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ÖZET 

Bu araştırmada farklı bilişsel tempoya sahip çocukların oyun davranışları ve akran 

ilişkileri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 

Afyon il merkezine bağlı ilköğretim okullarının bünyesindeki anasınıfları ile bağımsız 

anaokullarına devam eden 36-72 aylık çocukların içinden tesadüfî küme örnekleme 

yöntemi ile seçilen 531 çocuk oluşturmaktadır. 

Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

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

Dönemdeki Çocuklar İçin Düşüncelilik-İçtepisellik Ölçeği, Selçuk Akran İlişkilerini 

Değerlendirme Ölçeği ve Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır.  

Bilişsel tempo düzeyi bakımından 4 gruba (Hızlı Doğrucular, Hızlı Yanlışçılar-

İmpulsifler, Yavaş Doğrucular-Reflektifler, Yavaş Yanlışçılar) ayrılan çocukların, yaşa 

göre düzeltilmiş Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği toplam test ve alt ölçek 

puan ortalamaları ile Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin toplam test ve alt 

ölçek puan ortalamaları Kovaryans analizi ile karşılaştırılmıştır. Gruplar arası farkın 

anlamlılığı Bonferroni Testi ile belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 

17.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
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Araştırma sonucunda Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin alt 

ölçek (Çekingenlik, Sosyal Kabul, Problem Çözme, Sosyal Davranış, Saldırganlık) ve 

toplam test puanlarının çocukların bilişsel tempolarına göre anlamlı düzeyde 

farklılaştığı belirlenmiştir. Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin ise sadece 

Manipülatif Oyun alt ölçek puan ortalamaları çocukların bilişsel tempolarına göre 

farklılaşırken Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Fiziksel Oyun, Blok Oyunu, 

Dramatik Oyun alt ölçek ve toplam test puan ortalamalarının çocukların bilişsel 

tempolarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Akran İlişkileri, Bilişsel Tempo, Oyun 

Davranışları 
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SUMMARY 

In this research, play attitudes and peer relations of children who have distinct 

conceptual tempo have been examined. 531 children attending state preschools and 

nursery classes in central Afyon constituted the working group, and they were chosen 

through random cluster sampling method from children who are 36-72 months old.  

 

This research is a relational screening model. Kansas Reflection-Impulsivity Scale 

for Preschool (KRISP), Selçuk Peer Relations Assessment Scale and Play Attitudes 

Assessment Scale were used as data collection tools.  

 

The children were divided into four groups: Fast Accurate Responders, Fast 

Inaccurate Responders, Slow Accurate Responders and Slow Inaccurate Responders. 

Mean scores of age adjusted Selçuk Peer Relations Assessment Scale and its subscale, 

and mean scores of Play Attitudes Assessment Scale and its subscale were compared via 

analysis of covariance. The significance of variation between two groups was identified 

through Bonferroni Test. The data obtained in this research were analyzed using SPSS 

17.0 Packaged Software.  
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As a result of the research, it was indicated that total test scores of Selçuk Peer 

Relations Assessment Scale subscales (Shyness, Social-Acceptance, Problem Solving, 

Social Behavior, Aggression) significantly differentiated with regard to children’s 

conceptual tempo. It was also determined that mean scores of only Manipulative Play 

subscale of Play Attitudes Assessment Scale differentiated with regard to children’s 

conceptual tempo, while mean scores of Play Attitudes Assessment Scale and its 

subscales Physical Play, Block Play, Dramatic Play did not significantly differentiate 

with regard to children’s conceptual tempo. 

Key Words: Preschool Education, Peer Relations, Conceptual Tempo, Play 

Attitudes 
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Okul öncesi eğitim, insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemini oluşturur. 

Okul öncesi dönem olarak adlandırılan 0-6 yaş dönemi, çocuğun öğrenmesinin en 

yoğun olduğu, temel alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve 

biçimlendiği dönemdir. Kişiliğin temelinin atıldığı kritik bir dönem olarak adlandırılan 

okul öncesi yıllarda verilen eğitimin, tüm eğitim kademelerini, hatta tüm yaşamı 

etkilediği düşünüldüğünde bu dönemde verilen eğitimin önemi bir kat daha artmaktadır 

(Kandır, 2001). Çocukların gelişimi için bu kadar önemli bir süreç içersinde alacağı 

kaliteli bir eğitim, sistematik ve planlı olmalıdır (Arı, 2003). Kaliteli bir erken çocukluk 

eğitimi ile kalıtsal özellikler en üst düzeyde geliştirilebilmektedir. İnsan gelişiminin 

yüzde sekseninin bu yıllarda tamamlanması durumu da erken çocukluk eğitimin 

öneminin artmasında etkili olmaktadır (Duffy, 1998).  

Erken çocukluk yıllarının ve bu yıllarda çocuğa sağlanan oyunla eğitim çocuğun 

sosyal, zihinsel, psikomotor ve dil gelişimlerini hızlandırmaya katkıları en üst düzeyde 

olacaktır. Oyun, tüm etkinlik programlarına aktif olarak koyulabilir ve çocukların 

ilgileri, dikkatleri etkinliğe oyun yardımıyla çekilebilir.  

