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ÖNSÖZ 
 Bu araştırmanın amacı; kırsal bölgede okul öncesi eğitime  devam eden 5 yaş 

çocukları ile Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor becerilerinin 

karşılaştırılmasıdır. 
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bana güven verip motive eden, bir sorunla karşılaştığımda destekleyen, akademik 
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Ramazan ARI' ya ve tez çalışmamda eksiklerimi ve hatalarımı düzeltmemde bana 

yardımcı olan bilgileriyle aydınlatan Arş. Gör. Gökhan KAYILI' ya teşekkür ederim. 

 Araştırmanın çalışma grubunda yer alan İhsan Doğramacı Uygulama 

Anaokulunun Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Figen GÜLEŞ' e ve İhsan Doğramacı 

Uygulama Anaokulu personeline, Ayrıca yine araştırmanın çalışma grubunda yer 

alan Kandil Şehit Ersan Şeker İlkokulu okul müdürü Ferhat SAYILI' ya ve anasınıfı 

öğretmenlerine teşekkürlerimi sunarım. 

 Hayatım boyunca yanımda ve destekçim olan, sıkıntılı zamanlarımda bana 

her zaman sabırla güç veren, sevgisini esirgemeyen biricik ŞEKER Ailesine sonsuz 

teşekkürler...  
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Özet 
 Bu araştırmada kırsal bölgede okul öncesi eğitime  devam eden 5 yaş 

çocukları ile Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor becerileri 

karşılaştırılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni motor gelişimdir. Bağımsız 

değişkeni ise Montesori eğitimi alma, kırsal bölgede okul öncesine devam etme 

ve cinsiyettir. 

 Araştırmanın evrenini 2013- 2014 eğitim öğretim yılında Konya İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi- özel anaokulu ve anasınıflarına devam eden 5 

yaş öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Konya İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi - özel anaokulu ve anasınıflarından Kandil 

Şehit Ersan Şeker İlkokulu anasınıfından 25 öğrenci, Selçuk Üniversitesi İhsan 

Doğramacı Uygulama Anaokulundan Montessori eğitimi alan 15 öğrenci  

seçilmiştir. 
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 Çocukların motor gelişim becerileri '' LOS KF 18 '' ölçeği ile 

ölçülmüştür. Motor gelişim ölçeğinden elde edilen puanlara bağımsız 

değişkenlerin etkisi SPSS 18. versiyonu ile incelenmiştir. 

 Araştırmanın bulguları aşağıda sıralanmıştır. 

 1. Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor gelişim beceri puan 

ortalamaları ile kırsal bölgede okul öncesine devam eden 5 yaş çocuklarının 

motor gelişim beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. (P ˃ 0.05) 

 2. Kız çocukların motor gelişimleri ile erkek çocukların motor gelişimleri 

arasında önemli düzeyde fark yoktur. (P ˃ 0.05) 

 3. Montessori eğitimi alan kız çocuklarının motor gelişim puan 

ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları arasında 

anlamlı düzeyde fark olmadığı görülmüştür. (P ˃ 0.05) 

 4. Kırsal bölgede okul öncesine devam eden kız çocuklarının motor 

gelişim puan ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı görülmüştür. (P ˃ 0.05) 

Anahtar Kelimeler: Motor Gelişim, Montessori Eğitimi, Kırsal Bölge 
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SUMMARY 
 In this study, the five age children who studied at pre-school in rural life 

and who educated with Montessori method were compared. The dependent 

variant of the study is motor development skill of children the independent 

voriant of this study is education of Montessori, the pre-school education of 

rural life and gender. 

 The scope of the study were compared of the students who were 

attending country and private pre-schools placed in Konya durig 2013-2014 

education season and the students were at the age of five. As a sample model, 25 

students from Kandil Şehit Ersan Şeker primary school, and 15 students from 

Selçuk University, were selected using examplification in Konya. 
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 The motor devolopment capacity of children was measured by ''LOS KF 

18''  The effects of independent variants on avarage motor development points 

were investigated SPSS 18. Method. 

 The datum acquired from this study are summarized below in order; 

 1) There are no difference between the five age children who educated 

with Montessori method and who studied at pre-school in rural life. ( P˃ 0.05) 

 2) There is a difference between motor devolopment capacity, it is not of 

boys and girls in the motor devolopment capacity, it is not important. ( P˃ 0.05) 

 3) There is a difference between avarage motor devolopment points of 

girls and boys who educated with Montessori method in the motor devolopment, 

it is not important. ( P˃ 0.05) 

 4) There is a difference between avarage motor devolopment points of 

girls and boys who studied at pre-school of rural life, it is not important. ( P˃ 

0.05) 

 Keywords: Motor development, Montessori education, Rural area 
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BÖLÜM I 

 GİRİŞ 

 1.1. PROBLEM 

 Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne 

kadar geçen sıfır-altı yaş arasındaki dönemi kapsayan ve çocukların daha sonraki 

yaşamlarında çok önemli bir yeri olan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, 

zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, bu doğrultuda kişiliğin 

şekillendiği, erken çocukluk dönemi diye de adlandırılan gelişim ve eğitim sürecidir 

(Aral, Kandır, Can Yaşar, 2001). Çocuğun yeteneklerinin ortaya çıkarılması, 

ihtiyaçlarının karşılanması, temel alışkanlıkların kazandırılması ve yaşama en iyi 

şekilde hazırlanması, nitelikli okul öncesi eğitimle gerçekleşebilir (Zembat, 2005). 

 Montessori sınıflarında, çocukların sınıf içinde istedikleri gibi dolaşmalarına 

izin verilmekte, okulda bulunan diğer alanları da istedikleri gibi kullanma özgürlüğü 

sağlanmaktadır ve çocuk sınıfında istediği etkinliği seçmektedir. Çocuğun istediği 

etkinliği seçmesi için gerekli ortam hazır şekilde bulundurulmaktadır. Montessori 

sınıfında gerçeklik ve doğallık büyük önem taşır. Bu amaçla materyaller gerçek 

yaşamda kullanılan araçlardır. Montessori sınıflarında her materyalden birer tane 

vardır. Böylece çocuk o materyali kullanmak istediğinde başkalarının işinin 

bitmesini beklemektedir. Böylelikle çocuk sabırlı olmayı ve başkalarının haklarına 

saygı göstermeyi öğrenmektedir. Ayrıca, Montessori sınıflarında materyaller 

çocuğun fiziksel özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Hafif ağırlıkta, çocukların 

boylarına uygun, orantılı, hareket edebilen mobilyalar, elini uzattığı zaman 

yetişebileceği dolaplar, kolaylıkla kullanabileceği kilitler, kolay açılıp kapanabilen 

çekmeceler ve kapılar, duvarda kolay uzanabileceği kıyafet askıları, parmaklarıyla 

kavrayabileceği fırçalar, eline sığacak sabunlar, kısa-düz saplı süpürgeler, kendi 

başına giyip, çıkarabileceği giysiler bulunmaktadır (Çakıroğlu Wilbrandt, 2008). 

 İnsan, doğumdan itibaren sürekli büyüme ve gelişme içerisindedir. 

Doğumdan itibaren ilk bir kaç ay içerisinde bebeğin hareketlerinin istemsiz olduğu 

bilinmektedir. Bu durum zamanla bilinçli ve istemli hareketlere yerini bırakmaktadır. 
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Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren hareket ederek etrafını keşfetmeye 

çalışırlar. Bir nesneyi yakalama, vurma, fırlatma, itme, çekme, yürüme, koşma, 

sallanma, sıçrama, yuvarlanma v.b. gibi hareketler çocuğun motor davranışlarından 

bazılarıdır. İlk zamanlar basit motor hareketler reflekslerle ortaya çıkarken çocuğu 

sosyal bir varlık olmanın nedeni yapan bilinçli edinimler zamanla reflekslerin yerini 

alır. Doğru yürüme, koşma, sıçrama v.b. gibi hareket davranışları başlar (İnan, 1996). 

 Büyüyen ve gelişen vücutla beraber motor hareketler de gelişim 

göstermektedir. Motor hareketler aniden ortaya çıkamayacağına göre motor 

hareketler de belirli sıralarla meydana çıkmaktadır. Örneğin, çocuk emeklemeden 

yürüyemeyeceği gibi yürüyemeden de koşamayacaktır. Kavramadan atamayacağı 

gibi atamadan da yakalayamayacaktır (İnan, 1996). Bu sebeple çocukların 

gelişimlerinin en üst seviyeye ulaşabilmesi için eğitimde çocukların özgür hareket 

edebilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.  

 Bu araştırmada çocukların motor becerileri gerçekleştirebilmesi için uygun 

ortamın olması dikkate alınarak, kırsal bölgede yaşayan çocukların özgür hareket 

edebilecekleri, bunun yanı sıra Montessori eğitimi yönteminin özgürlükçü yaklaşımı 

ve özel tasarlanmış materyalleri dikkate alınarak, bu eğitimi alan çocuklar ile kırsal 

bölgede yaşayan çocukların motor gelişimleri karşılaştırılmıştır. 

 Ülkemizde daha önce Montessori eğitimi ve motor gelişim ile ilgili 

araştırmalar yapılmış ancak bu konuya daha önce değinilmemiş ve karşılaştırma 

yapılmamıştır. Bu araştırma eğitimciler, anne - babalar ve toplum açısından 

çocukların motor gelişimine önem verilmesi açısından önem taşımaktadır.  

 1.2. AMAÇ 

 Bu araştırmanın genel amacı; kırsal bölgede okul öncesi eğitime  devam eden 

5 yaş çocukları ile Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor becerilerinin 

karşılaştırılmasıdır.  
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 1.3. ALT AMAÇLAR 

 Araştırmada genel amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

 1) Kırsal kesimde okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukları ile 

Montessori Eğitimi alan 5 yaş çocuklarının motor gelişimleri farklılaşmakta mıdır? 

 2) Cinsiyet değişkeni açısından motor gelişim farklılaşmakta mıdır? 

 3) Montessori eğitimi alan kız çocuklarının motor gelişimleri ile erkek 

çocuklarının motor gelişimleri farklılaşmakta mıdır? 

 4) Kırsal bölgede eğitim alan kız çocuklarının motor gelişimleri ile erkek 

çocuklarının motor gelişimleri farklılaşmakta mıdır?  

 1.4. DENENCELER 

 Araştırmanın amacı ve alt amaçları doğrultusunda aşağıdaki denenceler 

sınanmıştır. 

 1) Kırsal kesimde okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukların motor 

gelişimleri ile Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor gelişimleri arasında 

önemli düzeyde fark yoktur.  

 2) Kız çocukların motor gelişimleri ile erkek çocukların motor gelişimleri 

arasında önemli düzeyde fark yoktur. 

 3) Montessori eğitimi alan kız çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları 

ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark 

yoktur. 

 4) Kırsal bölgede okul öncesine devam eden kız çocuklarının motor gelişim 

puan ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları arasında 

anlamlı düzeyde fark yoktur. 

 1.5. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 Araştırmadan elde edilecek bulgular ile; 
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 Çocukların psikomotor becerilerinin eğitimine dikkat çekilerek okul öncesi 

eğitim programlarının hazırlanırken bu ihtiyaçların da göz önüne alınmasını 

sağlanmasında etkili olacaktır.  

 Montessori yönteminin çocukların psikomotor becerileri üzerindeki etkisi de 

incelenerek bilgiler elde edilecektir. Ayrıca Montessori yönteminin 

yaygınlaşmasında ve bilgi kaynaklarının artması açısından önem taşımaktadır. 

 Çocukların psikomotor gelişimleri yaşanılan bölge açısından karşılaştırılacak 

ve kırsal bölgede çocukların daha özgürce hareket alanına sahip olması göz önüne 

alınacaktır. Böylece çocukların hareket ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri açısından tüm 

okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel koşullarını düzenlemesinde bu araştırma 

büyük önem taşımaktadır. 

 Ailelerin çocuklarının psikomotor gelişimleri üzerindeki etkenleri görerek 

çocuklarının gelişimini desteklemeleri için yapabilecekleri görebilmeleri açısından 

iyi bir kaynak olacaktır.  

 1. 6 VARSAYIMLAR 

 Bu araştırmanın yapılmasında geçerli sayılan varsayımlar şunlardır: 

 1) Araştırmanın örneklemi evreni temsil edecek nitelikte olduğu, 

 2) Araştırmada kullanılacak 'LOS KF 18 ' ölçeği çocukların motor becerilerini 

ölçmede yeterli olacağı, 

 3) Araştırmaya katılan çocukların istekle ve içtenlikle çalışmaya katılacakları 

kabul edilmiştir. 

 

 1.7. SINIRLILIKLAR 

 Araştırmanın sınırlılıkları aşağıdaki gibidir: 
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 1) Araştırmanın bulguları belirtilen örneklem grubundaki öğrenciler ile 

sınırlıdır. 

 2) Araştırmanın bulguları psikomotor becerileri ölçmede kullanılan 'LOS KF 

18' ölçeği ve alt maddeleri ile sınırlıdır. 

 1.8. TANIMLAR 

 Psikomotor Gelişim: Fiziki büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişmesine 

paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanmasıdır (İnan, 1996). 

 Okul Öncesi Eğitim: Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel 

eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki 

yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal duygusal, zihinsel ve 

dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği, ailelerde ve 

kurumlarda verilen bir eğitim sürecidir (Aral, Kandır, Can Yaşar, 2002). 

 MEB Okul Öncesi Eğitim Programı: Bu program, okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı 

büyümelerini; motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında 

gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, özbakım becerilerini kazanmalarını ve 

ilkokula hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir (Meb Tegm, 2012). 

 Montessori Yöntemi: Maria Montessori' nin geliştirdiği, çocuğu ruhsal ve 

fiziksel açıdan olumlu yönde etkileyen; çocuğun duyu, hareket ve dil eğitimine önem 

veren; sosyal, duygusal, bedensel yönden önemli katkıları ve yararları olan, temeli 

bireysel eğitime dayanan bir eğitim modelidir (Çakıroğlu Wilbrandt, 2008). 

 Kırsal : Kırsal kavramı, Devlet Planlama Teşkilatı [DPT] tarafından, “20 bin 

ve daha fazla nüfusa sahip kentsel yerleşmeler” dışında kalan alanlar olarak kabul 

edilmektedir (DPT, 2006). 
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BÖLÜM 2 

KONU İLE İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR 

2.1. GELİŞİM  

    2.1.1. GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

 2.1.1.1. GELİŞİM 

 Gelişme: organizmanın, büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle 

sürekli olarak ilerleme kaydeden değişmesidir.Gelişim: organizmanın döllenmeden 

başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden, belli koşulları olan en 

son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir (Senemoğlu, 

2005).  

 Çoğu kez birbirine karıştırılan 'Büyüme' ile 'Gelişme' sözcükleri, gerçekte 

birbirinden farklı kavramlardır; biri diğerinin yerini alamaz. Yapısal artışı dile 

getiren ' Büyüme', bedende gerçekleşen sayısal (nicel) değişiklikleri içermektedir 

(kilo artışı, boy uzaması gibi).  

 Buna karşılık, 'Gelişme' , değişiklerin niceliği yanında, niteliğini de 

içermektedir. Gelişme kavramı, düzenli, uyumlu ve sürekli bir ilerlemeyi dile 

getirmektedir. Gelişim ileriye dönük olup, değişiklikler arasında belirgin bir ilişkiyi 

de kapsar (Yavuzer, 2012).  

 Gelişim, vücut organlarının görevlerini yapabilecek şekilde faklılaşması ve 

organlar arasında iş birliğinin kurulmasıdır. Gelişim, insanın beden yapısının, 

duygusal ve zihinsel özellikler bakımından düzenli bir biçimde değişmesi ve istenen 

görevleri yapabilecek bir duruma gelmesidir (Megep,2011). 

 2.1.1.2. OLGUNLAŞMA 

 Olgulaşma, bireyin bir işi yapabilecek düzeye ulaşmasıdır. Kalıtım ve çevre 

koşullarının etkileşimi sonucu bireyin belirgin olgunluk düzeylerine ulaşmasını 

sağlayan biyolojik değişimdir.  
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 Olgunlaşma kendiliğinden meydana gelen bir süreçtir, bir organın görevini 

yapabilecek düzeye ulaşması için geçirdiği biyolojik değişmelerdir (Senemoğlu, 

2005).  

 2.1.1.3. ÖĞRENME 

 Öğrenme, tekrar ya da yaşantı yoluyla organizmanın davranışlarında meydana 

gelen oldukça kalıcı/sürekli değişikliklerdir. 

 Bireyin yaptığı davranışların büyük bir çoğunluğu öğrenme ürünüdür. Belli 

bir dili konuşmak, alışkanlıklar ve tutumlar kazanmak, belirli kişilik özelliklerini 

oluşturmak, dünyayı algılamada farklı yaklaşımlar geliştirmek hep öğrenme yoluyla 

olur (Bayhan ve Artan, 2007). 

Bir davranışın öğrenme olup olmadığı aşağıdaki sorular ile anlaşılabilir. 

 Tekrar veya yaşantı yoluyla mı olmuştur? 

 Davranışta değişiklik meydana gelmiş midir? 

 Değişiklik oldukça kalıcı mıdır? 

 Bu sorulardan herhangi birisine hayır cevabı veriliyor ise, o davranış öğrenme 

değildir (Megep, 2007).  

 2.1.1.4. HAZIR BULUNUŞLUK 

Hazır bulunuşluk, olgunlaşmadan daha geniş ve kapsamlı bir kavramdır.  

 Hazır olma olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşiminin bir ürünüdür. Hazır 

bulunuşluk, olgunlaşma ve öğrenme sonucu kişinin belli davranışları yapabilecek 

düzeye gelmesidir (Megep, 2007). 

 Ancak hazırbulunuşluk bireyin sadece olgunlaşma düzeyi değil, aynı 

zamanda, bireyin önceki öğrenmelerini, ilgilerini, tutumlarını, güdülenmişlik 

düzeyini, yeteneklerini, genel sağlık durumunu da kapsar ( Senemoğlu, 2005).  

 



8 
 

 2.1.1.5. EĞİTİM 

 Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik 

değişme meydana getirme sürecidir. Eğitim, insanlığın doğuşundan beri daima olan, 

günümüzde de uygarlık düzeyi ne olursa olsun her toplumda devam eden bir süreçtir. 

 Eğitim, bireyin bireyselleşmesini sağlamaya çalışır. Eğitim çabalarının genel 

amacı, yetişmekte olan çocukların ve gençlerin topluma sağlıklı ve verimli bir 

şekilde uyum sağlamalarına yardım etmektir (Megep,2007).  

 

 2.1.2. GELİŞİM İLKELERİ 

 Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür. 

 Gelişim, süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir. 

 Gelişim nöbetleşe devam eder. 

 Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur. 

 Gelişim genelden özele doğrudur. 

 Gelişimde kritik dönemler vardır. 

 Gelişim bir bütündür. 

 Gelişimde bireysel farklar vardır (Senemoğlu, 2007).  

 2.1.3. GELİŞİM DÖNEMLERİ 

 Yeni doğan  bebek ( 0- 4 hafta) 

 Bebeklik dönemi ( 4 hafta -2 yaş ) 

 İlk çocukluk (oyun) dönemi (2-6 yaş ) 

 Son çocukluk (ilkokul ) dönemi ( 7-11 yaş ) 

 Ergenlik dönemi (11-20 yaş ) (Yavuzer, 2012). 



9 
 

 2.1.4. DİĞER GELİŞİM ALANLARI 

 2.1.4.1. FİZİKSEL GELİŞİM 

 Bedeni oluşturan tüm organların gelişmesi, boyun uzaması, kilonun artışı, 

kemiklerin gelişimi, dişlerin çıkması ve değişmesi, kas, beyin ve tüm sistemler(sinir, 

sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım gibi) ve duyu organlarının gelişimidir.

 Fiziksel gelişim çocuğun beden yapısındaki niceliksel değişme ve artışları 

içerir (Bayhan ve Artan, 2007). 

 Gelişimin iki şekli vardır: 

 Nicel/ Sayısal: Ağırlık, boy sözcük sayısındaki artış gibi rakamsal olarak 

ifade edilen artışı belirler. 

 Niteliksel: Yapıda ve çeşitlilikteki gelişimi belirtir. Örneğin; çocuğun 

kaslarının çalışma şeklinde olduğu gibi (Megep, 2007).  

 2.1.4.2. BİLİŞSEL GELİŞİM 

 Doğumundan başlayarak, çevremizdeki dünyayla etkileşimimizi sağlayan ve 

dünyamızı anlamamızı yarayan bilginin edinilip kullanılmasına, saklanmasına, 

yorumlanarak yeniden düzenlenmesine, değerlendirilmesine yardım eden, bütün 

zihinsel süreçleri içine alan bir gelişim alanıdır (Yavuzer, 2012).  

 Bilişsel gelişim çocuğun gördüğü, duyduğu, dokunduğu tattığı nesneler 

hakkında düşünmesini ifade eder. Bu düşüncenin içerdiği konular, etki tepki 

ilişkisini, olaylardaki ardışıklığı, nesneler arasındaki benzerlik ve farklılığı anlamak, 

objeleri kategorize edebilmek, mantık yürüterek cevaplamayı içerir.  

 Bilişsel gelişimin amacı; soyut şekilde akıl yürütme, varsayımsal durumlar 

hakkında mantıksal düşünme, kuralları karmaşık ve daha yüksek yapıda örgütleme 

olarak görülür (Megep, 2007). 
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 2.1.4.3. DİL GELİŞİMİ 

 Seslerin, kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin 

kurallarına uygun olarak kullanılmasını içeren bir süreçtir. 

 Dil gelişimi, doğumdan itibaren başlar ve yaşam boyu devam eder.  

 Dil ve öğrenme arasında önemli bir ilişki vardır. 

 Dil, öğrenmeyi kolaylaştırır (Bayhan ve Artan, 2007).  

 2.1.4.4. SOSYAL GELİŞİM 

 Bireyin sosyal uyarıcılara ve grup yaşantısına, toplumdaki yaptırımlara karşı 

duyarlı olabilmesi, içinde bulunduğu grupla ya da yaşadığı kültürdeki diğer bireylerle 

geçinebilmesi onlardan biri gibi davranabilmesine sosyal gelişim, denir (Megep, 

2007). 

 Özetle; Sosyal gelişim, toplumsal beklentilere uygunluk gösteren kazanılmış 

davranış yeteneği olarak tanımlanabilir. Sosyalleşme bireyin toplumun sosyal 

değerlerini anlamasına; bu sosyal değerler doğrultusunda kendine uygun 

davranışlarla uymasına, bunları sürekli geliştirerek uygulamasına dayanır. 

