest average mean scores of fast accurate responders and 

slow accurate responders are significantly higher than average mean scores of fast 

inaccurate responders and slow inaccurate responders 

-It was found out that Verbal Absurdities subtest average mean scores of fast 

accurate responders and slow accurate responders are significantly higher than average 

mean scores of fast inaccurate responders and slow inaccurate responders 

- It was determined that Arithmetic Reasoning subtest average mean scores of 

slow accurate responders are significantly higher than fast accurate responders and 

average mean scores of fast inaccurate responders and slow inaccurate responders 

- Analogical Completions subtest average mean score of slow accurate 

responders- reflective is significantly higher than average mean score of fast inaccurate 

responters-impulsives  

- Casual Reasoning subtest average mean scores of slow accurate responders and 

fast accurate responders are found to be significantly higher than Casual Reasoning 

subtest average mean scores of fast inaccurate responders and slow inaccurate 

responders. 

 - Similarities subtest average mean score of slow accurate responders (Reflective) 

is significantly higher than Similarities subtest average mean score of fast inaccurate 

responders (Impulsive) 

-It was found out that Auditory Reasoning and Processing Skills total average 

scores of fast accurate responders and slow accurate responders are significantly higher 

than Auditory Reasoning and Processing Skills total average scores of fast inaccurate 

responders and slow inaccurate responders. 

Auditory Reasoning and Processing Skills average scores of slow accurate 

responders (Reflective) are significantly higher than Auditory Reasoning and Processing 

Skills average scores of fast inaccurate responders (Impulsive). 

Key words: Pre-school education, auditory reasoning, processing skills, 

conceptual tempo. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

İnsanı insan yapan özelliklerden biri de bilişsel gücüdür. Bu gücüyle diğer 

canlılardan üstün hale gelerek, onları egemenliği altına alır. Doğayla başa çıkmaya 

çalışarak, kültürel değerler üretir, teknolojiyi geliştirerek, yaşamı kolaylaştırır ve anlamlı 

kılar (Megep, 2007). 

Düşünme denince akla bireyin zihinsel etkinlikleri gelir. Bunlar, insanın 

çevresindeki obje ve olayların benzer ve ayrı yanlarının algılanması, yorumlanması, 

değerlendirilmesi ve gerektiğinde kullanılmasıdır (Ülgen ve Fidan, 2002). 

Çocukların birey olarak bilgileri birbirlerinden farklı olarak kendi özgül algılama, 

işleme ve anımsama yolları vardır. Bunlar, çocukların edimde bulunma (performans) 

kapasitelerinin ölçüldüğü yetenek farklılıkları değildir. Daha çok, düşünme tarzı ve 

biçimi ile ilgili farklılıklardır (Akt. Gander ve Gardiner, 2001). Araştırmacıların bu 

farklılıkları araştırmaya giriştikleri yollardan biri, bir bireyin bilişsel üslup’unu 

betimlemek ve değerlendirmektir; bilişsel üslup çocukların bireysel olarak zihinsel bir 

göreve yaklaşım tarzlarıdır (Gander ve Gardiner, 2001).  

Araştırmacılar birçok bilişsel üslup saptamışlardır. En çok araştırılan bilişsel 

üsluplardan biri bazen kavramsal tempo olarak da adlandırılan bilişsel tempo’dur. Bilişsel 

tempo ya içtepisel ya da düşünsel olabilir. Bir problemi çözerken içtepisel çocuklar çabuk 

yanıt verir ve birçok yanlış yaparlar. Düşünsel çocuklar ise daha uzun bir süre harcarlar 

ama çok daha az yanlış yaparlar. Çocukların içtepisel üsluba mı yoksa düşünsel bir 

üsluba mı sahip olduklarını belirlemek için yaygın olarak Benzer Şekilleri Eşleştirme 

Testi (Matching Familiar Figures Test) kullanılır. Bu test altı benzer şekilden hangisinin 

bir örneğin tam kopyası olduğunu bulmaya dayanır. Mc Cluskey ve Wright bu testi 

alırken çocukların göz hareketlerini kaydettiler. Düşünsel çocukların özel parçaları 

karşılaştırarak ve olası yanıtları değerlendirerek örnek ile altı şeklin her biri arasında 

gidip geldiklerini buldular. İçtepisel olanlar daha az karşılaştırma yapmakta ve bazen 

şekillerden birini bile gözden geçirmemektedirler (Akt: Durak Demirhan, 2007 ). 
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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 (Akt. Erbay, 2009). 

Muhakeme, bir başka deyişle usavurma ya da akıl yürütme, bütün etmenleri 

dikkate alarak düşünüp akılcı bir sonuca ulaşma sürecidir. Bir konuda muhakeme 

yapabilenler, o konuda yeterli düzeyde bilgi sahibidir ve yeni karşılaştığı durumu tüm 

boyutlarıyla inceler, keşfeder, mantıklı tahminlerde, varsayımlarda bulunur, düşüncelerini 

gerekçelendirir, bazı sonuçlara ulaşır, ulaştığı sonucu açıklayabilir ve savunabilir (Umay, 

2003). 

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. 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 farklı bilişsel tempoya sahip (İçtepisel ya da Düşünsel) 

5-6 yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocukların 

işitsel muhakeme ve işlem becerileri sahip oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta 

mıdır? sorusuna cevap aranmıştır. 
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Alt Amaçlar 

1. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel Bilgi alt testine ait puan ortalamaları 

sahip oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır?  

2. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel Anlamsızlıklar alt testine ait puan 

ortalamaları sahip oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır?  

3. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme alt testine ait puan 

ortalamaları sahip oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

4. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Analojik Tamamlama alt testine ait puan 

ortalamaları sahip oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır?  

5. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Nedensel Muhakeme alt testine ait puan 

ortalamaları sahip oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

6. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Benzerlikler alt testine ait puan ortalamaları 

sahip oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

7. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi toplam test puanı ortalamaları sahip oldukları 

bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır?  

Önem 

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

kazanıldığı bir dönemdir. Bu dönemde çocuğun, gelişimini tam anlamıyla 

tamamlayabilmesi için gelişimine etki eden değişkenlerin bilinmesi gerekir. 
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Bu araştırmadan elde edilecek bulguların;  

1. Okul öncesi dönem çocuklarında farklı bilişsel tempoya sahip olmanın İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerilerinden; Genel Bilgi, Aritmetik Muhakeme, Analojik 

Tamamlama, Sözel Anlamsızlıklar, Nedensel Muhakeme ve Benzerlikler üzerindeki 

etkisinin anlaşılmasına yardımcı olacağı,  

2. 5-6 yaş çocuklarında reflektifliğin-impulsifliğin öneminin anlaşılmasına katkı 

sağlayacağı,  

3. Konu ile ilgili bundan sonra yapılacak çalışmalarda araştırmacılara yol gösterici 

olacağı umulmaktadır.  

Sınırlılıklar 

Bu araştırma,  

1.Araştırmanın çalışma grubuna katılan 5-6 yaş grubu çocuklardan toplanan 

verilerle sınırlıdır.  

2. Araştırmada kullanılacak “Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi“ 

nin ölçtüğü beceriler ile “Kansas Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin Düşüncelilik ve 

İçtepisellik 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 Becerileri: Bütün etmenleri dikkate alarak düşünüp akılcı bir sonuca 

ulaşma sürecidir (Umay, 2003).  

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri: çocuğun nasıl düşündüğü; kavrama, fikir 

geliştirme, anlam çıkarma, problem çözme ve bilgi edinme yeteneği ve işitsel olarak 
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algıladığı şeyleri sıralayabilme, anlayabilme, yorumlayabilme ve ilişkilendirebilme 

becerisidir. 

Nedensel Muhakeme: Bir şeyin varlığındaki sebeplerin nedenini göstermekte 

sağduyu ve pratik fikirler uygulayabilme ve ilişkileri görme, düşünceleri kavrama ve 

konuyu kavramsallaştırma yeteneğidir. 

Genel Bilgi: Çocuğun okuldaki eğitimden, kendi gözlemlerinden, 

araştırmalarından, deneyimlerinden ve evden elde ettiği olaylar bilgisidir.  

Analojik Tamamlama: Birinci terimin ikinci terimi tamamladığı gibi üçüncü 

terimle de aynı ilişkiye sahip dördüncü terimle, üçüncü terimi tamamlama yeteneği; 

benzeri tamamlanmış bir düşünce ile ilgili bir düşünceyi tek kelime ile tamamlama 

becerisi.  

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

benzerlikleri fark edebilme yeteneği; birbirine benzeyen iki veya daha fazla nesne veya 

düşünce arasındaki tek bir kavramı ya da ortak unsuru belirleyebilme yeteneği.  

Aritmetik Muhakeme: Aritmetik bir problemi çözmekte mantık kullanma 

yeteneği ya da sayısal ilişkiler kurma veya sayı ilişkilerinde bulunan aritmetik 

problemleri çözme yeteneği.  

Sözel Anlamsızlıklar: Sözlü bir açıklamanın anlamsızlıklarını veya 

saçmalıklarını bulma ve bunun neden anlamsızlık ve saçmalık olduğunu muhakeme 

edebilme yeteneği (Gardner, 1992). 

Bilişsel Gelişim: Çevre ile etkileşimi sağlayan, bilginin edinilip kullanılmasına 

yardım ederek dış dünyayı algılamaya yarayan, bilginin saklanması yorumlanması, 

yeniden düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve kullanılmasını ifade eden bir süreçtir 

(Kandır, 2003). 

Bilişsel Tempo: Çocukların bireysel olarak zihinsel bir göreve yaklaşım 

tarzlarıdır (Gander ve Gardiner, 2001). 

Yoğun Düşünme-Düşüncelilik (Reflektif): Sınıflandırma ya da problem çözme 

sırasında alternatif çözüm yolları üretme düşüncesidir. Çekingenlik, çözüm üretmede 
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yeteneksizlik veya başarısızlık korkusu sonucu oluşan cevap vermedeki gecikme ile ilgili 

değildir (Akt. Seçer, 2004). 

Yoğun Düşünen- Düşünceli- Çocuk-Reflektif ( Reflective) Çocuk: Kansas 

Reflection-Impulsivity Scale for Preschool (KRISP) Kansas Okul Öncesi Dönemdeki 

Çocuklar İçin Düşüncelilik İçtepisellik Ölçeği-A Formunu yavaş cevaplayan ve çok az 

sayıda hata yapan çocuğa denir. (KRISP’in uygulandığı örnekleme göre cevaplama 

zamanlarında ortalamanın üstünde, hata sayısında ortalamanın altında puan alanlardır).  

Düşünmeden Karar Veren- İçtepisel-İmpulsif Çocuk: Kansas Reflection-

Impulsivity Scale for Preschool (KRISP) Kansas Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin 

Düşüncelilik İçtepisellik Ölçeği-A Formunu hızlı cevaplayan ve çok sayıda hata yapan 

çocuğa denir. (KRISP’in uygulandığı örnekleme göre cevaplama zamanında ortalamanın 

altında, hata sayısında ortalamanın üstünde puan alanlardır. 

Kansas Reflection-Impulsivity Scale for Preschool (KRISP) Kansas Okul 

Öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin Düşüncelilik İçtepisellik Ölçeği-A Formu:  

Araştırmaya çocukların yavaş doğrucu (reflektif), hızlı yanlışçı (impulsif) bir 

bilişsel tempoya sahip olup olmadıklarını belirlemek için Wright (1971) tarafından 

geliştirilen ve benzer şekillerin eşleştirilmesinden oluşan ölçektir. 

Tepki Süresi: Araştırmaya katılan çocukların Kansas Okul Öncesi Dönemdeki 

Çocuklar İçin Düşüncelilik-İçtepisellik Ölçeği (KRISP) A formunun her bir aşamasını 

cevaplamaya başladıkları andan itibaren doğru veya yanlış ilk cevabı verinceye kadar 

geçen süredir. 

Hata Sayısı: Araştırmaya katılan çocukların Kansas Okul Öncesi Dönemdeki 

Çocuklar İçin Düşüncelilik-İçtepisellik Ölçeği (KRISP) A formunun her bir aşamasında 

doğru cevabı buluncaya kadar verdikleri yanlış cevapların toplamıdır. 
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BÖLÜM II 

1. BİLİŞSEL TEMPO 

1.1. Bilişsel Tempo Nedir? 

Biliş, insanların dünyayı öğrenmeleri ve anlamalarını içeren zihinsel faaliyetler 

anlamına gelmektedir. Biliş kelimesi yaklaşık olarak düşünme ile eş anlamlıdır. 

Çocukların yetişkinler gibi düşünmesi mümkün değildir. Çocuklar, yetişkinlerden daha 

ilkel bir düşünme örüntüsü gösteren küçük yetişkinler de değildirler. Kendilerine özgü bir 

dünya görüşleri vardır. Çocukluktan yetişkinliğe kadar düşünmenin gelişimini açıklayan 

Piaget’e göre, bir yetişkin için oldukça basit olan bir şey çocuk için oldukça zor 

olmaktadır (Akt. Durak Demirhan, 2007).  

Biliş, ileri zihinsel süreçleri içerir. Zihinsel süreçler; dikkat, algı, bellek, dil 

gelişimi, okuma ve yazma, problem çözme, anımsama, düşünme, akıl, yaratıcılık vb. 

kapsayan geniş bir terimdir. Erken çocukluk döneminde çocuğun bilişsel özelliklerini 

incelediğimizde yetişkinlerden farklıdır. Çocukların kendine özgü bir dünya görüşleri ve 

düşünce yapıları vardır (Megep, 2007). 

Bireysel olarak çocukların bilgileri kendi özgül algılama, işleme ve anımsama 

yolları vardır. Bunlar, çocukların edimde bulunma (performans) kapasitelerinin ölçüldüğü 

yetenek farklılıkları değildir. Daha çok, düşünme tarzı ve biçimi ile ilgili farklılıklardır. 

Araştırmacıların bu farklılıkları araştırmaya giriştikleri yollardan biri, bir bireyin bilişsel 

üslup’unu betimlemek ve değerlendirmektir; bilişsel üslup çocukların bireysel olarak 

zihinsel bir göreve yaklaşım tarzlarıdır (Akt: Gander ve Gardiner, 2001). 

Bilişsel tempo bir bireyin farklı alternatiflerden birisini seçmeye zorlanınca nasıl 

davranacağına dair bir kavramdır. Doğru seçim yapmanın belirsizliğinin yüksek olduğu 

durumlarda, bazı öğrenciler minimum düzeyde bir dikkatle tepki verirler. Diğer 

öğrenciler seçenekleri dikkatlice tartarak yansımalı (reflektif) cevap verirler. 
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Tablo 2.1: Bilişsel Üsluplar 

 
Kaynak: Ausburn ve Ausburn,1978; Akt: Gander ve Gardiner, 2001 

1.2. İmpulsif ve Reflektif Çocukların Özellikleri 

Reflektif-İmpulsif bilişsel üslup üzerinde çalışmalar yapan Kagan, Rosman, Day, 

Albert ve Phillips göre bilişsel tempo, bireyin karar verme ve problem çözme 

durumlarındaki performanslarını bir araya getiren yüksek derecede belirsizliği de içeren 

bilişsel sistemin bir özelliği olarak tanımlanmıştır. İnsanları problem çözmede 

uygulayacakları bilgiyi toplama, organize etme ve işleme şekillerine göre ayırmışlardır.  

Kagan ve Rosman, Day, Albert, Phillips (1964) Benzer Figürleri Eşleme Testini 

(MFFT) kullanarak ölçtükleri bilişsel tempoyu ilk öneren araştırmacılardır. Çalışmaları 
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katılımcının belli standartları olan bir figürü birkaç alternatif figür arasından seçmesini 

gerektiriyordu. “ Tepki süresi” (Cevaplama için geçen süre) ve “Hata sayısı” (yapılan 

hata sayısı) değişkenlerini ölçülmüşlerdir. Kagan ve arkadaşları, insanları bu iki değişken 

üzerinden aldıkları sonuçlar ile ortanca (medyan) değer arasındaki ilişkiye göre reflektif 

bireyler (uzun cevaplama süresi ve az hata) ve impulsif bireyler (kısa cevaplama süreli ve 

çok hata) olmak üzere iki guruba ayırmışlardır (Ceylan, 2008). 

Araştırmacılar birçok bilişsel üslup saptamışlardır. En çok araştırılan bilişsel 

üsluplardan biri bazen kavramsal tempo olarak da adlandırılan Bilişsel Tempo’dur. 

Bilişsel Tempo ya içtepisel (İmpulsive) ya da düşüncelilik (Reflective) olabilir. (Akt: 

Gander ve Gardiner, 2001). Bir problemi çözerken içtepisel çocuklar, çabuk yanıt verir ve 

birçok yanlış yaparlar. Düşünsel çocuklar ise daha uzun bir süre harcarlar ama çok daha 

az yanlış yaparlar. Çocukların içtepisel üsluba mı yoksa düşünsel bir üsluba mı sahip 

olduklarını belirlemek için yaygın olarak Tanıdık Şekilleri Eşleştirme Testi (Matching 

Familiar Figures Test) kullanılır. Bu test altı benzer şekilden hangisinin bir örneğin tam 

kopyası olduğunu bulmaya dayanır. Mc Cluskey ve Wright bu testi alırken çocukların 

göz hareketlerini kaydettiler. Düşünsel çocukların özel parçaları karşılaştırarak ve olası 

yanıtları değerlendirerek örnek ile altı şeklin her biri arasında gidip geldiklerini buldular. 