Oyun, çocukların eğlenmesinde, öğrenmesinde, rahatlamasında, büyümesinde, 

geleceğe hazırlanmasında büyük rol oynar. Oyun oynamanın çocukların fiziksel, 

zihinsel, psikomotor, sosyal, duygusal gelişim ve özbakım becerilerinin gelişimleri 

üzerinde oldukça etkilidir (Öncü ve Özbay, 2007). Okul öncesi öğretmeni ve ebeveynler 

oyunu her alanda etkin bir şekilde kullanırsa, çocuğun her alana aktif olarak katılımını 

sağlayabilir. Oyun, çocuğun gelişimi için bir ilaç gibidir. Eğer çocuk oyun oynamaz ise 

fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimini tam olarak sağlayamaz (Dönmez, 

2000). Çocuğun büyümesi, gelişmesi, olgunlaşması bireysel farklılıklardan dolayı farklı 

yoğunlukta ancak belli bir bütünlük içinde olmaktadır. Bu büyüme, gelişme ve 

olgunlaşma sürecinde oyunun yadsınamaz bir etkisi söz konusudur (Poyraz, 2003; İnan, 

2011). 
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Oyun, çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, kendi deneyimleriyle 

öğrenmesi yöntemidir (Yavuzer, 2010). Oyun, çocuğun duyduklarını, gördüklerini 

denediği ve pekiştirdiği bir deney alanı olarak tanımlanabilir. Çocuk oynadığı 

oyunlarında problem çözmeyi, çatışmalarından kurtulmayı, birlikte oynadığı arkadaşı ve 

arkadaşları ile karşılaştığı sorunları çözüme kavuşturmayı öğrenir. Arkadaşlarıyla 

oynamak, çocuğa işbirliğini ve toplu yaşam için gerekli kuralları öğretir.  

Oyunla akran ilişkileri karşılıklı ilişki içindedirler. Çocuğun bireysel özellikleri 

oyun becerilerini ve dolaylı olarak akran ilişkilerini de etkiler. Akranlar tarafından 

sevilme, kabul edilme gibi olumlu yaşantılar oyunlara katılmayı arttıracaktır. Oyun ile 

akran ilişkileri okul öncesi dönemi şekillendiren, paralel gelişim gösteren ve birbirini 

tamamlayan iki temel unsurdur (Gülay, 2010). 

Çocuk, oyunu kendi isteğiyle sürdürdüğünden, konsantrasyonunu sağlamayı ve 

yaptığı işi kararlılıkla devam ettirerek bir sonuca varmayı öğrenir. Çocuk kendine özgü 

fikirlere ve düşüncelere sahiptir; bu durum çocuğun oyun içinde akranları ile beraberken 

doğaçlama yaparak yaşam içerisine pratik olarak aktarımda bulunmasına neden olur. 

Öğrenmiş olduğu bu özgün düşünce yeteneği çocuğun özgüven sahibi olma, karar alma 

yetisine sahip olabilme, çözüm üretebilme, akademik öğrenme ve uyum sağlama 

konularında gelişmesine neden olur (Tüfekçioğlu, 2002).  

Çocukların birey olarak bilgileri birbirlerinden farklı olarak kendi özgül algılama, 

işleme ve anımsama yolları vardır. Bunlar, performans kapasitelerinin ölçüldüğü 

yetenek farklılıkları değil, daha çok düşünme tarzı ve biçimi ile ilgili farklılıklardır 

(Akt.:Gander ve Gardiner, 1993). Araştırmacıların bu farklılıkları araştırmaya 

giriştikleri yollardan biri de bireyin bilişsel üslup’unu betimlemek ve değerlendirmektir; 

bilişsel üslup çocukların bireysel olarak bir göreve yaklaşım tarzlarıdır (Gander & 

Gardiner, 1993). 

Bilişsel üslupları betimlemeye yönelik araştırmalar, bilişsel üslupların bir alt 

boyutu olan bilişsel tempo ile ilgili birbirinden farklı iki tür birey özelliğini açık bir 

şekilde ortaya koymaktadır. Bunlar; (1) Reflektif-düşünsel ve (2) İmpulsif-içtepisel 

olma özellikleridir (Seçer ve diğ.,2009b). Reflektif, problemlerin çözümünde 

alternatifler üzerinde bilinçli olarak düşünme ve impulsif yani bilinçsiz, düşünmeden 
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cevaplar verme eğilimi olarak tanımlanmıştır (Colman, 2001; Akt: Seçer ve diğ., 

2009a). Ehrman ve Leaver (2003) reflektif olma özelliğini karar vermeden önce 

düşünme, içten gelen tepkiye güvenmeme ve genellikle hareketin düşünceyi izlemesi 

olarak yorumlarken, impulsif olma özelliğini çok az veya hiç düşünmeden çabuk tepki 

verme, genellikle düşünmenin davranışı izlemesi olarak yorumlamıştır.  

İmpulsif bilişsel tempoya sahip olan çocuklar aceleci yanıtlar verme 

eğilimindedir, verileri ya da harekete geçiren etkileri çözümlemek, analiz etmek için 

çok az zaman kullanırlar ve bundan dolayı birçok hata yaparlar. Reflektif bilişsel üslup 

boyutuna sahip olan çocuklar daha dikkatlidirler, verilerin ve hazır bulunan değişik 

seçeneklerin analizinde daha fazla süre kullanırlar bundan dolayı daha az yanılırlar 

(Durak Demirhan, 2007).  

Aceleci, düşünmeden yanıt veren impulsif çocukların akran ilişkileri, sosyal 

becerileri de olumsuz etkilenecektir. Akran ilişkileri ile karşılıklı ilişki içinde olan oyun 

da bilişsel tempo farklılığından olumsuz etkilenebilir. Çocuğun bireysel özellikleri 

çocuğun bütün gelişim alanlarına etki ettiği gibi oyun becerilerini ve akran ilişkilerini 

de etkiler. 

Bütün bu bilgiler toplandığında farklı bilişsel tempoya sahip çocuklar arasındaki 

farklılıkların çocukların akran ilişkilerine ve akran ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olan 

oyun davranışlarına nasıl etki ettiği bilgisini incelemek amacıyla bu araştırmanın 

yapılmasına karar verilmiştir. 