 Çocuğun, ailenin sosyal değerlerini algılamaya başlaması, bunları kendine 

göre eleştirmesi ve davranışa dönüştürmeye çalışması sosyalleşmesinin ilk 

göstergelerdir (Yavuzer, 2012). 

 2.1.4.5. DUYGUSAL GELİŞİM 

 Duygu; Belirli nesne, olay ya da kişilerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı 

izlenimler olarak tanımlanır. İnsan, hayatı boyunca çevreden gelen uyarıcıların 

etkisiyle çeşitli duyguları yaşar (Cüceloğlu, 2010). 

 Birey sosyal çevre ile etkileşim içindeyken az ya da çok haz ve elem 

duyguları içindedir. duygular, birey olmanın en önemli unsurudur. Bütün insanların, 

yeni doğmuş bebeklerin bile duyguları vardır. Sosyalleşmenin  olabilmesi için 

duygular temel rolü üstlenir. Bu yüzden duygular, yaşama uyum sağlama 

fonksiyonlarıdır (Megep, 2007).  
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 2.1.4.6. AHLAK GELİŞİMİ 

 Ahlak gelişimi, bireyin toplumun değer yargılarını benimseyerek içinde 

bulunduğu çevreye uyumunu ve kendi ilke ve değer yargılarını oluşturmasını 

amaçlayan bir süreç olarak tanımlanır. Ahlak gelişimi, topluma nasıl davranılması 

gerektiğinin farkında olmaktır (Megep, 2007). 

 Bireyin doğuştan getirdiği gizli güçlerin etkisi ile toplumda var olan iyi-kötü 

ya da doğru-yanlış kavramlarının inanç, huy, tutum, alışkanlık, adet, gelenek, 

görenek gibi manevi değerleri oluşturan değerlerin tümüdür. En üstün ahlak kuralları 

evrenseldir. Yani din, ırk, ülke farkı tanımazlar; sevgi, yardımlaşma, doğruluk, 

dürüstlük, insan severlik, acıma vb. duygular her toplumda geçerlidir.  

 2.1.4.7. CİNSEL GELİŞİM  

 Cinsel gelişim kişinin kendi cinsi ile ilgili üreme organlarının büyüyüp 

gelişmesini ve bunlardan doğan sorunlarla ilgili davranış değişikliklerini kapsar. 

Cinsel gelişim kişiliğin diğer yönlerini de etkiler. Cinsel kimliğin oluşması ve kişinin 

cinsel kimliğine uygun davranmasında cinsel gelişim de önemli bir etmendir. Çocuk, 

üç-dört yaşında kişiliğini fark etmeye başlar. Meslekleri, kız ve erkek çocukları 

arasındaki farkı, çocukla yetişkin arasındaki ayrılıkları algılar. Üç yaşındaki bir 

çocuk hangi tür eşyaların hangi cinsiyet grubuna ait olduğunu bilir. Dört yaşındaki 

bir çocuk kız veya erkek olduğuna karar verebilir. Çocuk çevresinde aynı cins bir 

çok kişinin sergilediği pek çok özelliklerle karşılaşır. Cinsiyet rolünü 

benimseyebilmek için önce kendi kimliğinin farkına varır.  

 2.2. PSİKOMOTOR GELİŞİM 

 Motor kelimesi anlam olarak ‘hareket’i ifade eder. Dünyaya gelen her birey, 

daha anne karnında iken fiziksel olarak gelişmeye başlar. Dünyaya geldiğinde de bu 

gelişim hızlanarak devam eder. Önceleri refleks olan bu hareketlerin bazıları, refleks 

olarak ömür boyu devam ederken, bazıları da zamanla organların bilinçli olarak 

kullanılması ile motor becerilere dönüşür. Nefes alıp vermek ya da göz kırpıştırmak 

ömür boyu bireyin istemi dışında da olsa devam eden refleksif hareketlerdir. Oysa 
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tek ayak üzerinde sekmek ya da kâğıt kesmek, organların kullanımının bilinçli 

olması ile yapılan eylemlerdir ve ‘psikomotor gelişim’ içinde değerlendirilirler.  

 Psikomotor gelişim, yaşam boyu devam eden ‘motor’ becerilerde ortaya 

çıkan davranışların kontrol altına alınması sürecidir. Söz konusu olan davranışlar; 

duyu organları, zihin ve kasların birlikte çalışması ile ortaya çıkar. Bir anlamda bu 

davranışların kontrol altına alınmasını sağlayan süreç, ‘psikomotor gelişim’i ifade 

eder.  

 Psikomotor gelişim, fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine 

paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanması olarak tanımlanır 

(Demirci, 2007).  

 Motor gelişim farklı değişikliklere uğrasa da bireyin tüm yaşamı boyunca 

devam eden bir süreçtir. Motor gelişim, düzenli bir sıra izler (Megep, 2007).  

 Motor Gelişim ; 

  1. Baştan Ayağa 

  2.İçten Dışa 

  3. Büyük kaslardan Küçük kaslara  

Psikomotor Gelişim İki Genel Alanda İncelemek Mümkündür:  

 - Büyük kas motor becerileri (Bedeni kullanma) 

 - Küçük kas motor becerileri (El ve ayağı kullanma) (Özer,Özer,2000: Akt: 

Özdenk,2007). 

 Büyük kas motor becerileri, aynı zamanda ‘kaba motor beceriler’ veya ‘geniş 

kasların kullanılması’ diye de anılmaktadır.  

 Emekleme, ayakta durma, yürüme, koşma, salınım, dönme, yuvarlanma, 

zıplama, denge gibi hareketler üzerideki kontrolü anlatmak için kullanılmaktadır.

 Küçük kas motor gelişimi ise; aynı zamanda ‘ince devinimsel beceriler’ 

olarak da adlandırılabilmektedir. Eli ve ayağı kullanma becerileri ile nesne 
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becerilerini kapsar. Tutma, kavrama, yazma, yırtma, çizme, yapıştırma, kesme gibi 

beceriler örnek olarak gösterilebilir (Bayhan ve Artan, 2007).  

 2.2.1. PSİKOMOTOR YETENEKLER 

 2.2.1.1. DİKKAT 

 Kelime anlamı ile ‘duygularla düşünceyi, bir olay ve bir nesne üzerinde 

toplama’ olarak tanımlanır.  

 2.2.1.2. KUVVET 

 Bir direnci yenebilme, karşı koyabilme becerisi olarak da tanımlanabilir. 

Motor davranışlarda kas ve sinir sisteminin gelişmesi önemli bir yer tutar. 

Kemiklerde ve iç organlardaki büyüme doğrultusunda kaslar, merkezi sinir 

sisteminin direktifleri ile istenilen davranışı yapar. Çocuklarda kas kuvvetinin 

yoğunlaşması yaşa, cinsiyete, olgunlaşma düzeyine, daha önceki fiziksel etkinlik 

aşamalarına ve bedensel ölçülere bağlıdır. 

 2.2.1.3.DENGE 

 Denge, belirli bir yerde bir konumu (pozisyonu) devam ettirme  olarak 

tanımlanır. İlk önemli denge şekilleri oturma ve ayakta durmadır (Muratlı,1997). 

 Çocuk yaşamı boyunca da birçok psikomotor etkinliklerde vücudunu dengeli 

bir şekilde tutması gerekmektedir. Bisiklet sürme, bir dar duvarın veya kalasın 

üzerinden yürüme, tek ayak üzerinde durma gibi hareketler vücudun bir süre 

dengesini korumasını gerektirir (Başaran,2000: Akt: Özdenk, 2007).  

 2.2.1.4. TEPKİ HIZI 

 İnsanların duyu organlarını harekete geçiren ve insanda bir tepkiye yol açan 

iç ve dış durum değişikliğine uyarıcı; dışarıdan ya da içeriden gelen uyarıcılara karşı 

organizmanın gösterdiği davranış tepki olarak tanımlanır (Baumann, 1994: Akt: 

Sarı,2001). 

 'Harekete hazır olma’ şeklinde ifade edilebilecek olan tepki hızı için vücudun, 

dışarıdan aldığı uyarıcılara karşı tepki göstermeye hazır olması gereklidir; Yani 
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vücudun etkilere karşı tepki göstermeye hazır olması gereklidir, bir etki-tepki 

sürecidir. Etki ile bu etkiye yapılan tepkinin arasında geçen zaman, reaksiyon 

zamanıdır. Reaksiyon zamanı ne kadar kısa olursa psikomotor öğrenme de o kadar 

hızlı olur. 

 2.2.1. 5. EŞ GÜDÜM (KOORDINASYON) 

 Belli bir amaca ulaşmak için; bilinçli motor hareketlerin devamlılığı, ahenkli 

ve uyumlu çalışması olarak tanımlanabilir (Yalbır,1986: Akt: Sarı,2001). 

 Psikomotor öğrenmenin pek çoğu birden fazla organların çalışmasını 

gerektirir. En yalın bir davranışta bile göz, el, kol veya ayak, gövde ile ayağın veya 

iki elin bir düzen içinde çalışması oldukça zordur. Organlar arasındaki eş güdümün 

artması, bedensel olgunluk arttıkça ve etkinlikle ilgili alıştırmalar çoğaldıkça 

sağlanacaktır (Megep, 2007). 

 2.2.1.6. ESNEKLİK 

 Vücudun gerektiği zaman öne, yana, geriye ve istenen yönlere eğilmesi; yani 

esnek olması gereklidir. Gövdenin, bacakların yeterli esnekliğe sahip olmadığı 

zamanlarda psikomotor davranışları öğrenmek mümkün değildir. Özellikle ilk 

çocukluk döneminde kemikler kıkırdaksı yapıda olduklarından vücut daha da 

esnektir. Kemikler geliştikçe vücut esnekliği azalır (Cantekinler ve diğerleri,1994: 

Akt: Sarı, 2001). 

 2.2.1.7. HIZ 

 Dündar (1995) hızı; en büyük hızla ilerleyebilme yetisi, motorik bir aksiyonu 

mevcut bir ortamda en kısa süre içinde tamamlayabilme yetisi ya da bir uyaran 

sonucu en kısa zamanda reaksiyon gösterebilme yetisi olarak tanımlanmıştır. 

Yalçıner (1993) hızı; bir mesafeyi en kısa zaman birimi içerisinde ivmelenerek alma 

yeteneği şeklinde tanımlamıştır (Sarı, 2001). 
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 2.2.2. MOTOR GELİŞİM AŞAMALARI 

 En  temel hareket yetenekleri istemli kontrol altına girdikçe gelişirler ve yeni, 

daha karmaşık ve daha etkili hareket becerileri üretmek üzere birleşirler. Yürümek 

buna bir örnektir.  

 Gallahue (1982),”Understanding motor development in children” kitabında 

motor gelişimi çocukluk dönemi ile sınırlayarak incelemiş ve kuramını piramit 

modeli ile açıklamıştır. Bu modele göre her bir motor gelişim dönemi bir diğerinin 

üzerine kurulur. Motor gelişimin temelini refleksif hareketler dönemi oluşturur. Bu 

dönemi, ilkel hareketler dönemi ve temel hareketler dönemi izler. Motor gelişimin 

son aşamasını piramidin zirvesinde yer alan spor hareketleri dönemi oluşturur 

(Özdenk, 2007 ).  

GALLAHUENİN PRAMİT MODELİ 

 

   Şekil 1. Motor Gelişim Aşamaları 
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 2.2.2.1. REFLEKS HAREKETLER DÖNEMİ 

 Yeni doğanın davranışları daima omurilik ve aşağı beyin merkezlerinden 

idare edilir. Bebekler bedenlerinin çeşitli bölümlerini hareket ettirmeyi sağlayan 

genel bir yetenekle ve refleks olarak isimlendirilen davranışsal tepkiler dizisi ile 

birlikte doğarlar. Bir refleks, bir uyaran türüne özel otomatik bir tepki oluşturur. 

Örneğin, ışık tutulduğunda göz bebeği otomatik olarak büzülür (Gander ve 

Gardiner,1993: Akt. Demirci, 2007). 

 Gelişen fetüsün ilk hareketleri refleksiftir. Bunlar vücudun isteksiz 

hareketleridir. Reflekslerin bir çoğu sonradan ortaya çıkacak olan istekli hareketleri 

andırırlar ve postüral refleksler olarak isimlendirilirler. Diğer hareketler ise ilkel 

hareketlerdir (Sarı, 2001). 

Toblo 1. Reflekslerin Uyarıcı, Tepki Ve Dönemleri 
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 2.2.2.2. İLKEL HAREKETLER DÖNEMİ 

 Bu dönemde merkezi sinir sisteminin gelişmesine paralel olarak önce bas ve 

gövde sonra kol ve bacaklar üzerinde kontrol sağlanır. 0-2 yaslarda gözlenen ilkel 

hareketler, istemli hareketlerin ilk biçimidir. Bebeğin oturması emeklemesi, ayakta 

durabilmesi, gelişimde olgunlaşmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu hareketler, 

yasamın ilk iki yılında kemik, kas ve sinir sistemindeki gelişimin yanı sıra, bebeğe 

sağlanan alıştırma olanakları sonucu ortaya çıkarlar. İlkel hareketler olgunlaşmaya 

bağlıdır ve ortaya çıkışlarında önceden kestirilebilen bir sıra izlerler. Normal 

koşullarda bu sıra değişmez, ancak bunların ortaya çıkış zamanları, hızları çocuktan 

çocuğa farklılık gösterebilir. Bu bireysel farklılıkların kaynağını kalıtsal ve çevresel 

etmenler oluştururlar. (Muratlı,1997: Akt:Özdenk, 2007)  

 Yaşam için gerekli olan istemli hareketlerin temelini oluşturan ilkel 

hareketler; baş, boyun ve gövde kaslarının kontrolü gibi dengeleme hareketleri, 

uzanma, bırakma, yakalama gibi manipülatif becerileri, sürünme, emekleme, yürüme 

gibi lokomotor hareketleri kapsar (Özer ve Özer,2000: Akt. Demirci, 2007).  

Grafik 1. Aylara Göre Motor Gelişim 
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 2.2.2.3. TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ 

 Hayatın ilk iki yılı boyunca geliştirilmiş, gelişmemiş hareket modellerinin bir 

uzantısıdır. Genellikle 3. Yılda (2 yaş) gelişmeye başlar ve 7. Yaşa kadar devam 

eder. Bu yıllar çocukların kendi vücutlarının hareket potansiyellerini koşarken, 

sıçrarken, fırlatırken, yakalarken ve vücutlarını dengede tutarken denedikleri ve 

keşfettikleri yıllardır  (Sarı, 2001). 

 Yaşam için gerekli bu beceriler denge, fırlatma, atlama, koşma,sıçrama, 

sekme gibi hareketlerdir. Bu beceriler, tüm çocuklarda bulunan ortak özellikler ve 

yasam için gerekli beceriler olduğundan “temel beceriler” olarak isimlendirilirler 

(Tüfekçioglu, 2002). 

 Çocuk bu dönemde tüm gelişim boyutlarında olduğu gibi psikomotor 

gelişimde de ileriki yaşamını etkileyecek önemli gelişmeler yaşamaktadır (Özdenk, 

2007). 

 Temel hareketler dönemindeki psikomotor gelişimde, büyüme ve 

olgunlaşmanın yanı sıra model alma gibi dış etkenler yani, öğrenme ön plana çıkar 

(Topkaya, 2004). 

 2.2.2.4. SPORA YÖNELİK HAREKETLER DÖNEMİ 

 Bu dönem, genelde 7 yaş yukarısını kapsar. İlkokul çocukları, yeni beceriler 

kazanmaktan çok daha önce kazandıkları temel becerileri daha akıcı ve doğru olarak 

ortaya koyarlar (Megep, 2007). 

 Psikomotor gelişimin bu aşaması, temel hareketlerin gelişim aşamasıdır 

(Muratlı,1997:41). Bu dönemde hareket günlük yasamda, rekreasyonda ve sporda 

çeşitli aktivitelere uygulanan bir araç konumundadır. Dengeleme, lokomotor ve 

manipülatif becerilerin giderek mükemmelleştirildiği, birleştirilerek çeşitli 

etkinliklerde kullanıldığı bir dönemdir. Örneğin, sekme ve sıçrama temel hareketleri 

artık ip atlama, halk oyunları, üç adım atlama vb. gibi etkinliklere uygulanmaktadır 

(Özer ve Özer,2000: Akt: Özdenk,2007). 
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 Birey bu dönemde fiziksel kapasitesinin ve sınırlılıklarının farkına varmaya 

başlamaktadır. Artan zihinsel beceriler ve deneyimlerle birey çeşitli etmenleri de 

dikkate alarak tüm spor branşlarında belli bir branşa odaklaşmaya baslar. Bir başka 

deyişle, birey hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları, güçlü ve zayıf yönleri, olanaklar ve 

olanaksızlıklara dayalı olarak etkinlik alanını sınırlandırma konusunda bilinçli 

kararlar vermeye başlar. 

 Sporla ilişkili hareketler döneminde, becerilerin ne ölçüde gelişeceği çok 

çeşitli zihinsel, duygusal ve motor etmene bağlıdır. Reaksiyon sürati, hareket hızı 

koordinasyon, beden yapısı, boy, ağırlık, alışkanlıklar, arkadaş etkisi, duygusal yapı 

spora yönelmeye etki eden etkenlerden bazılarıdır (Demirci, 2007). 

 2. 2.3. PSİKOMOTOR GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 Gelişim, çevresel ve kalıtsal etmenler tarafından yaşamın üç döneminde de 

etkilenebilmektedir (Demirci, 2007).  

Tablo 2. Psikomotor Gelişimi Etkileyen Etmenler

 

 2.2.3.1. OLGUNLUK DÜZEYİ  

 Motor davranışlar çok basit reflekslerle baslar ve üst düzeyde koordine 

edilmiş motor becerilerle sonuçlanır. Farklı yaslardaki çocukların beceri kazanma 
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yetenekleri ve performansları da farklıdır. Okul hayatındaki alışkanlıklarla olgunluk 

düzeyi desteklenir. Küçük yaslarda verilen eğitim motor gelişim  üzerinde önemli bir 

etkiye sahiptir (Mengütay, 2006; Akt: Gürocak, 2007). 

  

 2.2.3.2. EĞİTİM  

 Araştırması yapılmış olan motor yeteneklerin çoğunda erken eğitimin 

yalnızca geçici bir düzelmeye yol açıyor gibi olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu 

konuda yapılan diğer araştırmalar göstermiştir ki: Eğitim bundan yararlanabilecek 

gelişimi gerçekleştirmiş bebeklerde önemli derece etkilidir ve çevre tarafından 

sağlanan motor alıştırma bir ölçüde yürümeyi hızlandırdığını göstermektedir 

(Morgan, 1998). 

 Çok küçük yaşlarda verilen eğitimin motor gelişim üzerinde etkili olduğu 

yönünde bulgular varsa da, bazı araştırmalarda da okul öncesi eğitim almış veya 

almamış olmanın motor gelişimi farklılaştırmadığı görülmüştür (Bayhan ve Artan, 

2005). 

 2.2.3.3. ZEKA 

 Jersild’e göre (1979), yapılan araştırmalarda çocukların zekâ ve motor 

gelişimleri arasında önemli ilişkilerin olduğu gözlenmiş ve ilişkilerin on beşinci 

aydan sonra gittikçe azaldığı ve zekânın motor gelişimin üzerinde yaşla birlikte 

azalan bir eğri gösterdiği saptanmıştır. Hareket öğrenmede zihinsel ve algısal 

süreçlerin, performans seviyesini belirleyen hareket hızı ve reaksiyon süresi gibi 

etmenler üzerinde etkili olduğu vurgulanmaktadır. Motor performansta zihinsel ve 

algısal süreç olarak uyarıya dikkat etme, uyarıcının duyular yolu ile algılanması ve 

depolanması gibi fonksiyonlar rol oynamaktadır (Şen, 2004; Beken, 2009). 

 2.2.3.4. CİNSİYET 

 Kız çocuklar dünyaya geldiklerinde, erkek çocuklarından daha olgun 

düzeydedirler  ve doğumdan sonra 12-13 yaşına kadar hızlı büyür ve olgunlaşırlar. 

Bu durum biyolojik olarak kız çocuklarının denge yeteneğinde erkek çocuklardan 

üstün olmalarını sağlar. 
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 Çocuğun cinsiyetinin farkına varması, kendi cinsiyetindeki kişilerle özdeşim 

kurması, ailenin çocuğu cinsiyetine uygun oyunlara yönlendirmesi ve bunları 

pekiştirmesi, kız ve erkek çocuklardan beklentileri de farklıdır, ve kültürel olarak kız 

çocukları el becerilerini geliştirici etkinlere yönlendirilirler.  

 Bununla birlikte, sosyal çevre tarafından, kız çocuklarının fazla hareketli 

olması onaylanmadığı halde, erkek çocuklar bu yönde desteklenirler. Çocuklar 

aktivitelere katılarak becerilerini tanırlar ve geliştirirler (Sarı, 2001). 

 2.2.3.5. SOSYO EKONOMİK DÜZEY 

 Yapılan bazı çalışmalarda sosyoekonomik düzey ile motor performans 

arasında bir ilişkinin olmadığı görülse de farklı sosyoekonomik düzeydeki çocukların 

motor gelişimleri arasında farklılıkları ortaya koyan araştırmalar da vardır. Sosyo-

ekonomik düzeyin alt basamakları olan zekâ uyaranları ve beslenme alışkanlıkları 

dolaylı olarak çocukların motor performans sonuçları üzerinde etkili olmaktadır 

(Şen,2004; Akt: Beken, 2009). 

 

 2.2.3.6. AİLE TUTUMLARI 

 Çocukların motor performans üzerinde yapılan çalışmaların bir kısmı aile 

tutumları ve motor performans arasındaki ilişkinin araştırılması üzerine 

odaklanmıştır. Hoşgörülü bir tutum çocuğun bağımsızlığını destekleyerek daha çok 

fiziksel aktivitelere katılmasına ve becerilerini keşfetmesine ve bunları tekrarlayarak 

geliştirmesine neden olur. Aşırı otoriter tutumlar ise çocukların hareketlerinin 

kısıtlanmasına neden olarak becerilerin geliştirilmesine engel olur (Sarı, 2001). 

 Hoşgörülü bir tutum çocuğun araştırıcılığını, bağımsızlığını destekleyerek 

fiziksel etkinliklere katılma fırsatı sağlamaktadır. Fiziksel etkinliklere daha çok 

katılan çocuk becerilerini keşfeder, bunları tekrarlayarak geliştirir ve çeşitlendirir. 