İçtepisel olanlar daha az karşılaştırma yapmakta ve bazen şekillerden birini bile gözden 

geçirmemektedirler (Gander ve Gardiner, 2001). 

İçtepisel çocuklar çabuk yanıt vermeye kararlı iken, düşünsel çocuklar doğruluk 

üzerinde odaklaşıyor görünebilirler. Ancak, göz hareketleri araştırmaları düşünsel 

çocukların sadece daha uzun süren daha etkili yöntemler kullandıklarına işaret 

etmektedir. Okul öncesi kızlarda erkeklerde olduğundan daha erken düşüncelilik 

bulunduğuna ilişkin bazı kanıtlar olmakla birlikte, genellikle bütün çocuklar 

büyüdükçe daha düşünsel olma eğilimindedirler (Akt. Durak Demirhan, 2007). 

İmpulsif çocuk dağınık, hata yapmaya açık ve dikkatsizdir. Aynı zamanda da herhangi 

bir şeyi “doğru” yapıp yapmadığı konusunda da daha az hassastır. Buna karşın reflektif 

çocuk yaptığı işte fazlasıyla yavaş ve eleştireldir.  Reflektifler kendi yaşından 

beklenmeyen analitik becerileri sayesinde çok etkili bir bilgi işlemci olabilir 

(Wright,1972). 

Bilişsel tempo kişilikle ilişkili görünmektedir. Messer ve Brodzinsky (1979), 

içtepisel (İmpulsif) çocukların birazcık saldırgan ve kendilerini denetleme 
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yeteneklerinin daha zayıf olduğunu buldular. Black ve arkadaşları (1974) orta sınıf 

çocuklarda içtepiselliğin korku, ketlenme ve yeterlik konusundaki kaygı ile bağlantılı 

olduğunu bildirdiler. Gene de, başka araştırmalar düşünsel (Reflektif) çocukların da 

kaygılı olabileceğine işaret etmektedir; ancak, içtepisellerin genelleştirilmiş 

kaygılarının tersine, düşünsellerin kaygıları daha çok çözebileceklerini düşündükleri 

görevlere yöneliktir (Akt: Gander ve Gardiner, 2001). 

Hem reflektif hem impulsif çocukların, herhangi bir görevde kendilerini başarısız 

olarak algılamaları ya da başarısız olmalarından sonra uygulanan Benzer Şekilleri 

Eşleştirme Testinde cevap verme zamanlarında artış gözlenmiştir. Diğer yandan yapılan 

iki çalışmada idrak ile ilgili bir görevde yaşanılan başarısızlık algısının reflektif denekler 

üzerindeki etkisi daha büyük olmuştur. Bu durumda reflektiflerin özellikle zihinsel 

performanslarının kalitesi ile ilgili impulsiflerden daha fazla endişeli olduğu hipotezini 

desteklenmektedir (Akt: Seçer, 2004). 

Campell’e göre (1973), 4-8 yaşındaki reflektif çocuklar,  oyun esnasında 

dikkatlerini impulsif çocuklardan daha uzun süre sürdürmektedirler. İmpulsif okul öncesi 

çocukların, faaliyet yaparken konuşmak ve faaliyetler arası gezinmek için faaliyetlerini 

durdurmaları daha olasıdır, fakat reflektif çocuklar konuşuyorken bile yaptığı faaliyetle 

ilgili dikkatlerini sürdürmektedirler (Akt. Durak Demirhan, 2007).  

Peters ve Bernfeld (1983), reflektif çocukların sosyal içerikli çatışma 

durumlarının, çözümünde daha aktif, daha direkt yaklaşımları, yani çatışma durumuyla 

yüzleşme ve tartışmayı gerektiren yaklaşım tarzını tercih ettiklerini ve daha yavaş karar 

verdiklerini, impulsif çocukların ise bu durumda karar verirken reflektif çocuklardan daha 

hızlı karar verme eğiliminde olduklarını ve daha pasif olan çözümler ürettiklerini 

bildirmişlerdir. Dolayısıyla düşünceliliğin-içtepiselliğin sosyal mantıkla ilgili olduğu 

sonucuna varmıştır. Ayrıca Ault, reflektif ve hızlı-doğru cevap veren çocukların aynı 

sınıftaki impulsif çocuklardan problem çözmede kullandıkları stratejilerinin farklı 

olduğunu ve stratejilerin farklılığında farklı bilişsel gelişim seviyesinin göstergesi 

olduğunu belirtmiştir (Akt: Seçer, 2004). 

Schleifer ve Douglas (1973), 6-5 yaşındaki çocuklara Piaget’in hikâye çiftlerine 

benzer hikaye çiftleri sunarak ahlaki yargılarını saptamışlardır. Bir hikâyede iyi niyetle 

yapılan bir hareket büyük bir zararla sonuçlanmış, diğerlerinde ise kötü niyetle yapılan 
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bir hareket küçük bir zararla sonuçlanmıştır. MFFT daha uzun cevap verme süresi ve 

daha az hata puanına sahip olan çocukların yani reflektiflerin, ikinci hikâyedeki 

kahramanı yaramaz olarak etiketlemeleri beklenmektedir. Sonuçta ise reflektif çocuklar, 

hikayedeki kahramanın verdiği maddi zararın boyutundan daha öte, niyetini göz önüne 

alarak ahlaki yargılarda bulunmuşlardır. Bu durum reflektif çocukların, impulsif 

çocuklara göre daha avantajlı ahlaki yargı evresinde olduklarını göstermiştir (Akt. Durak 

Demirhan, 2007). 

1.2.1. İmpulsif ve Reflektif Çocukların Özelliklerine Etki Eden Faktörler 

1.2.1.1. Yaş 

Kagan (1965) yaşın artmasıyla birlikte çocukların MFFT performansında iyileşme 

olduğunu ileri sürmüştür. Çocukların hata sayılarında azalma, tepki sürelerinde de artma 

olduğunu ifade etmiştir ( Seçer, 2004).  

Salkind ve Nelson, yaptıkları çalışmada, çocukların büyüdükçe daha yansıtıcı 

oldukları hipotezini sınamak için MFFT’nin normlarını kullanmışlardır. 5-12 yaş arası 

2800 çocuğu örnekleme dâhil etmişlerdir. Sonuç olarak 10 yaşındaki her iki cinsiyetten 

çocukların hata puanlarında azalma ve tepki sürelerinde artış olduğunu bulmuşlardır. 

Ayrıca 10 yaşında azalmaya başlayan hata sayısının 10 yaşından sonra durağanlaştığını 

ve tepki süresinin de arttığını saptamışlardır. Hata ve tepki süresi arasındaki korelasyonun 

10 yaşında en üst düzeye ulaştığını ve 10 yaşından küçük ve 10 yaşından büyük 

deneklerde bu durumun daha düşük olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca cevap verme ve 

hata sayısı arasındaki negatif korelasyonun da yaşla birlikte daha büyük olmaya eğilimli 

olduğu fakat bu ilişkinin okul öncesi dönemdeki çocuklarda okul dönemindeki çocuklara 

göre daha az güçlü olduğu belirtilmiştir. Bu durumda, yaşça küçük çocukların cevap 

vermeden önce düşünme süresinin problem çözme için faydalı olduğunun bilincinde 

olmamalarından kaynaklanabileceği öne sürülmüştür (Durak Demirhan, 2007). 

1.2.1.2. Cinsiyet 

Cinsiyete göre reflektif - impulsif bilişsel tempo boyutunun farklılaşıp 

farklılaşmadığını inceleyen araştırmalarda çelişkili sonuçlar yer almaktadır. Bazı 

araştırmacılar (Kagan ve diğerleri, 1964) çocukların cevap verme zamanlarında ve 

hatalarında cinsiyet farklılıklarının önemli olmadığını vurgularken, bazıları (Ward, 1968) 
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önemli olduğunu vurgulamaktadır. Cinsiyetle reflektif olma durumu arasındaki ilişkiyi 

vurgulayan araştırmalarda (Meichenbaum ve Gooodman, 1969; Roberts, 1979) kız 

çocuklarının erkek çocuklara göre reflektif olma yönünde daha ileri olduğu ifade 

edilmektedir (Seçer vd., 2009). 

Ward, 4-5-6 yaşındaki çocuklara MFFT uygulayarak cevap verme sürelerini test 

etmiştir. Bu üç yaş grubundaki kız çocukların erkek çocuklarından daha az hata 

yapmalarına rağmen cevap verme sürelerinde cinsiyet farklılığı olmadığını tespit etmiştir. 

Harrison ve Nadelman, 3-5 yaşında orta sınıftan gelen beyaz çocuklar, 5-6 yaşındaki 

düşük sınıftan gelen siyah çocuklar ve 6-8 yaşındaki orta sınıftan gelen beyaz 

çocuklardan oluşan bir örneklem grubu ile çalışmıştır. Sonuçta bu çocuklar arasında 

MFFT’den alınan puanlarla ilgili cinsiyet farklılığına rastlamamışlar fakat 4-5 yaşındaki 

kız çocukların hem cevap sürelerinde hem de hata puanlarında daha reflektif olduklarını 

bulmuşlardır. Konu ile ilgili çalışmaları özetlersek bazı çalışmalarda cinsiyet farklılığı 

olduğu not edilirken bazılarında olmadığı belirtilmiştir. Cinsiyet faklılığına rastlanan 

çalışmalarda da kızların erkeklere göre daha reflektif olduğu tespit edilmiştir (Akt. Durak 

Demirhan, 2007). 

1.2.1.3. Eğitim 

Pek çok çalışmada impulsif olan çocukların verilen eğitimle reflektif olabileceği 

ortaya koyulmuştur. Hain ve Hains  (1988) ile Durak Demirhan’ın (2007) konu ile ilgili 

yaptığı araştırmalarda impulsif suçlu çocuklara verilen eğitim sonucunda bu çocukların 

reflektif olma yönünde değişim gösterdikleri saptanmıştır. Lopez ve Lopez (1998); Seçer 

(2003) ve Gargallo’nun (1993) ilköğretim dönemindeki impulsif çocuklara uyguladıkları 

düşünme eğitiminin sonuçlarına göre, impulsif çocukların daha reflektif olma yönünde 

davranış değiştirdikleri bulunmuştur. Ayrıca Yang (1985) dezavantajlı konumda olan 

okul öncesi dönemdeki çocuklara verdiği eğitimden sonra bu çocukların daha reflektif 

olduklarını bulmuştur ( Seçer vd., 2009). 

1.2.1.4. Zekâ 

Zeka, insan beyninin karmaşık bir yeteneğidir. Başka bir deyişle, zihnin birçok 

yeteneğinin uyumlu çalışması sonucu ortaya çıkan bir yetenekler bileşenidir (Aral vd., 

2000). 
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Düşüncelilik (Reflektiflik)-İçtepisellik (İmpulsiviti) ile zekâ arasındaki ilişkiyi 

belirlemek amacı ile yapılmış olan araştırmalarda, MFFT cevap zamanı ile IQ arasındaki 

korelâsyon küçüktür (0.16). MFFT hata sayısı ile IQ arasındaki korelâsyon orta 

düzeydedir (-0.31). Aynı zamanda bu ilişkinin büyüklüğünde deneklerin yaşı ve zekâ 

testlerinin doğasından dolayı değişkenlik vardır (özellikle çoktan seçmeli zeka testleri ile 

MFFT benzer içeriğe ve formata sahiptir). 5 yaş ve daha küçük çocuklara genel ve 

MFFT’ye benzer içerikli zekâ testi uygulanmış ve sonuçta IQ ile cevap zamanı arasındaki 

ilişkinin yüksek olduğu bulunmuştur. 5 yaş ve sözel içerikli zekâ testleri uygulanan 

çocuklarda ise IQ ile cevap zamanı arasındaki ilişkinin düşük olduğu gözlenmiştir (Akt: 

Seçer, 2004).  

Bragnnigan ve diğerleri (1980), zeka seviyesinin impulsiflik ve reflektiflikte etkili 

olup olmadığını araştırmak için, 8-11 yaş grubu 58 çocuğa MFFT ve çocuklar için 

uyarlanmış Wechsler Zeka Ölçeği (WISC-R) uyguladılar. Sonuçta, reflektif çocukların, 

dikkat-konsantrasyon ve görsel organizasyon alt ölçeklerinden, impulsif çocuklardan 

daha yüksek skorlar aldıklarını buldular. Araştırmalarının diğer bir sonucu da, kelime 

kapsamlı alt ölçeklerde iki grup arasında fark bulunmamasıydı.  

 Finch ve diğerleri (1982), duygusal rahatsızlığı olan 8-15 yaşlarındaki çocuklarda 

İmpulsiviti ve reflektifliğe zekânın etkisini incelediler. Çocukların bilişsel üsluplarını 

MFFT ile zekâ seviyelerini de WISC-R ile değerlendirdiler. Sonuçta, Reflektif çocukların 

skorlarının; kelime IQ, performans IQ, tam ölçek IQ ve Kaufman’nın algısal 

organizasyon etkeninde, impulsif çocukların skorlarından önemli bir şekilde yüksek 

olduğunu buldular. Fakat dikkat dağınıklığından özgürlük ya da kelime anlaşılabilirliği 

faktörleri açısından iki grup arasında farklılık olmadığını buldular (Akt. Durak Demirhan, 

2007). 

1.2.1.5. Sosyal Sınıf Farklılıkları 

Sosyo-ekonomik düzey açısından, orta sınıftan gelen çocukların alt sınıftan gelen 

çocuklara göre daha reflektif oldukları vurgulanmaktadır. Kardeş sayısı ile reflektif-

impulsif bilişsel tempo boyutu arasında da ilişki olduğu ifade edilmektedir. Çok sayıda 

kardeş sahibi olan çocukların diğerlerine nazaran daha fazla impulsif olduğu ileri 

sürülmektedir (Seçer vd., 2009). 
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5-12 yaş arası alt sınıftan ve orta sınıftan gelen ailelerin çocuklarına MFFT 

uygulanmıştır. Sonuçta alt sınıftan gelen ailelerin çocuklarının orta sınıftan gelen ailelerin 

çocuklarından daha fazla impulsif oldukları bulunmuştur. 

Buna rağmen 5 yaşından alınan bir örneklem grubunda MFFT hata ve cevap 

verme süresi puanı ile IQ arasında oldukça yüksek bir korelasyon saptanmasına rağmen 

IQ kontrol edildiği zaman yoğun düşüncelilik-içtepisellik ile sosyal sınıf arasındaki ilişki 

ortadan kaybolmuştur (Akt: Seçer, 2004).  

Bir başka alt sınıftan gelen erkek çocuklara birkaç kelime verilmiş ve bir cümle 

içinde bu kelimeleri kullanmaları istenmiştir. Orta sınıftan gelen erkek çocuklar 

karşılaştırıldıklarında alt sınıftan gelen erkek çocukların bu görevi daha kısa zamanda 

bitirdikleri ve pek çok gramatik hata yaptıkları bulunmuştur. Son olarak günün olayları 

tanımlanması istendiğinde alt sınıftan gelen çocukların bir kez daha orta sınıftan gelen 

çocuklardan daha kısa cevap verme süre puanları elde etmişleridir (Akt. Durak Demirhan, 

2007). 

1.2.1.6. Vücut Yapısı ve Doğum Sırası 

Kagan (1966), erkek ve kızlarda düşüncelilik-içtepiselliğin vücut yapısı ile 

ilişkisini araştırmıştır. Üçüncü ve dördüncü sınıfa giden çocuklardan oluşan bir örneklem 

grubunda çalışmasını sürdürmüştür. Kısa olan ve geniş göğüs çevresine sahip erkek 

çocukların uzun olan ve göğüs çevresi dar olan erkek çocuklardan daha fazla impulsif 

olduğunu öne sürmüştür. Kızlarda vücut yapısı ile bilişsel tempo arasında tutarlı bir ilişki 

olmadığını aynı örneklem grubunda gözlemiştir. Aynı zamanda bilişsel temponun vücut 

ölçüsü algısıyla ilişkisini araştırmıştır. Üçüncü sınıfa giden impulsif erkek çocuklarının 

kendilerin ile aynı boya sahip reflektiflerden daha kısa olarak algılama eğiliminde 

olduklarını bulmuştur. Kagan (1966) araştırmasının sonuçlarını Walker (1962) 

çalışmasıyla da desteklemiştir. Walker, mezomorfik vücut yapısına sahip olan okul 

öncesi dönemdeki çocukların uzun vücut yapısına sahip çocuklardan daha fazla agresif ve 

daha fazla aktif olma eğiliminde olduğunu öne sürmüştür. Birinci sınıf ve üçüncü sınıfa 

devam eden erkek çocukları ile yapılan çalışmalarla reflektif ve impulsif özelliğin doğum 

sırası ile ilişkisi olmadığını tespit etmiştir (Akt: Seçer, 2004). 
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1.3. Bilişsel Tempo Farkındalığının Çocukların Eğitimine Katkıları 

Okul öncesi dönemden itibaren Türkiye’deki çocukların reflektif-impulsif bilişsel 

tempo boyutu ve onları etkileyebilecek bazı kişisel özellikler arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi, çocuğun eğitiminden sorumlu paydaşların sorumlulukları açısından 

bilinçlendirilmesi ve reflektif bilişsel stil boyutunu geliştirecek eğitim programlarının 

düzenlenmesi açısından son derece önem taşımaktadır (Seçer vd., 2009). 