1.1. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın genel amacı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36-72 

aylık çocukların oyun davranışları ve akran ilişkilerinin, sahip oldukları bilişsel 

tempoya göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1.1.1. Alt Amaçlar 

1.Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların akran 

ilişkileri sahip oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 



4 

 

1.1.Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Çekingenlik alt test puan ortalamaları sahip 

oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

1.2.Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Kabul alt test puan ortalamaları 

sahip oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

1.3.Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Problem Çözme alt test puan ortalamaları 

sahip oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

1.4.Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Davranış alt test puan ortalamaları 

sahip oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

1.5.Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Saldırganlık alt test puan ortalamaları sahip 

oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

1.6.Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği toplam test puan ortalamaları sahip oldukları 

bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

2.Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların oyun 

davranışları sahip oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır?  

2.1.Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Oyun 

Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Fiziksel Oyun alt test puan ortalamaları sahip 

oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

2.2 Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Oyun 

Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Blok Oyunu alt test puan ortalamaları sahip 

oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 
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2.3. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Oyun 

Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Manipülatif Oyun alt test puan ortalamaları 

sahip oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

2.4. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Oyun 

Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Dramatik Oyun alt test puan ortalamaları sahip 

oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

2.5. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Oyun 

Davranışları Değerlendirme Ölçeği toplam test puan ortalamaları sahip oldukları bilişsel 

tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

1.2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Okul öncesi dönem de çocuğun, gelişimini tam anlamıyla tamamlayabilmesi için 

gelişimine etki eden değişkenlerin, bireysel farklılıkların bilinmesi gerekir. Bu 

değişkenlerden, farklılıklardan sadece bir tanesi olan bilişsel tempo farklılıklarının, 

akran ilişkilerine olan etkisinin ve bu farklılıkların çocukların oyun davranışlarına olan 

etkisinin incelenmesi bir bütün olarak kabul ettiğimiz çocuğun gelişimi, okul öncesi 

eğitimin kalitesinin arttırılması, çocuklara sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirecekleri 

ortamların sağlanması açısından oldukça önemlidir. 

Yapılan literatür çalışmasında, Türkiye’de okulöncesi dönem çocuklarının bilişsel 

tempoları ile oyun davranışları ve akran ilişkileri arasında bir ilişki olup olmadığını 

inceleyen hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle yapılan araştırmanın literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırmada elde edilecek bulguların; 

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

davranışlarında ve akran ilişkilerinde ki etkisinin anlaşılmasına yardımcı olacağı, 

2. Okul öncesi dönem çocuklarda reflektifliğin-impulsifliğin öneminin 

anlaşılmasına katkı sağlayacağı, 

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

olacağı umulmaktadır. 
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1.3. SINIRLILIKLAR 

1. Araştırma verileri Afyon ilindeki okul öncesi kurumlarına devam etmekte olan 

531 çocuktan toplanan verilerle sınırlıdır. 

2. Araştırma “Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği” , “Oyun 

Davranışları Değerlendirme Ölçeği” ve “Kansas Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin 

Düşüncelilik ve İçtepisellik Ölçeği”nin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

1.4. TANIMLAR  

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 eğitim 

süreci olarak tanımlanabilir.(Aral ve diğ., 2002) 

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

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

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

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

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

(Gargallo, 1993; Akt: Seçer, 2003). 

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

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

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

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

ortalamanın altında, hata sayısında ortalamanın üstünde puan alanlardır (Gargallo, 1993; 

Akt: Seçer, 2003). 

Tepki Süresi: Araştırmaya katılan çocukların Kansas Okul Öncesi Dönemdeki 

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

cevaplamaya başladıkları andan itibaren doğru veya yanlış ilk cevabı verinceye kadar 

geçen süredir. 
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Hata Sayısı: Araştırmaya katılan çocukların Kansas Okul Öncesi Dönemdeki 

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

doğru cevabı buluncaya kadar verdikleri yanlış cevapların toplamıdır. 

Sosyal Beceriler: Sosyal beceriler, kişiler arası ilişkilerde sosyal bilgiyi alma, 

çözümleme ve uygun tepkilerde bulunma, hedefe yönelik ve sosyal bağlama göre 

değişen; hem gözlenebilen hem de gözlenemeyen bilişsel ve duyuşsal öğeleri içeren ve 

öğrenilebilir davranışlardır (Yüksel,2004). 

Akran ilişkileri: çocukların sosyal açıdan başarılı etkileşimler kurmalarını, sosyal 

gelişimle ilgili birçok ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaktadır. Gelişim sürecinde akranlarıyla 

yaşadığı yoğun ilişkiler çocuğa, yeterli sosyal uyumu gösterebilmesi ve gerekli sosyal becerileri 

kazanması için birçok fırsat sunmaktadır (Çetin, Bilbay ve Kaymak, 2001). 

Oyun: oyunu çocuğun gönüllü olarak katıldığı, oynarken keyif aldığı, çocuğu 

fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda geliştiren ve ilerleten, belli bir amacı olan 

ya da olmayan gerçek yaşamının bir parçası olan en etkili öğrenme süreci olarak 

belirtmektedir (Dönmez, 2000).  

Bilişsel Tempo: Çocukların bireysel olarak zihinsel bir göreve yaklaşım 

tarzlarıdır (Gander ve Gardiner, 1993). 

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

sırasında alternatif çözüm yolları üretme düşüncesidir. Çekingenlik, çözüm üretmede 

yeteneksizlik veya başarısızlık korkusu sonucu oluşan cevap vermedeki gecikme ile 

ilgili değildir (Akt. Seçer, 2003). 

Sosyal Problem Çözme: Kişinin gerçek yaşamında karşılaştığı problemlere 

yönelik olarak değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeleri ile ilgili olarak yararlı ya da 

yararsız kullandığı problem çözme becerilerini kullandığı süreçtir (Dora, 2003) 

Çekingenlik: Çoğu kimsenin ürkeklik duymadığı durumlar karşısında hafif korku 

ve ürkeklik duyma durumu (TDK, 2013). 