Aşırı koruyucu otoriter tutumlar ise, çocuğun hareketlerinin kısıtlanmasına neden 

olur ve itaatkâr olmalarını destekler. Böyle bir ortamda yetişen çocuk becerilerini 

geliştiremez (Bayhan ve Artan, 2005). 
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 2.2.3.7. IRK  

 Irk, bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm, 

aynı türün çeşitli üyelerinden birine diğerine nazaran fenotipik bakımdan daha fazla 

benzer olan bireyler topluluğudur. Çeşitli ırk ve toplumlardaki çocukların motor 

gelişimlerinde bazı farklılıklar olduğu bilinmektedir. Bu farklılıklar yetişkinlik 

döneminde de aynı devam etmektedir. Irk faktörü konusundaki araştırmalar genelde 

siyah, beyaz ve sarı ırk üzerine yoğunlaşmıştır. Sarı ırkın beyaz ırka göre daha kısa 

ve hafif; beyaz ırkın da siyah ırka göre daha ağır olduğu belirlenmiştir (Timurkaan, 

2003). Siyah ırk çocuklarının kollarının beyaz ırk çocuklarından uzun olması ve 

gövdelerinin kısa olması; denge, koşu, uzağa atlama, fırlatma ve çeviklik gibi 

becerilerde çocukların başarılı olmalarını sağlar (Ulutaş, 2011). 

 2.2.3.8. HASTALIK 

 Ergenlik dönemine kadar protein metabolizması birinci derecede önemli rol 

oynadığı için motor gelişimi etkiler. Hastalık geçiren çocukların ileriki yıllarda vücut 

yapı ve motor yeteneklerinde randımansızlık gözükür (Sarı, 2001). 

 Geçirilen büyük bir hastalık, çoğu kez büyümenin yavaşlamasına neden olur. 

Böyle durumlarda çocuğun sağlığına kavuşmasıyla birlikte akranlarına yetiştiği 

görülür (Yavuzer, 2012). 

 2.2.3.9. BESLENME 

 Büyümeyi en çok etkileyen etmenlerden biri de beslenmedir. Doğum 

öncesinden başlayan  ve ölene kadar devam eder bir süreçtir. Yetersiz beslenme 

yalnız büyümeyi geciktirmeyle kalmayıp zihinsel ve motor becerilerin gelişimini de 

olumsuz yönde etkiler. Yetersiz beslenmenin etkisi ne zaman, ne kadar süre ile ve 

yoğunlukta olduğuna göre değişir (Yavuzer, 2012). 

 İnsanlarda büyüme ve gelismeyi etkileyen en önemli faktörlerden biridir. 

Yetersiz beslenme yalnız geciktirmekle kalmaz, zihinsel ve motor becerilerin 

gelisimini de olumsuz etkiler. Yetersiz beslenmenin etkisi, ne zaman, ne kadar süre 

ile ve ne yogunlukta olduguna baglı olarak degisir (Mengütay, 2006; Akt: Gürocak, 

2007). 
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 2.2.3.10. VÜCUT ÖLÇÜSÜ 

 Ağırlık boy ve motor performans arasındaki ilişkinin düşük olduğu 

bilinmesine rağmen, belli vücut ölçülerine sahip olmanın belli becerilerde avantaj 

sağladığı bilinir. Örneğin atlama ve koşu gibi becerilerde vücut ağırlığı ile 

performans arasında olumsuz, bacak ile performans arasında olumlu bir ilişki olduğu 

bilinmektedir. Waller araştırmasında, fırlatma becerisi için omuzların geniş kolların 

ise uzun olmasının avantaj sağladını bildirmiştir (Mengütay, 1993: Akt: Sarı, 2001).  

 2.2.3.11. KALITIM 

 Motor becerilerin genetik bir temele dayanan vücut tarafından meydana 

getirilmesi, kalıtımın önemli bir etken olduğunu düşündürür. Aynı zamanda her 

çocuğun olgunlaşma ve büyüme hızı genlerle belirlenir ve böylece kalıtım, 

becerilerin kazanılması için gerekli temeli hazırlamış olur (Sarı, 2001).  

 Motor becerilerin genetik bir temele dayanan vücut yapıları tarafından 

meydana getirilmeleri kalıtımın önemli bir faktör olduğunu ortaya  koymaktadır. 

Belirli bir biyolojik temel olmadan öğrenme ve deneyim fırsatı doğuştan gelen 

kapasiteyi artıramaz ancak gelişim göstermesine yardımcı olabilir (Mengütay,2006; 

Akt: Gürocak, 2007). 

 

 2.2.4. 0-2 YAŞ ÇOCUĞUNDA PSİKOMOTOR GELİŞİM 

 Doğduğunda refleksi hareketlere sahip olan bebek, daha sonra yürüme 

becerisini kazanarak çevresi etrafında hareket eder. Bebekte iki önemli hareket etme 

yeteneği olan yürüme ve elle tutma, bebeklik döneminde kazanılır.Bebeğin bedenini 

kontrol edebilmesi hem bedenin yeterli olgunluğa ulaşmasına hem de öğrenmeye 

bağlıdır.Bebeklerin yürümeye başlama zamanlarında farklılıklar görülebilir. Yine de 

ilk iki yıl süresince benzer motor gelişim aşamaları yoluyla gelişme olur (Demirci ve 

Özdenk, 2007). 
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 2.2.4.1. YÜRÜME BECERİSİNE İLİŞKİN MOTOR GELİŞİM 

AŞAMALARI 

 2.2.4.1.1. İLK HAREKETLER 

 Bebek, hareketlerinde tamamen başkalarına bağımlıdır. Bebek yaklaşık 

birinci ayın sonunda yüzükoyun yatırıldığında çenesini kaldırabilir. Yaklaşık iki 

aylıkken yan tarafına dönebilir. 

 2.2.4.1.2. OTURMA  

 Bebekler 3-4 aylıkken destek yardımıyla oturabilirler. Beşinci ayında bebek 

kucakta oturabilir duruma gelir. Altıncı ayında bebek bir sandalyede oturabilir. 7-8 

aylık olduklarında tek başına dik oturabilir. Yaklaşık sekizinci ayda destekle ayakta 

durma çabalarında bulunur. 

 2.2.4.1.3. EMEKLEME  

 Emekleme, bebekler arasında farklılık gösterebilir. Yaklaşık 8-8,5 aylık 

bebekler emekleyebilir. Emekleme, bebeğin çevresini anlamasının ve bir şeylere 

ulaşmasının temel aracı olarak hizmet eder. 

 2.2.4.1.4. DESTEKLE YÜRÜME  

 Onuncu aydan itibaren bir şeye tutunarak hareket edebilirler. Dengelerini 

sağlamak için destek sağlayıcı masa, örtü gibi objeleri tutarlar. On birinci aydan 

sonra da tek başına ayakta durmaya başlayabilirler. 

 2.2.4.1.5. BAĞIMSIZ YÜRÜME 

 On ikinci ayda bebekler bir yardım almaksızın yürümeye başlar. Artık bebek 

serbestçe dolaşabilir. Yürümeye başlayan bebek, artık küçük çocuk olarak 

adlandırılır. İki yaş civarına geldiği vakit rahatlıkla koşup sıçrayabilirler 

(Megep,2007,Yavuzer, 2012). 
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 2.2.4. 2. EL BECERİLERİ 

 El kullanımı gerektiren becerilerde yürümeyi gerektiren gibi uzun ve sıralı 

gelişim aşamalarından geçer. Bebeğin ellerini kullanabilmeyi öğrenebilmesi bebeğin 

doğuştan veya doğduktan sonra rastgele yaptığı bir takım hareketler ve refleksler 

sayesinde olur. Eller çok çeşitli şeyler için kullanılır. Pek çok çeşitli şeyler 

yapılabilir. Bundan dolayı hüner ve ustalık isteyen herhangi bir işi belli bir yaşta 

yapabilmek kabiliyeti normal zihin gelişiminin bir endeksi bir işareti sayılmaktadır 

(Cole, 1985; Akt: Sarı, 2001). 

 2.2.5.  3- 6 YAŞTA PSİKOMOTOR GELİŞİM 

 2.2.5.1.  2-3 YAŞTA GÖRÜLEN BECERİLER 

 Kollarını öne uzatır. İlk bakışta sanki vücudun diğer kısımları yakalama 

işlemine katılmıyormuş gibi görünür. Yakalama çok zor ve beceriksizcedir. Elleri ve 

kolları dümdüzdür, bileklerini bükemez. Avuç içleri genelde yukarıya bakar. Topu 

dirseklerini bükerek göğsünde yakalar. Ayakları sabittir. 

 2.2.5.2.  3- 4 YAŞTA GÖRÜLEN BECERİLER 

 Dirsekleri bükerek topu göğsünde yakalar. Ayaklarında herhangi bir ağırlık 

değişimi yoktur. El göz koordinasyonunda daha becerilidirler. Baş parmağı ve işaret 

parmağı ile küçük nesneleri alıp toplayabilirler.  

 2.2.5.3. 4- 5 YAŞTA GÖRÜLEN BECERİLER 

 Topu atarken vücudunu sağa sola doğru çevirebilir. Buna vücut rotasyonu da 

denir. Topu atarken ayaklarını hareket ettirebilir. Topu çift elle tutar. Başaramadığı 

durumlarda topu göğsünde tutabilir. Giyinmede daha başarılılardır. Vücudunu 

dengeli olarak kullanabilir (Arnas, 2007). 

 2.2.5.4.   5- 6 YAŞTA GÖRÜLEN BECERİLER  

 Atma ve yakalama davranışının olgunlaştığı görülür. Kollarını daha beceriyle 

kullanabilir. Atılan topu daha rahat bir şekilde beklemektedir. Vücudunu topun geliş 
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yönü ve hızına göre ayarlamaya çalışır. Bıçak kullanma başlar. Düğme ilikleme, 

fermuar açma kapama becerilerinde ilerleme vardır.  

 2.2.6. MOTOR GELİŞİMDE BAZI ÖNEMLİ BECERİLERİN 

KAZANILMA YAŞLARI 

 Yüzükoyun pozisyonda iken çenesini yerden hafifçe kaldırır. 1. AY 

 Yüzükoyun pozisyonda iken başını 180’ tutar. 2. AY 

 Yüzükoyun pozisyonda iken ön kolları üzerine yaslanarak gövdesini kaldırır. 

Başını rahatça dik tutar. 3.AY 

 Nesnelere uzanır ancak çoğunlukla yakalayamayabilir. 3. AY 

 Destekle oturur.4. AY 

 Nesneleri kavrar. 5.AY 

 Sırt üstünden yüzüstüne dönebilir. 6. AY 

 Mama sandalyesinde oturur. 6. AY 

 Gözü önünde sallanan nesneleri kavrar. 6. AY 

 Desteksiz oturur. 7. AY 

 Yüzükoyun yatar pozisyondan oturma pozisyonuna geçer. 8. AY 

 Eşyalara tutunarak ayakta durur. 9. AY 

 Emekler. 9. AY 

 İki elinden tutulduğunda yürür. 10. AY 

 Tek başına ayakta durur. 11. AY 

 Elinden tutulduğunda yürür. 12. AY 

 Tek başına yürür. 13. AY 



27 
 

 Emekleyerek merdiven çıkar. 13-24 AY 

 Taklit ederek top yuvarlar. 13-24 AY 

 Çubuğa dört halka geçirir.  

 Modele bakarak 3 küple kule yapar. 

 Merdivenden geriye doğru emekleyerek iner. 

 Çömelir ayağa kalkar. 

 Yürürken oyuncak iter veya çeker. 

 Eğilerek yerden nesneleri alır. 13-24 AY  

 4 küpten kule yapar. 17-24 AY 

 6 küpten kule yapar. 21-33 AY 

 Çift ayakla sıçrar. 25-36 AY 

 Geri geri yürür. 25-36 AY 

 Sayfaları teker teker çevirir. 25-36 AY 

 Duran topa tekme atar. 25- 36 AY 

 Başparmak işaret ve üçüncü parmağı ile kalem tutar. 25-36 AY 

 Yardımla öne takla atar. 25-36 AY 

 Daireyi  kopya eder. 33-58 AY 

 Makasla keser. 37-48 AY 

 Yuvarlanan topa tekme vurur. 37-48 AY 

 Merdivene tırmanır ve kaydıraktan aşağı kayar. 37-48 AY 

 Ayak değiştirerek merdiven çıkar. 37-48 AY 
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 Asker gibi yürür. 37-48 AY 

 20 cm düz çizgi kesebilir. 37-48 AY 

 3 kısımlı adam çizer. 39-60 AY 

 4-8 sn tek ayak üstünde durur. 49- 60 AY 

 Denge tahtasında yürür. 49-60 AY 

 5 cm yükseklikteki ipin üzerinden atlar. 49-60 AY 

 Topu zıplatır ve yakalar. 49-60 AY 

 Eğimli çizgiler kesebilir. 49-60 AY 

 Tek ayak üzerinde 5 kez sıçrar. 49- 60 AY 

 Makasla basit şekiller keser, uygun yere yapıştırır. 49-60 AY 

 Denge tahtasında ileri geri, yanlara yürür. 61- 72 AY 

 Sıçrar. 61- 72 AY 

 Eliyle topa yön vererek sıçratır. 61- 72 AY 

 Kağıdı çapraz ikiye katlar 61- 72 AY  

( Bayhan ve Artan, 2007). 

 

 2. 3. MONTESSORİ EĞİTİMİ YÖNTEMİ 

Günümüzde çocuklara erken dönemlerde zengin bir uyarıcı çevre ve 

planlanmış etkiler sunmanın ne denli önemli olduğu tartışması geride kalmış bunun 

yerine okul öncesi eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılması 

konusundaki çalışmaları almıştır. Okul öncesi eğitim kaliteli hizmet verebilmek için 

bu alana yapılacak yatırımların artması,  sağlıklı politikalar ve planların yapılması 

kadar personel fiziki koşullar ve uygulanan programların niteliğini geliştirmesi 
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büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle çocukların öğrenmede etkin, seçici, karar 

verici; öğretmenin ise teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir kişi olarak görev 

yaptığı çağdaş program anlayışını benimsemek kalitenin artırılmasında katkı sağlar 

(Temel, 2005). 

Dünyanın birçok ülkesinde Montessori yaklaşımının uygulanmasının bir çok 

nedeni vardır. Montessori eğitiminin çocuklar için nitelikli bir eğitim programı 

sunması, çocuk merkezli olmalı, kendi kendine öğrenme ve bağımsızlık fırsatlarını 

sağlayan düzenli ve estetik bir ortama sahip olması, erken yaşlarda eğitimin önemi 

üzerinde yoğunlaşması, bireysel eğitim sunması ve eğitimin içinde ailelere yönelik 

aile katılım çalışmaları içermesidir (Morrison,1998;Temel,2012). 

Montessori yaklaşımı, çocuklara uzman Montessori öğretmenlerinin ve özel 

olarak geliştirilmiş araç- gereçlerin yardımıyla kendi yeteneklerini kullanabilmeleri 

ve kendi adımlarıyla gelişebilmeleri için sağduyusal ve sağlıklı bir sistem 

sunmaktadır ( Mallory, 1989). 

 Montessori sınıfı, Montessori eğitimcisi, eğitici materyaller, bireysel eğitim, 

hazırlanmış çevre, günlük yaşam etkinlikleri, duyu materyalleri, dil materyalleri, 

matematik ve geometri materyalleri, genel kültür materyalleri ve güzel sanatlar 

materyalleri gibi alanlardan oluşmaktadır (Toran, 2011). 

Montessori çocuğu olduğu gibi görür. Çocuğa kendi kendine uygulayarak, en 

iyi ve en kolay şekilde öğrenme yolunu bulmasını sağlar. Montessori yaklaşımı, 

çocuğun öğrenme isteği üzerine kurulmuştur (Oğuz ve Akyol, 2006). 

Montessori eğitimi, çocuğun kişiliğin geliştirilmesine yardımcı olmakla 

beraber çocuğun zekasının kendiliğinden çalışmasına yönelik bir mantığa 

dayanmaktadır. Bu eğitim yöntemi, hem bir gelişim felsefesi, hem de gelişime 

yardım etmek için temek ilkedir (Korkmaz, 2006). 

  Montessori yaklaşımında çocuklara, araştırma, deneme, hata yapma ve 

hatalarını kendi kendine düzeltmeleri için fırsatlar tanırken, Montessori materyalleri, 

çocukların bu hataları bulmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Öğretmen 
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onun hatasını söyleme çabasında olmaz. Eğer, çocuk kendi hatasını fark etmiyorsa, 

bu onun yeterince gelişmediğini göstermektedir (Temel, 1994; Danışman, 2012). 

         Montessori eğitimi; öğrenmeye başlayan çocuğun, doğal psikolojik eğilimlerini 

kullanarak gelişimi destekleyen bir eğitim sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bu 

psikolojik eğilimler doğumdan yetişkinliğe kadar olan gelişimsel ilerleme, 

öğrenmeyi ilerletme süreci, topluluklar oluşturma ve uygarlığın geliştirilmesi gibi 

temel insanlık eğilimleri olarak görülmektedir (Dresser,2000: Temel, 2012). 

         Maria Montessori (1998) bu eğilimleri şöyle açıklamaktadır:  

- Keşfetme- Araştırma ve kullanma eğilimi (Evreni ve evrenin en güzel şeylerini 

aktif olarak araştırıp bulma eğilimi) 

- İletişim kurma eğilimi (Düşünceleri, idealleri ve duyuları çeşitli yollarla paylaşma 

eğilimi) 

- Yönelme-Oryantasyon eğilimi (Zaman yer ve toplum içindeki rolün farkında olma 

eğilimi) 

- Düzen eğilimi (Evrendeki birçok şeyin farkında olma eğilimi) 

- Kendini mükemmelleştirme ve onun için doğruluğa ulaşma eğilimi (İyi bir insan 

olma eğilimi) 

- Yaratıcılık / Soyutlama eğilimi (Gerçeklere dayalı fikirlere ve düşüncelere sahip 

olma eğilimi) 

             Montessori eğiliminde anahtar süreç hayal gücü ve akıl yürütme sürecidir. 

Bu süreç Montessori  sınıfının her öğesinde bulunmaktadır. Montessori ortamında 

yer alan çocukların faaliyetleri sadece öğretim araçlarını kullanmakla sınırlı değildir. 

Günlük hayata ilişkin nesnelerle de meşgul olana çocuklar pratik hayatla ilgili işleri 

öğrenirler. Bunlar arasında toz almak, suyun döküldüğü yeri kurulamak, leke 

çıkarmak, halıları kaldırıp rulo yapmak, onları yere sermek gibi ilginç ev işleri de 

vardır. Bu alıştırmalar sadece çocuğun öz bakım becerilerini geliştirmek için değil 
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daha çok ellerini kullanma ihtiyaçlarını karşıladığından dolayı yapılır (Montessori, 

1970; Durakoğlu, 2010). 

 2.3.1. MONTESSORİ EĞİTİMİNİN FELSEFESİ 

 Montessori felsefesinin temelinde Rousseau, Pestalozzi ve Froebel’ in 

görüşleri vardır. Her üç düşünür de çocuğun iç potansiyeli ile özgür ve sevgi dolu bir 

ortamda gelişme yeteneği üzerinde durmuşlardır. Eğitim sistemini kurarken 

çocukluğun kendine özgü niteliklerinden yola çıkan Montessori, bu konudaki 

görüşlerini kendi yöntemini tanıttığı eserinde şöyle özetlemektedir: “ Çocukluk, 

yetişkinliğe gidişte geçici bir yol olmayıp, insanlığın bir başka bir kutbudur” 

(Oktay,2000; Akt: Beken, 2009). 

 Rousseau’nun eğitim felsefesinden yola çıkan Montessori; her insanın 

dünyaya belirli bir amaçla geldiğini, ancak insanın bu amacın asla bilinçli olarak 

farkında olmadığını söyler ve insanın bu durumunu mercanlara benzetir. Mercanlar 

da bir araya gelerek mercan adalarını, mercan adaları kara parçalarını, kara parçaları 

kıtaları oluştururlar. Ama onlarda asla bu amaçla yaratıldıklarının bilincinde 

değildirler. Her ne kadar günümüzde hala akademik çevrelerce yeteri kadar bilimsel 

bulunmasa da aslında o bilimsel bir pedagoji oluşturmayı hedeflemiştir. Fakat çıkış 

noktası zihinsel engelli çocuklar olunca çoğunlukla bu eğitim modeli bilhassa 

ülkemizde sadece özel eğitim alanında uygulanırmış gibi bir kanının 

yaygınlaşmasına neden olmuştur. Oysa Montessori zihin engellileri başarıya ulaştıran 

bir eğitimin, gelişimi sıradan çocukların öğrenmesinde yollarını kısaltacağını 

düşünmüştür. Bilhassa duyuların hassaslaştırılmasına ve çocuğun hareket ihtiyacına 

önem vererek çocuk gelişiminde o güne kadar farkında bile olunmayan çok önemli 

keşiflerde bulunmuştur. Günümüzde çok doğal diye kabullendiğimiz pek çok 

bilginin, onun yaşadığı dönemlerdeki bilimin durumu çerçevesinde düşünecek 

olursak, o dönem için ne kadar yeni devrimci düşünceler ileri sürdüğünün daha iyi 

anlayabiliriz. Onun o dönemlerde söyledikleri günümüzde insan genlerinin büyük 

oranda çözülmesiyle hemen hemen kanıtlanıyor (Wilbrandt,2007; Akt. Beken, 2009). 

 Dr. Montessori’ye göre çocuk, içi yetişkinler tarafından doldurulacak boş bir 

kâse değildir. “Konsantre olabilme ve uzun süre yoğunlaşabilme, irade disiplini ve 

olumlu sosyal davranış, öğrenme hevesi ve düzenli düşünme, hissetme ve hareket 
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etme” özelliklerine sahiptir. Bunlar, Montessori’ye göre psişik açıdan sağlıklı yeni 

çocuğun özellikleridir. Montessori felsefesinde ‘çocuğun bireyselliği’ ön plandadır. 

Her çocuk, kendine özgü bir gelişime sahip bireysel bir kişiliktir (Montessori, 1982). 

 

 2.3.2. MONTESSORİ METODU’NUN HEDEFLERİ 

 Montessori, metodunu çocukların doğal davranışlarını gözlemleyerek ortaya 

koymuştur. O, diğer araştırmacılardan farklı olarak önce metot ortaya koyup daha 

sonra bunu çocuklar üzerinde uygulamaya kalkışmamıştır. Çocukları gözlemleyen 

Montessori, gözlemlerden elde ettiği verilerle onların doğasına uygun metot 

geliştirmiştir. Montessori Metodunun başlangıç noktası insana ilişkin doğal 

davranışlardır. Bu biçimde oluşturulan Montessori Metodunun en önemli 

hedeflerinden biri kişiliğin geliştirilmesidir. Ne var ki bireyin kişiliğinin gelişmesi 

ona ilişkin diğer hedeflere de ulaşıldığını gösterir. Montessori’ye göre, kişilik insanın 

en önemli değerlerinden biridir. O, bu nedenle eğitim sürecinde kişiliğin bir bütün 

olarak gelişmesinin öğrenimden daha önemli olduğunu düşünür (Schafer, 2006; Akt. 