Ana babalar ve öğretmenler, aynı yaşlardaki çocukların ortak birçok genel gelişim 

özellikleri olsa da, bu çocukların önemli bireysel farklılıklarının da bulunduğunu 

unutmamalıdırlar. Çocukların akademik görevlere yaklaşmada farklı yollar izlediklerinin 

bilincinde olmak, öğretmenlere, yaptıkları öğretimi öğrencilerinin tercih edilen bilişsel 

üsluplarına göre ayarlamaları olanağını sağlar. Okul görevlerini belirli bilgi işleme 

üsluplarının gücü ile eşleştirmeye daha fazla duyarlılık göstermek, çocuklara daha 

başarılı öğrenme deneyimleri sağlayabilir (Gander ve Gardiner, 2001). 

1.4. Bilişsel Tempo ile İlgili Türkiye’de ve Dünya’da Yapılan Araştırmalar 

Bilişsel tempo ile ilgili daha önce Türkiye’de yapılan çalışmalar, Seçer (2003), 

Durak Demirhan (2007), Giren Yaşa (2008) ve Ceylan (2008)’ın yaptığı çalışmalardır. 

Seçer (2003), 13-14 yaş grubu çocuklarına uyguladığı Yoğun Düşünme Eğitimi 

Programının çocukların hata sayısı, tepki süresi ve ahlaki yargılarına etkilerini 

araştırmıştır. Araştırmasında ilköğretim 8. sınıf öğrencisi olan 354 çocuğa DIT ve MFFT-

20 uygulamış, aldıkları tepki sürelerine göre tesadüfî eleman örnekleme yöntemi ile 60 

çocuk belirlemiştir. Deneme grubuna Yoğun Düşünce Eğitimi Programı’nı haftada iki 

kez olmak üzere 15 hafta uygulamış ve sonrasında DIT ve MFFT-20 ölçeklerini yeniden 

uygulamıştır Araştırma bulgularına göre, yoğun düşünce eğitimi programına katılan 

deney grubu öğrencilerinin tepki süresi, hata sayısı ve ahlaki yargı düzeyleri son test puan 

ortalamaları, kontrol grubuna göre önemli düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Smith ve Waterman (2006), saldırganlık ve impulsivitede cinsiyet farkının 

etkilerini belirlemek için yaptıkları araştırmalarında; İngiltere’nin kuzeyinde bulunan üç 

ayrı hapishanede kalan 115 erkek ve 133 kız olmak üzere 248 mahkûma, ayrıca 114 

erkek ve 122 kız olmak üzere 336 üniversite öğrencisine EXPAGG Anketini, Buss-Perry 

Saldırganlık Anketini, Saldırganlık Hareketleri Anketini ve Barratt İmpulsivite anketini 
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uygulamıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, şiddet içeren kız ve erkekler hem üniversite 

öğrencilerinden hem de şiddet içermeyen mahkûmlardan daha saldırgan ve daha impulsif 

olarak belirlendi. Ayrıca, saldırganlık davranışları bulunan hem kız hem erkek tüm 

katılımcılarda daha önceki saldırganlık deneyimleri, impulsivite ve sinirlilik 

seviyelerindeki yükseklik belirlendi. Smith ve Waterman araştırmalarının sonucunda, 

cinsiyet farkının, özellikle saldırgan bireylerde olmak üzere, kendini rapor(Self Reported) 

etme (bilişsel, efektif ve davranışsal olarak) ölçülerinde, mahkûmlarda mahkûm 

olmayanlara göre daha az olduğunu belirtmişlerdir. 

Ayabe (1979) yaptığı çalışmasında, düşüncelilik-içtepisellik ile denetim odağı 

arasında ilişkiyi incelemiştir. Ayabe çalışmasından önce konu ile ilgili yapılan çalışmaları 

incelediğinde düşüncelilik ve içtepisellik arasında ilişki olmadığını tespit etmiştir. Diğer 

yandan Finch’in duygusal güçlüğü olan çocuklar üzerinde yaptığı çalışma sonucunda 

düşüncelilik-içtepisellik ile denetim odağı arasında ilişki olduğu sonucuna ulaştığını 

görmüştür. Ayabe araştırmasında düşüncelilik-içtepisellik ile denetim odağı arasında 

ilişkiye rastlamamıştır ( Akt. Alpars, 2007). 

Ostrov ve diğerleri (1972), suçlu çocuklarda impulsiflik belirlemesi için üç 

ölçümden oluşan bir impulsiflik indeksi ileri sürdükleri çalışmalarında çocuklara 

renklerle ilgili ölçümler ve performans ve ayrım arasındaki ilişkinin miktarını ölçen 

Rorschach ölçeğini, kelime IQ’ su içinde Wechsler ölçeğini uygulamışlardır. 

Araştırmalarının sonucunda tahmin ettikleri doğrultuda impulsifliğin belirlenen indeks ile 

ölçümünün impulsiflerin kendini algılamaları ile ilişkili olduğunu ve dahası, daha sık 

suça karışan çocukların daha impulsif olduklarını belirlemişlerdir. Ayrıca bu çalışmanın 

sonucunda yüksek sosyoekonomik seviyeden gelen suçlu çocukların düşük 

sosyoekonomik seviyedekilerden daha impulsif olduğunu da belirtmişlerdir (Akt. Durak 

Demirhan, 2007).  

Giren Yaşa (2008), Kendini Kontrol Eğitimi Programının okul öncesi dönemdeki 

5-6 yaş grubu çocuklarının tepki süresi, hata sayısı, ahlaki ve sosyal kural algısı 

puanlarına etkisini incelemiştir. Araştırmanın örnekleminde tesadüfü eleman örnekleme 

yöntemi kullanılmış olup, 17 çocuk deneme 17 çocuk kontrol grubu olmak üzere 34 

çocukla çalışılmıştır. Araştırma sonucu, impulsif çocukların ahlaki ve sosyal kurallarla 

ilgili karmaşa yaşamakta olduklarını ortaya koymuştur. İmpulsif çocuklar; hızlı doğrucu, 

yavaş yanlışçı ve reflektif akranlarına göre ahlaki kuralları daha az ciddiye alırken, 
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reflektif ve yavaş yanlışçı akranlarına göre de sosyal kuralları daha az ciddiye 

almaktadırlar. 

Fugua ve arkadaşları tarafından (1975) okul öncesi çocuklarında yaratıcılık ve 

bilişsel tempo arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmada yetmiş okul öncesi çocuğuna 

Torrance Yaratıcı Düşünce Testinin Şekil Kısmı ve Kogan’ın Benzer Geometrik Şekiller 

Testi uygulanmıştır. Sonuçta yaratıcılık ile bilişsel tempo arasında ilişki olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır.  Ayrıca aktif çocukların,  pasif çocuklara nazaran daha yaratıcı oldukları 

görülmüştür (Akt. Ceylan, 2008). 

Gregory  (1989), iki resim arasındaki farkları bulmada impulsif ve reflektif 

çocukların performans farklarını karşılaştırmak amacı ile bir çalışma yapmış ve beşinci 

dereceden toplam 56 çocuğa MFFT testini uygulamıştır. Gregory’nin araştırmasındaki 

konular; yaratıcı, resmi, sanatsal özelliklerde üç yargı tarafından değerlendirilen gerçekçi 

ve hayali resimlerden oluşuyordu. Araştırma sonuçlarına göre, çalışmanın varyans 

analizleri hem hayali hem gerçekçi resimlerde önemli ana etkiler gösterdi. Regression 

analizleri artistik kriterlerdeki hayali resimlerde reflektiflerin impulsiflerden daha iyi 

olduklarını gösterdi. Ancak realistik resim aktivitelerindeki performans da önemli bir fark 

göstermedi. Bu çalışma reflektif performansın kesin görevlerde impulsif performanstan 

iyi olduğunu ortaya koyan önceki araştırmaları doğrulamıştır.  

Durak Demirhan (2007), araştırmasında “Yoğun düşünme eğitimi programının 

13-15 yaş arası suçlu erkek çocukların tepki süresi, hata sayısı ve ahlaki yargı düzeylerine 

etkisini” incelemiştir. Araştırma deneme modelinde olup kontrol gruplu öntest-sontest 

modeli uygulanmıştır. Çalışma evreni olarak seçilen Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne 

bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’nde suç kaydı bulunan 88 suçlu erkek çocuğa Değerlerin 

Belirlenmesi Testi ve Benzer Şekilleri Eşleştirme Testi -20 uygulanmıştır. Tesadüfî 

eleman örnekleme yöntemi kullanılarak 28 suçlu erkek çocuk (14 kontrol grubu 14 

deneme grubu) örneklem grubu olarak seçilmiştir. Haftada iki kez olmak üzere toplam 15 

hafta uygulanmıştır. Deneme ve kontrol grubu suçlu erkek çocukların tepki süresi, hata 

sayısı ve ahlaki yargı düzeyleri puan ortalamaları arasındaki değişmeler Mann Withney U 

Testi ve Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre yoğun düşünme eğitimi sonrası deneme ve kontrol grubu suçlu erkek 

çocukların tepki süresi son-test puan ortalamaları arasında fark bulunamamıştır. Deneme 

grubu suçlu erkek çocukların hata sayısı son-test puan ortalamaları kontrol grubu suçlu 
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erkek çocukların hata sayısı son-test puan ortalamalarından önemli düzeyde düşüktür. 

Lopez ve Lopez (1998), çalışmalarında İspanya’da bir ilköğretim okulunun 

sekizinci sınıfına giden 13-14 yaşındaki çocukların reflektifliğini (düşünceliliğini) 

artıracak bir eğitim programı sunmuşlardır. Bu çocukların reflektifliğini (düşünceliliğini) 

artırarak ahlak gelişimlerine ilerleme sağlanabileceğini ileri sürmüşlerdir. Ahlak 

gelişimini iyileştirmek için klasik teknikler kullanmamışlar (ahlaki ikilemler gibi), bunun 

yanında reflektifliği (düşünceliliği) artıran bilişsel teknikler (problem çözme, kendi 

kendine öğrenme, tarama stratejileri ve bunun gibi) kullanmışlardır. Ölçek olarak, Cairns 

ve Cammock’un (1978) MFFT-20’si ve Rest’in DIT’ını kullanmışlardır. Elde ettikleri 

sonuca göre reflektiflikte (düşüncelilikte) artış saptamışlardır. Ayrıca, deney grubunun 

ahlak gelişimlerinin ilerlemesi de sağlanmıştır. Çalışmalarının asıl amacının, reflektifliği 

(düşünceliliği) bir bilişsel tempo olarak geliştirilirse aynı zamanda ahlak gelişimi de 

geliştirebilecekleri hipotezini sınamak olduğunu belirtmişlerdir (Akt. Durak Demirhan, 

2007). 

Ceylan (2008)’nın yaptığı araştırma da, amacı okul öncesi dönemdeki çocukların 

bilişsel tempoları ile yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma 

kapsamına okul öncesi eğitim alan 208 çocuk oransız eleman örnekleme yoluyla 

alınmışlardır. Veri toplama aracı olarak, çocukların yaratıcılıklarını ölçmek için 

“Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Şekilsel A Formu”, bilişsel tempolarını ölçmek için de 

“Kansas Reflection-Impulsivity Scale for Preschool (KRISP) Testi B Formu” 

kullanılmıştır. Veriler SPSS paket programı (SPSS11.05) kullanılarak Independent T test, 

One-Way ANOVA, Tukey-HSD, Pearson Moment Korelâsyon testleri uygulanmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, bilişsel temponun hata sayısı ile yaratıcılığın alt boyutları 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, süre ile akıcılık, esneklik ve detaylandırma 

puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin soruları cevaplama süreleri 

arttıkça akıcılık, esneklik, detaylandırma puanlarının düştüğü belirlenmiştir.  

Gargallo (1993), çalışmasında reflektif çocukların impulsif çocuklardan daha iyi 

akademik becerilere sahip olduklarını bulmuştur. İlköğretim okulu son sınıfa giden 12-

13-14 yaş grubunda toplam 201 İspanyol çocuktan oluşan bir örneklem üzerinde 

araştırma yapmışlardır. Reflektifliği (düşünceliliği) artıran bir eğitim programını ayrıntılı 

bir şekilde hazırlamış ve uygulamıştır. MFFT-20 üzerinde kız ve erkeklerin performansı 

arasında önemli bir farklılık olmadığını saptamıştır. Ayrıca 13 yaşında reflektifliğin 
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(düşünceliliğin) arttığını fakat 14 yaşında bunun olmadığını tespit etmiştir. Salkind ve 

Nelson’un MFFT ile ilgili bu noktadaki görüşlerinin tersine, MFFT-20’nin bu yaşlarda 

yeterli olduğunu bulmuştur. Ayrıca İspanyol çocuklarının Salkind’in çalışmasında yer 

alan Kuzey Amerikalı çocuklardan ve Cairns ve Cammock’un çalışmasındaki Kuzey 

İrlandalı çocuklardan daha reflektif olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kagan’ın MFFT 

testinden ziyade MFFT-20 ölçeği sonucu elde edilen düşüncelilik - içtepisellik 

(reflektiflik-impulsiflik) puanlarının daha yüksek güvenirliğe ve tutarlılığa sahip 

olduğunu ve I (I scores for impulsivity) ve E (E scores of Efficiency) puanlarının yeterli 

olduğunu Gjerde, Block tarafından ifade edildiği gibi hızlı doğrucu ve yavaş yanlışçılar 

arasında karışıklık olmadığını bulmuştur ( Akt. Giren Yaşa, 2008). 

Donfrancesso ve diğerleri (2005), öğrenme güçlüğünün çeşitlerinde bilişsel 

impulsivitenin etkisini incelemek amacı ile çalıştıkları 110 çocuğu, öğrenme güçlüğü 

alanında uzman olan bir hastanede değerlendirdiler. Bu çocukların 30’u disleksi (okuma 

güçlüğü), 25’i yazma güçlüğüne sahipti ve 55’i de kontrol grubunu oluşturan normal 

çocuklardı. Tüm çocuklara MFFT-20 testi uygulandı. Araştırmanın sonuçlarına göre, 

okuma güçlüğü olan çocuklar, yazma güçlüğü olan çocuklara göre daha fazla yanlış 

cevap verdiler ve hem okuma hem de yazma güçlüğü olan çocuklar kontrol grubundan 

daha az doğru yanıt verdiler. Okuma güçlüğü olan çocuklar tepki süresinde tüm 

gruplardan hızlıydı ve diğer gruplara göre önemli bir derecede impulsiflerdi (Akt. Durak 

Demirhan, 2007). 
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2. İŞİTSEL MUHAKEME VE İŞLEM BECERİLERİ 

2.1. Muhakeme Nedir? 

Mantık ilkelerine uygun biçimde düşünme ya da bu ilkelerden yararlanarak sorun 

çözme. Düşüncenin, belirli birtakım önermeleri birbirine bağlayarak yeni bir önermeye 

(sonuca) erişmesidir (www.anlambilim.net, 2012). 

Gerçeklerden veya ön önermelerden kararlar, yargılar veya sonuçlar çıkarma 

sürecidir. Bu süreçten doğan sebepler, tartışmalar, ispatlar vs. gerçeklerden veya ön 

önermelerden kararlar, yargılar veya sonuçlar biçimlendirme muhakeme ile ikna etme, 

inandırma (Akt. Arslan, 2007). 

Muhakeme, bir başka deyişle usavurma ya da akıl yürütme, bütün etmenleri 

dikkate alarak düşünüp akılcı bir sonuca ulaşma sürecidir. Bir konuda muhakeme 

yapabilenler, o konuda yeterli düzeyde bilgi sahibidir ve yeni karşılaştığı durumu tüm 

boyutlarıyla inceler, keşfeder, mantıklı tahminlerde, varsayımlarda bulunur, düşüncelerini 

gerekçelendirir, bazı sonuçlara ulaşır, ulaştığı sonucu açıklayabilir ve savunabilir (Umay, 

2003). 

Düşünme, “Bir şeye karar vermek, bağlantılı fikirler oluşturmak, problem çözmeye 

çalışmak vb. durumlar için aklın kullanılması. Sonuçlara, yargılara ya da kavram ve 

gerçeklerden sonuç çıkarmaya sürükleyen bir yöntem. Bu yöntemin ortaya çıkardığı sebepler, 

tartışmalar, kanıtlar. Kavramlardan ve gerçeklerden sonuçlar, yargılar ya da neticeler 

meydana getirmek” olarak tanımlanabilir. 

Muhakeme anlamında düşünme, doğruluğuna inandığımız bir veya birkaç önermenin 

bizi ne gibi bir başka önermenin doğruluğuna inanmaya zorladığını veya doğruluğuna 

inandığımız bir önermeye ne gibi başka önermelerin doğruluğunu delil olarak 

gösterebileceğimizi araştırma anlamına gelmektedir (Akt. Pilten, 2008). 

Piaget, muhakemeye “transduction” adını verir. Transduction, genelleme ve 

mantıksal katılık olmaksızın doğrudan doğruya özelden özele yapılan benzetmedir. 

Gözlemler bu aşamada düşüncede bir gelişim olduğunu göstermektedir. Bu transduction 

çocuklarda operasyonel düşünme başarılıncaya kadar görülen tipik bir muhakemedir. 