Saldırganlık: Bireyin kendi düşünce ve davranışlarını dıştaki direnmelere karşı, 

zorla karşısındakine benimsetme çabası (TDK, 2013). 

Akran: Aynı yaşta ya da gelişim, olgunluk düzeyinde olan, benzer geçmiş, değer, 

yaşantı, yaşam tarzı ve sosyal bağlamı paylaşan kişileri ifade etmektedir (Gülay, 2010). 



İKİNCİ BÖLÜM 

İLGİLİ KURAMSAL TEMELLER VE ARAŞTIRMALAR 

 

2.1. OYUN 

2.1.1. Oyunun Tanımı 

Oyun, insanın doğumundan itibaren başlayan ve yaşamı boyunca devam eden 

bazen kurallı bazen de kuralsız şekilde gerçekleştirilebilen kendine özgü yapıya sahip 

sosyal uyumu, sosyal becerileri, dil gelişimini, motor becerileri, fiziksel gelişimi ve 

bilişsel gelişimi geliştiren, duygu ve düşüncelerin rahatça ifade edilebildiği, mekân 

sınırlaması olmayan öğretici ve eğlendiren etkinliklerdir (Öncü ve Özbay, 2007; Öztürk, 

2010; Çoban ve Nacar, 2008). 

Uzun zaman oyuna gereksiz bir gözle bakılması, oyunun eğlence aracı olarak 

görülmesi, çocuk için önemli olduğunun göz ardı edilmesi oyuna gereken önemin 

verilmesini geciktirmiştir (Aral ve diğ., 2001). 

Çocuk dünyayı anlamak, olağan ilişkileri gözlemleyerek incelemek, geçmişi ve 

geleceği kavrayabilmek için oyunu kullanmaktadır. Oyun geçmiş ile bağlantı kurar, 

gelecek için de bir kaynak oluşturur. Bu açıdan oyun öğrenme aracıdır ve oyun her 

çocuğun kullandığı evrensel bir dildir (Kuzgun 2006; Aral ve diğ., 2001). 

Dönmez (2000), oyunu çocuğun gönüllü olarak katıldığı, oynarken keyif aldığı, 

çocuğu fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda geliştiren ve ilerleten, belli bir 

amacı olan ya da olmayan gerçek yaşamının bir parçası olan en etkili öğrenme süreci 

olarak belirtmektedir.  

Gönen ve Dalkılıç (2003) oyunu, oldukça detaylı, çeşitli düşünceleri ve 

tecrübeleri içerisinde barındıran ayrıca çocuğun kendi dünyasının temelini oluşturan 

önemli bir olay olarak ifade etmiştir. 
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Adıgüzel’e (1993) göre, oyun, ritüel bir dizi eylemin tekrarlanmasıdır. Uğurlu 

(1996), oyunun istenildiği zaman, istenildiği sürece oynanmasından dolayı özgür bir 

eylem olduğunu, görev olmadığını vurgular (Gazezoğlu, 2007). 

Poyraz (2003), çocukluk döneminin temel amacı öğrenme, tecrübe kazanma, 

iletişim kurma, yaratma ve yetişkinliğe hazırlama aracı, duyguları ifade etme yolu, 

sıkıntılardan rahatlama veya kurtuluş, özgürce yapılabilen, mutluluk kaynağı, çocuğu 

geliştiren, ilerleten, çocuğu eğlendiren, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyen 

etkinliklerin tümünü oyun olarak ifade etmektedir. 

Roger Caillios (1958)’a göre oyun, serbestçe kabul edilmiş fakat bağlayıcı olan 

kurallara göre belli bir alan ve zaman süreci içinde sürdürülen, gerilim ve eğlence 

duygularını içeren, gerçek hayattan farklı olduğu bilinci ile yapılan gönüllü bir hareket 

ya da faaliyettir (Kıldan, 2001). 

Okul öncesi öğretmeni ve ebeveynler oyunu her alanda etkin bir şekilde 

kullanırsa, çocuğun her alana aktif olarak katılımını sağlayabilirler. Oyun, çocuğun 

gelişimi için bir ilaç gibidir. Eğer çocuk oyun oynamaz ise fiziksel, bilişsel, duygusal ve 

sosyal yönden gelişimini tam olarak sağlayamaz. Bu nedenle oyun ihtiyacını 

karşılamayan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olduğu ifade edilmez 

(Dönmez, 2000). Sosyalleşmenin gerekliliği olan paylaşımın, empatinin, işbirliği 

yapabilmenin, model almanın, taklit etmenin ve akranları arasında kabul görmenin 

sonucunda gerçekleşen kişilik gelişimi için oyun çok önemli bir etkiye sahiptir.  

Çocuk için vazgeçilmez bir yaşama biçimi olan oyun kavramının çok çeşitli ve 

çok yönlü tanımları yapılmıştır. Bu tanımların bu kadar çok olması oyunun önemini ve 

kapsamının ne kadar geniş olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Çocuk için yaşamı 

öğrenme aracı olan oyun büyük öneme sahiptir. Oyun oynarken çocuk eğlenir, deşarj 

olur, mutlu olur. Çocuğun bulunduğu her yerde oyun vardır. Oyunların türü, kullanılan 

araç-gereç kültürden kültüre, zaman içinde değişse de oyun var olmaya devam 

etmektedir. 
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Oyunu, çocuktan esirgenmemesi gereken temel bir eğitim aracı olarak gören 

eğitimciler, düşünürler (filozoflar), ve psikologlar oyunun değeri üzerinde durmuşlar ve 

günümüze kadar farklı görüşler ileri sürerek, çeşitli kuramlar ortaya koymuşlar.  