Durakoğlu, 2010). 

 Montessori (1975: 107- 108), çocukların yetişkinler tarafından bozulan bir 

kişilik yapısına sahip olduğuna inanır. Bu düşünceye göre yetişkinler çocuklar için 

bir engeller bileşimidir. Bilindiği gibi çocuğun her alışılmadık tepkisi huysuzluk 

olarak nitelendirilmektedir. Ancak çocukların bu tür davranışlarının temelinde 

kendisini dünyaya gösterme çabası vardır. Bu nedenle Montessori için eğitimin ilk 

amacı çocuğun keşfedilmesi ve özgürleştirilmesidir (Durakoğlu, 2010). 

            Montessori eğitiminde çocukları daima etkin kılarak bir şeyler yapmalarını 

sağlamıştır. Onun eğitiminde uyguladığı ilkeler şu şekilde sıralanabilir. 

- Çocuğu serbest bırakmak 

- Yönsemelerini açıklamasına olanak vermek 

- Çeşitli oyuncaklar vererek ilgilerine göre oynamalarını sağlamak  

- Bu oyuncak ve parçalardan bir şeyler yapmasına olanak vermek ve oynarken 

gözlemlemek  

- Kendi kendini anlamasına, eğitmesine ve geliştirmesine olanak vermek  
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- Çocuğa ilgilendiği işi yaptırmak, çocuğun ilgisini zenginleştirmek 

- Çocuğun sürekli olarak etkin olmasını sağlamak 

- Çocuğun kendi hizmetlerini kendisine yaptırmak, onları bağımsız yaşamaya 

yeterli kılmak (Çağlar, 1979; Eratay, 2011). 

 2.3.3. MONTESSORİ YAKLAŞIMINDA TEMEL KAVRAMLAR 

 2.3.3.1. EMİCİ ZİHİN 

Montessori çocukların hiçbir zaman başkası tarafından eğitilemeyeceğini 

inanmaktadır. Çocuğun ancak kendisi tarafından eğitilemeyeceğine çocuğun ancak 

kendisi tarafından eğitileceğini iddia etmektedir. Yetişkinler bilgiyi zihinlerini 

kullanarak edinmektedirler ancak çocuklar bilgiyi doğrudan fiziksel çevrelerinde 

almaktadırlar. Bu, Montessori’ nin “Emici Zihin kavramıdır (Morrison,1998; Temel, 

2012). 

Montessori’ ye göre çocuklar çevrelerindeki kişilerden, nesnelerden bilgileri 

özümsemek için özel bir yeteneğe sahiptirler. Çocuklar için özel bir yeteneğe 

sahiptirler.Çocuklar doğuştan bu kapasiteye sahip olmaktadır (Torrence ve Chattin-

McNichols, 2005). 

Emici zihne sahip olan çocuklarda bu özel kavrama yeteneğinden yararlanma 

güdüsü de vardır. Yeni doğan çocuğun ruhu, çevresindeki her şeyi adeta emerek 

beyninde depolar. Böylece insanlardaki ilk zihinsel kıpırdanmalar ortaya çıkar. 

Ancak bu dönemde öğrenme duyular aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu nedenle 

çocuklar, özel kavrama yeteneğinden yararlanma güdüsüyle kaslarını harekete 

geçirirler. Onların sahip olduğu bu güdü yürümek için gösterdikleri çabalarda da 

gözlemlenebilir. Yürümeye çalışırken defalarca yere düşen çocuk yürümeyi başarana 

kadar pes etmez. Oysa yetişkinlerin büyük bir bölümü aynı durumda olsaydı bir kaç 

kez yere düştükten sonra bu işi öğrenemeyeceğini düşünürdü (Schafer, 2006; 

Durakoğlu, 2011). 

Montessori bilinçsiz emici zihni şu örnekte özetlemektedir; çocuk 

çevresinden birçok ses duyar ve bilinçsizce insan seslerini diğer seslerden ayırt 

etmektedir. Aşamalı olarak çocuk yetişkinlerden işittiği sesi emmekte, ana dilini 
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kelime yapısını, cümle yapısını, anadiline ait kelimeleri ve sesleri öğrenmektedir. 

Bunun için çocuk bir eğitim almamakla ve çocuğa özel olarak bu konuda telkinde 

bulunmamaktadır. Ancak çocuk ana dilini öğrenmektedir. Montessori bütün 

çocukların dilin basitliğinden ya da karmaşıklığından bağımsız olarak dili daima 

benzer dönemlerde edindiğini ifade etmektedir. Bilinçsiz emici zihin döneminde 

edinilen dil, kalıcı olarak yapılanmakta ve çocuğun anadili olmaktadır (Korkmaz 

2006). 

Üç yaşından altı yaşına doğru emici zihin bilinçli düzeye gelmektedir. Bu 

düzeyde çocuk daha önce edindiği bilgileri de kullanarak yargılara vurmaktadır. 

Bilinçli emici zihin döneminde düzeyinde çocuk duyularını yapılandırdığı için 

çevresindeki bilgileri duyularını etkin kullanarak emmektedir. Bu düzeyde çocuk, 

daha önce bildiği şeyleri yeniden yapılandırmaya başlamaktadır. Örneğin bilinçsiz 

emici zihin düzeyinde ise renkler arasındaki farklılıkları karşılaştırma ve 

sınıflandırma becerilerini geliştirerek zihninde yapılandırmaktadır (Korkmaz, 2006). 

 2.3.3.2. ÖZGÜRLÜK VE DİSİPLİN 

Montessori sınıflarında çocukların bir şeyler yapma özgürlüğü 

bulunmaktadır, ancak yapılan şeylerin tüm çocuklar tarafından aynı anda yapılması 

özgürlüğü bulunmaktadır. Çünkü tüm çocuklar aynı anda aynı şeyleri yapmaya hazır 

değildir ve hazır bulunuşlukları da birbirinden farklı olmaktadır. Çocukların hazır 

olabilmeleri için kendi iç disiplinlerini oluşturmaları gerekmekte ve iç disiplinin 

geliştirmemiş oluşturmamış çocuk özgürlük için hazır bulunmaktadır (Money, 2000; 

Temel, 2012). 

 Montessori eğitiminde çalışmaların merkezinde özgür seçim yatar. Özgürlük 

kavramı, Montessori’nin eğitim sisteminde en sık yanlış anlaşılan konudur. 

Montessori eğitiminde uygulanan özgürlük hiçbir şekilde, bazı okullarda uygulanan 

başıboş bir özgürlük anlamına gelmez. Hatta Montessori disiplinli bir çalışmadan 

yanadır. Ancak çocuklar; çalışmak istedikleri materyali, çalışmak istedikleri kişileri, 

çalışmak istedikleri yeri ve çalışmak istedikleri süreyi özgürce seçerler. Montessori 

özgürlük ve disiplini bir birinden ayıramayacağımız bir madalyonun iki yüzü olarak 

tarif eder (Çakıroğlu Wilbrandt, 2008; Montessori, 1912, Kayılı, 2010). 
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Montessori sınıfında her çocuğun hareket hareket etme özgürlüğü 

bulunmakta, ancak bu özgürlük hem kendisine, hem de çevresine zarar vermeme 

özgürlüğüdür.Bu özgürlük kendisi ile birlikte getirdiği sorumluluklarla bir 

disiplindir.Her çocuğun konuşma özgürlüğü bulunmaktadır,bu özgürlükte gelen 

sorumluluk dinlemek ve anlamak sorumluğudur. Çocuğun etkinlik seçme özgürlüğü 

bulunmaktadır, eğer istediği etkinlik için gereken materyal başka bir çocuk 

tarafından kullanılıyorsa çocuk bekleme sorumluluğu ile bir disiplin geliştirmelidir. 

 Çocukların grup etkinlikleri ve grup oluşturma özgürlüğü bulunmakta ancak 

çocuklar bir gruba girmeye zorlanmamakta,bir gruba zorla dahil edilememektedirler. 

Grubun oluşturulması için, grup üyelerinin kararlarına saygı göstermek 

gerekmektedir (Korkmaz, 2006). 

 2.3.3.3. BAĞIMSIZLIK 

Montessori’ ye göre bağımsızlık doğum öncesinden başlamakta ve doğa 

tarafından insanlara verilmektedir. Montessori bağımsızlığı şu örnekle açıklamakta, 

insanların cinsiyetlerini tercih edememesi her insana doğa tarafından verilen bir 

bağımsızlığın olduğunu göstermektedir. Gebelik sürecinde bebek yaşamsal tüm 

ihtiyaçlarını anneden almakta ve bu ihtiyaçları karşılarken anneye sormamaktadır. 

Dolayısıyla bebek doğum öncesinde de bağımsızdır (Brewer,2001; Temel, 2012). 

Fiziksel olarak çevresini keşfeden çocuk hareket bağımsızlığını kazanmakta 

ve çevreyi etkin olarak kullanmaya başlamaktadır. Montessori sınıflarında çocukların 

bağımsızlığını destekleyen bir ortam bulunmaktadır. Montessori sınıflarında çocuk 

özgürlüğü etkin olarak kullanmak için bağımsızlığa ihtiyaç duymaktadır (Lilliard, 

2005; Korkmaz, 2006). 

 2.3.4. MONTESSORİ’YE GÖRE DUYARLI DÖNEMLER  

 2.3.4.1. DİL DUYARLILIĞI  

Dil doğumdan altı yaşına kadar olan süreçte kazanılmaktadır. Bu süreçte 

çocuk seslere ve ses araçlarına çok duyarlıdır. Bu dönemde dil uyaranlarından 

yoksun kalan çocuklar daha sonraki yıllarda dil bozuklukları göstermektedirler. Ses 

uyaranları olmaksızın beyindeki dil edinim süreci ve konuşmayı oluşturan ‘broca’ 
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alanındaki nöronların iletişimini sağlayan snaptik bağlar yok olmakta ve konuşma 

bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla insan dili duyarlı oldu dönemde dilin 

gelişimi iki etkene bağlı olmaktadır. Bunlardan iki biyolojik olarak beynin dil ile 

ilgili alanındaki miyelinleşmenin gerçekleşmiş ve çevresindeki ses uyaranları 

alıyorsa, çocuk dili edinmektedir (Williams,1996; Temel, 2012). 

Ses üretme araçları olgunlaştıkça çocuk sesler üretir ve duyduğu sesleri tekrar 

etmektedir. Montessori’ye göre bu duyarlı dönemde çocuğa dil gelişimini ve 

edinimini sağlayacak tüm uyarıcıların düzenli olarak verilmesi gerekmektedir. Bunun 

gerçekleşmesi için hazırlanmış çevre oluşturulmalıdır ( Banks,1995; Temel, 2012). 

 2.3.4. 2. DÜZEN DUYARLIĞI 

Çocuğun düzenli duyarlılığı yaklaşık olarak bir ile üç yaş arasında 

oluşmaktadır. Çocuk için düzen, içinde bulunduğu ortamın kendisine göre nerde 

olduğu ile ilgilidir. Dolayısıyla çocuk, içinde yaşadığı çevreyi tanımlayıp, güven 

içinde çevresini keşfetmeye başlamaktadır. Çocuğun keşifler ve araştırmalar yapması 

için düzen duyarlılığına ihtiyacı bulunmaktadır, Böylece çocuk aynı zamanda 

zihinsel düzenlemeler ve şemalar oluşmaya başlamaktadır (Korkmaz, 2006). 

            2.3.4.3. DUYU DÜZENLENMESİ DUYARLILIĞI 

            Bu duyarlılık dönemi doğumdan dört yaşına kadar olan süreci kapsamaktadır. 

Çocuk dünyaya ilişkin tüm bilgileri duyarı aracılığıyla anlamaktadır. Beyin 

gelişirken aynı zamanda beyin uyaranları arasındaki ayrımı yapmaya başlamakta ve 

duyu uyaranlarını duyulara göre organize etmektedir.Bunu yapmanın en iyi yolu 

beynin duyu uyaranlarından aldığı net tepkilerdir. Bu duyu uyaranlarının sıklıkla 

tekrar etmesi, beyindeki snaptik bağlar arasında iletişimi güçlendirmekte ve 

nöronların artmasına yardımcı olmaktadır. Eğer bu duyu uyaranları tekrar etmez 

azalırsa beyin duyusal tepkileri yeterli düzeyde kullanmamaktadır. Dört yaşından 

sonra beyin artık duyulardan aldığı uyanları yapılandırmakta ve duyuları organize 

etmektedir. Bundan sonra beyne gelecek uyaranlarda beyin tarafından 

reddedilmektedir  (Williams,1996; Temel, 2012).     
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   2.3.4.4. MOTOR BECERİLERİN DÜZENLENMESİ DUYARLILIĞI 

             Bu dönem yaklaşık olarak 18.aydan dört yaşına kadar olan dönemi 

kapsamaktadır. Bu dönemin başlaması ile çocuk, büyük motor becerilerini oldukça 

geliştirilmiştir. Bununla birlikte çocuk, hareketin kontrolünü sağlayan beyinciğin ve 

motor cortexin olgunlaşması ile küçük motor becerilerini de geliştirmeye 

başlamaktadır. Küçük motor becerileri gerektiren aktivitelere etkin olarak katılan ve 

odaklan çocuk, bu becerilerinde profesyonel düzeye ulaşmaktadır. Bu süreç 

içerisinde motor becerileri kontrol eden nöronlar olgunlaşmakta, motor becerilerde 

ilerleme kaydedilmektedir (Williams,1996; Temel, 2012). 

          Montessori, çocukların bu duyarlılık önemi için büyük ve küçük motor 

becerilerine yönelik materyaller geliştirilmiştir. Bu materyallerle çalışmaya 2-2,5 

yaşlarında ve küçük motor becerilerini en üst seviyeye çıkarana dek çalışmaktadır. 

Bu üst seviye çocuktan çocuğa bireysel farklılıklar göstermektedir. Montessori’ ye 

göre motor becerilerin gelişmesi çocuğun çevresinde etkileştiği doğrudan ilişkilidir. 

Çünkü çocuk neyi görür, dokunur ve hareket ettirirse beyin onu emmektedir 

(Korkmaz, 2006). 

             2.3.4.5. KÜÇÜK NESNELERE KARŞI DUYARLILIK  

            On sekiz-otuz aylar arasındaki bu dönem duyu uyarlılığı ve motor becerileri 

duyarlılığı dönemlerinde görülmektedir. Çocuğun duyusal uyarana verdiği dikkat 

motor koordinasyonu gerektiren aktivitelerle de doğrudan ilgilidir. Çocuk 

gözlemlediği küçük nesneye odaklanmakta ve onu büyük bir beceri ile 

kullanmaktadır (The Australian Montessori Society, 2007; Temel, 2012). 

               2.3.4.6. SOSYAL DAVRANIŞLARA DUYARLILIK  

               Çocuk 2,5 yaşından 6 yaşına kadar hem fiziksel hem de duyusal çevresini 

oluşturmaktadır. Bu oluşum; çocuğun sosyal çevresinin farkına varması ile 

başlamaktadır. Bu süre içinde çocuk üyesi olduğu toplumun, topluluğun grubun 

davranışlarını gözlemlemekte ve bu çevre ile yakın bir ilişki kurma ya çalışmaktadır. 

Bu durum çocuğun toplumu kabul etmesi ve topluma kabul edilmesi için bir ön 

koşuldur. Bu süre içinde sosyal ilişkilerden yoksun kalmış ve desteklenmemiş 
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çocukların ileriki yıllarında anti-sosyal davranışlar sergilediği ve toplumsal uyumda 

zorlandıkları görülmektedir (Williams, 1996; Temel, 2012). 

  Çocuk, emici zihin aracılığı ile içinde yaşadığı toplumun tüm özelliklerini 

edinmektir. Montessorı’ye göre sosyal davranışlar sadece sosyal gelişim için değil 

bir toplumun üyesi olmak ve toplum içerisinde nasıl işlev görüleceği ile ilgilidir. 

Montessori sınıflarında karma yaş uygulamasının olmasının nedeni; toplum içinde 

bütün insanların farklı yaşlarda, farklı fiziksel özelliklere ve farklı rollere sahip 

olmasından kaynaklanmaktadır. Montessori çocukların en iyi öğrenmeyi kendi 

toplulukları içinde gerçekleştirdiğini dolayısıyla sosyal davranışlar içinde bu duyarlı 

dönemde çocuklara gerçek bir sosyal yaşamın sunulması gerektiğini belirtmektedir 

(The Australian Montessori Society,2007; Temel, 2012). 

 2.3.5. MONTESSORİ' YE GÖRE OYUN VE HAREKET 

 Dr. Maria Montessori 1906' da Roma' da çocuklar için kendi eğitim ilkelerini 

uygulayacağı bir okul kurduğunda, öncelikle çocuklara uygun bir ortam yaratmaya 

çalışmıştır. Çocuğun öğrenmesine elverişli, serbestçe hareket edebileceği, kendi 

kendini eğitebileceği bir çevrede yaşaması gerektiğini savunmuştur. Montessori 

oyunu çocuğun işi olarak kabul eder ve çocuğun oyununa büyük önem verir 

(Dönmez, 1999).  

 Çocuğa sunulacak çevrenin en temel özelliği onun içinde özgürce hareket 

edebilmesine uygun olmasıdır. Çocuğun kullanacağı tüm malzemeler onun rahatça 

kullanabileceği, kimseden yardım beklemesine gerek bırakmayacak büyüklükte 

olmalıdır (Wilbrandt, 2011).  

 Öğretim materyalleri öğrencinin rahatça kendi başarı durumunu 

değerlendirebilecek bir biçimde hazırlanmıştır. Etkinlikler öğrencinin psikomotor 

becerilerini geliştirmesi de dikkate alınarak düzenlenmektedir. Tüm vücut 

fonksiyonları bilinçli bir şekilde geliştirilmektedir. Çocuk öğretim materyalleri ile 

düzenlenen etkinlikler yardımıyla bedensel, zihinsel ve duyusal yeterlilikler 

edinebilmektedir (Toptaş, 2013). 
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 Montessori oluşturduğu bu çevreye ' çocuk evi' olarak adlandırmıştır. Çocuk 

evinde çocuğun kendi kendine gelişmesine yardım eden birçok materyal bulunur. 

Burada, çocuklar tamamen özgür etkinliklere yönlendirilir (Aral ve diğ., 2000). 

 Çocuklar oyun oynarken kaslarını kullanmayı öğrenir. Tüm yaşlarda, motor 

koordinasyon yeteneği, oyun deneyimine bağlıdır. Fiziksel oyunlar çocukların büyük 

ve küçük kas gelişimini desteklemede önemli yere sahiptir (Aksoy ve Çiftçi, 2008). 

  Çocuk, küçük ve büyük kas hareketleri içeren oyunları ile bu hareketleri 

geliştirme ve daha ince hale getirme fırsatı yakalar. Yani, oyun çocuğa hareket 

pratiği yapmak için en doğal ortamı sunar (Avcı, 2008).  

 Montessori sınıflarında jimnastik ve kültür-fizik egzersizlerinin yetersiz  

olduğu görüşü yaygındır. Ancak Montessori çocuğun sınıfın düzenine ayak 

uydurarak hareket ettiği, materyalleri kaldırıp indirdiği ve taşıdığı, birçok aktiviteye 

sistemli hareketlerle katıldığı için aslında jimnastik hareketlerini gerçekleştirdiğini 

belirtmektedir (Williams, 1996: Akt: Toran, 2011).  

 
 2.4. KIRSAL BÖLGE 

 Ülkemizde de kırsal alan kavramı farklı yaklaşımlarla, hatta bazen kırsal alan 

tanımı yapılmaksızın değerlendirilmektedir (Devlet Planlama Teşkilatı, 2006). 

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ nın 1924 tarihli Köy Kanunu’nda köy, ‘nüfusu 

2000’e kadar olan yerleşim birimleri’ olarak tanımlanmıştır. Kırsal alan kavramının 

ise, köy kavramının tanımından daha geniş ve kapsamlı tanımları yapılmaktadır. Bir 

yerleşim merkezinin nüfusu 2000’den fazla olduğu halde kırsal alan kapsamına 

alınabilir. İmar Kanununa göre, nüfusu 5000’den fazla olan yerleşim birimleri için 

imar planı gerektiğinden nüfusu 5000’in altında olan yerler kırsal alan olarak 

adlandırılmaktadır (Yurttaş, Yavuz ve Atsan, 2007). Türkiye’de kırsal kavramı, 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalarda, “İl ve ilçe merkezleri 

dışında kalan yerler” olarak tanımlanmaktadır.  

 Webster ve Fisher (2000)’a göre ise, kırsal kesim için temel belirleyici etmen, 

insanlara ve hizmetlere erişebilirliktir. Buna göre kırsal kesim, il ve ilçe merkezleri 

dışında kalan 20 binden daha az nüfusa sahip, birçok hizmetten yeterince 
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yararlanamayan bireylerin sayısal çoğunluğu oluşturduğu mekânsal büyüklüğü ifade 

etmektedir (Taş, 2010). 

 2.4.1. KIRSALDA ÇOCUK 

 Piaget ve Bruner, öğrenmenin çocuğun çevresiyle etkileşimi sürecinde kendi 

buluşları yoluyla gerçekleştiğini vurgulamaktadırlar. Vygotsky ise bu süreçte 

doğrudan yetişkinlerin ve çevrenin rolünün önemine dikkat çekmektedir 

(Büyükşahin, 2013). 

 İlköğretim çağındaki her çocuk yaşadığı ve öğrenim gördüğü çevreye 

bakılmaksızın eğitim ve öğretimde eşit haklara sahiptir. Türkiye’de kentsel ve kırsal 

yerleşim yerlerinde yaşayan öğrenciler farklı imkanlarla öğrenimlerini 

sürdürmektedir. Türkiye’nin kültürel, coğrafi ve ekonomik yapısı dikkate alındığında 

her bölgede ve alt bölgede eğitim ve öğretimi zorlaştıracak şartlarla 

karşılaşılmaktadır. 

 Kırsal ve merkezi bölgelerdeki yaşamsal farklılıklar çocukların eğitim ve 

öğretim sürecindeki performanslarına yansımaktadır. 

 Köydeki ailelerde çocuk çalışmaya yardımcı olacak bir fert olarak görülmekte 

ve bu amaçla yetiştirilmektedir. Ailelerin geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlaması 

ve bu işlerin de insan gücüne dayanması sebebi ile çocuklara olan ihtiyaç 

artmaktadır. Bundan dolayı çocuklar ders çalışma saatlerinde genellikle köydeki işler 

ile meşgul olmaktadırlar. 