Örneğin, Güneş ve Ay’ın hareket etmeleri nedeniyle, çocuk bunların canlı olduklarını 

düşünür (Animizm: Cansızı canlı gibi görme, cansız nesnelere yaşamsal ögeler yükleme 

http://www.anlambilim.net/
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eğilimi) (Yavuzer, 2001). 

Başka bir tanıma göre muhakeme, mantıksal bir yolla bir şeyler hakkında düşünme 

süreci olarak tanımlanabilir, görüş ve düşünceler mantıksal düşünmeye dayalıdır (Akt. Pilten, 

2008). 

Mantık, doğru düşünmek için ilkeler meydana getirme ile ilgilidir. Sebebi 

açıklama, sonucu belgeleme, kıyaslamalardan yararlanma ve düşünme hataları mantığın 

kapsamına girer. Birey yeni karşılaştığı bir sorunu çözebilmek için daha önce kazandığı 

bilgileri birleştirir ve düzenler. Mesela, Marylon Raid’in yaptığı hatırlama testinde on 

yaşındaki çocuk, kendisine kimin daha uzun olduğu sorulunca, bilgileri hatırlar-Gazeteci 

(A) postacıdan (B) daha uzundur. Bahçıvan (C) postacıdan (B) daha kısadır, aralarında 

kıyaslamalar yapar ve aşağıdaki gibi formüle eder: 

 A>B ve C<B ise A>B>C 

 (A’B den büyüktür) ve (C’B den küçük) ise (A’B den ve C den büyüktür) 

Sonra, “Gazeteci en uzundur” diye soruyu yanıtlar (Ülgen ve Fidan, 2002). 

Mantıkla yapılan çıkarımların kullanımının temelinde her ne psikolojik yöntem 

oluşturursa oluştursun, açık olan bir şey var ki o da bu tarz çıkarımlarda bulunma 

eğiliminin çocukluk süresince gelişmesidir. Yapılan her çalışma göstermektedir ki çok 

küçük çocuklar bile en azından bazı durumlarda belli başlı mantık çıkarımları 

yapabilmektedirler- hatta Piaget’nin düşündüğünden daha fazla (Thornton, 1998). 

Piaget’e göre, mantıksal düşünme “işlemi” bu dönemde (2-7 yaş-İşlemöncesi 

Dönem) gelişmemiştir. Bu dönemde çocuklar, nesnelerinin görünüşünün etkisi 

altındadırlar. Henüz korunum (değişmezlik, conservation) için gerekli zihinsel kavrama 

sürecinden yoksundurlar. Korunum ilkesini kazanmış bir birey, herhangi bir nesnenin 

şeklinin değişmesinin etkisi altında kalmaksızın onun aynı kaldığını anlayabilir (Yavuzer, 

2001). 

Piaget, yeni doğmuş bebeğin karmaşık ve değişik fakat belli davranış biçimlerine 

sahip olduğuna, yakın çevresi ile çok ilgili bulunduğuna, her değişikliği çabuk 

öğrendiğine, istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak davranışlarını değiştirdiğine inanır. 

Piaget’e göre bebeğin davranışları onun zekâsının köklerini ortaya koyar (Akt. 
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İrkörücü,2006). 

Piaget’e göre çocuğun yetişkinlerden farklı bir zihinsel yapısı vardır. Onlar 

yetişkinlerin minyatürleri değildirler; onların dünyası görme ve gerçeklere karar vermede 

kendilerine özgü dünyaları vardır (Ülgen ve Fidan, 2002). Piaget’e göre çocuk, 

kavramları ve nedenleri ayrı dönemlerde (evrelerde) ve farklı olarak anlar, değerlendirir. 

Problem çözümünde çocuğun kullandığı düşünme ve mantık stratejileri, çocuğun gelişme 

düzeyi ile yaşamdaki deneyimi arasındaki etkileşimi yansıtır (Akt. Arslan, 2008). 

Piaget’e göre, Çocuğun 4-7 yaşında (önsezi aşaması) mantık yürütme ve düşünme 

süreçlerinin bazı sınırları vardır. Örneğin, çocuk sıralama görevini yerine getiremez. Bir 

dizi nesneyi belli bir özelliğine, örneğin boyuna göre sıraya koyamaz. Çubukları kısadan 

uzuna dizemez. Parça bütün ilişkisinde de sınırlıdır. Mantıksal düşünme gelişmediğinden 

Noel Baba, diş perisi gibi olguların gerçekliğini sorgulayamaz. Örneğin, çocuk aslında 

öyle olmadığını bildiği halde Noel Baba’ymış gibi davranabilir; ama Noel Baba’nın bir 

gece herkese oyuncak dağıtmasını sorgulayacak mantıksal anlayışı yoktur (Megep, 2007). 

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). 

Sınıflandırma, nesneleri, insanları ya da olayları özelliklerine göre kategorilere 

koymaktır. Sınıflandırma mantıksal matematiksel öğrenmedir. Çünkü çocuklar iki ya da 

daha çok nesne arasında ilişkiler kurar (Şahin, 2000). 

 Sınıflandırma bir başka tanıma göre, çocukların bazı özellikleri nedeni ile 

nesneleri aynı grupta toplamaları olarak tanımlanmaktadır. Sınıflandırma, aynı grupta yer 

alan varlıkların/nesnelerin şekil, renk, ağırlık, boyut ve sayılarına göre yapılmaktadır 

(Akt. Sarıtaş, 2010). 

Çocuklar üç yaşında bir yetişkin gibi ölçülere dayalı sınıflamalar yapabilirler. 

Ancak uyarıcılar iyi seçilemez, çocuk yanıltılır ya da sınıflama soyut ise çocuk 

sınıflamada başarılı olmayabilir (Akt. Cantekinler vd., 1981).  

En iyi sınıflandırma çocukların hayal dünyalarının ürünlerinden oluşmaktadır. 

Öğretmen nesnelerin farklı özelliklerine göre sınıflandırma yapmaları için çocukları 
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cesaretlendirmelidir. Örneğin, çocuk düğmeleri sadece renklere göre sınıflıyorsa, 

öğretmen araya girip “bu düğmeleri sınıflandırmanın başka bir yolu var mı?”, “burada 

sadece üç tane büyük düğme var, sen başka bulabilir misin?”, “bütün düğmeler iki delikli 

mi?” gibi sorularla çocuğun farklı şekillerde de düşünmesini sağlayabilir. Öğretmen 

çocuklar sınıflandırma çalışmaları yaparken onları gözleyerek düşünme şekilleri 

hakkında daha çok bilgiye sahip olabilir (Arnas Aktaş, 2006). 

Eşleştirme, bir kümedeki her nesneyi diğer bir kümedeki bir nesneyle eşleme 

işlemine “birebir eşleme” denir. Birebir eşleme becerisi Piaget’e göre sayının korunumu 

kavramının temelini oluşturmaktadır (Akt. İrkörücü, 2006). Diğer bir deyişle, çocuğun 

kendisine gösterilen şeklin benzerini bulmasıdır (Akt. Dere ve Ömeroğlu, 2001; Akt. 

Sarıtaş, 2010). 

Eşleme en erken gelişmesi gereken matematik kavramlarından biridir ve mantıklı 

düşünmenin gelişmesi için temel oluşturur. Dört yaşına kadar çocukların çoğu, eşleme 

yeteneğine sahiptirler. Özellikle bu konuda eğitim alan çocukların nesneleri kolaylıkla 

eşleştirebildikleri görülmüştür. Ancak bilişsel gelişimleri geciken çocuklar bu çalışmada 

zorlanabilirler. Birebir eşleme kavramı çocukların en sık başvurdukları kavramdır ve 

günlük etkinlikler çocuklara eşleme için birçok olanaklar sağlar (Akt. Arnas Aktaş, 

2006). 

Sıralama, nesnelerin uzunluk, kütle, yükseklik gibi bazı standartlarına göre 

düzenlenmesidir. Bir başka deyişle belli bir özelliğe sahip olan nesnelerin sıralanması söz 

konusudur. Sıralama sadece nesneleri çeşitli özelliklerine göre sıralamayla sınırlı değildir. 

Olayları zaman sırasına koyma gibi mantıksal sıralamalarda söz konusudur (Akt. Tarım 

ve Dinç Artut, 2010). 

4-5 yaşındaki çocuklarda sıralama kavramı gelişmeye başlar. Örneğin, kalemleri 

uzundan kısaya, yediği meyveleri ağırdan hafife, su içtiği bardakları büyükten küçüğe 

doğru sıralayabilir (Akt. Sarıtaş, 2010). 

Karşılaştırma, iki nesnenin belli bir özelliğe göre aynı veya farklı olup olmadığını 

belirleme işlemidir ve sıralama kavramı için temel oluşturur (Akt. Arnas Aktaş, 2006). 

Çocuklar nesneler arasında karşılaştırmalar yapar. Bu karşılaştırma yeteneği onu 

sırlamaya götürür. Böylece nesneler, olaylar ya da insanların hacim, uzunluk, sayı gibi 
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özelliklerine göre düzenlenmesi sağlanır. Örneğin, beş yaşındaki çocuk su dolu 

kavanozlar içinde boyaları karıştırsın ve sonra renkleri karşılaştırsın, açık kırmızı, koyu 

kırmızı gibi (Şahin, 2000). 

Becerileri daha etkin şekilde kullanmakta önemli olan bir unsur da kıyaslama 

yapabilme (diğer bir deyişle karşılaştırma) yeteneğidir. Küçük çocuklar iki problem 

arasında kıyaslama yapmakta oldukça başarısızdırlar. On ve on bir yaşındakiler bile 

şaşırtıcı bir şekilde bu kıyaslamada yetersiz olabilirler ve gerekli kıyaslamayı yapabilmek 

için bazı ipuçlarına gerek duyabilirler. Piaget’e göre birinin kıyaslama yapabilmesi için 

oldukça gelişmiş mantıksal yeteneklere ihtiyaçları vardır-on bir ya da on iki yaşa kadar 

gelişemeyecek yetenekler. Usha Goswami ve Ann Brown tarafından yapılmış çalışmalar, 

çok küçük çocukların bile kıyaslanan iki konu hakkındaki kilit noktayı anlayabilecek 

kadar yeterli bilgiye sahiplerse kıyaslama yapabildiklerini göstermiştir. Üç yaşındaki 

çocukların, “Çikolata eriyince çokokrem, kar eriyince ….. olur?” şeklindeki kıyaslamaları 

çözebildiklerini belirtmektedirler (Akt. Thornton, 1998). 

Örüntü Oluşturma, sıralama yapma becerisinin bir alt basamağı olarak 

düşünülmelidir. Örüntü tamamlama belli bir olayın oluş sırasına göre sıralama yapılması 

ve örnek olarak verilen bir örüntüye göre yarım bırakılan örüntünün tamamlama 

becerisidir (Akt. İrkörücü, 2006). 

Örüntüler, nesnelerin, şekillerin ya da sayıların belirli bir düzende dizilmesi ile 

oluşturulan yapılardır. Bu dizilerin kurallarını ortaya koymak matematiksel modelleme 

olarak düşünülebilir. Örüntülerde var olan kuralların belirlenmesi matematiksel 

düşünmenin önemli özelliklerinden biridir. Bir örüntüdeki kuralı bulma veya bir örüntü 

oluşturma, temel özelliklerini bilip, farklılıkların ve benzerliklerin farkına varıp onları 

analiz etmeyi gerektirir (Akt. Tarım ve Dinç Artut, 2010). 

Piaget sınıflama, eşleştirme, sıralama, karşılaştırma, örüntü oluşturma 

kavramlarının mantıksal düşünmeye geçiş için bir köprü görevi gördüğünü 

vurgulamaktadır. Bu köprünün okul öncesi dönemde oluşturulmadığı takdirde ileriki 

dönemlerde sorunlar ortaya çıkacağını belirtir (Akt. Erbay, 2009). 

2.2. Muhakeme Yaklaşımları 

Okula hazır bulunuşlukta önemli becerilerden bir diğeri okul öncesi eğitimde 
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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 Aktaş, 2006). 

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 

http://www.matematikcafe.net/k
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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. 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). 
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      Şekil 1: Tümevarıma ve Tümdengelime Dayalı Muhakeme  

            Tümevarıma Dayalı Muhakeme                           Tümdengelime Dayalı Muhakeme 

                         Sonuç                                                              Başlangıç 

             İnsanların bir tane başı olur.                                      İnsanların bir tane başı olur. 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                 Başlangıç                                                                    Sonuç 

                         (İnsanları gözlemle)                                           Hiç tanımadığınız biri olan 

                   Her birinin bir tane başı var.                                Ayşe’nin de bir tane başı vardır. 

 

Kaynak: Halpern, 1996; Akt. Pilten, 2008 

 

İşlemöncesi 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, 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 

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 
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kadar sayma yapması, 1’den 10’na kadar sayıları tanıması ve 1’den 10’na kadar sayılarla 

nesneleri eşleştirme yapabilmesi gerekmektedir. Çıkarma becerisinde 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. 

Genel Bilgi: 

Bilinçli varlık olan insanın kendini ve kendi dışındaki nesneleri anlama etkinliğine 

bilme, bu etkinlikten çıkan sonuca ise bilgi denir (www.nihalhoca.blogcu.com, 2011). 

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 (Ülgen, 2004). 

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 

http://www.nihalhoca.blogcu.com/
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öğrenilmesine yardımcı olan bir etkinliktir. Analoji; bilinmeyen, yabancılık çekilen bir 

olgunun, bilinen, benzer olgularla açıklanmasıdır. Bilinen 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). 

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 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 
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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).  

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). 

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). 
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Aritmetik muhakeme, dünyayı 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). 

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 
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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, 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. Türkiye’de ve Dünya’da Yapılan İlgili Araştırmalar 

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). 

Yılmazoğlu (2004), öğrencilerin kavram haritası destekli benzetim yöntemi ve 

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

tutumlarını incelemiştir. Araştırma, biri deney diğeri kontrol grubu olmak üzere iki 
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ilköğretim sekizinci sınıfından 81 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmacı, deney 

grubunun eğitiminde kavram haritaları destekli benzetim yöntemini, kontrol grubunun da 

ise geleneksel yöntemleri kullanmıştır. Sonuç olarak, benzetim yönteminin geleneksel 

yönteme kıyasla öğrencilerin konuları anlaması bakımından daha etkili olduğu ve 

öğrencilerde derse karşı olumlu bir tutum geliştirdiği görülmüştür.  

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 ( Akt. Erbay, 2009). 

Pilten (2008), ilköğretim 5. sınıf matematik dersi problem çözme sürecinde 

kullanılan üst biliş stratejilerinin, öğrencilerin matematiksel muhakeme becerilerine 

etkisini incelemiştir. Araştırma, 2006-2007 öğretim yılının ikinci yarıyılında Emin 

Sağlamer İlköğretim Okulunda öğrenim görmekte olan toplam 66 öğrencinin yer aldığı, 

birbirine denk iki sınıf üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın deney grubunda yer alan 

öğrencilere Mevarech ve Kramarski (1997) tarafından geliştirilmiş, üst biliş teorilerine 

dayalı bir öğrenme yaklaşımı olan IMPROVE stratejisi uygulanmıştır. Deneysel 

uygulama dokuz hafta (25 ders saati) boyunca sürdürülmüş, bu süre içerisinde 

öğrencilerin 65 problemle belirtilen stratejiyi kullanarak çalışmaları sağlanmıştır. 

Araştırmada öğrencilere, matematiksel muhakeme ölçeği ön test ve son test olarak 

uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda, 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 sonucu elde edilmiştir.  

Turgut (2007), İlköğretim 7. Sınıf matematik konularının öğretiminde soru cevap 

metodu ile analoji metodunun öğrencilerin matematik başarılarına etkileri 

karşılaştırılmıştır. Araştırma 2005-2006 öğretim yılının 2. Döneminde Afyon ili 

Sultandağı ilçesinde öğrenim görmekte olan 60 öğrenciye uygulanmıştır. Okullar analoji 
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ve soru-cevap grubu olarak ayrılmıştır. Konular işlenmeden önce “Seviye Belirleme Testi 

(SBT)”, işlendikten sonra “Matematik Başarı Testi” (MBT) uygulanmıştır. Konular 

analoji grubunda analoji metodu ile soru-cevap grubunda ise soru-cevap metodu ile 

işlenmiştir. Sonuçlar “t testi” ile analiz edilmiştir. İki grup arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Ancak analoji ve soru-cevap gruplarının SBT ve MBT puan 

ortalamalarına bakıldığında iki grup arasında manidar bir fark olduğu görülmüştür. 

Ayrıca analoji tekniğinin uygulandığı analoji grubu öğrencilerinin matematik dersi ile 

ilgili görüşlerinin daha olumlu olduğu görülmüştür. 

Akkuş Çıkla ve Duatepe (2002), çalışmalarında 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 ( Akt. 

Erbay, 2009). 

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 incelemek amacıyla, 2006-2007 öğretim yılında Ankara ilindeki alt sosyo-

ekonomik düzeyde olan Mamak ilçesinde M.E.B’na  bağlı ilkokulların anasınıflarına 

devam eden 6 yaşındaki 50 çocuk ve 50 anne ile çalışmıştır. Çocukların matematiksel 

kavram becerilerini ölçmek için “Matematiksel Kavram Becerileri Kontrol Listesi” 

kullanılmıştır. Sonuç olarak ev ortamında yapılan ebeveyn odaklı matematiksel destek 

programının çocuğun öğrenme sürecinde daha etkili olduğu görülmüştür. 