2.1.2. Oyun İle İlgili Görüşler 

Eflatun (Platon) (Yunan Filozofu M.Ö.427–347) 

Devlet ve protogoros adlı yapıtlarında, çocukların eğitimi için önce anne-

babaların yetiştirilmesinden bahseder. Çocuğun eğitiminin beden eğitimi ve ruh eğitimi 

olmak üzere iki alanda yapılmasını önerir. Bedensel eğitim açısından oyunun eğitsel 

değerinden bahsederek çocuk oyunla büyümelidir der (Güven, 2006). 

Ebu Hamit Gazali (İslam Filozofu 1058–1111) 

Çocuğun eğitiminde oyunun önemli bir yeri olduğunu ifade eder. Gazali’ ye göre 

oyun çocuğu dinlendirir, belleğini (hafızasını) yeniler ve öğrenme gücünü arttırır. 

Gazali, öğretimde oyunların ve öğrenime kısa süreli ara vermenin rolüne değinerek 

derslikteki çabasından sonra öğrencinin yine eski haline dönebilmesi için uygun bir 

takım oyunlar düzenlenip oynanması gerektiğini ileri sürer. Gazali, öğrencinin eski 

dinçliğini kazanması, yapılan çalışmalardan usanmaması, belleğini tazelemesi ve 

enerjisini yenilemesi için oyun gereklidir görüşünü savunur (Güven, 2006). 

Jean Jacques Rousseau (Fransız Yazar ve Filozof 1712-1778) 

Rousseau, çocuğun özgür ortamda ve baskıdan uzakta yetiştirilmesini ister. Çocuk 

doğanın kucağında yetiştirilmelidir görüşünü savunur. Rousseau, genel eğitim için 

beden eğitiminin önemine inanmıştır, her okulda bir beden eğitim alanı bulunmasını 

istemiş ve bu konuda şunları ifade etmiştir: Çocuğun bedenini her zaman işletiniz ve 

sağlıklı olan bir çocuk fikren de gelişir ve akıllı olur (Güven, 2006). Aynı zamanda 

Rousseau, el işlerinin çocuğun hesaplama ve düşünme yeteneğini geliştirdiğini ve tüm 

eğitimi etkileyen bir aktivite olduğu düşüncesindedir (Aral ve diğ., 2001). 
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Yohann Heinrich Pestalozzi (İsveçli Eğitimci 1746-1827) 

İnsanda doğuştan başlayan bir hareket içgüdüsünün var olduğunu ve bütün 

hareketlerin oyundan başka bir şey olmadığını bu nedenle de çocuğun devamlı 

kıpırdadığını ellerini kollarını her şeye uzattığını ifade eder (Seyrek ve Sun, 2000). 

F. Frobel (Alman Eğitimcisi 1782-1852) 

Oyun birleştirici bir mekanizma olması sebebiyle çocuk için en uygun ruhsal 

etkinlik olarak kabul edilmelidir görüşünü savunan Frobel, oyunun okul öncesi 

eğitiminin ayrılmaz bir parçası olarak düşünmüştür. Oyun çocuk için bir ihtiyaçtır ve 

yetişkin için iş ne kadar önemliyse, çocuk için de oyun o kadar önemlidir görüşünü 

savunmuştur. Bu nedenle çocuğa her şey oyunla öğretilebilir çünkü oyunda edinilen 

bilgiler daha kalıcıdır. Ayrıca eğitici oyuncakların çocukta kendi çabalarıyla öğrenmeye 

yardımcı olduğu ve öğrenmeye zemin hazırladığını savunmuştur (Sevinç, 2004; Baykoç 

Dönmez, 1992). Frobel’ in eğitim yöntemi ve eğitim araçları günümüzde de güncelliğini 

korumaktadır (Aral ve diğ., 2001). 

Freud (Avusturyalı Psikanaliz Biliminin Kurucusu 1837–1993) 

Freud ve onun fikir yapısında ilerleyenler, oyunun kişilik gelişimine olan 

katkısını, çocuğu tanımada değerli bir araç olduğunu savunmuşlardır. Oyunun kişilik 

gelişimine olan katkısı, çocuğun ruhsal uyuşmazlıklarının tedavisinde en etkili yöntem 

olan "oyunlu tedavi"nin doğmasına yol açmıştır. Freud, oyunu çocuğun davranışının ve 

kişiliğinin uyumu olarak ifade etmiştir. Çocukların oyunlarını gözlemleyerek onları 

farklı yönleriyle tanımak mümkündür. Freud'a göre çocukların oyunları düşler ve 

sinirsel belirtiler gibi anlamı olan davranışlar bütünüdür (Güven, 2006). Freud aynı 

zamanda psiko-dinamik oyun kuramcılarındandır. 

M. Montessori (Tıp Doktoru ve İtalyan Eğitimci 1870-1952)  

Oyunu çocuğun işi olarak ifade etmiştir. Çocuğun hareketlerini, gösterdiği 

çabalarını, yaptığı alıştırmalarını, deneyimlerini ve çalışmalarını oyun değil iş olarak 

tanımlamıştır. Çocuğun kendisini geliştirdiği, büyüme ve öğrenme çabası içinde olduğu 

sürece çocuk oyun oynar. Montessori, çocuğun yaşamının ilk altı yılını duyarlılık 
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dönemi olarak adlandırmış ve oyunla desteklenerek iyi değerlendirilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır (Baykoç Dönmez, 1992, Seyrek ve Sun 2000). 