 Kırsal kesimdeki çocukların % 69,4’ü ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. 

Kırsal kesimde ücretsiz aile işçiliğinin yaygın olmasının nedeni buradaki yoksul 

ailelerin zaten düşük olan gelirlerinden dolayı işgücü gereksinimini çocuklar yoluyla 

temin etmesinden ileri gelmektedir (Kulaksız, 2014) 

 Kentsel çevrede büyüyen çocukların en önemli görevi okullarını başarıyla 

tamamlayabilmektir (Başaran, 2005). 

 Türkiye’de kırsal ve merkezi bölgelerde yaşayan öğrenciler farklı okul 

türlerine devam etmektedirler ve günlük yaşantılarında değişik uyarıcılarla karşı 

karşıya kalmaktadırlar.  
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 2.4.2. KIRSAL EĞİTİMİN SINIRLILIKLARI 

 Yapılan birçok araştırmanın sonuçları kent bölgelerinin sağladığı eğitim 

fırsatlarının çoğunun kırsal kesimde sunulamadığını ve kır-kent arasında birtakım 

eşitsizliklerin olduğunu göstermektedir. Araştırmalar sonucunda kırsal kesimde genel 

eğitim durumunun, eğitime katılımın kentsel alanlara oranla daha düşük olduğu ve 

eğitim hizmetlerinin etkinleştirilmeye ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca kırsal 

kesimde çocukların erken yaşlarda iş gücüne katıldıkları için örgün eğitim 

sürecinden erken ayrılmak zorunda kaldıkları tespit edilmiştir. Olumsuz sosyo-

ekonomik koşuların yanında öğrencilerin kırsal kesimde örgün eğitimden erken 

ayrılmalarının en büyük nedeni kırsal kesimlerde örgün eğitim olanaklarına erişimin 

ilköğretimden sonra sınırlı olmasıdır (DPT, 2006). 

 Yapılan araştırmalarda ekonomik nedenlerden dolayı, okulların genel fiziki 

yapısının zayıf olduğu belirlenmiştir. Kırsal ve kent okullarının, hizmetlere erişim 

noktasında eşit olanaklara kavuşmaları için sunulacak yeni hizmetlerin öğrenci 

başına düşen maliyeti artıracağı düşünüldüğünden (Webster ve Fisher, 2000) kırsal 

kesimdeki okullar daha kısıtlı finansal kaynaklara sahiptir (Taş, 2010). 

 2.4.3. TAŞIMALI EĞİTİM 

 Taşımalı eğitim, ilköğretim okulu bulunmayan ya da eğitim-öğretime kapalı 

olan okullar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki 

öğrencilerin seçilen merkezlerdeki ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak kaliteli 

bir eğitim öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamadır (MEB, 

2000). 

 Taşımalı ilköğretim uygulaması sekiz yıllık ilköğretimin yaygınlaştırılması, 

küçük ve dağınık yerleşim birimlerindeki az sayıdaki öğrencinin ilköğretime 

kavuşturulması, birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrencilerin bağımsız sınıflarda daha 

nitelikli öğrenim görmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim 

Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulmuş bir projedir (Kavak, 1997). 

 Taşımalı eğitim ilköğretim okulu bulunmayan yerlere ilköğretim düzeyinde 

eğitim götürmeyi, kapalı okulların öğrencilerine hizmet verilmesini, birleştirilmiş 
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sınıf öğretimine son vermeyi ve taşınan öğrencilerin nitelikli eğitim öğretim 

görmelerini sağlamayı amaçlamaktadır (Güleryüz, 2002). 

 Taşımalı eğitim uygulaması sayesinde eğitimde fırsat eşitliği sağlanmakta, 

öğrencilerin, özellikle kızların ikinci basamağa devamı artmakta, uygulamanın 

yapıldığı bölgelerde öğretmen gereksinimi azalmaktadır. Ayrıca uygulamayla taşınan 

öğretmenler merkez okulda karşılıklı etkileşerek kaliteli eğitim sağlanmaktadır 

(Yeşilyurt, Orak, Tozlu, Uçak ve Sezer, 2005). 

 2.4.4. KIRSAL KESİMDE EĞİTİMİN AVANTAJLARI 

 Kırsal kesimde eğitimin çoğu sınırlılıklarına rağmen, bazı avantajları da 

bulunmaktadır. Köylerde yaşayan insanlar aralarındaki dayanışma ve ciddiyet 

duygusu ön plana çıkmaktadır. Bu ait olma duygusuyla köye yöneltilen herhangi bir 

tehlikede “hepimiz birimiz için” düşüncesiyle hareket etmektedirler (Yurttaş ve diğ., 

2007). Kırsal kesimde yaşayan çoğu insan için sosyal, kişisel yaşam ile iş yaşamı iç 

içe geçmiştir. Örnek olarak bir öğretmen ailelerin etkinliklerine katılabilir ve köy 

sakinleri de öğretmene sosyal destek sağlayabilir. Bu sosyal bütünlük çocukların 

yaşamlarıyla ilgilenmeyi de içeren toplulukla ortak olan değerleri güçlendirir. Kırsal 

kesimde hâkim olan bu güçlü toplum duygusu, kırsal kesim eğitiminde başarıyı 

yakalayabilmek için önemli bir etken olduğundan korunmalıdır. Topluluk üyeleri iş 

birliği yaptıklarından, dürüstlük, sadakat, kendine güven, çalışkanlık korunur ve 

öğretilir (Salamon, 1995 Akt: Taş,2010). 

 Kırsal kesimde insanların doğayla iç içe olması ise doğayla sınırlı teması olan 

kent insanlarına göre bir avantajdır (Yurttaş ve diğ., 2007). Doğayla kırsal kesimde 

günlük yaşam yoluyla kurulan ilişki okulöncesi dönem için önemli bir zenginliktir. 

Çocuklar bu sayede doğayla etkileşim içine girer ve bağımsızlık duygusunu yaşarlar. 

Okulöncesi dönemde öğrenmenin sağlanabilmesi için çocukların somut deneyimler 

edinmesi ve zihinlerinde kavramları somutlaştırılması gerekmektedir. Kırsal kesimde 

doğayla iç içe olan çocuklar ilk elden veriye ulaşma ve yaparak-yaşayarak öğrenme 

imkânına sahiptirler. Dolayısıyla kavramları daha kolay somutlaştırma ve 

yaşantılarıyla ilişkilendirme olanağına sahiptirler. Öğretmen ve ailelere düşen görev 

çocukların yaşantılarının sağladığı bu fırsatları değerlendirebilmelerine olanak 

tanımak ve çocuklarına rehberlik etmektir (Taş, 2010). 
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 2.4.5. AİLE YAPISI 

 Her toplum, kendi kültürünü çocuk yetiştirme biçimleri ile yeni kuşaklara 

öğretir. Böylece ortamların çocuklara aktardığı doyum biçimleri aileden ailete, 

toplumdan topluma değişir. Tüm dünya ülkelerinin son 25- 30 yıldır geçirdiği 

toplumsal değişim; aile kurumlarını ve o toplumlardaki ana baba tutumlarını büyük 

ölçüde etkilemiş ve değiştirmiştir ( Sivri, 1993). 

 Ailenin yapısı, kırsal göç ile birlikte değişmiş ve yeni bir toplum yapısı 

şekillenmiştir. Kırsal aile yapısı, göç ile birlikte kentsel ortama uyum sağlamaya 

çalışsa da ciddi sorunlarla karşılaştığı söylenebilir. Bu sorunlar; ailenin 

yozlaşmasına, dağılmasına ve toplumsal ilişkilerine de yansımıştır (Güreşci, 2012). 

 Türkiye genelinde aile yapısına bakıldığında hanelerin %6’sı tek kişilik, 

%80.7’si çekirdek aile, %13’ü geniş aile, %0,3’ü diğer hane halklarından 

oluşmaktadır (TÜİK, 2006). Köylerde ailedeki kişi sayısı fazla olduğundan köy 

çocuklarının ilişkide olduğu yetişkin sayısı şehirde yaşayan çocuklara göre daha 

fazladır. Ayrıca köyde çocuk yalnızca aile içinde değil, aynı zamanda geniş bir 

akrabalık ve komşuluk sistemi içinde büyümektedir (Kızılaslan, 2006). 

 Köylerde çekirdek durumunda ailelerde, hısımlar arasındaki ilişkiler ve 

dayanışma; kentlerdekilerle karşılaştırılmayacak ölçüde sıkı, kapsamlı ve güçlüdür. 

İlişki ve yardımlaşma durumları, onları, gelirlerini paylaşmak ve sıkı ilişki içinde 

bulunmak zorunluluğunda bırakır (Ozankaya, 1982). 

 Kağıtçıbaşı (1977), Türk toplumunun ve ailesinin niteliği üzerinde yapılmış 

araştırmaları derleyerek şu sonuçlara varmıştır. Türk kültürü genellikle geleneksel 

olarak tanımlanabilir. Nüfusun çoğu kırsal kökenlidir. Aileler çekirdek aile olmasına 

karşın akrabalık bağları güçlüdür ve aile içi işlevlerin çoğu hala geleneksel bir 

dağılım gösterir. Kadının rolü geleneksel niteliğini taşımakta; ancak bu özellik 

çağdaşlaşma ile birlikte yavaş yavaş değişmektedir (Taş, 2010). 

 Zamanla toplumsal, siyasi ve ekonomik koşulların değişmesiyle geniş aile 

yapısı köylerde de giderek azalmıştır. Günümüzde köylerde çekirdek aile yapısının 

yaygınlaştığı görülmektedir. Köylerde aile ve akrabalık ilişkileri çok kuvvetli olduğu 

için, çocuğun içinde yaşadığı aile çekirdek aile yapısında olsa bile, çocuğun içinde 
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yaşadığı aile yapısal olmasa bile işlevsel geniş ailedir. Geleneklere bağlılık ve 

geçmişe duyulan özlemden dolayı, köylerde geniş aileyi tercih eden genel bir sosyal 

değer vardır (Kağıtçıbaşı, 1981). 

 Kırsal aile yapıları ve kentsel aile yapıları incelendiğinde aralarında çeşitli 

farklılaşmalar görülmektedir. Çocukların yetiştirilmesi, kültürün aktarılması, aile içi 

iş bölümü, rol ve statülerin dağılımı, otorite ve ailenin toplumsal çevreyle ilişkileri 

bakımından köy (kırsal) ailesi şehir (kent) ailelerinden ayrılmaktadır. Köy aileleri 

şehirde yaşayan ailelere nazaran daha kapalı ve gelenekçi bir yapıya sahiptir (Taş, 

2010). 

 2.5. KONU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 2. 5.1. PSİKOMOTOR GELİŞİMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 Sarı (2001), temel psikomotor becerilerin gelişimine farklı eğitim kurumları 

ve deneklerin özlük niteliklerine bağlı değişkenlerin etkisini incelemiş, araştırmayı 6 

yaş çocukları üzerinde yapmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni psikomotor 

gelişim, bağımsız değişkeni ise daha önce herhangi bir okul öncesi eğitim kurumuna 

gidilip gidilmemesi, daha önce gidilen okul öncesi eğitim kurumunun resmi veya 

özel olması, temel kabiliyet puanı, cinsiyet, kardeş sırası, annenin çalışıp 

çalışmaması ve el tercihidir. Araştırmanın örneklemini Konya İl Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı resmi- özel anaokulu ve anasınıflarından küme örnekleme 

yöntemiyle seçilen 92 kız, 92 erkek öğrenci seçilerek oluşturulmuştur. Çocukların 

psikomotor gelişim becerisi ' LOS KF 18' ölçeği ile ölçülmüştür. Çocukların zeka 

puanı ' TKT 5-7' ölçeği, el tercihi ise ' Lateralizasyon' ölçeği ile ölçülmüştür. 

Araştırma sonuçlarına göre, daha önce okulöncesi eğitim kurumuna giden çocuklar 

ile gitmeyen çocukların psikomotor gelişimleri arasında bir fark bulunamamıştır. 

Resmi okul öncesi eğitim kurumlarına giden çocukların psikomotor gelişim puan 

ortalaması özel okul öncesi eğitim kurumuna giden çocukların psikomotor gelişim 

puan ortalamasından büyüktür. Zeka puanı çocukların psikomotor gelişimi 

etkilemektedir. Sol elini kullanan çocukların psikomotor gelişim puan ortalaması sağ 

elini kullanan çocukların psikomotor gelişim puan ortalamasından büyüktür.   
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 Demirci (2007), okulöncesi  eğitimde psikomotor gelişimi incelemiş, 

araştırmada okul öncesi eğitimde çocukların; kişisel- sosyal, ince motor, dil ve kaba 

motor gelişim düzeylerinin ailelerin korumacılık tutumları ile karşılaştırılması 

üzerine çalışmıştır. Araştırma Kars ili ve ilçelerinde bulunan okul öncesi eğitim 

veren beş anaokulundaki 40 öğrenciye geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış Denver 

Gelişimsel Tarama Testi uygulanırken, ailelerine de korumacılık tutumu ile ilgili 

anket uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre korumacı tutum sergileyen ailelerin 

çocuklarında Kişisel- Sosyal, Dil, İnce Motor ve Kaba Motor hareket gelişiminde bir 

geriliğin olduğu tespit edilmiştir.  

 İnan (1996), 6- 12 yaş grubu normal çocukların ' Lincoln Oseretzky Motor 

Gelişim Testi' ne göre psikomotor yeteneklerinin araştırmış, araştırmanın 

örneklemini Avcılar, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar 

ilçelerinde bulunan okullardaki 6- 12 yaşlarındaki öğrenciler oluşturmuştur. Elde 

edilen verilere göre en yüksek puanı üst sosyo- ekonomik düzeye mensup çocuklar 

alırken en düşük puanı alt sosyo- ekonomik düzeye mensup çocuklar almıştır. Yaşa 

bağlı olarak motor becerilerin arttığı görülmüştür.  

 Özdenk (2007), 6 yas grubu öğrencilerin psikomotor gelişimlerinin 

sağlanmasında oyunun yeri ve önemini incelemiş, araştırmada da oyunun, çocukların 

psikomotor becerileri olan büyük ve küçük kas becerilerine etkisi incelemiştir. 

Araştırmanın evrenini 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Elazığ il merkezindeki 

bağımsız anaokullarında bulunan altı yas grubu öğrencileri oluşturmuştur. 

Araştırmanın örneklemini Elazığ il merkezindeki Fırat anaokulunda bulunan 46 altı 

yas grubu çocuk oluşturmuştur. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu model 

kullanılmıştır. Ön test ve son test de motor performans testi uygulanmıştır. Deney 

grubuna 1 saatlik seanslarla toplam 30 seans oyun oynatılmıştır. Araştırma 

sonucunda ;Belirlenmiş olan oyunların deney grubunun denge, top tutma, top atma, 

sıçrama, yerden top alma ve koşu becerilerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. 

Erkek çocukların koşu becerileri hariç diğer becerilerinin oyun yoluyla 

geliştirilebileceği belirlenmiştir. Kız çocuklarının denge ve çabukluk becerileri hariç 

diğer becerilerinin oyun yoluyla geliştirilebileceği belirlenmiştir. 
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 Ulutaş (2011), Okul öncesi dönemde (6 yaş) belli başlı oyunların çocukların 

psikomotor gelişimine etkisini incelemiştir. Bu nedenle ön test-son test kontrol grup 

deseni kullanılmış ve araştırmayı yapmak için Malatya'da bulunan bir anaokulu ve 

Adıyaman'da ilköğretim okulu bünyesinde bulunan bir anasınıfı 6 yaş grubu 

çocukları ile çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri toplamak için Morris ve 

arkadaşlarının 1980 yılında geliştirmiş oldukları motor performans testi 

kullanılmıştır. Araştırmada çocuklarla haftada iki saatlik seanslarla iki ay (sekiz 

hafta) boyunca, çocukların psikomotor becerilerini geliştirdiği düşünülen bazı 

oyunlarla etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu oyun etkinlikleri sonucunda çocukların 

temel hareketler dönemindeki her bir hareket boyutunda (denge, sekme, sıçrama, 

koşma, yakalama, durarak uzun atlama, tenis topu fırlatma) gösterdikleri 

performanslar, çocukların cinsiyet, yaş, boy ve kilolarına göre değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonucunda, oyun etkinliklerinin; Çocukların yakalama becerisi dışındaki 

denge, sekme, sıçrama, koşma, durarak uzun atlama ve tenis topu fırlatma 

becerilerini olumlu yönde etkilediği, çocuklardaki denge, sekme, sıçrama, koşma, 

yakalama, durarak uzun atlama ve tenis topu fırlatma becerilerinde yaşa (ay) göre 

farklılaşma oluşturmadığı, çocuklardaki denge, sekme, sıçrama, koşma, yakalama, 

durarak uzun atlama ve tenis topu fırlatma becerilerinde boya göre farklılaşma 

oluşturmadığı, çocuklardaki denge, sekme, sıçrama, koşma, yakalama, durarak uzun 

atlama ve tenis topu fırlatma becerilerinde kiloya göre farklılaşma oluşturmadığı, kız 

çocukların denge, sekme, sıçrama, koşma, yakalama, durarak uzun atlama ve tenis 

topu fırlatma becerilerini olumlu yönde etkilediği, erkek çocukların yakalama 

becerisi dışındaki denge, sekme, sıçrama, koşma, durarak uzun atlama ve tenis topu 

fırlatma becerilerini olumlu yönde etkilediği, ortaya çıkmıştır. 

 Timurkaan (2003), araştırmasında Malatya ilindeki farklı fiziki özelliklere 

sahip yerleşim alanlarında yaşayan altı yaş gurubu doksan çocuğun psikomotor 

gelişimlerinde farklılık olup olmadığı deneklere uygulanan görsel reaksiyon zamanı, 

dikey sıçrama, fırlatma topu, sürat, esneklik testlerinin sonuçlarının 

karşılaştırılmasıyla belirlemeye çalışmıştır. Reaksiyon değerleri bakımından farklı 

yerleşim yerlerinde yaşayan altı yaş gurubu çocukların reaksiyon zamanı gelişim 

düzeyleri arasında manidar bir farklılaşmanın olmadığı, Dikey sıçrama değerleri 
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bakımından farklı yerleşim yerlerinde yaşayan altı yaş gurubu çocukların dikey 

sıçrama yetenekleri gelişim düzeyleri arasında manidar bir farklılaşmanın olduğu, 

ikili karşılaştırmalar sonunda şehir merkezindeki gurup ile kırsal alandaki gurup 

arasındaki farkın kırsal alan lehine olduğu, Fırlatma topu değerleri bakımından farklı 

yerleşim yerlerinde yaşayan altı yaş gurubu çocukların fırlatma yetenekleri gelişim 

düzeyleri arasında manidar bir farklılaşmanın olduğu, ikili karşılaştırmalar sonunda 

şehir merkezindeki gurup ile kırsal alandaki gurup arasındaki farkın kısal alan lehi 

ne, lojmandaki gurup ile kırsal alandaki gurup arasındaki farkın kırsal alan lehine 

olduğu, Sürat testi değerleri bakımından farklı yerleşim yerlerinde yaşa yan altı yaş 

gurubu çocukların sürat yetenekleri gelişim düzeyleri arasında manidar bir 

farklılaşmanın olduğu, ikili karşılaştırmalar sonunda lojmanda yaşa yan gurup ile 

kırsal alanda yaşayan gurup arasındaki farkın kırsal alan lehine olduğu, Esneklik 

değerleri bakımından farklı yerleşim yerlerinde yaşayan altı yaş gurubu çocukların 

esneklik yetenekleri gelişim düzeyleri arasında manidar bir farklılaşmanın olduğu, 

ikili karşılaştırmalar sonunda lojmanda yaşa yan gurup ile kırsal alanda yaşayan 

gurup arasındaki farkın kırsal alan lehine, şehirde yaşayan gurup ile kırsal alanda 

yaşayan gurup arasındaki farkın kırsal alan lehine olduğu bulunmuştur.  

 2.5.2. MONTESSORİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN 

ARAŞTIRMALAR 

 Güleş ve Erişen (2009) tarafından yapılan çalışma gözleme dayalı nitel bir 

araştırma olup, Montessori Eğitim uygulamaları içinde yer alan “Kozmik Eğitim”e 

hazırlık oluşturmada, okulöncesi dönemde çocuğun içinde bulunduğu toplumu ve 

dünyayı tanımasına ilişkin örnek uygulamaları paylaşmayı amaçlamaktadır. Bu 

çalışma, 2007-2008 ve 2008-2009 eğitim-öğretim yıllarında, Selçuk Üniversitesi 

Mesleki Eğitim Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu’nda Montessori  

Eğitim uygulamalarının yapıldığı öğrenci grupları ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma, 4 

-6 yaş arası 60 öğrencinin Montessori eğitim uygulamaları gereği gerçekleştirdikleri 

çalışmalara ilişkin gözlemleri yansıtmaktadır. Araştırmada sonuç olarak; Montessori 

Eğitim uygulamalarının, okulöncesi dönem çocuğunun, üzerinde yaşadığı dünya 

hakkında gerçek bilgiler edinebilmesinde önemli rol oynadığı ifade edilmiştir. 



48 
 

 Yiğit (2008), Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi İhsan Doğramacı 

Uygulama Anaokulu’nda araştırma örneklemine alınan 40 çocuktan 20 çocuk 

tesadüfi örnekleme yöntemiyle kontrol grubunu, Montessori sınıfında bulunan 20 

çocuk da deney grubunu oluşturmuştur. Deney ve kontrol grubunu oluşturan 

çocuklar ayrıca kendi aralarında 4 yaş ve 5 yaş olarak onarlı iki gruba ayrılmışlardır. 

Araştırmada elde elden veriler istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, Montessori 

öğretim yöntemi ve geleneksel öğretim yöntemi, kullanıldığı grupların, sayı 

kavramını kazanma düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. 

Montessori öğretim yöntemi kullanılan hem 4 yaş hem de 5 yaş öğrencilerin, 

geleneksel öğretim yöntemi kullanılan 4 ve 5 yaş öğrencilerine göre sayı kavramı 

kazanmada daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. 

 Öngören (2008),'nin yaptığı araştırma okulöncesi eğitim kurumlarına devam 

eden 4- 5 yaş grubu çocuklarına geometrik şekil kavramı kazandırmada Montessori 

Eğitim Yöntemi’nin etkililiğinin değerlendirilmesine yöneliktir. S.Ü.M.E.F. İhsan 

Doğramacı Uygulama Anaokuluna devam eden 4-5 yaş grubu çocuklarına, 

“Geometrik Şekil Kavram Formu” ön test ve son test olarak uygulamış ve elde edilen 

verileri istatistiksel olarak değerlendirmiştir. Araştırma bulgularına göre; deney 

grubu çocuklarının Geometrik Şekil Kavram Formu erişi (ön test – son test) puan 

ortalamaları arasında, anlamlı düzeyde bir fark olup olmadığı incelenmiş ve iki 

uygulama arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Kontrol 

grubu (geleneksel okulöncesi eğitim) ve deney grubundaki çocukların Geometrik 

Şekil Kavram Formu son test puan ortalamaları arasında, anlamlı bir fark olup 

olmadığı incelenmiş ve iki grup arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmıştır. 