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. 
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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). 

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. 

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 679 öğrenci ile çalışmıştır. Çalışma tarama modelinde 

yürütülmüştür. Veri analizi sonucunda, ilköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin 
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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. 

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 ( Akt. Erbay, 2009). 

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 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. 

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, 
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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). 

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). 

Çocukların muhakeme becerileri konusunda daha önce yapılan araştırmalar genel 

olarak incelendiğinde, Türkiye’de işitsel muhakeme ve işlem becerileri konusunda yeteri 
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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 

 YÖNTEM 

3.1.1.Araştırma Modeli 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden farklı bilişsel tempoya sahip 5-6 yaş 

grubu çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin incelendiği bu araştırmada var 

olan durumu var olduğu şekliyle betimlemeye çalışan genel tarama modeli kullanılmıştır.  

3.1.2.Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Konya il 

merkezindeki ilköğretim okullarının bünyesindeki anasınıfları ile bağımsız anaokullarına 

devam eden çocukların içinden tesadüfî küme örnekleme yöntemi ile seçilen 350 çocuk 

oluşturmuştur. Çalışma grubunda yer alan çocukların demografik değişkenlere göre 

dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir; 

Tablo 3.1. Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet n % 

Erkek 163 46,6 

Kız 187 53,4 

Toplam 350 100,0 

Tablo 3.1 incelendiğinde, çalışma grubunu oluşturan çocukların %46,6 

(n=163)’sını erkek, %53,4 (n=187)’ünü ise kız çocukları oluşturmaktadır. Çocukların 

cinsiyetlerine göre dengeli bir dağılım gösterdikleri söylenebilir. 

Tablo 3.2. Çocukların Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı 

Gelir N % 

Düşük (0-1000 TL) 41 11,7 

Orta (1000-2000 TL) 182 52,0 

Yüksek (2000 ve Üstü) 127 36,3 

Toplam 350 100,0 

Çocukların gelir düzeylerinin verildiği Tablo 3.2 incelendiğinde, çocukların 

%11,7’sinin düşük (0-1000 TL), %52’sinin orta (1000-2000 TL), %36,3’nün ise yüksek 

(2000 ve üstü) gelir düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Çocukların çoğunluğunun orta 

gelir düzeyinden geldiği görülmektedir. 
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Tablo 3.3. Çocukların Anne Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Anne Eğitim Düzeyi N % 

İlkokul 96 27,4 

Ortaokul 16 4,6 

Lise 89 25,4 

Üniversite 134 38,3 

Lisansüstü  15 4,3 

Toplam 350 100,0 

Tablo 3.3’te çocukların anne eğitim düzeyleri incelendiğinde, %27,4’ünün 

ilkokul, %4,6’sının ortaokul, %25,4’ünün lise, %38,3’ünün üniversite, %4,3’ünün ise 

lisansüstü mezunu oldukları görülmektedir. Çocukların anne eğitim düzeylerine 

bakıldığında, çoğunluğunun (n=134) üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.4. Çocukların Baba Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Baba Eğitim Düzeyi N % 

İlkokul 42 12,0 

Ortaokul 23 6,6 

Lise 81 23,1 

Üniversite 182 52,0 

Lisansüstü  22 6,3 

Toplam 350 100,0 

Tablo 3.4’teki çocukların baba eğitim düzeylerine bakıldığında, ilkokul (%12), 

ortaokul (%6,6), lise (%23,1), üniversite (%52), lisansüstü (%6,3) mezunu oldukları 

görülmektedir. Çocukların baba eğitim düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde, 

çoğunluğunun (n=182) üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.5. Çocukların Anne Mesleklerine Göre Dağılımı 

Meslek N % 

Ev Hanımı 194 55,4 

Memur 104 29,7 

Esnaf 2 0,6 

İşçi 9 2,6 

Serbest 14 4,0 

Diğer 27 7,7 

Toplam 350 100,0 

Çocukların anne meslek dağılımlarının yer aldığı Tablo 3.5 incelendiğinde, %55,4 

(n=194)’ü ev hanımı, %29,7 (n=104)’si memur, %0,6 (n=2)’sı esnaf, %2,6 (n=9)’sı işçi, 

%4 (n=14)’ü serbest, %7,7 (n=27)’si diğer meslek. grubuna sahip oldukları 

görülmektedir. Çocukların annelerinin çoğunluğunun ev hanımı olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3.6. Çocukların Baba Mesleklerine Göre Dağılımı 

Meslek N % 

İşsiz 1 0,3 

Memur 118 33,7 

Esnaf 24 6,9 

İşçi 34 9,7 

Serbest 106 30,3 

Diğer 67 19,1 

Toplam 350 100,0 

Tablo 3.6’da görüldüğü üzere, çocukların babalarının %0,3’nün işsiz, %33,7’sinin 

memur, %6,9’unun esnaf, %9,7’sinin işçi, %30,3’ünün serbest, %19,1’inin diğer meslek 

grubundandır. Çocukların babalarının çoğunluğun memur olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.7.Çocukların Okul Öncesi Eğitime Devam Sürelerine Göre Dağılımı 

Devam Süreleri N % 

1 Yıl 281 80,0 

2 Yıl 49 14,0 

3 Yıl ve Daha Fazla 20 6,0 

Toplam 350 100,0 

Tablo 3.7’de yer verildiği üzere,  çocukların 1 yıl (%80), 2 yıl (%14), 3 yıl ve 

daha fazla (%6) okul öncesi eğitime devam ettikleri görülmektedir. Çocuklarının 

çoğunluğunun 1 yıl okul öncesi eğitime devam ettiği görülmektedir. 

3.1.3.Veri Toplama Araçları 

Kansas Reflection-Impulsivity Scale for Preschool (KRISP) 

Araştırmada çocukların yavaş doğrucu (Reflective), Fast-accurate ve hızlı yanlışçı 

(İmpulsive) bir bilişsel tempoya sahip olup olmadığını belirlemek için Wright (1971) 

tarafından geliştirilen Kansas Reflection-Impulsivity Scale for Preschool (KRISP A): 

Kansas Okul öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin Düşüncelilik-İçtepisellik Ölçeği A Formu 

kullanılmıştır. Bu ölçek 10 şekilden oluşmaktadır. Ayrıca 10 şekilden önce çocuklara 

testin nasıl çözüleceği ile ilgili bilgi veren 5 örnek soru bulunmaktadır. Her çocuk için 

uygulama yaklaşık olarak 25-30 dakika sürmektedir. Araştırmacı çocukla birlikte önce 5 

örnek soru üzerinde çalışır, daha sonra ölçeğin uygulamasına geçilir. Ölçekte yer alan 

şekiller sırayla çocuğa gösterilir ve çocuğa şöyle bir yönerge yönetilir: “Bak ……. bu 

sayfada bir top var bu topun aynısı olan topu senin önündeki sayfada yer alan top 

çizimleri içinden bul ve göster” talimatını verir vermez kronometreye basılır ve çocuğun 
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ilk verdiği cevap süresini daha önceden çocuğun adına düzenlenmiş olan kâğıda not 

edilir. Eğer verdiği yanıt doğru değilse yanlış cevap olduğu söylenip doğru cevabı 

bulması için çocuk yönlendirilir. Doğru yanıtı verene kadar yaptığı hataların sayısı da bu 

arada cevap kâğıdına yazılır. 10 şekil bir oturumda tamamlanır. Her çocuğun ölçekten 

elde ettiği toplam cevap verme süresi ve hata sayısı ayrı ayrı toplanır. 

Kansas okul öncesi dönemdeki çocuklar için düşüncelilik-A formu ölçeğinin 

kapsam ve görünüş geçerliliği çalışmasında uzman görüşlerine başvurulurken, güvenirlik 

çalışmaları için puanlayıcı güvenirliği, test tekrar test ve testi yarılama güvenirlikleri 

incelenmiştir. Puanlayıcı güvenirliği için Konya’da okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş 

grubu 30 öğrenci iki ayrı gözlemci tarafından değerlendirilmiştir. Öğrencilerin A formuna 

yönelik tepki süresini değerlendirmede iki gözlemci arasında korelasyon r=0.83 

bulunurken, hata sayısında r=0.78 bulunmuştur. Testin güvenirliğinin bir diğer göstergesi 

olarak, test tekrar test güvenirliği incelenmiştir. Bu amaçla Konya il merkezinde okul 

öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 303 kişilik bir çalışma grubu 

seçilmiş ve ölçek iki hafta ara ile iki kez uygulanmış ve iki uygulama puanları arasındaki 

Pearson korelasyon katsayısı incelenmiştir. A formu için Hata sayısı r=0.74; Tepki süresi 

r=0.89 bulunmuştur. Aynı grup üzerindeki iki ayrı uygulama sonuçları arasında pozitif 

yönde anlamlı p<.01 düzeyde ilişki olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, 

ölçeğin iki uygulaması arasındaki tutarlılığın kabul edilebilir düzeyde olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Testin güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla testi yarılama yöntemi de 

kullanılmıştır. Form A için tepki süresine yönelik Spearman-Brown formülüyle 

hesaplanan korelasyon katsayısı r=0.85; hata sayısı için r=0.71 bulunmuştur (Seçer ve 

Yaşa, 2006). 

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 
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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. 

SİMİBT, 5- 6 yaşlarındaki çocukların İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerilerini 

değerlendirmektedir.  

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. 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;  

1.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.  

2.Aritmetik (Matematiksel) Muhakeme (Aritmetical Reasoning); Çocuğun 

aritmetik bir problemi çözmekte mantık kullanma yeteneğini ya da sayısal ilişkiler kurma 
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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.  

3.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.  

4. 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. 

5. 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. 

6. 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, düşünceleri kavrama ve konuyu kavramsallaştırma 

yeteneğini ölçmektedir. 3., 7., 11., 18., 26., 27., sorular olmak üzere toplam 6 sorudan 

oluşmaktadır. 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması 400 çocuk üzerinde gerçekleştirilmiş 

olup güvenirlik ve geçerlik katsayıları aşağıda özetlenmiştir. 
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Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi (SİMİBT)’nin Güvenirliği 

Güvenirlik “bir aracın ölçme sonuçlarındaki kararlılık derecesidir.” Bir testin 

güvenirliğinin araştırılması testin puanlarıyla ilişkili hata miktarının tahmininde 

yoğunlaşmaktadır. Güvenirlik çalışmalarında, sonuçlar genellikle korelasyon katsayısının 

özel bir kullanım şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir test için minimum düzeyde 

önemli olduğu düşünülen güvenirlik katsayısı .70 civarında veya bu değeri aşması 

gerekmektedir. 

Bir ölçüm aracının güvenirliği çeşitli yöntemlerle hesaplanmakla birlikte SİMİBT 

testinin güvenirliği; iç tutarlılık, testin aralıklı tekrarı ve gözlemciler arası tutarlılık 

ölçütlerine göre incelenmiştir. 

İç Tutarlılık: SİMİBT deki maddelerin iç tutarlık güvenirliği Kr 20 yöntemi 

kullanılarak geliştirilmiştir. SİMİBT ve alt testleri için güvenirlik katsayıları tablo 3.8’de 

verilmiştir. Tabloya göre, SİMİBT’in Aritmetik Muhakeme alt testi (.69) hariç diğer alt 

test ve toplam test güvenirlik katsayılarının .70 ile .87 arasında değiştiği görülmektedir. 

Aritmetik Muhakeme alt testinin güvenirlik katsayısı .70’e çok yakın olduğundan alt 

ölçeğin iç tutarlılığı için .69 katsayısının yeterli olduğuna kanaat getirilmiştir.  

Tablo 3.8. İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Güvenirlik Katsayıları 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Kr 20 

1.Faktör (Benzerlikler ) .82 

2.Faktör (Sözel Anlamsızlıklar ) .82 

3.Faktör (Analojik Tamamlama) 76 

4.Faktör (Nedensel Muhakeme) .77 

5.Faktör (Aritmetik Muhakeme) .69 

6.Faktör (Genel Bilgi ) .70 

Toplam Test .87 

Testin Aralıklı Tekrarı: Testin aralıklı tekrarı güvenirlik ölçütü, herhangi bir 

şeyin aynı (benzer) koşullar altında ve kısa bir zaman aralığı ile iki kez ölçülmesi 

sonucu elde edilen veri grupları arasındaki ilişki (korelasyon katsayısı)’dır.  

SİMİBT’in testin aralıklı tekrarı güvenirlik ölçütü test tekrar test metodu kullanılarak 

test edildi. Bu amaçla seçilen 31 çocuk 3 haftalık ara ile iki defa test edildi. Ölçümler 

arası korelasyon Pearson Korelasyon Katsayısı ile test edilmiştir. Her bir alt test puanı 

için ortalama, standart sapma ve korelasyon katsayıları tablo 3.9’da verilmiştir. 
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Tablo 3.9 incelendiğinde tüm ölçümler arası korelasyon değerlerinin .90 ve üzeri 

olduğu görülmektedir. Elde edilen korelasyon katsayıları SİMİBT’in “testin aralıklı 

tekrarı” güvenirlik ölçütünü karşılar niteliktedir. 

Tablo 3.9. SİMİBT’in Test Tekrar Test Güvenirliği 

 1. Ölçüm 2. Ölçüm  

 X  S X  S r 

Benzerlikler 2.29 1.16 1.42 1.23 .96** 

Sözel Anlamsızlıklar  3.23 1.41 3.32 1.38 .98** 

Analojik Tamamlama 3.51 1.21 3.71 1.22 .90** 

Nedensel Muhakeme 4.35 1.50 4.39 1.52 .95** 

Aritmetik Muhakeme 2.85 1.45 2.90 1.40 .98** 

Genel Bilgi  2.23 .84 2.29 .80 .90** 

Toplam Test 16.48 4.26 16.83 3.93 .93** 

**Korelasyon .01 düzeyinde önemlidir 

Gözlemciler (Hakemler) Arası Tutarlık: Üçüncü güvenirlik ölçütü 

puanlamadaki uygulayıcılar arasındaki değişkenlikten dolayı oluşabilecek hata miktarını 

işaret etmektedir. SİMİBT’in “gözlemciler arası tutarlık”ın test edilmesinde, biri çocuk 

gelişimi uzmanı diğer ikisi okul öncesi öğretmeni olmak üzere toplam üç kişi, bağımsız 

olarak on beş kişilik SİMİBT formunu puanladı. İki puanlayıcı arası korelasyon 

katsayıları Tablo 3.10’da verilmiştir. Tablo da yer alan katsayılarının büyüklüğü, 

puanlayıcılar arası uyum güvenirliği için yeterli kanıt olarak kabul edilmiştir. 

Tablo 3.10 Gözleyenler Arası Korelasyon Değerleri  

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri 

Testi 
r 

Benzerlikler .98** 

Sözel Anlamsızlıklar  1.00** 

Analojik Tamamlama 1.00** 

Nedensel Muhakeme .98** 

Aritmetik Muhakeme 1.00** 

Genel Bilgi  1.00** 

Toplam Test .99** 

**Korelasyon .01 düzeyinde önemlidir 

Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi (SİMİBT)’nin Geçerliği 

SİMİBT testinin geçerlik çalışmaları iki ölçüt kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

Bunlar Bunlar İçerik (muhteva) ve yapı geçerliğidir.  
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İçerik Geçerliği: İçerik geçerliği yöntemleri, ölçülecek olan davranış alanının 

temsili bir örneğini kapsayıp kapsamadığını belirlemek için test muhtevasının 

sistematik incelenmesini içermektedir (Anastasi & Urbina, 1997). Belli bir alanda test 

geliştirilirken, testin içerik geçerliğini sağlamak ve söz konusu içerik geçerliğini 

yükseltmek için ölçülecek olan yeteneklerin (özelliklerin) kuramsal bir dayanağı olması ve 

hali hazırdaki bilgilerle tutarlı olmalıdır. Bu tutarlığın test maddelerinin birbiri ile 

uyumlarının istatistiksel olarak kanıtlanması gerekir.  

SİMİBT’in içerik geçerliğinin sınanmasında, kuramsal temele dayanırlığı ve 

güncel bilgilerle tutarlılığında “uzman görüşü”ne başvurulmuştur. SİMİBT’in iki alt 

testinde yer alan maddelerin istatistiki olarak uyumları için “madde analizi” yapılmıştır. 

Gerek uzman geçerliği, gerekse madde analizinden elde edilen sonuçlar SİMİBT’in yeterli 

içerik geçerliğine sahip olduğunu göstermektedir. 

Uzman Görüşü: SİMİBT’i oluşturan soruların 5-6 yaş çocukları için uygun 

olup olmadığı, çocuk gelişimi alanında doktora derecelerine sahip dört çocuk 

gelişimi ve eğitimi uzmanı hakem bağımsız olarak değerlendirmiştir. Hakemler arası 

intra-class korelasyon katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır. Bu değer bağımsız hakem 

değerlendirmeleri arasında yüksek tutarlılığı göstermektedir içerik geçerliğinde 

uzman görüşü için yeterli kanıt olarak kabul edilmiştir.  

Madde Analizi: Önceki alt başlıkta SİMİBT’in içerik geçerliği için niteliksel bir 

kanıt ortaya konmuştur. Bu alt başlıktaki -bir testte iyi bir madde seçebilmek için 

maddelerin istatistiki niteliklerini ortaya koyan- test yöntemleri ise içerik geçerliği için 

nicel (quantitative) bir kanıt niteliğindedir. Bu yöntemler, test maddelerinin “güçlük 

dereceleri” ile “ ayırt etme güçlerinin” incelenmesini kapsar. 