Montaigne (Fransız Ahlakçısı ve Yazarı 1533-1592)  

Çocukların eğitimi ile ilgili olarak zihinsel öğretime çok önem verilmesine karşı 

çıkarak öğrenilen bilgilerin sadece öğretilmekle kalmayıp uygulanmasına ve yaşam 

alanına aktarılmasının önemli olduğunu vurgulamıştır. Yetişkinlerin yüzyıllar boyunca 

oyunu, çocuğun sadece eğlenip oyalandığı amaçsız ve boş bir uğraş olarak görmelerine 

karşı çıkarak, oyunu çocuğun öğrenme ortamı ve gerçek uğraşı olarak ele almıştır 

(Seyrek ve Sun, 2000).  

Lev Vygotsky (1896-1934) 

Vygotsky, oyunun çocukların yaratıcılıklarını geliştirdiğini savunmakta ve dil ve 

düşünce gelişimini destekleyen sembol ve araçlar aracılığıyla zihinsel yapıları 

şekillendirdiğini öne sürmektedir (Saracho & Spodek, 1998). 

Yukarıda da belirtildiği gibi birçok eğitimci ve düşünür oyun hakkında bazen 

birbirini destekleyici bazen de birbirinden farklı görüşleri ortaya koymuşlardır. Farklı 

görüşler doğrultusunda oyun kuramları iki ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar; 

Klasik ve Modern kuramlardır (Erşan, 2006). Bazı kaynaklarda da modern kuramların , 

“Dinamik Kuramlar” olarak ele alındıkları görülebilir (Saracho & Spodek, 1998). 

2.1.3. Oyun İle İlgili Kuramlar 

Klasik kuramlar, 19.yüzyıl’ da ortaya çıkmıştır. Oyunun amacı ile ortaya çıkış 

nedenlerini açıklamaya çalışmıştır. Modern kuramlar da, 1920’li yıllardan sonra ortaya 

çıkmış ve oyunun çocuğun gelişimine etkilerini açıklamaya çalışmıştır (Mellou, 1994). 

2.1.3.1. Klasik Kuramlar 

Vücutta biriken enerjinin amaçlı etkinlikler yani amaçlı çalışmalar ve amaçsız 

etkinlikler yani oyun yoluyla harcandığını varsayan ve böylece organizmanın 

rahatlayacağına inanan kuram fazla enerji kuramıdır (Erşan, 2006). Rahatlama 

kuramının tam tersi olarak oyunu, harcanan enerjinin yeniden kazanmak için 
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oynandığını ileri süren kuram dinlenme kuramıdır (Erşan, 2006). Temsilcileri Lazarus 

ve Moriltz’ dir (Aral ve diğ., 2001). Oyunun gelecek yaşam için bir ön hazırlık ve 

alıştırma olduğunu savunan kuram, öncül deneme kuramıdır. Bu kurama göre oyun 

içgüdüseldir (Çoban & Nacar, 2008). Çocuktaki saldırganlık gibi ilkel eğilimin oyun 

yoluyla boşalabileceğini düşünür ve temsilcisi Karl Gross’ dur (Aral ve diğ., 2001). 

Oyunu ilkel hareketlerin devamı olarak kabul eden ve oyunun bireyde var olan anti-

sosyal eğilimlerden arındırma işlevi olduğunu ileri süren kurama bağlantı kurma 

kuramı denmektedir (Erşan, 2006). Bu kuram öncül deneme kuramına karşıdır. Oyunla 

gelecekteki davranışlar arasında hiçbir ilgi kurulamaz (Çoban vee Nacar, 2008). 

Kuramın temsilcisi Stanley Hall’dir (Aral ve diğ., 2001). Bu kuramlarda oyunun neden 

oynandığı konusu üzerinde durulmuştur, oyunun şekli ve içeriği ile ilgilenilmemiştir 

(Baykoç Dönmez, 1992; Sevinç, 2004). 

2.1.3.2. Modern Kuramlar 

Modern kuramlar; uyarımsal geçiş, psiko-dinamik oyun, bilişsel gelişime dayalı 

oyun, sosyo-kültürel oyun olarak ayrılabilir (İnan, 2011). Bu kuramlarda çocuğun niçin 

oynadığı araştırılmaz oyunun içeriği anlaşılmaya çalışılır (Çoban ve Nacar, 2008). 

2.1.3.2.1. Uyarımsal geçiş kuramları  

Bu kurama göre oyun bir keşif sürecidir. Oyun uyaran arama davranışı olarak 

görülür. Çocuk bir nesneyi keşfetmeye başladıktan sonra o nesneyi nasıl 

kullanabileceğini düşünerek bunu etkinliğe dökmeye başladığında oyun ortaya çıkar 

(Öncü ve Özbay, 2007). 

2.1.3.2.2. Psiko-dinamik oyun kuramları  

Bu kuramlara göre her davranışın bir nedeni vardır. Çocuklar oyunlarında 

farkında olduğu veya olmadığı duygularını yansıtmaktadır. Bu nedenle oyun çocuğun 

davranışının ve kişiliğinin aynası olarak görülmektedir. Çocuk oyunda sevgi, nefret, 

kızgınlık gibi duygularını başkalarına ya da nesnelere yansıtır. Bu kuramlara göre oyun 

zor durumlar karşısında organizmanın rahatlaması ve çocuğun deneyim kazanmasını 

sağlayan bir denge unsurudur (Baykoç Dönmez, 1992; Sevinç 2004). 
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2.1.3.2.3. Bilişsel gelişime dayalı oyun kuramları 

Piaget’ in oyun kuramı bilişsel gelişime dayanır. Piaget, oyunu çocuğun deneyim 

ve bilgilerini birleştirdiği bir olgu olarak kabul eder ve zihin gelişimi ile arasında yakın 

bir ilişki olduğunu savunur. Ona göre oyun, özümlenen bilgilerin sisteme yerleştirilme 

yolu yani uyumdur (Sevinç, 2004). Piaget, oyun gelişimi ile bilişsel gelişim arasında bir 

ilişkinin olduğunu ifade eder. Piaget, oyun gelişimini farklı evrelerde incelemiştir. 