 Aydoğan 2007 yılında yaptığı “6 Yaş Çocuklarının Geometrik Şekil ve Sayı 

Kavramlarını Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisi” isimli araştırmasında, 

6 yaş çocuklarının sayılarla ve geometrik şekillerle ilgili kavramları geliştirmelerinde 

Piaget ve Montessori yöntemine uygun olarak hazırlanan “Kavram Eğitim 

Programının” etkisinin olup olmadığını incelemiştir. Araştırma sonucunda Kavram 

Eğitimi Programı uygulanan deney grubu çocuklarının var olan programın 

uygulandığı kontrol grubu çocuklara göre geometrik şekillerle ilgili üçgen, kare, 
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dikdörtgen, daire şekillerini tanıma, ayırt etme davranışlarında anlamlı düzeyde artış 

olduğu gözlenmiştir. Yapılan istatistiksel işlemler sonucunda, deney ve kontrol 

gruplarının ön test puanları kontrol altına alındığında, düzeltilmiş son test puan 

ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılığın olduğu 

bulunmuştur. 

 Erben (2005), Montessori materyallerinin zihin engelli ve işitme engelli 

çocukların alıcı dil gelişiminden görsel algı düzeyine etkisini incelemiş,bu amaçla 

araştırmada Montessori materyallerinden “geometrik cisimler”in bunlar üzerinde 

etkili olup olmadığı saptanmak istenmiştir. Araştırma 20 işitme engelli (10 çocuk 

deney,10 çocuk kontrol grubu),20 de zihin engelli (10 çocuk deney,10 çocuk kontrol 

grubu) toplam 40 çocukla yürütülmüştür. Araştırma sonunda işitme engelli ve zihin 

engelli öğrencilerin görsel algı düzeylerine ilişkin başlangıç düzeylerine ait bulgulara 

bakıldığında,işitme engellilerde (hem deney hem de kontrol grubunda ) sonuçların 

anlamlı olmadığı;zihinsel engellilerin başlangıç düzeylerine ait bulgularına 

bakıldığında ise sonuçların anlamlı olduğuna varılmıştır. 

 Asfuroğlu, 1990 yılında “Anasınıfına Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarına 

Üçgen, Daire ve Kare Kavramlarının Kazandırılması” isimli bir çalışma yapmıştır. 

Anasınıfına devam 5-6 yaş çocuklarına üçgen, daire ve kare kavramlarını 

kazandırmak amacı ile yaptığı bu çalışmada 36 çocuk, materyalli eğitim alan grup ve 

materyalsiz eğitim alan grup olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Eğitim etkinlikleri 

uygulanmadan önce her iki grubun çocuklarına ön test, etkinlik sonunda ise birinci 

son test, dört hafta sonra da ikinci son test uygulanmıştır. Materyalli ve materyalsiz 

gruba 16 gün aynı eğitim etkinlikleri uygulanmıştır. Yalnızca materyalli gruptaki 

çocuklara, Montessori’nin geliştirdiği materyalle sınıf içi çalışma yapmalarına imkan 

verilmiştir. Sonuçta; şekilleri tanımada ön testte materyalle eğitim alan çocuklar daha 

başarılı iken, birinci ve ikinci son testte materyalli ve materyalsiz eğitim alan 

çocukların arasında fark bulunamamıştır. Materyalli ve materyalsiz çocukların ön 

test, birinci ve ikinci son testte şekilleri tanımada önemli bir fark saptanmıştır. 

Materyalli eğitim alan çocukların, ön test, birinci ve ikinci son testlerinde üçgen-

daire, daire-kare tanıma bakımından fark saptanmıştır. Üçgen-kareyi tanıma 

bakımından iki grup arasında ön test ve ikinci son testte anlamlı bir fark varken, 
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birinci son testte anlamlı farkın olmadığı belirlenmiştir. Materyalsiz eğitim alan 

çocukların ise ön test, birinci ve ikinci son testlerinde üçgen-daire, daire-kare 

şekillerini tanıma bakımından fark yok iken, üçgen-kare şekillerini tanıma 

bakımından ön test ve son testte anlamlı bir fark gözlenmiştir. Üçgen-kare şekillerini 

tanımada materyalli ve materyalsiz eğitim alan çocukların ön test ile birinci son test 

ve son test ile ikinci son test arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir. 

 Toran (2011), Montessori yönteminin çocukların kavram edinimi, sosyal 

uyumları ve küçük kas motor becerilerinin üzerindeki etkisini incelemiş, çalışmada 

araştırma modeli olarak ön test, son test ve deney-kontrol gruplu deneysel desen 

tercih etmiştir. Araştırmada deney grubundaki 4-6 yaş arası çocuklara verilen 

Montessori eğitiminin etkisini ölçmek amacı ile ön test-son test çalışması yapılmış ve 

Montessori eğitim yönteminin deney grubu üzerindeki etkisini karşılaştırmak amacı 

ile kontrol grubu oluşturulmuştur. Örneklemin oluşturulmasında deney grubunu Gazi 

Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü Uygulama 

Anaokuluna devam eden ve Montessori eğitimi alan 4-6 yaş arasındaki 24 çocuk, 

kontrol grubunu ise Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulu ve Çocuk Kulübüne 

devam eden MEB Okul Öncesi Eğitim Programının uygulandığı okul öncesi eğitimi 

alan 24 çocuk oluşturmuştur. Montessori eğitimi alan çocuklar ve Montessori eğitimi 

almayan çocuklar karşılaştırıldığında okula hazırlık seviyeleri, yön/konum, 

bireysel/sosyal farkındalık, yapı/materyal, miktar ve zaman/sıralama gibi kavram 

alanlarında istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

İletişim, günlük yaşam, sosyalleşme ve motor becerileri gibi sosyal uyum becerileri 

yönünden Montessori eğitimi alan çocuklar lehine istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar yapılan analizler sonucunda bulunmuştur. Küçük kas motor becerileri 

alanında da iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğu 

bulunmuş ve bu farklılığın deney grubu lehine olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak 

Montessori eğitim yönteminin çocukların kavram edinimleri, sosyal uyumları ve 

küçük kas motor becerileri üzerinde olumlu etkisinin olduğu söylenilebilir. 

 

 Tepeli ve Yılmaz ( 2012), Üç farklı programa göre eğitim alan okulöncesi 

çocukların sosyal kural algılarının incelenmesi adlı çalışmada üç farklı programa 
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(Montessori Yaklaşımı, Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Eğitim ve Milli Eğitim 

Bakanlığı Tarafından Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programı) göre eğitim alan 

okul öncesi çocukların sosyal kural algıları incelenmiştir. Normal gelişim gösteren ve 

yaşları 60 ile 66 ay arasında değişen toplam 62 çocuk çalışmaya katılmıştır. 

Çocukların 21 tanesi Montessori Yaklaşımına göre, 19 tanesi Çoklu Zekâ Kuramına 

göre, 22 tanesi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından halı hazırda uygulanan okul 

öncesi eğitim programına göre bir eğitim-öğretim yılı boyunca okul öncesi eğitim 

almışlardır. Deneysel bir çalışma olan bu araştırma da ön-test ve son-test verileri, 

Smetana (1981) tarafından geliştirilen Ahlaki ve Sosyal Kural Algısı Ölçeği’nin 

Sosyal Kural Algısı alt ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen 

verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra, araştırmanın amaçlarını test 

etmek amacıyla, ANCOVA, ANCOVA’nın anlamlı olduğu durumlarda Bonferroni 

Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların Sosyal Kural Algısı alt 

ölçeğinin Sosyal Kurallarda Ciddiyet, Sosyal Kurallarda Otoritenin Yokluğu ve 

Sosyal Kurallarda Ceza alt boyutlarına ait puanların çocukların eğitim aldığı okul 

öncesi eğitim programına göre değiştiği saptanmıştır. Bonferroni çoklu karşılaştırma 

sonuçları, farklılığın Montessori Yaklaşımı’na göre eğitim alan grubun lehine 

olduğunu göstermiştir. Sosyal Kuralların Yokluğu ve Sosyal Kuralları Genelleme alt 

boyutlarına ait puanların ise çocukların eğitim aldığı okul öncesi eğitim programına 

göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 

 Yıldırım, Akman Ve Alabay ' ın (2012) yaptıkları çalışmanın amacı, okul 

öncesi dönem çocuklarına sunulan montesori ve mandala eğitiminin görsel algılama 

davranışlarına etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini 5-6 yaş grubu 

bağımsız anaokuluna devam eden toplam 36 çocuk oluşturmaktadır. Çalışma kontrol 

grupsuz öntest-sontest deneysel desendedir. Çalışmanın veri toplama aşamasında 

öntest ve sontest veri toplama aracı olarak Frostig (1961) tarafından geliştirilmiş 

Frostig Görsel Algı Testi kullanılmıştır. Veri analizi  onucunda montesorri eğitimi, 

çocukların görsel algılama davranışı alt boyutları olan şekil zemin ayrımı ve mekan 

ile zemin algılaması puanları lehine, mandala eğitiminin ise çocukların görsel 

algılama davranışı alt boyutları olan şekil zemin ayrımı ve mekan ilişkilerinin 

algılanması puanları lehine anlamlı farklılaşma gösterdiği saptanmıştır. Montesorri 

eğitimi ile mandala eğitiminin çocukların görsel algılama davranışlarına etkisinin 
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karşılaştırılmasında ise görsel algılama davranışı alt boyutu olan mekan ile zemin 

algılanmasında Montesorri eğitimi lehine anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür. 

 Soydan (2013), yaptığı araştırmasının amacını, dünyanın modern eğitim 

anlayışlarından biri olarak kabul edilen Montessori yaklaşımında çocuklarda merak 

duygusunu uyandırmak için uygulanan stratejilerin ayrıntılı olarak incelenmek olarak 

belirlemiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu, Almanya’da 

Montessori okullarında görev yapan toplam 10 bayan okul öncesi öğretmeni 

oluşturmuştur. Araştırmaya ilişkin veriler nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. 

Nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri 

araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formundaki soruların 

öğretmenlere sorulmasıyla elde edilmiştir. Araştırmaya katılan Montessori 

öğretmenlerine, en kolay/zor merak uyandırdıkları etkinlikler/konular ve çocukların 

merak duygularını uyandırmak için kullandıkları stratejileri belirlemeye yönelik açık 

uçlu sorular yöneltilmiştir. Araştırma sonuçları, Montessori öğretmenlerinin 

çocuklarda merak duygusunu uyandırmak için hassas gözlem, hazırlanmış çevre, 

özgür seçim, özel ilgi, dikkatin polarizasyonu-konsantrsayon ve duyarlı evreler 

ilkelerini uyguladıklarını göstermektedir. 

 Oğuz ve Aksoy (2006), çocuk eğitiminde Montessori yaklaşımı başlıklı 

çalışmasında,  Montessori yaklaşımını incelemiştir. Çağdaş yaklaşımlar içerisinde 

yer alan ve birçok okul öncesi eğitim kurumunda kullanılan Montessori yaklaşımı, 

modern eğitim anlayışını benimsemiş olması ile dikkati çekmektedir. Çağdaş çocuk 

eğitimi konusunda önemli isimlerden biri olan Montessori’nin eğitim konusundaki 

görüşleri günümüzde hala geçerliliğini korumakta olduğunu belirtmiştir.  

 Aral ve diğerleri  (2012), okul öncesi dönemde Montessori eğitimi adlı 

çalışmasında Montessori eğitimini incelemiştir.  Yapılan çalışmada Okul öncesi 

eğitimde birçok eğitim yöntemi uygulandığını ve bu eğitim yöntemlerinden biri de 

Montessori eğitimi olduğunu belirtmiştir. Montessori eğitiminin, çocuk merkezli 

olması, kullanılan materyallerinin özellikleri ve eğitim anlayışı ile çocuğun 

gelişimini desteklemektedir. Maria Montessori tarafından geliştirilen bu eğitim 

yaklaşımında çocuklar gerçek materyallerle birebir çalışmakta ve bu materyaller 

çocukların gelişim alanlarını desteklediğini belirlemiştir. 
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 Durakoğlu, (2011), Maria Montessori’ye göre okul öncesi çocukluk 

döneminin özelliklere ilişkin anlayışını ortaya koymak amacıyla yapılan bu 

araştırma, derleme biçiminde yapılmıştır. Bu çalışmada çocuğun doğasına ilişkin 

Montessori’nin atıfta bulunduğu ve bizzat kendisinin yaptığı bilimsel araştırmaların 

sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışma bu yönüyle Montessori' nin erken çocukluk 

döneminin özelliklerine ilişkin anlayışını bilimsel verilerin ışığında ortaya 

koymaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, çocukluk döneminin 

kendine özgü özellikleri olan bir evre olduğu ve çocukların çok sayıda olağanüstü ve 

geçici yeteneklere sahip oldukları görülmüştür. Oysa çocukluk dönemi genellikle 

yetişkinler tarafından sadece bir geçiş aşaması olarak algılanmaktadır. Bu bağlamda 

yetişkinlere ve eğitimcilere önerilerde bulunulmuştur. 

 Koçyiğit ve Kayılı (2008),  Montessori eğitimi alan ve almayan anaokulu 

öğrencilerinin sosyal becerilerinin karşılaştırmış, katılımcılarını 2007–2008 

yıllarında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama 

Anaokulunda eğitim gören 122 anaokulu öğrencisinden oluşturmuşlardır. Veri 

toplama aracı olarak Merrell (1994) tarafından geliştirilen "Anasınıfı ve Anaokulu 

Davranış Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, Montessori yöntemiyle 

eğitim alan anaokulu öğrencilerinin normal müfredata göre eğitim alan anasınıfı 

öğrencilerinden Sosyal İşbirliği, Sosyal Etkileşim ve Sosyal Bağımsızlık alt boyut 

puanlarında anlamlı düzeyde farklılık olduğu görülmektedir.  

 Koçyiğit, Kayılı ve Erbay (2010), yaptıkları araştırmada Montessori 

yönteminin beş - altı yaş çocuklarının dikkat toplama becerilerine etkisi 

incelenmiştir. Araştırma deneme modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 

çalışma grubunu, 2008 – 2009 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim 

Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu’nda eğitim gören toplam 44 çocuk 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Beş-Altı Yaş Çocukları İçin Dikkat 

Toplama Testi (FTF-K) kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, Montessori yöntemi 

ile eğitim alan beş - altı yaş çocuklarının dikkat toplama becerileri ile Milli Eğitim 

Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programına göre eğitim alan beş - altı yaş 

çocuklarının dikkat toplama becerileri arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark 

bulunmuştur. 
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 Kuşçu, Bozdaş ve Doğru (2014), çalışmalarında Montessori eğitiminin 

çocuklarda sorumluluk alma, sırasını bekleme, başladığı işi bitirme, becerisine 

etkisinin değerlendirilmesi amaçlamışlardır. Çalışmanın örneklemini Konya Selçuk 

Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, İhsan Doğramacı Uygulama Anaokuluna 

devam eden 4-6 yaş aralığındaki 30 deney 30 kontrol grubu olmak üzere 60 çocuk 

oluşturmaktadır. Çalışmada sorumluluk alma, sırasını bekleme ve başladığı işi 

bitirme olmak üzere üç beceri ile ilgili “Sırasını Bekleme, Sorumluluk Alma ve 

Başladığı İşi Bitirme Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırma verileri 

gözlem ve görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda Montessori grubu 

ile kontrol grubu arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Sonuç olarak 

Montessori eğitimi alan çocukların geleneksel eğitim alan çocuklara göre “sırasını 

bekleme, sorumluluk alma ve başladığı işi bitirme” davranışlarını daha sık 

sergiledikleri görülmüştür.  

 Kayılı  (2010), Montessori Yönteminin anaokulu çocuklarının ilköğretime 

hazır  bulunuşluklarına etkisi incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenini 

anaokuluna devam eden çocukların “ilköğretime hazır bulunuşlukları”; bağımsız 

değişkeni ise “Montessori Yöntemi” oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, 

2009–2010 öğretim yılında Konya ili, Selçuklu ilçesi, Selçuk Üniversitesi Mesleki 

Eğitim Fakültesi ihsan Doğramacı Uygulama Anaokulu’nda eğitim alan ve yansız 

atama ile seçilen beş – altı yaş grubu anaokulu çocuklarından oluşmaktadır. 

Araştırmaya, 25 deney grubuna ve 25 kontrol grubuna olmak üzere toplam 50 çocuk 

dâhil edilmiştir. Araştırmanın  çalışma grubu oluşturulurken cinsiyet değişkeni göz 

önünde bulundurulmuştur ve gruplar eşitlenmiştir. Araştırmada anaokulu 

çocuklarının okul olgunluklarını belirlemek amacıyla Metropolitan Olgunluk Testi, 

anaokulu çocuklarının sosyal becerilerini belirlemek amacıyla PKBS Anasınıfı ve 

Anaokulu Davranış Ölçeği B Formu, anaokulu çocuklarının dikkat toplama 

becerilerini belirlemek amacıyla ise FTF-K Beş Yaş Çocukları için Dikkat Toplama 

Testi kullanılmıştır. Testler çocuklara deneme öncesi ve sonrasında uygulanmış; 

ayrıca deneme grubuna 6 hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen 

bulgulara göre Montessori Yöntemi’nin anaokulu çocuklarının ilköğretime hazır 

bulunuşluklarına olumlu yönde katkı sağladığı  ve hali hazırda uygulanan okul öncesi 

eğitim programına göre daha etkili olduğudur. 
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 Beken (2009), araştırmasını Montessori Yöntemi Etkinlikleri’nin” 5–6 yaş 

çocukların el becerilerinin (Çizme-Boyama ve Nesneleri Kullanma Becerileri) 

gelişimine olan etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirmiştir. Araştırmanın 

çalışma grubunu, 2007–2008 öğretim yılında Aydın İlinde bulunan ADÜ Eğitim 

fakültesine bağlı uygulama anaokulu ile MEB’e bağlı bağımsız anaokuluna devam 

eden 5–6 yaş grubu 32 çocuk oluşturmuştur. Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu 

deneme modelindedir. İlgili model doğrultusunda deney ve kontrol gruplarını 

belirledikten sonra her iki grup için, araştırmacı tarafından geliştirilen “El Becerileri 

Kontrol Listesi” nin (Çizme-Boyama ve Nesneleri Kullanma Becerileri) alt listeleri 

öntest olarak doldurulmuştur. Deney grubundaki çocuklara 12 hafta süresince toplam 

48 etkinlikten oluşan Montessori Yöntemi eğitim programı uygulanmıştır. Kontrol 

grubuna MEB Okulöncesi eğitim programında bulunan ve çocukların el becerilerini 

geliştirmeyi amaçlayan etkinlikler uygulanmıştır. Kontrol grubunda günlük eğitim 

öğretim etkinliklerine herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. 12 haftalık sürecin 

ardından deney ve kontrol gruplarına “El Becerileri Kontrol Listesi” sontest olarak 

tekrar uygulanmış ve toplanan veriler analiz edilerek değerlendirilmiştir. Araştırma 

bulgularından, Montessori Eğitimi alan deney grubundaki çocukların, el becerileri 

kazanımlarının, MEB Okulöncesi Eğitim Programı ile eğitim alan kontrol grubu 

çocuklarının el becerileri kazanımlarından daha yüksek olduğu sonucu elde 

edilmiştir. 

 Kayılı, Koçyiğit ve Erbay (2009), Montessori yönteminin beş - altı yaş 

çocuklarının alıcı dil becerilerine etkisi incelemiş, araştırmayı deneme modelinde 

gerçekleştirmişlerdir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2008 – 2009 yıllarında Selçuk 

Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu’nda 

eğitim gören toplam 40 çocuk oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Peabody 

Resim-Kelime Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, Montessori yöntemi ile 

eğitim alan beş - altı yaş çocuklarının alıcı dil becerileri ile Milli Eğitim Bakanlığı 

Okul Öncesi Eğitim Programına göre eğitim alan beş- altı yaş çocuklarının alıcı dil 

becerileri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 
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 2.5.3. KIRSAL BÖLGELERDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR ÜZERİNDE 

YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

 Coates ve Bussard (1974) alt ve orta gelir grubundaki sakinleri kullanarak 

yaptıkları çok küçük bir örnekte, kızların etkinliklerinde, ebeveynleri tarafından, 

erkeklerden daha çok kısıtlandıklarını bulmuşlardır. Benzer bir biçimde Cooper- 

Markus (1974) erkeklerin kızlardan daha çok belli oyun davranışlarıyla 

ilgilendiklerini; kızların erkeklerden daha çok yerleşmede yalnız gezindiklerini ve 

yürüdüklerini ve de erkeklerin kızlardan daha çok oyun oyunlarında model uçak, 

toplar ve sopalar gibi nesneleri kullandıklarını bulmuştur. Açıkça bu davranışlar, 

erkekleri kızlardan daha çok keşfetmeye, deney yapmaya ve riske girmeye ve de 

yarışmaya cesaretlendirir. (Becker,F.D., 1976 Akt: Sivri, 1993) 

 Kavak (1989), yaptığı çalışmada merkez ve kırsal alan ilkokul öğrencilerinin 

7- 11 yaş grupları arasında boy- ağırlık ilişkilerini incelemiştir. Merkez 

ilkokullarında 2418 öğrenci, kırsal alan ilkokullarında ise 2002 öğrenci üzerinde 

çalışmıştır. Diyarbakır merkezindeki 7-8 ve 9 yaş grubundaki erkek öğrenciler kız 

öğrencilerden daha uzun, 7 ve 9 yaş grubundaki erkek öğrenciler ise kız 

öğrencilerden daha ağır olduğu; Kırsal alandaki ilkokulların 7-8 ve 9 yaş gruplarına 

ait erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha ağır oldukları tespit edilmiştir.  

 Anılan, Genç ve Dede (2011), Çalışmalarında ilköğretim ikinci sınıf 

öğrencilerinin Türkçe ders kitaplarında kazandırılmak istenen kelimeleri kazanıp 

kazanamadıklarını ve destekleyici ek metinlerin kelime kazanım düzeyine olan 

etkisini belirleyerek, doğu-batı kırsalı arasındaki farklılık olup olmadığını ortaya 

koymaya çalışmışlardır. Bu amaçla Eskişehir/Alpu ilçesi ve Siirt/Pervari ilçesinde 60 

öğrenci ile iki kırsalda deney ve kontrol grupları oluşturmuşlardır. Verileri SPSS 

paket programında analiz edilerek her iki kırsalda deney grubu lehine anlamlı 

sonuçlar elde edilmiştir. Çalışma sonucunda destekleyici metinlerin, öğrencilerin 

kelime edinimlerini olumlu etkilediği görülmüştür.  