Verilen bir maddeyi geçen çocuk yüzdesi olan madde güçlüğü, aşırı kolay veya 

aşırı zor maddelerin belirlenmesiyle tespit edilir. Testteki bir maddenin güçlük değerinin, 

doğru cevap verenlerin yüzdesi yükseldikçe kolay, düştükçe de zor olduğu 

anlaşılmaktadır. Madde güçlüğü “p” ile gösterilir. 0 ile 1 arasında değer alır. Madde 

güçlük derecesi 1’e yaklaştıkça o maddenin kolay, 0’a yaklaştıkça ise o maddenin 

zor olduğu anlaşılmaktadır. Test geliştirirken amaç, maddeleri kolaydan zora doğru bir 

sıra içinde düzenlemektir. Anastasi ve Urbina (1997) ortalama bir zorluğun % 50 

civarında olması gerektiğini bildirmektedir. % 15 ile % 85 arasında dağılım gösteren 
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maddeler genellikle kabul edilir. Her yaş grubu için testin ortalama madde güçlükleri 

tablo 3.11 de verilmiştir. 

Tablo 3.11. İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Madde Güçlüğü ve 

Madde Ayırt Ediciliği 

Benzerlikler 
Sözel 

Anlamsızlıklar 

Analojik 

Tamamlama 

Nedensel 

Muhakeme 

Aritmetik 

Muhakeme 
Genel Bilgi 

Madde 

No 
p r 

Madde 

No 
p r 

Madde 

No 
p r 

Madde 

No 
p r 

Madde 

No 
p r 

Madde 

No 
p r 

S25 .40 .56 S24 .62 .47 S9 .67 .42 S3 .50 .37 S20 .56 .36 S31 .46 .35 

S19 .48 .49 S21 .72 .51 S13 .54 .34 S11 .71 .40 S12 .46 .39 S28 .53 .33 

S4 .42 .40 S6 .53 .41 S17 .45 .40 S27 .54 .42 S30 .41 .45 S10 .54 .35 

S14 .48 .41 S15 .55 .48 S8 .56 .40 S26 .66 .38 S16 .37 .36 S1 .49 .37 

S22 .55 .35 S29 .52 .38 S2 .70 .38 S7 .68 .38 S5 .53 .36 S23 .39 .31 

         S18 .49 .27       

PX =.47  PX =.58  PX =.58  PX =.59  PX =.47  PX =.48  

Tablo 3.11’de de görüldüğü gibi İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin 

alt testlerine ait madde güçlüğü .37 ile .71 arasında değişmektedir. Benzerlikler alt 

testinin madde güçlüğü ortalaması (P X ) .47, Sözel Anlamsızlıklar alt testinin madde 

güçlüğü ortalaması (P X ) .58,  Analojik Tamamlama alt testinin madde güçlüğü 

ortalaması (P X ) .58, Nedensel Muhakeme alt testinin madde güçlüğü ortalaması (P X ) 

.59.,  Aritmetik Muhakeme alt testinin madde güçlüğü ortalaması (P X ) .47,   Genel Bilgi 

alt testinin madde güçlüğü ortalaması (P X ) .48 dir.  

Madde ayırım gücü veya madde geçerliği olarak da adlandırılan madde ayırt 

ediciliği; bir testte bulunan maddelerin, bilinen ile bilinmeyeni ayırt edebilmesidir. Testin 

uygulandığı grup içindeki en parlak ve en zayıf olanları birbirinden ayırabilme 

özelliğidir. Bir başka ifade ile öğrencilerin yetenek düzeylerini ayırt edebilmesidir. 

Madde ayırt ediciliği +1 ile –1 arasında değerler almakta ve (r) ile 

gösterilmektedir. Madde ayırt ediciliği +1’e yaklaştıkça artarken, 0’a yaklaştıkça da 

azalmaktadır. Madde ayırt ediciliği 0.40 ve daha yüksek olan maddeler ayırt etme gücü 

yüksek olan maddeler iken 0.30-0.39 arasında olanlar iyi 0.20-0.29 arasında olanlar orta, 

0.19 va daha küçük olan maddeler ise ayırt etme gücü düşük maddelerdir ve üzerinde 

çalışılmayı gerektirir (Anastasi ve Urbina 1997; Garrett 1965). 

SİMİBT testinin madde ayırt ediciliğini belirlemede Madde Toplam Pearson 

Korelasyon İndeksi kullanılmıştır. Madde ayırt ediciliği katsayıları Tablo 3.11’de 

verilmiştir. 
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Tablo 3.11 incelendiğinde her bir maddenin toplam puanla olan korelasyonlarının 

.27 ve üstünde korelasyonlar içerdiği görülmektedir. Eğer bir maddenin toplam puanla 

olan korelasyonu düşük ise, bu o maddenin testteki diğer maddelerden farklı bir ni teliği 

ölçtüğünü gösterir. Diğer bir anlamı, bu maddenin çok kolay ya da çok zor oluşundan 

dolayı bireylerin cevapları arasında fark yaratmadığını gösterir (Özgüven,1994).  

Madde ayırt ediciliği ve madde güçlüğü analiz sonuçlarına göre, SİMİBT’de yer 

alan beceriler madde ayırt ediciliği ve madde güçlüğü kriterlerini sağlamaktadır ve içerik 

geçerliği için bir kanıt niteliğindedir. 

Yapı Geçerliği 

Bir değişkeni ölçmek üzere geliştirilen maddelerin o değişkeni ölçüp 

ölçmediğinin ya da değişkenle ne derece ilişkili olduklarının kuramsal analizidir. 

SİMİBT’nin yapı geçerliği, Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları ve Alt Test 

Korelasyonları incelenerek test edilmiştir. 

Açımlayıcı Faktör Analizi 

Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi (SİMİBT)’nin yapı geçerliği 

faktör analizi ile incelenmiştir. Faktör Analizine uygunluğunun sınanması için Barlett 

sınaması ve Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ölçütüne bakılmıştır. Barlett sınaması bir 

küresellik sınaması olup, verilerin birbiriyle ilişkili olup olmadığını göstermektedir. 

Barlett Sınaması Değeri= 2389.103; p=0.000 olarak hesaplanmıştır. Kaiser-Mayer-Olkin 

(KMO) testi ise örneklem büyüklüğünün faktör analizi için uygunluğunu sınar. KMO 

değeri .838 olarak hesaplanmıştır. Sosyal Bilimler araştırmalarında genellikle KMO 

değerinin .60’dan büyük olması örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir 

(Büyüköztürk, 2008). Hesaplanan istatistiklerin ışığında verilerin faktör analizi 

çalışmasına uygun olduğu görülmüştür. 

Temel Bileşenler Analizi ve Varimax tekniği ile döndürme işlemi sonrasında öz 

değeri 1.00’den büyük olan 10 faktör ortaya çıkmıştır. Ölçeğin önemli faktör sayısına 

karar vermek amacı ile öz değerdeki değişimi gösteren çizgi grafiği (scree test) 

incelenmiştir. Grafikte altıncı faktörden sonra çizginin değişiminde çok az farklar olduğu 

ve varyansa olan katkılarının birbirine yakın olduğu görülmüştür. Buna göre faktör sayısı, 
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öz değer ölçütüne göre üç olarak tanımlanmıştır. Temel Bileşenler Analizi sonuçları tablo 

3.12’de verilmiştir.  

Tablo3.12. Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 FAKTÖRLER 

 
Faktör 1 

 

Benzerlikler 

Faktör 2 

Sözel 

Anlamsızlıklar 

Faktör 3 

Analojik 

Tamamlama 

Faktör 4 

Nedensel 

Muhakeme 

Faktör 5 

Aritmetik 

Muhakeme 

Faktör6 

Genel 

Bilgi 

S25 .72      

S19 .71      

S4 .67      

S14 .49      

S22 .41      

S24  .73     

S21  .64     

S6  .64     

S15  .55     

S29  .42     

S9   .65    

S13   .61    

S17   .56    

S8   .55    

S2   .54    

S3    .67   

S11    .66   

S27    .63   

S26    .53   

S7    .39   

S18    .35   

S20     .52  

S12     .53  

S30     .53  

S16     .51  

S5     .48  

S31      .63 

S28      .61 

S10      .51 

S1      .41 

S23      .39 

Öz 

Değerler 
5.795 1.928 1593 1.472 1.372 1.200 

Varyansın 

Açıklanma 

Oranı % 

7.74 7.68 7.41 7.28 6.64 6.35 

Toplam Açıklanan Varyans Oranı= 43.10 

KMO= .838 

Barlett sınaması değeri= 2389.103  p= .000 

Tablo 3.12’de görüldüğü gibi Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri 

Testi’deki 31 maddenin öz değeri 1’den büyük olan altı faktör altında toplandığı 

belirlenmiştir. Bu altı faktörün içerdiği maddeler bakımından daha kolay 
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tanımlanabilmesine olanak sağlayan döndürme işlemi sonrasında birinci faktörün yol 

açtığı varyansın % 7.74, ikinci faktörün yol açtığı varyansın % 7.68, üçüncü faktörün yol 

açtığı varyansın % 7.41., dördüncü faktörün yol açtığı varyansın % 7.28, beşinci faktörün 

yol açtığı varyansın % 6.64 ve altıncı faktörün yol açtığı varyansın % 6.35 olduğu 

görülmektedir. Altı faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları toplam varyans ise % 43.10 dür. 

Kabul edilebilir oranın %40 olduğu dikkate alındığında (Çokluk, Şekercioğlu, 

Büyüköztürk, 2010) elde edilen  sonuçlar, ölçeğin altı faktöre sahip olduğunu 

göstermektedir. 

İşitsel Muhakeme ve işlem becerileri testinin Varimax tekniği ile döndürülmüş 

Temel Bileşenler Analizine göre maddelerin aldıkları faktör yükleri incelendiğinde; 

madde faktör yüklerinin .35 ile .73 arasında değiştiği görülmektedir. Genel olarak faktör 

yükleri .30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği, .20-.30 

arasında kalan maddelerin zorunlu görülmesi durumunda teste alınabileceği veya 

maddenin düzeltilmesi gerektiği, .20’den daha düşük olan maddelerin ise testte 

alınmaması gerektiği belirtilmektedir (Gözüm ve Aksayan, 2003; Büyüköztürk, 2008). 

Bu nedenle testten soru çıkarımı yapılmamış ve ölçeğin toplam 31 soru ve altı faktörden 

oluştuğu belirlenmiştir. 

Alt Test Korelasyonları: Bir testin yapı geçerliği hakkındaki bir başka bilgi, 

testtin alt test puanları arasındaki korelasyon ile elde edilebileceğidir. SİMİBT alt test 

puanlarının korelasyonu Pearson Korelasyon Katsayısı ile test edildi. Elde edilen 

katsayılar tablo 3.13 de verilmiştir.  

Tablo 3.13. İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Alt Test 

Korelasyonları 

 
Benzerlikler 

Sözel 

Anlamsızlıklar 

Analojik 

Tamamlama 

Nedensel 

Muhakeme 

Aritmetik 

Muhakeme 

Genel 

Bilgi 

Sözel 

Anlamsızlıklar 
.33**      

Analojik 

Tamamlama 
.24** .37**     

Nedensel 

Muhakeme 
.27** .40** .34**    

Aritmetik 

Muhakeme 
.34** .39** .36** .26**   

Genel Bilgi .35** .37** .39** .42** .39**  

Toplam Test .63** .71*** .66** .68** .67** .71** 

**Korelasyon .01 düzeyinde önemlidir. 
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Hangi büyüklükteki bir korelasyon katsayısının testin geçerliği için yeterli 

olduğu ile ilgili sabit bir korelasyon katsayısı yoktur. Fakat alt testler arasındaki 

ilişkileri temsil eden katsayılar geçerlik çalışmaları için değerlendirmeye 

katılmaktadır. Bu katsayıların fazla yüksek olmaması kaydı ile belli düzeyde olması 

beklenir. Eğer SİMİBT’in alt testleri arasındaki korelasyon katsayıları gereğinden fazla 

yüksek olsaydı, bu durum alt testlerin aynı yeteneği aynı derecede ölçtüğü anlamına 

gelirdi. Katsayılar çok düşük olsaydı alt testlerin işitsel muhakeme ve işlem 

becerilerinin gelişiminin ayırıcı yönünden çok, ilişkili olmayan yetenekleri ölçtüğü 

düşünülürdü.  

3.1.4.Verilerin Toplanması 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin uygulanması iki oturumda gerçekleştirilmiştir. 

Birinci oturumda çocuklara Wright’in (1971) geliştirdiği Kansas Okul öncesi Dönemdeki 

Çocuklar İçin Düşüncelilik-İçtepisellik Ölçeği A formu uygulanmıştır. Daha sonraki 

oturumda Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Test’i uygulanmıştır. 

3.1.5.Verilerin Analizi 

Birinci aşamada her çocuğun Kansas Okul öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin 

Düşüncelilik-İçtepisellik Ölçeği A formunda yer alan 10 şekilden elde ettikleri ilk tepki 

süresi ve yaptıkları hata sayıları ayrı ayrı hesaplanmıştır. Daha sonra her çocuk grubun 

hata ve süre puan ortalamalarına göre aşağıda verilen dört gruptan birine dâhil edilmiştir. 

1.Hızlı Doğrucular: Kansas Okul Öncesi Çocuklar İçin Düşüncelilik-İçtepisellik 

ölçeğinde ortalamanın altında hata yapıp ortalamanın altında cevap verme süresine sahip 

olanlar.  

2.Reflektifler (Düşünceliler)-Yavaş Doğrucular: Kansas Okul Öncesi Çocuklar 

İçin Düşüncelilik-İçtepisellik ölçeğinde ortalamanın altında hata yapıp ortalamanın 

üstünde cevap verme süresine sahip olanlar.  

3.İmpulsifler (İçtepiseller)-Hızlı Yanlışçılar: Kansas Okul Öncesi Çocuklar İçin 

Düşüncelilik-İçtepisellik ölçeğinde ortalamanın üstünde hata yapıp ortalamanın altında 

cevap verme süresine sahip olanlar.  
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4.Yavaş Yanlışçılar: Kansas Okul Öncesi Çocuklar İçin Düşüncelilik-İçtepisellik 

ölçeğinde ortalamanın üstünde hata yapıp ortalamanın üstünde cevap verme süresine 

sahip olanlar olarak tanımlanmaktadır. 

Cevaplama süresi ve hata sayısı ortalamalarına göre dört farklı gruba dahil edilen 

çocukların hangi doğruluk düzeyinde sınıflandığını (ayrıldığını) belirlemek amacı ile 

Diskriminant Analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlar Aşağıda özetlenmiştir: 

Tablo 3.14’de öncelikle grup istatistikleri sunulmaktadır. 

Tablo 3.14. Grup istatistikleri 

Puanlar Grup n X  S 

Cevap Verme 

Süresi (Tepki 

Süresi) 

Hızlı Doğrucular: 72 22.43 5.39 

Yavaş Doğrucular: 134 48.36 16.53 

Hızlı Yanlışçılar 103 21.30 5.66 

Yavaş Yanlışçılar 41 41.71 2.82 

Hata Sayısı 

Hızlı Doğrucular 72 4.20 1.48 

Yavaş Doğrucular 134 3.61 1.65 

Hızlı Yanlışçılar 103 9.49 2.82 

Yavaş Yanlışçılar 41 10.95 3.11 

Tablo 3.14 de verilen grup istatistikleri incelendiğinde, cevap verme süresine göre 

yavaş doğrucu ve yavaş yanlışçıların puan ortalamalarının (48.36; 41.71) hızlı yanlışçı ve 

hızlı doğrucuların puan ortalamalar (21.30; 22.43)’ından yüksek olduğu görülmektedir. 

Hata sayısına göre de hızlı yanlışçılar ile yavaş yanlışçıların puan ortalamaları (9.49; 

10.95)’nın, yavaş doğrucu ve hızlı doğrucuların puan ortalamalar (3.61; 4.21)’ından 

yüksek olduğu görülmektedir 

Tablo 3.15 de diskriminant fonksiyonların öz değerleri sunulmaktadır. 

Tablo 3.15. Diskriminant Fonksiyonların Öz Değerleri 

 

Tablo 3.15’de iki fonksiyon üretildiği ve bu fonksiyonlara ilişkin öz değerlerin 1.999 ve 

.874 olduğu görülmektedir. Bu analizde kanonik korelasyonlar ise .82 ve .68 olarak 

belirlenmiştir. bu bulgu, fonksiyonların grupları ayırmada iyi düzeyde etkili olduğunu 

şeklinde yorumlanabilir (Çokluk, Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2010). 

 

Fonksiyon Özdeğer Varyans 
Kanonik 

Korelasyon 

1 1.999 .70 .82 

2 .874 .30 .68 



54 

 

Tablo 3.16 da Wilks’ Lamda istatistiği sunulmaktadır. 