Birbirini sıra ile takip eden oyun evreleri, çocuğun bilişsel gelişimi ile paralellik 

göstermektedir. Oyunun gelişimini üç evrede incelemiştir (Aral ve diğ., 2001), bunlar; 

a) Duyu-Motor Dönemde Alıştırmalı Oyun (0-2 yaş) 

Tamamen fiziksel, devinimsel davranışlara bağlı olan çocukluğun ilk evresidir. 

Alıştırmalı oyun, 0-2 yaş arası, bakma, emme, elleri açıp kapama gibi duyu-motor 

gelişime bağlı hareketlerdir ve bunlar bu dönemde tekrarlanmaktadır. 

b) Sembolik (Simgesel) Oyun Dönemi (2-7 ya da 2-11 yaş arası) 

Çocuk, nesnelerin yokluğunda nesneleri zihinde canlandırabilmesi ile nesnelerin 

tüm evrenini ve nesneler arasındaki ilişkiyi simgeleyebilmekte ve bu dönemde çocuk 

gerçekte olan önemli olayları, oyunda gerçeğe uyma zorunluluğu bulunmadığı için, 

değişikliğe uğratır. Bu değişiklik sonucu simgelemeye gidilir. 

c) Kurallı Oyun Dönemi (11 veya 12 yaş sonrası) 

Zihinsel işlevlerin ileri düzeyde olduğu bu dönemde oyun kadar oyunun kuralları 

da oldukça önem arz etmektedir. 11-12 yaş döneminden sonraki dönem; adölesan, 

yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde de kurallı oyun özellikleri gözlemlenir 

(yetişkinlikte iskambil, satranç, spor oyunları gibi). Piaget’ in görüşüne göre; oyun, 

yaşam boyu süren gelişim ve öğrenme sürecini içerir. (Çoban ve Nacar, 2008). 

2.1.3.2.4. Sosyo-kültürel oyun kuramları 

Mellou (1994)’e göre bu kuramlar, çocuğun oyun aracılığıyla sosyal kural ve 

normları öğrendiği ve sosyal rolleri pekiştirdiği görüşünü vurgulamaktadır. Oyun 
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çocuğa günlük yaşamdaki işleri yapmak için gereken becerileri sağlarken öğrenme 

becerisini de geliştirir (Öncü ve Özbay, 2007).  

Vygotsky, sosyo-kültürel gelişim kuramcılarındadır. Ona göre oyun bir nevi 

keşiftir ve yeni bir oluşumun ürünüdür. Oyun, çözümlenemeyen çatışma ve 

çelişkilerden oluşur ve çocuğun bu durum karşısında hayali bir çözümü ortaya 

çıkarması olarak görülür. Oyunu sembol kullanma becerisinin gelişiminde çok önemli 

olduğunu savunur ve zihinsel yapıların araç ve sembol kullanımı yoluyla şekillendiğini 

ifade eder. Bununla beraber oyunu anlam çıkarma ve öğrenmeye yönelme olarak kabul 

eder. Yaratıcılığı ve bilişsel gelişimi bilgi işleme olarak ele alan eğitim psikologları ve 

dil bilimciler Vygotsky’ nin bu görüşleri üzerinde çalışarak oyunun hayali oyun, 

sembolik temsil, imgeler, haz ve eğlence gibi kavramlarla işbirliği içinde olduğunu 

ifade etmişlerdir (Saracho & Spodek 1995; Sevinç 2004). 

2.1.4. Oyunun Tarihçesi 

Oyunla ilgili kültürel ve tarihsel yaşantılar farklılık gösterir. Klasik metinlerde 

oyunun insanlığın varoluşu kadar eski olduğunu gösterir. Bu duruma göre Huizinga 

oyunlu yarışmaların ruhunun, kültürün kendisinden daha eski olduğunu, törenlerin 

kutsal oyunlardan olduğunu, şiirlerin oyunla beslendiğini, müzik ve dansın ise tamamen 

oyun olarak kabul edildiğini, savaşın kurallarında, soyluların davranışında bile oyunun 

etkili olduğunu söylemiştir (Aral ve diğ., 2001). 

Her çağda ve her sınıftan çocuk bulunduğu yerin ve zamanın etkisi altında oyun 

oynamıştır. Mısır'da, İran'da yapılan kazılarda türlü oyuncaklar bulunmuş. Eski Girit 

Uygarlığı'nın kalıntılarında çok güzel bebeklere, oyuncak ve ev eşyalarına rastlanmıştır 

(Çoban ve Nacar, 2008; Güven, 2006) 

En eski oyun aracı taştır. Eski Mısır’da tahtadan yapılmış bebekler, tahtadan veya 

taştan yapılmış topaçlar, kepek doldurulmuş toplar en eski oyun araçları olarak 

bulunmuştur. Tarihçiler uçurtmanın 3000 yıl önce Çin’de bulunduğunu, Romalı 

çocukların çember, araba ve topla oynadıklarını yazıyorlar. Arkeoloji müzelerinde ki 

buluntular ise Anadolu topraklarında da oyuncakların bulunduğunu göstermektedir. 

Pişmiş topraktan çıngırak, topaç, âşık kemiği, davul o çağ çocuklarının 



16 

 

oyuncaklarındandır. Ülkeden ülkeye, ulustan ulusa çocuk oyunlarında farklılıklar 

görülebilir. Bununla birlikte, dünyanın hemen her yerinde çocuk oyunlarının ortak 

yönleri ve özellikleri vardır (Çoban ve Nacar, 2008; Güven, 2006; Aral ve diğ., 2001). 