 Kesicioğlu ve Alisinanoğlu (2009) “Ebeveynlerin Okulöncesi Dönemdeki 

(60-72 Ay) Çocuklarına Yaşattıkları Doğal Çevre Deneyimlerinin İncelenmesi” 

başlıklı çalışmalarında şehir, köy ve çiftlikte yaşayan ailelerin çocuklarına 

yaşattıkları doğal çevre deneyimleri incelemiştir. Araştırmanın örneklemini Giresun 
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il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokulları ve ilköğretim 

okullarının anasınıfına devam eden 60-72 aylık çocukların ebeveynleri 

oluşturmaktadır. Tarama modelinin kullanıldığı bu betimsel araştırmanın verileri aile 

tarama ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada şehir merkezinde yaşayan 

ailelerin çocuklarına daha fazla doğal çevre deneyimleri yaşattıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Özyürek (2004) Kırsal Bölge ve Şehir Merkezinde Yaşayan 5–6 Yaş Grubu 

Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelemiştir. 

Araştırmanın verileri “Aile Bilgi Formu” ve “Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kırsal 

bölgedeki anne babaların şehirdeki anne babalara göre daha koruyucu ve daha 

katı/sert disiplin tutumlarını benimsedikleri belirlenmiştir. Ayrıca şehirde yaşayan 

anne-babaların köyde yaşayan anne-babalara göre daha demokratik tutuma sahip 

oldukları ve eğitim düzeyi arttıkça demokratik tutumların arttığı, katı/sert disiplin 

tutumlarının azaldığı belirlenmiştir. 

 Çakmak (2005) Anasınıfına Devam Eden Altı Yaşındaki Köy ve Kent 

Çocuklarının Yaratıcılıklarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelemiştir. Çalışmasında 

çocukların yaratıcılıklarını belirlemek amacıyla Torrance Yaratıcı Düşünme Testi-

Şekil Formu’nu, çocuklar ve aileleri hakkındaki bazı bilgileri elde etmek için ise 

Genel Bilgi Formu’nu kullanmıştır. Araştırmanın örneklemini Kırıkkale iline bağlı 

bütün köy anasınıfları ile Kırıkkale ilinin alt sosyo-ekonomik düzeydeki semtlerinde 

bulunan kent ilköğretim okullarının anasınıfları oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, 

köyde yaşayan çocukların yaratıcılığa ilişkin puan ortalamalarının kentte yaşayan 

çocukların puan ortalamalarından düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca köyde geniş 

aileye sahip çocukların yaratıcılık puanlarının çekirdek ailedeki çocukların 

puanlarından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada köy ve kentlerde kız 

çocuklarının zenginleştirme ve yaratıcılık indeksinden erkek çocuklarına oranla daha 

yüksek puanlar aldıkları gözlenmiştir. Ayrıca anne ve babanın öğrenim durumu ve 

meslekleri ile çocuklarının yaratıcılıkları arasında bir ilişkinin olduğu ortaya 

çıkmıştır. Anne-babaları üniversite ve lise mezunu olan çocukların yaratıcılık puan 

ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda kırsal 
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kesimde ailelerin çocuklarının kendilerine oranla daha rahat ve daha çok para 

kazanabilecekleri mesleklere yönelmelerini istedikleri ortaya çıkmıştır. 

 Webster ve Fisher (2000), yaptıkları çalışmada kırsalın dezavantajlı 

konumunu ve temel olarak Avustralya kırsal ve şehir okullarındaki kaynak 

bulunurluğunu ve kırsal okullardaki öğrenciler için fırsat eşitliğinin derecesini 

belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, Avustralya’daki kırsal ve şehir okullarında, 

matematik ve fen bilgisi derslerindeki öğrenci başarıları ölçülmüştür. Araştırmada 

öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları ve cinsiyetleri de değişken olarak alınmış ve 

bu değişkenlerin öğrenci başarısına olan etkileri de göz önünde bulundurmuşlardır. 

Araştırma sonucunda kırsal alandaki öğrencilerin başarı düzeylerinin şehirdeki 

öğrencilerden düşük olduğu ve kırsal kesim okullarında kaynakların yetersiz olduğu 

ortaya koyulmuştur (Taş, 2010). 

 Başaran (1974) köy ilkokulları gelirlerinin, kent ilkokulları gelirlerinden daha 

az ve ders araçlarının köy ilkokullarında daha yetersiz olduğunu tespit etmiştir. 

Ayrıca araştırmacı, kırsal bölgelerde öğrenci devamsızlığı ile sıklıkla karşılaşıldığını 

belirtmiştir.  

 Gündüz (2009), merkezi ve kırsal bölgelerde yaşayan ilköğretim okulu ikinci 

kademe öğrencilerinin çalışma alışkanlıkları, akademik başarıları, okul türleri 

arasındaki ilişkinin incelemiş, araştırmada da kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin 

çalışma alışkanlıklarının ve akademik başarılarının merkezi bölgelerde yaşayan 

öğrencilere göre daha düşük olduğuna dikkati çekmiştir. Bu farklılığın en önemli 

nedeni olarak öğrencilerin okul dışındaki iş yüklerinin fazla olması görülmektedir. 

Kırsal kesimde, özellikle sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde tarım işlerindeki 

yoğunluğun artması öğrencilerin okula devamlılıklarını azaltmakta; bedensel ve 

zihinsel yorgunlukları arttırmaktadır. Dolayısıyla bu durumun, öğrencilerin 

çalışmaya ayırdıkları süreyi ve bu süreyi kullanma biçimlerini etkilediği 

düşünülmektedir.  

 Cevdet (2011), sosyo-ekolojik uygulamanın kırsal alandaki öğrencilerin 

fiziksel aktivite bilgisi ve davranışlarına etkilerini incelemiş, araştırmada, kontrol 

gruplu ön test ve son testin bulunduğu bir çalışma deseni kullanılmıştır. Benzer kırsal 

özellikleri taşıyan iki ilköğretim okulu çalışma ve kontrol grubu olarak belirlenmiştir. 

Toplam 62 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Sonuç olarak, kırsal alanda okuyan 
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öğrencilerle yapılan bu çalışma ile sosyo- ekolojik uygulama fiziksel uygunluk bilgi, 

FA ve sosyal destek düzeyinin geliştirilmesinde etkili olduğu saptanmıştır. 
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BÖLÜM 3 

 YÖNTEM 

 Bu bölümde araştırmanın evren ve örneklemi, araştırma modeli, verilerin 

toplanması ve analizi ve veri araçları üzerinde durulmuştur. 

 3.1. Araştırmanın Modeli  

 Araştırma deneme modelindedir.  

 2013- 2014 Eğitim öğretim yılında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

resmi- özel anaokulu ve anasınıflarına devam eden öğrencilerden örneklem grubuna 

seçilen deneklere ' LOS KF 18' motor gelişimi belirleme ölçekleri uygulanmıştır. 

Bağımsız değişkenler olan cinsiyet, kırsal bölgede okul öncesine devam etme ve 

Montessori eğitimi alma ile bağımlı değişken olan motor gelişim karşılaştırılmıştır. 

 3.2. Araştırmanın Evreni Ve Çalışma Grubu 

 Araştırmanın evrenini; 2013- 2014 eğitim öğretim yılında Konya İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi- özel anaokulu ve anasınıflarına devam eden 5 yaş 

öğrenciler oluşturmaktadır. 

 Araştırmanın çalışma grubu Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi - 

özel anaokulu ve anasınıflarından Kandil Şehit Ersan Şeker İlkokulu anasınıfından 

25 öğrenci, Selçuk Üniversitesi İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulundan 

Montessori eğitimi alan 15 öğrenci seçilmiştir.  

Tablo 3. Değişkenlere Göre Öğrenci Sayısı 

Değişkenler Değişken Grupları Öğrenci Sayısı 

Cinsiyet 

 

Kız 

Erkek 

18 

22 

Eğitim Kırsal Bölgede Eğitim Alan 

Montessori Eğitimi Alan 

25 

15 
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 3.3. Veri Toplama Araçları 

 Bu araştırmada gerekli bilgileri toplamak amacıyla N.I. Oseretzky tarafından 

geliştirilen Lincoln Oseretzky Motor Gelişim Testi ( LOS KF 18) kullanılmıştır.  

 Lincoln Oseretzky Motor Gelişim Testi (LOS KF 18) 

 N.I. Oseretzky, 1929 ve 1931 yıllarında motorik gelişimin anlaşılması 

konusunda bu güne kadar en tanınmış ve belki de en kullanılmış araştırma metodunu 

geliştirmiştir. Oseretzky'e göre motorik yeteneğin araştırılmasında metrik bir 

basamak gelişimi söz konusudur. Oseretzky'nin 4- 16 yaşlarındaki her cinsiyetten 

çocuklar için 85 maddeden oluşan ölçeğinde kısaca motometrik ölçek aşağıdaki 

amaçlara yöneliktir.  

 Bütün olarak motorik gelişim hakkında bir yönelme vermesi, 

 Motorik bozukluk ve yetersizliklerin ortaya çıkarılması, 

 Her bir hareket bölümlerinin araştırılmasıyla erkenden çocuklardakş 

beyin özürlerinin teşhis edilmesi, 

 Farklı zeka geriliklerinin tanımlanması, 

 Motorik davranışın bazı değişmelerinim beklendiği, kekeme ve altını 

ıslatanlarda olduğu gibi davranış bozukluklarının araştırılması 

 Test, her yaş aşamasında motorik gelişimin  6 bölümünü ölçen güçlük 

derecelerine göre sıralanmış olarak verilir.  

 Statik koordinasyon 

 Üst ekstremitelerin dinamik koordinasyonu 

 Tüm bedenin dinamik koordinasyonu 

 Hareket çabukluğu ( hızı ) 

 Eş zamanlı hareketler 

 İzole (bağımsız) hareketlerin yapılmasındaki uyum 

 Testin objektif, istatistiki olarak son kontrolü Oseretzky tarafından 

yapılmamıştır. Oseretzky, test itemleriyle sadece belirli hareket bölümlerini ölçmek 

istemiş, öğrenilen becerileri kontrol etmemiştir. Eksik psikometrik arka plana rağmen 
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test Avrupa'da geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Öncelikle klinik alanda bu test 

çok büyük bir ilgi görmektedir.  

 Lincoln Oseretzky Testinin Kısa Şeklinin Geliştirilmesi 

 Özel Eğitimde teşhis uygulamasında Lincoln Oseretzky testinin Hamburg 

versiyonu ile yapılan uygulamalar bu metotta değişiklik yapılması konusundaki 

düşüncelere yol açmıştır. Öncelikle uygulama süresinin çok uzun olması, 

kriterlerdeki eksiklikler, zor anlaşılan ve belirsiz talimatların geçerlik ve 

güvenirliğini etkilediği eleştirileri yapılmıştır. Erkek çocuklar ve zihin özürlülerde 

Hamburg versiyonunun uygulama süresinin uzunluğu başarıyı olumsuz yönde 

etkilemiştir. Bu yüzden ara sıra teşhis değerini yüksekliğinde ekonomik bir test 

olmadığı ve zaman bakımından özel eğitim okullarına öğrenci seçimindeki 

araştırmalarda zamanın uzun olması sebebiyle uygulanamadığı görülmüştür. Ayrıca 

her maddenin objektifliği de problem olarak görülmüştür. 

 Bütün maddeler bir tanım , bir talimat ve değerlendirme kısmı olmak üzere 

gruplandırılmıştır. Talimatların sözlü olarak verilmesinde çocuğun anlamasına ve 

uygun olarak yapmasına çalışılmıştır. Her maddenin uygulayıcı tarafından açık ve 

anlaşılır şekilde gösterilmesi gerekir. Değerlendirme kısmı maddelere göre 

düzenlenmiş, bir maddelerin doğruluğu ve yanlışlığı hakkındaki kriterler 

gösterilmiştir. Ayrıca her talimat için açıklamayı kolaylaştırmak için resimler veya 

grafik şekiller konmuş, bunlar yapılacak hareketin her aşamasını gerekli olduğunda 

açıklamaya yaramaktadır. Yeni anlayışa dayalı olarak hazırlanan bu talimatlar pek 

çok hazırlık araştırmalarıyla kontrol edilmiş ve duruma göre uygulayıcıların grup 

konuşmalarına dayalı olarak dil bakımından da değiştirilmiştir. 

 Maddelerin seçimindeki temel görüşler 6-13 yaşlar arasında 1549 düşük 

yetenekli çocuk üzerinde Lincoln Oseretzky testinin Hamburg versiyonunun zihin 

özürlü çocuklarla ilgili yapılan çalışmalardan madde analizleri yapılmıştır. Bu 

çocukların 1102'si zihin özürlü 447'si öğrenme özürlü çocuktur. Bu konudaki veriler 

10-12 yaşlarındaki 42 ilkokul öğrencisinden elde edilmiştir. Uygulama için 3 seçme 

yöntemi kullanılmıştır: 
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 Rasyonel Seçim 

 Bilgi Seçimi 

 Grafik Seçim 

 Rasyonel seçim; ayırma- güçlük diyagramları temelinde maddelerin bir ön 

seçimi için yapılmıştır. Ayırma değerleri ve madde değerlerine dayanarak 36 

maddenin hepsinin seçme değerleri hesaplanmıştır. Her denek grubu için ayrı olarak 

en düşük değeri gösteren ilgili maddeler ayıklanmıştır. 

 Çocukların motor gelişim durumları bakımından maddelerin ayırıcı 

özelliklerini belirlemek ve daha sonra seçmek için 3. olarak grafik seçim tercih 

edilmiştir.  

 Grafik metoda göre toplam 9 madde en iyi ve en kullanışlı olarak seçilmiştir. 

Böylece 18 maddeden oluşan kısa şekil ortaya çıkmıştır.  

  Zihin özürlü ve öğrenme özürlü çocukların zihin özürlü çocuklar test 

bataryası standardizasyonundaki kontroller sonucunda yeni kısa şekil 5-13 yaşlarında 

toplam 556 normal çocukta standardize edilmiştir. Çocuklar Hamburg, Eschborn, 

Ober-Hambach, Rüsselsheim, Kassel, Darmstadt, Oberkaufungen, Geiben, 

Wiesbaden  ve Frankfurt'taki okullardan seçilmiştir.  

 Beş yaşındaki çocuklar; anaokulundaki çocuklardan alınırken, 6- 10 yaşıdaki 

çocuklar; ilkokul 1. devreden, 11- 13 yaşındakiler 2. devreden seçilmiştir. Buna 

uygun olarak 11- 13 yaşındakiler ortaokul ve ilköğretim okullarından alınmıştır. Her 

iki cinsiyetin aşağı yukarı aynı sayıda olmasına dikkat edilmiştir.  

 

 Lincoln Oseretzky Testinin Kısa Form Maddeleri 

 Lincoln Oseretzky testinin Hamburg versiyonu; öğrenme özürlü, zihinsel 

özürlü ve normal çocuklar için psikometrik, kullanışlı, pratik, objektif, geçerli, 

güvenilir ve tümüyle motor gelişimi kapsayan ekonomik bir metottur. Ayrıca gelişim 

bozukluklarını teşhis imkanı da vermektedir. 
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 Ölçek maddeleri ve ölçmeyi amaçladıkları şöyle sıralanabilir:  

 Madde 1: Buruna Dokunma 

 Beyincikle, denge ve mesafe ayarlama ile ilgilidir.  

 Hedefe yönelmeyi tespit eder. 

 Klinikte serebellar test olarak bilinir. Dismetriyi ortaya çıkartır. Hedefe 

yönelme bozulunca; hedefi beklendiği şekilde bulmaz, sert veya yanlış yere 

gider. 

 Madde 2: Parmak Ve Ayaklarla Ritmik Vuruşlar Yapmak 

 Beyincik, beyin sapı, beyin kabuğu ile ilgilidir. 

 Klinikte beyincik ve beyin sapı testi olarak bilinir. Hedefe vurmak, titremeyi 

tespit etmek, kasılmayı (spastisite) tespit etmeye yöneliktir. 

 Madde 3: Geriye Yürümek 

 Beyincikle ilgilidir. 

 Beyin felci, bacak felci, omurilik ve iç kulak hastalıklarının olup olmadığını 

arar.  

 Madde 4: İp Atlamak 

 Beyincik, beyin sapı, beyin kabuğu ile ilgilidir. 

 Kas hastalığı, romatizmal hastalıklar üzerinde durur. 

 Ardışık hareketleri (peş peşe) yapamama ve yetenek ile ilgilidir. 

 Madde 5: Gözleri Açıkken Tek Bacak Üzerinde Durmak 

 Beyincikle ilgilidir. 

 Omurilik hastalığı ve çocuk felci durumlarını ortaya çıkarmaya yöneliktir. 

 Madde 6: Kollar Yanda Açık, İşaret Parmağıyla Çemberler Çizmek 

 Beyin sağ- sol hemisferlerde organizasyon kuvvetinin tamamlanması 

(Laterizasyon; beyin hemisferlerinin baskın olması) ile ilgilidir.  
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 Beyincik hasarı ve ağır romatizmal hastalıkların tanısını arar. 

 Madde 7: Top Tutmak 

 Beyincik, beyin kabuğu, iç kulak ile ilgilidir. 

 Denge ile ilgili özellikleri arar. 

 Spastik durumlar hakkında bilgi verir. 

 Madde 8: Kibrit Çöplerini Gruplama 

 Lateralizasyon bozukluğu arar. 

 Yetenek ve zeka ile ilgilidir. 

 Görme ile ilgili bilgiler verebilir. 

 Disleksi durumunu arar. 

 Madde 9: Sıçrayarak Topuklara Dokunmak 

 Beyin kabuğu, beyin sapı, beyincik, omurilikle ilgilidir. 

 Titreme, yetenek, kas hastalığı, romatizma, çocuk felci, zeka ve 

lateralizasyon durumlarını arar. 

 Madde 10: Parmak Hareketi Yapmak 

 Beyincik, beyin kabuğu ile ilgilidir. 

 Yetenek, zeka, lateralizasyon, disleksi durumlarını arar. 

 Madde 11: İki Elle Madeni Para Ve Kibrit Çöplerini Toplamak 

 En çok lateralizasyonla ilgilidir. 

 Disleksi durumlarını arar. 

 Madde 12: Labirent 

 Beyincik, zeka ve lateralizasyonla ilgilidir. 

 Disleksi durumlarını arar. 

 Madde 13: Gözler Kapalıyken Ayak Parmak Ucuda Dengede Durmak 
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 Beyincik ile ilgilidir. 

 Kas hastalığı, çocuk felci gibi durumların tanısında rol oynar. 

 Madde 14: Çember Kesmek 

 Beyincik, beyin kabuğu ve beyin sapı ile ilgilidir. 

 Lateralizasyon, spastisite, titreme, görme kusuru, kas hastalıklarının tanısını 

verir. 

 Disleksi durumlarını arar. 

 Madde 15: Parmakları Dönüşümlü Olarak Açıp Kapamak 

 Beyincik, beyin kabuğu ve beyin sapı ile ilgilidir. 

 Lateralizasyon, görme kusuru vb. tanısında rol oynar. 

 Madde 16: Sandalyede Otururken Ayakları Yere Vurmak Ve Aynı Anda 

Açık Kolların İşaret Parmaklarıyla Çemberler Çizmek 

 Beyincik, beyin kabuğu, beyin sapı ile ilgilidir. 

 Zeka, yetenek, lateralizasyon, spastisite, titreme, kas hastalıkları tanısında rol 

oynar. 

 Madde 17: Gözler Kapalıyken Tek Bacak Üzerinde Durmak 

 Beyincik ve omurilik ile ilgilidir. 

 Omurilik hastalıklarının bazılarında, lateralizasyon, beyincik hasarı ve ağır 

romatizmal hastalıkların tanısında rol oynar. 

 Madde 18: Parmak Ucunda Sıçrayarak Elleri Havada Çırpmak 

 Özellikle beyincikle ilgilidir. 

 Zeka, yetenek, lateralizasyon, spastisite, titreme, kas hastalıkları, romatizmal 

hastalıklar vb. tanısında rol oynar. 
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 Lincoln Oseretzky Motor Gelişim Testi (LOS KF 18)'in Puanlanması 

 5- 13 yaş grubu öğrenme özürlü, zihinsel özürlü ve normal çocukların 

psikomotor gelişimini ölçmeye yarayan bir araçtır. Lincoln Oseretzky Motor Gelişim 

Testi (LOS KF 18) Hamburg versiyonu toplam 18 maddeden oluşmaktadır. Testteki 

maddeler uygulamaya yöneliktir. Her denek için bir protokol kağıdı bulunmaktadır. 

Uygulayıcı, deneyin uygulanmasına göre başarılı ve başarısız kararını vererek 

maddelerin karşısındaki kutucuğu doldurur. Denek başarılı olmuşsa '' 1'' başarısız ise 

''0'' puan verilir. Çocuğun başarılı olduğu maddeler sayılarak psikomotor gelişim 

puanı hesaplanır. 

 Test, Amerika, Hollanda ve Almanya' da geçerliliği ve güvenirliliği 

sağlanmış bir araçtır ( İnan, 1996). 

 3.4. Verilerin Toplanması Ve Analizi 

 3.4.1. Verilerin Toplanması 

 Veri toplanmaya başlanmadan önce araştırmanın içeriğini özetleyen bir yazı 

hazırlanarak gerekli izinler alınarak okul müdürleri ile görüşülmüştür. Ardından 

öğretmenlerle de görüşülerek uygun gün ve saatler belirlenmiştir. Ölçekler belirtilen 

örneklem grubundaki öğrencilere 12 Mayıs 2014 tarihi ile 1 Haziran 2014 tarihleri 

arasında uygulanmıştır.  

 Araştırmacı çocukların teste ilgiyle yaklaşması ve istekle katılması için testi 

uygulamaya başlamadan önce çocuklarla zaman geçirmiş ve oyunlar oynamıştır.  