Tablo 3.16. Wilks’ Lamda İstatistiği 

Fonksiyon Wilks’ Lamda Ki-Kare Sd P 

1 .18 597.367 6 .000 

2 .53 217.357 2 .000 

Tablo 3.16 da sunulan Wilks’ Lamda değeri modele ilişkindir ve diskriminant 

fonksiyonun anlamlı olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Wilks’ Lamda değeri 0 

ile 1 arasında değişir. 0, grup ortalamalarının farklı olduğunu, 1 ise grup ortalamalarını 

benzer olduğunu ya da gruplar arası ayrım olmadığı anlamına gelir(Çokluk, Şekercioğlu, 

Büyüköztürk, 2010). Tabloda yer alan Wilks’ Lamda değerlerinin 0’a yakın olduğu 

görülmektedir. Tablo 3.16 da yer alan iki diskriminant fonksiyona ait ki-kare değerlerinin 

anlamlı olduğu görülmektedir. bir başka değişle fonksiyonların ayırma gücü anlamlı 

derecede yüksektir ya da gruplar ayırma fonksiyonları ile ayrılabilir. 

Tablo 3.17 de Wilks’ Lamda grup ortalamalarını eşitliği testi sonuçları 

sunulmaktadır. 

Tablo 3.17. Wilks’ Lamda Grup Ortalamalarını Eşitliği Testi 

 Wilks’ Lamda F       Sd1  Sd 2 P 

Cevap Verme Süresi .47 131.976 3 346 .000 

Hata Sayısı .35 215,785 3 346 .000 

 

Tablo 3.17’de sunulan her bir bağımsız değişkenin anlamlılık düzeyleri 

incelendiğinde, Cevap verme süresi [F(3,346)=131,976, p<.001], Hata sayısı 

[F(3,346)=215,785, p<.001] puanlarında gruplar arasındaki farkların tümünün anlamlı 

olduğu görülmektedir. 

Cevap verme süresine ilişkin Wilks’ Lamda değeri .47, hata sayısına ilişkin 

Wilks’ Lamda değeri .35 dir. Daha öncede değinildiği gibi Wilks’ Lamda istatistiklerinin 

almış oldukları değerlerin 0’a yakın olması cevap verme süresi ve hata sayısının grupları 

ayırmadaki etkisinin yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 3.18 de diskriminant fonksiyonlara ilişkin standartlaştırılmış katsayılar 

sunulmaktadır 

Tablo3.18 Diskriminant Fonksiyonlara İlişkin Standartlaştırılmış Katsayılar 

 Diskriminant Fonksiyonlar 

Puanlar 1. Fonksiyon 2. Fonksiyon 

Cevap Verme Süresi -.342 .955 

Hata Sayısı .884 .497 

Tablo 3.18 incelendiğinde 1. diskriminant fonksiyon için, grupları ayırmaya en 

fazla katkısı bulunan bağımsız değişkenin “Hata Sayısı” olduğu görülmektedir. 2. 

diskriminant fonksiyon için ise grupları ayırmaya en fazla katkısı bulunan bağımsız 

değişkenin “Cevap Verme Süresi” olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.19 da yapı matrisi katsayıları sunulmaktadır. 

Tablo 3.19 Yapı Matrisi Katsayıları 

 Diskriminant Fonksiyonlar 

Puanlar 1. Fonksiyon 2. Fonksiyon 

Cevap Verme Süresi .941 .337 

Hata Sayısı -.490 .872 

Tablo 3.19 da sunulan yapı matrisi katsayıları incelendiğinde, 1. diskriminant 

fonksiyonu ile en yüksek korelasyonu veren bağımsız değişkenin “Cevap Verme Süresi” 

olduğu görülmektedir. 2. diskriminant fonksiyonu ile ise yüksek korelasyonu veren 

bağımsız değişkenin “Hata Sayısı” olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.20 de sınıflandırma sonuçları sunulmaktadır. 

Tablo 3.20. Sınıflandırma Sonuçları 

 Hızlı 

Doğrucular: 

Yavaş 

Doğrucular: 

Hızlı 

Yanlışçılar 

Yavaş 

Yanlışçılar 
Toplam 

Grup f % f % f % f % f % 

Hızlı 

Doğrucular: 
72 100 0 0 0 0 0 0 72 100 

Yavaş 

Doğrucular: 
27 20 107 80 0 0 0 0 134 100 

Hızlı 

Yanlışçılar 
3 3 0 0 91 88 9 9 103 100 

Yavaş 

Yanlışçılar 
0 0 2 5 5 12 34 83 41 100 

Toplam Doğru Sınıflandırma Yüzdesi= % 86.9 
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Tablo 3.20’de sunulan sınıflandırma sonuçlarına ilişkin tablo incelendiğinde: 

Hızlı doğrucular grubunda yer alan çocukların tamamı yanı %100’ü doğru yani hızlı 

doğrucu olarak sınıflandırılmıştır. Yavaş doğrucular grubunda yer alan 134 çocuğun 107 

(%80)’si doğru yani yavaş doğrucu olarak sınıflandırılmıştır. Hızlı yanlışçıların %88’i, 

Yavaş yanlışçıların ise %83’ü doğru sınıflandırılmıştır. Diskriminant fonksiyonların 

toplam doğru sınıflama yüzdesi %86.8’dur. 

Daha sonra bilişsel tempo düzeyine bakımından 4 gruba ayrılan çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerisi Testi alt test ve toplam test puanları F testi ile 

karşılaştırılmıştır. Gruplar arası farkın nasıl yorumlanması gerektiğini ortaya koyabilmek 

için Tukey Testi yapılmıştır. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırma bulguları yer almaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular 

araştırmanın alt amaçları doğrultusunda aşağıda verilmiştir.  

1. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel Bilgi alt testine ait puan 

ortalamaları sahip oldukları Bilişsel Tempoya göre farklılaşmakta mıdır?  

Tablo 4.1. Farklı Bilişsel Tempoya Sahip Okul öncesi Çocukların İşitsel Muhakeme 

ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel Bilgi Alt Test Puanlarına İlişkin F Testi Sonuçları 

  

G
E

N
E

L
 B

İL
G

İ 

 

BİLİŞSEL 

TEMPO 
n Χ  S F Sig. Anlam 

Hızlı 

Doğrucular 
72 2,61

a
 1,12031 

10,69 .000 p<0,001 

Yavaş 

Doğrucular 
134 2,62

a
 1,23794 

Hızlı 

Yanlışçılar 
103 1,95

b
 1,24758 

Yavaş 

Yanlışçılar 
41 1,66

b
 1,42495 

a, b: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel açıdan önemlidir 

(p<0,05). 

Tablo 4.1. İncelendiğinde, az sürede az hata yapan yani hızlı doğrucuların Genel 

Bilgi alt test puan ortalaması 2,61 çok sürede az hata yapan yani yavaş doğrucuların 

Genel Bilgi alt test puan ortalaması 2,61 az sürede çok hata yapan yani hızlı yanlışçıların 

Genel Bilgi alt test puan ortalaması 1,95 ve çok sürede çok hata yapan yani yavaş 

yanlışçıların Genel Bilgi alt test puan ortalaması ise 1,66 olduğu görülmektedir. Yapılan 

Varyans Analizi sonucunda F değeri 10,69 olarak bulunmuştur (p<0,01). Ortaya çıkan bu 

farkın kaynağını bulmak için yapılan Tukey Testi sonucuna göre hızlı doğrucular ile 

yavaş doğrucular arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Aynı şekilde hızlı yanlışçılar 

ile yavaş yanlışçılar arasında da anlamlı bir fark yoktur. Ancak hızlı doğrucular ile yavaş 

doğrucuların genel bilgi puan ortalamalarının hızlı yanlışçılar ile yavaş yanlışçıların puan 

ortalamalarından önemli düzeyde yüksek olduğu görülmektedir (p<0,05). 
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2. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel Anlamsızlıklar alt testine ait 

puan ortalamaları sahip oldukları Bilişsel Tempoya göre farklılaşmakta mıdır?  

Tablo 4.2. Farklı Bilişsel Tempoya Sahip Okul öncesi Çocukların İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel Anlamsızlıklar Alt Test Puanlarına İlişkin 

F Testi Sonuçları 

a, b: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel açıdan önemlidir 

(p<0,05). 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel Anlamsızlıklar alt test 

puanlarına ilişkin sayısal değerlerin verildiği Tablo 4.2 incelendiğinde, Genel Bilgi alt 

test değerlerinde olduğu gibi en yüksek puan ortalamasına yavaş doğrucuların (3.52) 

sahip olduğu görülmektedir. Yavaş doğrucuları sırayla hızlı doğrucular (3,33), hızlı 

yanlışçılar (2,66) ve yavaş yanlışçılar( 2,20) takip etmektedir. Bu dört ortalama arasında 

anlamlı çıkan farkın [F(3,346)= 10.64, p<0,01] kaynağını bulmak amacıyla yapılan Tukey 

Testi sonucuna göre hızlı doğrucular ile yavaş doğrucuların Sözel Anlamsızlıklar alt test 

puan ortalamalarının hızlı yanlışçılar ile yavaş yanlışçıların puan ortalamalarından önemli 

düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (p<0,05). 
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BİLİŞSEL 

TEMPO 
n Χ  S F Sig. Anlam 

Hızlı 

Doğrucular 
72 3,33

a
 1,68673 

10,64 .000 p<0,001 

Yavaş 

Doğrucular 
134 3,52

a
 1,46496 

Hızlı 

Yanlışçılar 

103 2,66
b
 1,64825 

Yavaş 

Yanlışçılar 

41 2,20
b
 1,69144 
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3. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme alt testine ait 

puan ortalamaları sahip oldukları Bilişsel Tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

 

Tablo 4.3. Farklı Bilişsel Tempoya Sahip Okul öncesi Çocukların İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme Alt Test Puanlarına İlişkin 

F Testi Sonuçları 

  

A
R

İT
M

E
T

İK
 M

U
H

A
K

E
M

E
 

 

BİLİŞSEL 

TEMPO 
n Χ  S F Sig. Anlam 

Hızlı 

Doğrucular 
72 1,97

b
 1,52881 

7,63 .000 p<0,001 

Yavaş 

Doğrucular 
134 2,58

a
 1,35057 

Hızlı 

Yanlışçılar 
103 1,80

b
 1,36740 

Yavaş 

Yanlışçılar 
41 1,78

b
 1,50851 

a, b: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel açıdan önemlidir 

(p<0,05). 

 

Tablo 4.3’e göre, farklı bilişsel tempoya sahip okul öncesi çocukların İşitsel 

Muhakeme Ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme Alt Test Puan 

Ortalamaları arasında p<0,01 düzeyinde anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir 

[F(3,346)= 7.63]. Sayısal veriler incelendiğinde, hızlı doğrucuların (1,97), hızlı yanlışçıların 

(1,80) ve yavaş yanlışçıların (1,78) aritmetik muhakeme alt test puan ortalamalarının 

birbirine yakın olduğu görülmektedir. Ancak Yavaş doğrucuların (2,58) Aritmetik 

Muhakeme alt test puan ortalamasının diğer grupların Aritmetik Muhakeme alt test puan 

ortalamalarından önemli düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,01). 
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4. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Analojik Tamamlama alt testine ait 

puan ortalamaları sahip oldukları Bilişsel Tempoya göre farklılaşmakta mıdır?  

 

Tablo 4.4. Farklı Bilişsel Tempoya Sahip Okul öncesi Çocukların İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Analojik Tamamlama Alt Test Puanlarına 

İlişkin F Testi Sonuçları 

  

A
N

A
L

O
J

İK
 T

A
M

A
M

L
A

M
A

 

 

BİLİŞSEL 

TEMPO 
n Χ  S F Sig. Anlam 

Hızlı 

Doğrucular 
72 3,26

ab
 1,29998 

2,83 .039 p<0,05 

Yavaş 

Doğrucular 
134 3,28

a
 1,22895 

Hızlı 

Yanlışçılar 
103 2,80

b
 1,44412 

Yavaş 

Yanlışçılar 
41 2,98

ab
 1,35070 

a, b, ab: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark anlamlıdır. 

 

Hızlı doğrucuların, yavaş doğrucuların, hızlı yanlışçıların ve yavaş yanlışçıların 

Analojik Tamamlama alt test puanlarına ilişkin Varyans Analizi sonuçları Tablo 4.4’te 

incelendiğinde, F değerinin 2.83 olduğu gözlenmektedir. Bu değer 0.05 düzeyinde 

anlamlıdır. Tabloda da görüldüğü gibi, hızlı doğrucuların (3,26), hızlı yanlışçıların (2,80) 

ve yavaş yanlışçıların (2,98) Analojik Tamamlama alt test puan ortalamaları arasında 

gözle görülen farkın, yapılan Tukey Testi sonucuna göre anlamlı çıkmadığı 

görülmektedir. En yüksek Analojik Tamamlama alt test puan ortalamasına sahip olan 

yavaş doğrucuların yani reflektiflerin (3,28) puan ortalamasının Hızlı Yanlışçılardan yani 

impulsiflerden (2,80) önemli düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). 
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5. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Nedensel Muhakeme alt testine ait 

puan ortalamaları sahip oldukları Bilişsel Tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

Tablo 4.5. Farklı Bilişsel Tempoya Sahip Okul öncesi Çocukların İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Nedensel Muhakeme Alt Test Puanlarına İlişkin 

F Testi Sonuçları 

a, b: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel açıdan önemlidir 

(p<0,05). 

Tablo 4.5’te görüldüğü gibi, hızlı doğrucuların Nedensel Muhakeme alt test puan 

ortalaması 4.17, yavaş doğrucuların diğer deyişle Reflektiflerin Nedensel Muhakeme alt 

testcpuan ortalaması 4.18, hızlı yanlışçıların yani impulsiflerin Nedensel Muhakeme alt 

test puan ortalaması 3.52 ve yavaş yanlışçıların Nedensel Muhakeme alt test puan 

ortalaması ise 3.07’dir. Puan ortalamaları arasında görülen farkın anlamlılığını test etmek 

amacıyla yapılan Varyans Analizi sonucunda F değeri 6.30 ( p<0,01) olarak bulunmuştur. 

Tabloda da görüldüğü üzere, yapılan Tukey Testi sonucuna göre yavaş doğrucuların 

Nedensel Muhakeme alt test puan ortalamasının hızlı yavaşçılar ile yavaş yanlışçıların 

Nedensel Muhakeme alt test puan ortalamasından önemli düzeyde yüksek olduğu 

görülmektedir. Aynı şekilde hızlı doğrucuların Nedensel Muhakeme alt test puan 

ortalaması da hızlı yanlışçılar ile yavaş yanlışçıların Nedensel Muhakeme alt test puan 

ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir. Yavaş doğrucular ile hızlı doğrucuların 

Nedensel Muhakeme alt test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark 

saptanamamıştır. 
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BİLİŞSEL 

TEMPO 
n Χ  S F Sig. Anlam 

Hızlı 

Doğrucular 
72 4,17

a
 1,66995 

6,30 .000 p<0,001 

Yavaş 

Doğrucular 
134 4,18

a
 1,47315 

Hızlı 

Yanlışçılar 
103 3,52

b
 1,69685 

Yavaş 

Yanlışçılar 
41 3,07

b
 1,52299 
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6. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Benzerlikler alt testine ait puan 

ortalamaları sahip oldukları Bilişsel Tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

Tablo 4.6. Farklı Bilişsel Tempoya Sahip Okul öncesi Çocukların İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Benzerlikler Alt Test Puanlarına İlişkin F Testi 

Sonuçları 

B
E

N
Z

E
R

L
İK

L
E

R
 

 

BİLİŞSEL 

TEMPO 
n Χ  S F Sig. Anlam 

Hızlı 

Doğrucular 
72 1,78

ab
 1,74600 

3,45 .017 p<0,05 

Yavaş 

Doğrucular 
134 2,10

a
 1,57933 

Hızlı 

Yanlışçılar 
103 1,48

b
 1,44062 

Yavaş 

Yanlışçılar 
41 1,56

ab
 1,36104 

a, b, ab: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel açıdan önemlidir 

(p<0,05). 

Tablo 4.6’daki sayısal veriler incelendiğinde, farklı bilişsel tempodaki çocukların 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Benzerlikler alt test puan ortalamaları 

arasında görülen farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu görülmektedir [F(3,346)= 3,45, 

p<0,05]. Tabloya bakıldığında, diğer alt testlerde olduğu gibi Benzerlikler alt test puan 

ortalamalarında da en yüksek ortalamaya yine reflektiflerin (2,10) sahip olduğu 

görülmektedir. Reflektiflerin sahip olduğu bu ortalama İmpulsiflerin Benzerlikler alt test 

puan ortalamasından önemli düzeyde yüksektir (p<0,05). Hızlı doğrucuların (1,78), hızlı 

yanlışçıların (1,48) ve yavaş yanlışçıların (1,56) Benzerlikler alt test puan ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli değildir. Aynı şekilde, yavaş doğrucuların, hızlı 

doğrucuların ve yavaş yanlışçıların Benzerlikler alt test puan ortalamaları arasında da 

anlamlı bir fark bulunamamıştır.  
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7. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi toplam puan ortalamaları sahip 

oldukları Bilişsel Tempoya göre farklılaşmakta mıdır?  

Tablo 4.7. Farklı Bilişsel Tempoya Sahip Okul öncesi Çocukların İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Toplam Puanlarına İlişkin F Testi Sonuçları 
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BİLİŞSEL 

TEMPO 
n Χ  S F Sig. Anlam 

Hızlı 

Doğrucular 
72 17,13

a
 6,27747 

12,03 .000 p<0,01 

Yavaş 

Doğrucular 
134 18,11

a
 5,72117 

Hızlı 

Yanlışçılar 
103 14,20

b
 6,15225 

Yavaş 

Yanlışçılar 
41 13,24

b
 6,41007 

 a, b: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel açıdan önemlidir 

(p<0,05). 