 '' LOS KF 18'' ölçeklerinin uygulanmasında her çocuk uygulamaya teker teker 

alınmıştır. Her bir çocuk için uygulama süresi yaklaşık 20 dakikadır. Testin her bir 

maddesi araştırmacı tarafından çocukların daha iyi anlayabilmesi için açıkça 

gösterilmiş ve uygulanmıştır. Çocuğun anlayıp anlamadığı sorular sorularak tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Uygulama daha çok oyunlaştırılarak yapılmış böylece 

çocukların aktif ve istekli kalmaları sağlanmıştır. Çocukların daha çok performans 

göstermelerini sağlamak için sürekli cesaretlendirilmiştir.  
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 '' LOS KF 18'' ölçeğinde şu araçlar kullanılmıştır: 1.80 cm'lik ip, bir tenis 

topu, 3 kibrit kutusu kibrit çöpü, 20 madeni para, 2 adet küçük kutu, bir labirent 

kağıdı, bir çember çizili kağıt, ucu sivri olmayan makas, kalem, silgi, kronometre, 

ölçekteki maddelerin bulunduğu protokol kağıdı.  

 

 3.4.2. Verilerin Analizi 

  '' LOS KF 18'' ölçeğine göre çocukların motor gelişim puanları saptanmıştır. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni motor gelişim, bağımsız değişkenleri çocukların 

cinsiyeti, Montessori Eğitimi alma ve kırsal bölgede okul öncesi eğitim kurumuna 

devam etmedir. Araştırmada elde edilen psikomotor gelişim puan ortalamaları 

bağımsız değişkenlere göre sınıflandırılmıştır. İstatistiki analizler SPSS programının 

18. versiyonu kullanılarak yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

BÖLÜM 4 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmaların bulgularına yer verilmiştir. 

Denence 1 

 '' Kırsal kesimde okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukların motor 

gelişimleri ile Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor gelişimleri arasında 

önemli düzeyde fark yoktur.'' 

 Kırsal bölgede okul öncesine devam eden 5 yaş çocuklarının motor gelişim 

puan ortalamaları, Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor gelişim puan 

ortalamaları, standart sapma, standart hata, sıralar ortalamaları, sıralar toplamı, U ve 

p değerleri Tablo 5'te verilmiştir. Montessori eğitimi alan 5 yaş çocuklarının motor 

gelişim puan ortalaması, 12,4 ± 0,7 olarak gerçekleştirilirken, kırsal bölgede 

okulöncesi eğitime devam eden 5 yaş grubu çocukların motor gelişim puan 

ortalaması 12,04 ± 0.3 olarak gerçekleşmiştir. İki grubun motor gelişim puanları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir (P˃0.05 ). 

Tablo 4. Eğitime Göre Motor Gelişim Puan Ortalamaları, Standart Hata, Standart 

Sapma, Sıralar Ortalaması, Sıralar Toplamı, U  Ve P Değerleri. 

 
Eğitim 

 n X S          Sd Sıralar 
Ortalaması 

Sıralar 
Toplamı 

U P 

Montessori 
Eğitimi 

 
15 

 
12.4 

 
2.72     0.7 

 
    23.53 

 
353.0 

 
 

142 

 
 

0.194 
 
Kırsal 
Bölge 

 
25 

 
12.04 

 
1.71    0.3 

 
   18.68 

 
467.0 
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Denence 2 

 '' Kız çocukların motor gelişimleri ile erkek çocukların motor gelişimleri 

arasında önemli düzeyde fark yoktur.'' 

 Okul öncesine devam eden 5 yaş grubu kız ve erkek çocuklarının motor 

gelişim puan ortalamaları, standart sapma, standart hata, sıralar ortalaması, sıralar 

toplamı, U ve p değerleri Tablo 6'da verilmiştir. Kız çocukların motor gelişim puan 

ortalaması 12,72 ± 0,5 olarak gerçekleşirken, erkek çocukların motor gelişim puan 

ortalaması 11,72 ± 0,4 olarak gerçekleşmiştir. İki grubun motor gelişim puanları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır (P˃ 0.05).  

Tablo 5. Cinsiyete Göre Motor Gelişim Puan Ortalamaları, Standart Hata, Standart 

Sapma, Sıralar Ortalaması, Sıralar Toplamı, U  Ve P Değerleri. 

 
Cinsiyet  

 n X S          Sd Sıralar 
Ortalaması 

Sıralar 
Toplamı 

U p 

 
Kız 

 
18 

 
12. 72 

 
2.27       0.5 

 
   23.56 

 
424.0 

 
 

143 

 
 

0.126  
Erkek 

 
22 

 
11.72 

 
1.93       0.4 

 
   18.0 

 
396.0 

 

 Denence 3  

 '' Montessori eğitimi alan kız çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları ile 

erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark 

yoktur.'' 

 Montessori eğitimi alan kız ve erkek çocuklarının motor gelişim puan 

ortalamaları, standart hata, standart sapma, sıralar toplamı, sıralar ortalaması, U ve p 

değerleri tablo 7'de verilmiştir. Kız çocukların motor gelişim puan ortalamaları 13,16 

± 1,3 olarak bulunurken, erkek çocukların motor gelişim puan ortalamaları 11,88 ± 

0,8 olarak bulunmuştur. İki grubun motor gelişim puan ortalamaları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark görülmemiştir (P ˃ 0.05). 
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Tablo 6. Montessori Eğitimi Alan Kız Ve Erkek Çocukların Motor Gelişim Puan 

Ortalamaları, Standart Hata, Standart Sapma, Sıralar Ortalaması, Sıralar Toplamı, U  

Ve P Değerleri. 

Montessori 
Eğitimi 
Cinsiyet  

n X S          Sd Sıralar 
Ortalaması 

Sıralar 
Toplamı 

U p 

 
Kız 

 
6 

 
13.16 

 
3.18      1.3 

 
    9.67 

 
58.0 

 
 

17 

 
 

0.233  
Erkek 

 
9 

 
11.88 

 
2.42      0.8 

 
    6.89 

 
62.0 

 

Denence 4 

 '' Kırsal bölgede okul öncesine devam eden kız çocuklarının motor gelişim 

puan ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları arasında 

anlamlı düzeyde fark yoktur. '' 

 Kırsal bölgede eğitim alan kız ve erkek çocukların motor gelişim puan 

ortalamaları, standart hata, standart sapma, sıralar ortalaması, sıralar toplamı, U ve p 

değerleri tablo 8'de verilmiştir. Kız çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları 

12,5 ± 0,5 olarak bulunurken erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları 

11,61 ± 0,4 olarak gerçekleşmiştir. Kız ve erkek çocukların motor gelişim puan 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (P ˃ 0.05)  

Tablo 7. Kırsal Bölgede Eğitim Alan Kız Ve Erkek Çocukların Motor Gelişim Puan 

Ortalamaları, Standart Hata, Standart Sapma, Sıralar Ortalaması, Sıralar Toplamı, U  

Ve P Değerleri. 

Kırsal 
Bölge 

Cinsiyet  

   n X S         Sd Sıralar 
Ortalaması 

Sıralar 
Toplamı 

U p 

 
Kız 

 
12 

 
12.5 

 
1.78     0.5 

 
     14.5 

 
174 

 
 

60 

 
 

0.303 
 
Erkek 

 
13 

 
11.61 

 
1.60     0.4 

 
     11.62 

 
151 
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BÖLÜM 5 

 TARTIŞMA VE YORUM 

 Bu bölümde araştırmanın çalıma grubunu oluşturan 5 yaş grubu çocukların 

motor gelişimleri üzerinde değişkenlerin etkisi hakkında saptanan bulgular tartışılmış 

ve yorumlanmıştır. Tartışma ve yorumlama denencelerin sırasına uygun olarak 

yapılmıştır.  

 Kırsal kesimde okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş çocukların motor 

gelişimleri ile Montessori eğitimi alan 5 yaş çocukların motor gelişimleri 

arasında önemli düzeyde fark yoktur. 

 Denence 1 'de kırsal bölgede okul öncesi eğitime devam eden 5 yaş 

çocukların motor gelişimleri ile  Montessori eğitimi alan 5 yaş çocuklarınının motor 

gelişimleri arasında önemli düzeyde farklılaşmanın olmayacağı beklenmiştir. 

Bulgulara göre kırsal bölgede eğitim alan 5 yaş çocuklarının motor gelişim puan 

ortalaması (12,04 ± 0.3) ile Montessori eğitimi alan 5 yaş çocuklarının motor gelişim 

puan ortalamaları (12,4 ± 0,7) arasındaki fark anlamlı düzeyde değildir. Elde edilen 

sonucun beklenen sonuçla uyuştuğu görülmüştür.  

 Çocukların kırsal bölgede eğitim alıyor olmaları onların fiziksel aktivite 

yapmalarına fırsat sağlamaktadır. Montessori eğitimi programında ise çocukların 

özgür kılınması ve eğitim için özel materyalleri vardır. Bu sebeple iki eğitim arasında 

gelişim açısından fark görülmediği düşünülmüştür. 

 Konu ile ilgili literatüre bakıldığında; 

 Ohtoshi, Muraki ve Takada (2008) Montessori eğitimi alan 36-83 aylar 

arasındaki 63’ü erkek, 81’i kız olmak üzere 144 çocuğun düğme ilikleme ve çözme 

aktivitelerinin yaş ve cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp, farklılaşmadığını 

incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre düğme ilikleme ve çözmenin cinsiyete 

göre farklılaşmadığı, yaşa göre düğme çözmenin 4 yaşında, iliklemenin 5 yaşa dek 

azaldığını; 6 yaşında ince motor becerilerin kazanıldığını saptamışlardır. 
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 Cossentino (2006), Montessori okulundaki eğitimin bilişsel, sosyal, ahlaki, 

büyük-küçük kas gelişimini, özbakım ve iş becerilerini geliştirdiğini saptamıştır. 

 Eratay (2011), Montessori eğitiminin engelli ve engelli olmayan anaokulu 

çocuklarının dil, kişisel-sosyal, ince ve kaba motor gelişim alanlarındaki etkisinin 

belirlenmesi ile ilgili yaşları 3-6 yaş arasında değişen 13’ü engelli olmayan; bir 

otistik, biri hiperaktif tanısı almış iki engelli çocuk olmak üzere 15 çocuk üzerinde 

araştırma yapmıştır. Denver II Gelişimsel Tarama Testi sonuçlarına göre; Denver II 

Gelişimsel Tarama Testi ön test sonuçlarında engelli olmayan çocukların 10’u 

normal, 3’ü şüpheli olarak bulunurken; hiperaktif çocuğun sonucu anormal, otistik 

çocuğun sonucu ise test edilemez olarak bulunmuştur. İki aylık eğitim sonucunda 

Denver II testi son test sonuçlarında engelli olmayan çocukların tümünün test 

sonuçları (13 çocuk) normal olarak bulunmuş ve çocukların ileri maddeleri 

gerçekleştirdikleri saptanmıştır. Engelli çocuklardan hiperaktif çocuğun test sonucu 

normal olarak bulunmuş; otistik çocuğun ise kişisel-sosyal, ince ve kaba motor 

gelişiminde yaşına uygun gelişim düzeyine ulaştığı; dil maddelerinin bazılarını hâlâ 

gerçekleştiremezken, bazı maddeleri gerçekleştirdiği görülmüştür. 

 Toran (2011), Montessori yönteminin çocukların kavram edinimi, sosyal 

uyumları ve küçük kas motor becerileri üzerindeki etkisinin incelenmiş sonuç olarak 

Montessori eğitim yönteminin çocukların kavram edinimleri, sosyal uyumları ve 

küçük kas motor becerileri üzerinde olumlu etkisinin olduğunu saptamıştır. 

 Beken (2009), Montessori yöntemi etkinliklerinin 5–6 yaş çocuklarının el 

becerilerinin gelişimine etkisini incelemiş, anaokuluna devam eden 5–6 yaş grubu 32 

çocuk üzerinde ön test-son test kontrol gruplu deneme modeli ile gerçekleştirmiştir. 

Araştırma bulgularından, Montessori Eğitimi alan deney grubundaki çocukların, el 

becerileri kazanımlarının, MEB Okulöncesi Eğitim Programı ile eğitim alan kontrol 

grubu çocuklarının el becerileri kazanımlarından daha yüksek olduğu sonucu elde 

edilmiştir.  

 Yılmaz ve Bulut ( 2002),  kentsel mekanlarda çocuk oyun alanları planlama 

ve tasarım ilkeleri ile ilgili bir araştırma yapmış ve sonuçta dış mekanlarda oyun 

oynama, çocukların becerilerini geliştirdiğini, öğrenme yeteneklerini arttırdığını, 
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kendi kişiliklerini bulmalarını sağladığını  ve çevrelerini algılamalarını 

kolaylaştırdığını saptamıştır.  

 Haktanır ve diğerleri (2011),  “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi” Ve 

“Meb Mobil Anaokulu Projesi”nin Birlikte Yürütülmesi İle Çocukların 

Gelişimlerinin Desteklenmesi: Peçenek Köyü Örneği çalışmasında Ankara’nın 

Sincan İlçesi Peçenek Köyü’ne gidilerek dersin amacına uygun bir şekilde eğitim 

çalışmaları sürdürülmüştür.  Araştırmada deneysel desenlerden tek gruplu ön test-son 

test desen kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda eğitim etkinliklerinden yararlanan 

çocukların tüm gelişim alanlarında olumlu yönde gelişme olduğu belirlenmiştir. 

Çocukların bütün gün açık havada ve doğal ortamda olmalarından, özgürce hareket 

edebilmelerinden dolayı büyük kas gelişimlerinin şehirde yaşayan çocuklara göre 

ileri olmasının son derece doğal olduğu tartışılmıştır.  

 Bu araştırmalar kırsal bölgedeki çocukların ve Montessori eğitimi alan 

çocukların motor gelişimlerinin ileri olacağını destekler niteliktedir. 

 Kız çocukların motor gelişimleri ile erkek çocukların motor gelişimleri 

arasında önemli düzeyde fark yoktur. 

 Denence 2' de Kız çocuklarının motor gelişimleri ile erkek çocukların motor 

gelişimleri arasında önemli düzeyde farklılaşmanın olmayacağı beklenmiştir. 

Bulgulara göre kız çocuklarının motor gelişim puan ortalamalarının (12,7 ± 0,5) 

erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamalarından (11,7 ± 0,4) daha yüksek 

olmasına rağmen bu fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir.   

 Cinsiyetin çocukların motor gelişimleri üzerindeki etkisi ile ilgili 

araştırmalara bakıldığında; 

 Sarı (2001), Temel psikomotor becerilerin gelişimine farklı eğitim kurumları 

ve deneklerin özlük niteliklerine bağlı değişkenlerin etkisini toplam 184 çocuk 

üzerinde incelemiş ve araştırmada çocukların motor gelişimlerini saptamak için 

''LOS KF 18''  ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda kız ve erkek çocukların 

motor beceri gelişim puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  
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 Gürocak (2007), anasınıfına devam eden 60–72 ay çocukların dil gelişimi ve 

ince motor gelişimi açısından değerlendirmiştir. Çalışmaya toplam 165 çocuk dâhil 

edilmiş ve  örneklem grubundaki çocuklara Denver Gelişim Değerlendirme Testi 

uygulanmıştır. Sonuçlarda kız ve erkek çocukların ince motor gelişimleri arasında 

istatistiki açıdan anlamlı bir fark olmadığını tespit edilmiştir.  

 Morris ve ark. yakalama performansı açısından cinsiyetler arasında anlamlı 

bir farklılık bulamamıştır. 

 Sevimay (1986) ise kızlar ile erkekler arasında anlamlı bir farklılığa 

rastlamamıştır. 

 Dursun (2003), yaptığı araştırmada 6 yaş çocuklarda cinsiyet farklılığına 

bakılmış kız ve erkek çocukların denge, top yakalama, çabukluk, durarak uzun 

atlama beceri puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 Konu ile ilgili araştırmalar incelendiğinde kız ve erkek çocukların motor 

gelişimlerinin farklı olduğunu gösteren araştırmalar da vardır.  

 İnan (1996), 6- 12 yaş grubu normal çocukların ''Lincoln Oseretzky Motor 

Gelişim Testi '' ne göre Psikomotor yeteneklerini karşılaştırmış, elde edilen sonuçlara 

göre kız çocukların motor gelişimlerinin erkeklere göre daha iyi seviyede olduğunu 

belirlemiştir. 

 Müniroğlu (1995), uzun atlama testinde erkeklerin kızlardan daha iyi 

olduğunu gözlemlemiş ve aradaki farkın önemli olduğunu ifade etmiştir. 

 Dursun (2003), yaptığı araştırmasında 6 yaş çocuklarda cinsiyet farklılığına 

bakılmış kız ve erkek çocukların top fırlatma beceri puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Fark erkek çocukların top fırlatma beceri 

puanları lehinedir. Kız ve erkek çocukların süratli koşma beceri puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 

 Montessori eğitimi alan kız çocuklarının motor gelişim puan 

ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları arasında 

anlamlı düzeyde fark yoktur. 

 Denence 3'te Montessori eğitimi alan kız çocuklarının motor gelişimleri ile 

erkek çocuklarının motor gelişimleri arasında önemli düzeyde farklılaşmanın 

olmayacağı beklenmiştir. Elde edilen buklgulara göre Montessori eğitimi alan kız 
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çocuklarının motor gelişim puan ortalamalarının  (13,1 ± 1,3) Montessori eğitimi 

alan erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamalarından (11,8 ± 0,8) daha 

yüksek olmasına rağmen bu fark istatistiksel açıdan önemli düzeyde değildir.  

 Konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde; 

 Montessori (1953), çocuğun hareket ederek kendisini geliştirebileceğini 

söyler. Bu nedenle eğitim ortamının engellerden arındırılarak çocuğun hareket etme 

özgürlüğünü elde etmesine imkân verebilecek bir biçimde düzenlenmesi gerekir. 

Böyle bir ortamda hareket eden çocuk kendi doğallığının farkına vararak öğrenmenin 

heyecanını yaşar. (Akt: Durakoğlu, 2010). Montessori eğitiminde sağlanan bu 

özgürlük cinsiyet ayrımı olmadan çocukların eşit olanaklara sahip olmasını 

sağlayacak böylece cinsiyetler arasında motor gelişim açısından bir farklılık 

görülmeyeceği de desteklenmiş olacaktır.  

 Kırsal bölgede okul öncesine devam eden kız çocuklarının motor gelişim 

puan ortalamaları ile erkek çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

 Denence 4' te kırsal bölgede okulöncesine devam eden kız çocuklarının motor 

gelişimleri ile kırsal bölgede okul öncesine devam eden erkek çocuklarının motor 

gelişimleri arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı sonucu beklenmiştir. 

 Araştırmanın bulgularına göre kırsal bölgede okul öncesine devam eden kız 

çocuklarının motor gelişim puan ortalamaları (12,5 ± 0,5), kırsal bölgede okul 

öncesine devam eden erkek çocukların motor gelişim puan ortalamalarından (11,6 ± 

0,4) daha yüksektir. Ancak aradaki bu fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir.  

 İlgili araştırmalar incelendiğinde; 

 Sivri (1993), Çocukların grup oyunlarında cinsiyet farklılaşmasının 

olmadığını ve grup oyunlarını yaşıt kız ve erkek çocukların birlikte oynadığını 

belirtmiştir. Bu da kız ve erkek çocukların motor gelişimleri arasında bir fark 

olmayacağını desteklemektedir.  
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BÖLÜM 6 

 SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak sonuç ve önerilere yer 

verilmiştir. Varılan sonuçlar bağımsız değişkenlere göre ele alınmıştır.  

 6.1. Sonuç  

 Araştırmada ele alınan ilk değişken alınan eğitim türüdür. Bu değişkene bağlı 

olarak kırsal bölgede eğitim alan 5 yaş çocuklarının motor gelişimleri ile Montessori 

eğitimi alan 5 yaş çocuklarının motor gelişimleri karşılaştırılmış ve elde edilen 

bulgular bu iki eğitim arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. 

 Araştırmanın diğer bir değişkeni cinsiyettir. Cinsiyete göre motor gelişimin 

değişip değişmediği incelenmiş ve bulgular kız çocukların motor gelişim puanlarının 

erkek çocukların motor gelişim puanlarına göre yüksek olduğunu ancak bu farkın 

anlamlı düzeyde olmadığını göstermiştir.  

 Araştırmanın üçüncü değişkeni Montessori eğitimi alan 5 yaş çocuklarının 

motor gelişimleri üzerinde cinsiyet faktörünün etkili olup olmadığıdır. Elde edilen 

bulgular Montessori eğitimi alan kız çocukların motor gelişim puan ortalamaları 

Montesori eğitimi alan erkek çocukların motor gelişim puan ortalamalarında daha 

yüksek olduğunu ancak aradaki farkın istatistiksel açıdan önemsiz olduğunu 

göstermektedir. 

 Araştırmanın dördüncü değişkeni Kırsal bölgede eğitim alan 5 yaş 

çocuklarının motor gelişimleri üzerinde cinsiyet faktörünün etkili olup olmadığıdır. 

Bulgulara göre kırsal bölgede eğitim alan kız çocuklarının motor gelişim puan 

ortalamalarının kırsal bölgede eğitim alan erkek çocuklarının motor gelişim puan 

ortalamalarından daha yüksektir. Ancak aradaki farkın istatistiksel açıdan önemsiz 

olduğu görülmektedir. 
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 6. 2. Öneriler 

 Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre aşağıda sıralanmış olan öneriler 

geliştirilebilir. 

 1) Eğitimcilere seminerler düzenlenerek bilgilendirme yapılmalı ve yapılan 

bilgilendirmelerin sonucunda eğitimciler üzerinde etkisi olup olmadığı, uygulamaya 

geçirilip geçirilmediği denetlenmelidir. 

 2) Ailelere yönelik seminer, broşür vb. çalışmalar yapılarak bilgilendirme 

yapılmalıdır.  

 3) Ailelerin çocuklarının sadece bilişsel gelişimlerine yönelmelerini 

bırakmaları ve gelişimin farklı yönlerinin de olduğunun farkına vardırılması 

sağlanmalıdır. 

 4) Çocukların hareket etme ihtiyacının olduğunun toplum tarafından farkına 

varılmalı ve bu yönde çalışmalar yapılarak çocukların özgürce hareket edebilecekleri 

ortamlar düzenlenmelidir.  

 5) Motor gelişimin iyi olmasının etkilerini ve önemini gösteren çalışmalara 

ihtiyaç vardır. 

 6) Montessori eğitiminin çocuğun gelişimi üzerindeki etkilerini gösteren daha 

fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

 7) Araştırmada küçük bir grup ile sınırlı sayıda çocuk ile çalışılmıştır. Bundan 

sonra yapılacak araştırmalarda örneklem sayısı arttırılarak araştırma yapılması 

gerekmektedir. 

 8) Özellikle koşma, zıplama, ve top oyunları için daha fazla geniş ve 

tehlikesiz ortamlara ihtiyaç vardır. Bu sebeple okulların bahçelerinde uygun ortamlar 

yaratılmalıdır. 

 9) Motor gelişimi destekleyen malzeme ve materyaller arttırılmalıdır. 
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