Farklı bilişsel tempoya sahip okul öncesi çocukların İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi’nin toplam puan ortalamalarının yer aldığı Tablo 4.7 incelendiğinde, hızlı 

doğrucuların İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi toplam puan ortalamasının 

17.13, yavaş doğrucuların diğer deyişle Reflektiflerin İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Puan ortalamasının 18.11, hızlı yanlışçıların diğer bir deyişle impulsiflerin 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi toplam puan ortalamasının 14.20 ve yavaş 

yanlışçıların İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi toplam puan ortalamasının ise 

13.24 olduğu görülmektedir. Puan ortalamaları arasında görülen farkın anlamlılığını test 

etmek amacıyla yapılan Varyans analizi sonucunda F değeri 12.03 ( p<0,01) olarak 

bulunmuştur. Yapılan Tukey Testi sonucuna göre hızlı doğrucular (17,13) ile yavaş 

doğrucuların (18,11) İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi toplam puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Aynı şekilde hızlı yanlışçılar 

(14,20) ile yavaş yanlışçıların (13,24) İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Puan 

ortalamaları arasında da farkın anlamlı olmadığı görülmektedir (p>0,05). Ancak hızlı 

doğrucular ile yavaş yanlışçıların İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi toplam puan 

ortalamaları hızlı yanlışçılar ile yavaş yanlışçıların İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri 

Testi toplam puan ortalamasından önemli düzeyde yüksektir (p<0,05). 
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BÖLÜM V 

TARTIŞMA VE YORUM 

Bu bölüm de; araştırmanın amaç ve alt amaçlar doğrultusunda, Kansas 

Reflektiflik-İmpulsiflik ölçeğine göre dört farklı bilişsel tempo düzeyine ayrılan okul 

öncesi dönem çocuklarının Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin alt test 

(Genel Bilgi, Sözel Anlamsızlıklar, Aritmetik Muhakeme, Analojik Tamamlama, 

Nedensel Muhakeme, Benzerlikler) ve toplam test puanları literatür ışığında tartışılmıştır.  

Hızlı doğrucu, reflektif, impulsif ve yavaş yanlışçı çocukların İşitsel Muhakeme 

ve İşlem Becerileri Testi’nin alt test ve toplam test puan ortalamaları incelendiğinde, 

reflektif çocuklar; hızlı doğrucu, impulsif ve yavaş yanlışçı akranlarına göre İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin alt testlerinde ve toplam test puanlarında daha 

yüksek puan elde etmişlerdir. Diğer bir deyişle Reflektif çocuklar diğer bilişsel tempo 

grubundaki çocuklara göre işitsel olarak duydukları şeyleri algılama, yorumlama, 

sıralama, ilişkilendirme ve problem çözme becerilerinde daha başarılıdırlar. Diğer yandan 

İmpulsif çocuklar reflektif ve hızlı doğrucu akranlarına göre İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi’nin alt testlerinde anlamlı düzeyde daha düşük puanlar elde etmişlerdir. 

Yani İmpulsif çocuklar Reflektif ve hızlı doğrucu akranlarına göre işitsel olarak 

duyduklarını algılama, yorumlama, muhakeme etmede ve problem çözmede daha 

başarısızdırlar. Ayrıca İmpulsif çocuklar, Yavaş yanlışçı akranlarına göre İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Test’inin bazı alt test (Genel Bilgi, Sözel Anlamsızlıklar, 

Aritmetik Muhakeme, Nedensel Muhakeme) ve toplam test puanında daha yüksek puan 

elde etmişlerdir. Ancak bu fark istatiksel açıdan anlamlı değildir. Bu durum  İmpulsif 

çocukların yavaş yanlışçı akranları ile aynı işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip 

olduklarını göstermektedir. Peters ve Bernfeld (1983), reflektif çocukların sosyal içerikli 

çatışma durumlarının, çözümünde daha aktif, daha direkt yaklaşımları, yani çatışma 

durumuyla yüzleşme ve tartışmayı gerektiren yaklaşım tarzını tercih ettiklerini ve daha 

yavaş karar verdiklerini, impulsif çocukların ise bu durumda karar verirken reflektif 

çocuklardan daha hızlı karar verme eğiliminde olduklarını ve daha pasif olan çözümler 

ürettiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca Ault (1973), reflektif ve hızlı-doğru cevap veren 

çocukların aynı sınıftaki impulsif çocuklardan problem çözmede kullandıkları 

stratejilerinin farklı olduğunu ve stratejilerin farklılığında farklı bilişsel gelişim 

seviyesinin göstergesi olduğunu belirtmiştir.  
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Bragnnigan ve diğerleri (1980), zeka seviyesinin impulsiflik ve reflektiflikte etkili 

olup olmadığını araştırmak için; 8-11 yaş grubu 58 çocuğa MFFT ve çocuklar için 

uyarlanmış Wechsler Zeka Ölçeği (WISC-R) uyguladılar. Sonuçta, reflektif çocukların, 

dikkat-konsantrasyon ve görsel organizasyon alt ölçeklerinden, impulsif çocuklardan 

daha yüksek skorlar aldıklarını buldular. Araştırmalarının diğer bir sonucu da, kelime 

kapsamlı alt ölçeklerde iki grup arasında fark bulunmamasıydı. Campell’e göre (1973), 4-

8 yaşındaki reflektif çocuklar, oyun esnasında dikkatlerini impulsif çocuklardan daha 

uzun süre sürdürmektedirler. İmpulsif okul öncesi çocukların, faaliyet yaparken 

konuşmak ve faaliyetler arası gezinmek için faaliyetlerini durdurmaları daha olasıdır, 

fakat reflektif çocuklar konuşuyorken bile yaptığı faaliyetle ilgili dikkatlerini 

sürdürmektedirler (Akt. Durak Demirhan, 2007). 

Finch ve diğerleri (1982), duygusal rahatsızlığı olan 8-15 yaşlarındaki çocuklarda 

impulsivite ve reflektifliğe zekânın etkisini incelediler. Çocukların bilişsel üsluplarını 

MFFT ile zekâ seviyelerini de WISC-R ile değerlendirdiler. Sonuçta, Reflektif çocukların 

skorlarının, kelime IQ, performans IQ, tam ölçek IQ ve Kaufman’nın algısal 

organizasyon etkeninde, impulsif çocukların skorlarından önemli bir şekilde yüksek 

olduğunu buldular. Fakat dikkat dağınıklığından özgürlük ya da kelime anlaşılabilirliği 

faktörleri açısından iki grup arasında farklılık olmadığı sonucuna ulaştılar. Gargallo 

(1993), çalışmasında reflektif çocukların impulsif çocuklardan daha iyi akademik 

becerilere sahip olduklarını bulmuştur. İlköğretim okulu son sınıfa giden 12-13-14 yaş 

grubunda toplam 201 İspanyol çocuktan oluşan bir örneklem üzerinde araştırma 

yapmışlardır. Reflektifliği (düşünceliliği) artıran bir eğitim programını ayrıntılı bir 

şekilde hazırlamış ve uygulamıştır. MFFT-20 testine göre kız ve erkeklerin performansı 

arasında önemli bir farklılık olmadığını saptamıştır. Ayrıca 13 yaşında reflektifliğin 

(düşünceliliğin) arttığını fakat 14 yaşında bunun olmadığını tespit etmiştir. Gregory 

(1989), iki resim arasındaki farkları bulmada impulsif ve reflektif çocukların performans 

farklarını karşılaştırmak amacı ile bir çalışma yapmış ve beşinci dereceden toplam 56 

çocuğa MFFT testini uygulamıştır. Gregory’nin araştırmasındaki konular; yaratıcı, resmi, 

sanatsal özelliklerde üç yargı tarafından değerlendirilen gerçekçi ve hayali resimlerden 

oluşuyordu. Araştırma sonuçlarına göre, çalışmanın varyans analizleri hem hayali hem 

gerçekçi resimlerde önemli ana etkiler gösterdi. Regression analizleri artistik kriterlerdeki 

hayali resimlerde reflektiflerin impulsiflerden daha iyi olduklarını gösterdi. Ancak 

realistik resim aktivitelerindeki performansta önemli bir fark göstermedi. Bu çalışma 
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reflektif performansın kesin görevlerde impulsif performanstan iyi olduğunu ortaya 

koyan önceki araştırmaları doğrulamıştır. 

Araştırma ile ilgili bir diğer durumda bilişsel temponun kişilikle ilişkisidir. 

Messer ve Brodzinsky (1981), içtepisel çocukların birazcık saldırgan ve kendilerinin 

denetleme yeteneklerinin daha zayıf olduğunu bulmuşlardır. Blakemore (1974) ise 

çocuklarda içtepiselliğin korku, ketlenme ve yeterlilik konusunda kaygı ile bağlantılı 

olduğunu bildirdiler (Seçer, 2003). Yine de, başka araştırmalar düşünsel çocukların da 

kaygılı olabileceğine işaret etmektedir; ancak, içtepisellerin genelleştirilmiş kaygılarının 

tersine, düşünsellerin kaygıları daha çok çözebileceklerini düşündükleri görevlere 

yöneliktir (Akt: Gander ve Gardiner, 2001). 

Massari (1975), reflektif çocukların, impulsiflere göre daha fazla içten denetimli 

oldukları hipotezini test etmiştir. Bu beklenti de reflektif çocukların problem çözme 

durumunda daha dikkatli oldukları mantığı üzerinde kurulmuştur. Çünkü reflektif 

çocuklar, cevaplarının doğruluğu hakkında daha fazla endişelidirler. Reflektif deneklerin, 

impulsif deneklerden daha fazla içten denetimli olabileceği hipotezi minimal düzeyde 

desteklenmiştir (Akt: Seçer, 2003). Bernfeld ve Peters (1986), impulsif ve reflektiflerde 

sosyal yargıları incelemiş ve impulsiflerin sosyal yargılarındaki yetersizlikten dolayı 

uyumsuz sosyal davranışlar ve yetersiz motivasyon gösterdiklerini rapor etmiştir. Thomas 

(1971), 7,5 yaşındaki impulsif erkek çocukların, reflektif erkek çocuklardan daha 

saldırgan olduğunu saptamıştır (Akt: Seçer, 2003). Ayrıca, Ostrov ve diğerleri (1972), 

daha sık suça karışan çocukların daha impulsif olduklarını belirlemişlerdir. Matesevac 

(1993), Antonio (1997), Colder ve Stice (1998), Carroll ve diğerleri (2006), Smith ve 

Waterman (2006),Caldwell diğerleri (2007) araştırmalarında benzer sonuçlar 

bulmuşlardır (Akt. Durak Demirhan, 2007). 

Araştırmanın bir diğer bulgusu da reflektif (hızlı doğrucu) çocuklar, impulsif 

(yavaş yanlışçı) çocuklardan İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik 

Muhakeme alt puanı açısından daha yüksek puan elde etmişlerdir. Diğer bir deyişle 

reflektifler aritmetik muhakemede diğer gruplardan daha başarılıdırlar. 

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 
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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. 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. 

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.  

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 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. 

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. Dokuz hafta süren 

deneysel çalışma öncesinde ve sonrasında öğrencilere matematiksel muhakeme ölçeğini 

uygulamıştır. Deney grubunda yer alan öğrencilerle gerçekleştirilen üst bilişe dayalı 
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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 olduğunu sonucunu 

belirtmiştir. 
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BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanılarak ulaşılan genel 

sonuçlar ve önerilere yer verilmiştir.  

Bu araştırmaya göre, okul öncesi dönemdeki çocukların İşitsel Muhakeme ve 

İşlem Becerileri Testi’nin alt test (Genel Bilgi, Sözel Anlamsızlıklar, Aritmetik 

Muhakeme, Analojik Tamamlama, Nedensel Muhakeme, Benzerlikler) ve toplam test 

puanları Bilişsel Tempolarına göre farklılaşmaktadır. Özellikle reflektif çocuklar 

diğerlerine göre İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin alt test ve toplam test 

puanlarında daha yüksek puanlar elde etmişlerdir. İmpulsif çocuklar ise; hızlı doğrucu, ve 

reflektif akranlarına göre işitsel muhakeme ve işlem becerileri alt test ve toplam 

testlerinde daha başarısız bulunmuşlardır. 

İşitsel Muhakeme ve İşlem becerileri Testinin Genel Bilgi alt testi incelendiğinde; 

hızlı doğrucular ile yavaş doğrucuların Genel Bilgi alt test puan ortalamalarının hızlı 

yanlışçılar ile yavaş yanlışçıların puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksek olduğu 

görülmüştür. Ancak hızlı doğrucular ile yavaş doğrucuların Genel Bilgi alt test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Bu durum yavaş yanlışçılar ve 

hızlı yanlışçılar içinde geçerlidir. 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Sözel Anlamsızlıklar alt test puan 

ortalamaları incelendiğinde; En yüksek ortalamaya yavaş doğrucuların sahip olduğu 

görülmüştür. Hızlı doğrucular ile yavaş doğrucuların Sözel Anlamsızlıklar alt test puan 

ortalamalarının hızlı yanlışçılar ile yavaş yanlışçıların puan ortalamalarından önemli 

düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme alt test 

puanları incelendiğinde; Yavaş doğrucuların (Reflektifler) en yüksek puanlara sahip 

olduğu görülmüştür. Puan ortalamalarına göre yavaş doğrucuların (reflektiflerin), hızlı 

doğrucular, yavaş yanlışçılar ve hızlı yanlışçılardan Aritmetik Muhakeme alt test 

puanında önemli düzeyde yüksek olduğu sonucuna rastlanmıştır. 
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İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Analojik Tamamlama alt test puan 

ortalamaları incelendiğinde; Yavaş doğrucuların yani Reflektiflerin alt test puan 

ortalamasının Hızlı yanlışçılardan önemli düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Ancak 

diğer grupların ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır. 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Nedensel Muhakeme alt test 

puanları incelendiğinde; yavaş doğrucuların ve hızlı doğrucuların Nedensel Muhakeme 

alt test puan ortalamasının hızlı yavaşçılar ile yavaş yanlışçıların Nedensel Muhakeme alt 

test puan ortalamasından önemli düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yavaş 

doğrucular ile hızlı doğrucuların Nedensel Muhakeme alt test puan ortalamaları arasında 

ayrıca hızlı yanlışçılar ile yavaş yanlışçıların Nedensel Muhakeme alt test puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark saptanmamıştır. 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Benzerlikler alt test puanları 

incelendiğinde; Hızlı doğrucuların, hızlı yanlışçıların ve yavaş yanlışçıların benzerlikler 

alt test puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli olmadığı 

bulunmuştur. Ancak, Reflektiflerin sahip olduğu ortalama İmpulsiflerin benzerlikler alt 

test puan ortalamasından önemli düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin toplam puan ortalamaları 

incelendiğinde; en yüksek ortalamaya reflektiflerin sahip olduğu gözlenmiştir. Yavaş 

doğrucuları hızlı doğrucuların takip ettiği görülmektedir. Hızlı doğrucular ve yavaş 

doğrucuların işitsel muhakeme ve işlem becerileri toplam puan ortalaması yavaş 

yanlışçılar ve hızlı yanlışçıların işitsel muhakeme ve işlem becerileri toplam puan 

ortalamasından önemli düzeyde yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 

Çocukların, edindiği bilgiler hakkında yorum yapabilmesi, edindiği bilgileri 

sıralayabilmesi, ilişkilendirebilmesi, problem durumlarını değerlendirip çözebilmesi, akıl 

yürüterek yeni çözüm ve sonuçlara ulaşabilmesi için anne-baba ve eğitimcilere bazı 

önemli görevler düşmektedir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında geliştirilen öneriler şunlardır: 

Okul öncesi çocukların akademik yeterlilikleriyle, bilişsel tempo düzeyleri 

arasındaki ilişkileri ortaya koyan yeni araştırmalar yapılmalıdır. 
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Okul öncesi öğretmenleri halihazırdaki programlarını çocukların akademik 

yetenekleri ve bilişsel tempolarını dikkate alarak düzenlemelidirler. 

Muhakeme becerileri ile ilgili anne-babalara yönelik seminerler, konferanslar vb. 

düzenlenerek anne -babaların konu hakkında bilgi sahibi olmaları ve muhakeme 

becerileri ile ilgili farkındalık kazanmaları sağlanabilir. 

Okul öncesi dönemdeki çocuklara Kansas Okul Öncesi Çocuklar İçin 

Düşüncelilik-İçtepisellik Ölçeği uygulanarak impulsif çocukların erken dönemde tespit 

edilip, okul hayatlarında sıkıntı yaşamamaları için erken müdahale programları 

uygulanmalıdır. 

Okul öncesi çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerini etkileyen 

değişkenlerin incelendiği yeni araştırmalar yapılmalıdır . 
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EK: 1 

KANSAS OKULÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN DÜŞÜNCELİLİK VE 

İÇTEPİSELLİK ÖLÇEĞİ (KANSAS REFLECTIONIMPULSIVITY SCALE FOR 

PRESCHOOL CHİLDREN-KRISP) 
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EK: 2 

SELÇUK İŞİTSEL MUHAKEME VE İŞLEM BECERİLERİ TESTİ 

( SİMİBT  ) 
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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? 

 

 

 

 

 

 

 