Oyunun özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

 Oyuncunun oyunda yer alması için herhangi bir zorunluluğu yoktur. Oyun bu 

özelliğini kaybettiği anda çekici ve keyif vermekten çıkar. 

 Oyunun önceden belirlenmiş kuralları ve zaman sınırları vardır. 

 Oyunun nasıl gelişeceği veya nasıl sonuçlanacağı önceden belli değildir. 

 Kurallı bir oyunda yeni bir şey üretilmez. 

 Gerçek yaşamdaki kuralların oyunda hiçbir geçerliliği yoktur, sadece oyunun 

kuralları vardır. 

 Oyunda, yaşamdan farklı bir konumda bulunma durumu vardır (Aral ve diğ., 

2001). 

2.1.5. Oyunun Önemi 

Oyun insanoğlunun var olduğu her çağ ve yerde varlığını eğitim ve gelişim 

açısından sürdürmüş önemli bir etkinliktir. Çocukların doğduklarından itibaren başlayan 

ve aşama aşama biçim ve içerik yönünden değişiklik gösteren oyun aktiviteleri onların 

bıkmadan, usanmadan yaptıkları belli becerileri geliştirici ve pekiştirici bir araç 

niteliğindedir (Pehlivan, 2005).  

Çocuğun kişiliği oyun içinde belirginleşmeye başlar, yetenekleri oyun içinde 

ortaya çıkar, yaşam ile ilgili deneyimlerini ve becerilerini çoğunlukla oyun içinde 

öğrenir. Çocuk oyun içinde düşünür, hareket eder, planlamalar yapar ve bunları da 

sözleri ile ifade, hareketleri ile belli eder. Çocuklar bazen kendi kendine oynarken bazen 

de diğer çocuklarla oynarken gerçekleştirdiği davranışları ile sosyal, bilişsel, psiko-

motor, yönden hangi gelişim evresinde bulunduğu konusunda da ipuçları verir.  
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Oyun, çocuğun kendini ifade edebildiği en dolaysız, en kolay, en anlamlı yoldur. 

Bir yetişkin, bir çocukla en iyi iletişimi oyun yoluyla gerçekleştirebilir. Açıkça dile 

getiremediği kızgınlık, düşmanlık duygularını, öfkesini oyununa yansıtır. Sevgisini, 

mutluluğunu yine oyunda sergileyebilir (Çoban ve Nacar, 2008). 

Çocukların duygularını dışa vurmaları, içlerindeki enerjiyi boşaltmaları, beceri 

geliştirmeleri, sorun çözebilmeleri, başkalarının duygularını ve kendi sınırlılıklarını 

anlama ve başkalarıyla iletişim kurmayı öğrenmeleri için oynamaları gerekmektedir 

(Öncü ve Özbay, 2007). 

Oyun çocuğa kendini tanımayı öğretir. Çocuk oyun yoluyla kendi güçlerini sınar, 

atılımlara girişir. Çocuk oynadıkça duyuları keskinleşir, yetenekleri gelişir, becerileri 

artar (Yavuzer, 1998). 

Çocuklar oyunlar yoluyla bedenlerini tanıma fırsatı bulurlar. Giriştikleri işlerin 

hangisinde başarı sağlayabileceklerini keşfeder, hangi durumlarda sınırlılıkları 

olduğunu öğrenebilirler (Öncü ve Özbay, 2007). 

Çocuk grup oyunlarında, diğer çocuklara göre rolünün ne olduğunu fark eder. 

Grup içinde yer almayı, gruba uyum sağlamayı öğrenir (Çoban ve Nacar, 2008). Empati 

kurma, akran ilişkilerini geliştirme imkânı bulur. Başkalarının hakkına saygı duymayı, 

kendi hakkını savunmayı oyun içinde öğrenir. 

Oyun, çocuğun hayal gücünü geliştirir, dil gelişimini sağlar, insanlar arası 

etkileşimini artırır, dikkatini toplamasında yardımcı olur. 

2.1.6. Oyunun Gelişim Alanlarına Etkisi 

2.1.6.1. Oyunun Fiziksel Gelişime Olan Etkisi 

Büyüme ve gelişme günümüzde nerdeyse iç içe geçmiş kelimeler olmasıyla 

beraber aslında bu iki kelimenin anlamı birbirinden oldukça farklıdır. Büyüme, bedenin 

boy ve ağırlık yönünden artışını, organların belli bir düzeye gelinceye kadar geçirdikleri 

biçim, hacim ve ağırlıkla ilgili değişmeleri kapsar. Gelişme ise vücut organlarının 

görevlerini yapabilecek şekilde farklılaşması ve organlar arasında işbirliğinin kurulması 
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şeklinde tanımlanabilir. Büyüme çocuğun fiziksel gelişimine yansırken, gelişme ise 

psiko-motor gelişim ile ilgili bir kavramdır (Aral ve diğ., 2001). 

Oyun sırasında çocuğun tüm bedeni hareket halindedir. Yapılan hareketlerin 

tekrarlanması ve birbirini takip etmesi çocuğun performansını artırmaktadır. Koşma, 

atlama tırmanma, sürünme, sıçrama vb. fiziksel güç gerektiren hareketleri içeren 

oyunlar, çocuğun vücut sistemlerinin(solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım sistemleri) 

düzenli çalışmasını sağlayarak fiziksel gelişimine katkı sağlamaktadır (Baykoç 

Dönmez, 1992; Poyraz 2003). Oyunda terleme yoluyla bedendeki zehirli atıkların 

atılması sağlanır. Çocukta biriken enerji yine oyun yoluyla sarf edilir (Öztürk, 2010). 

2.1.6.2. Oyunun Psiko-motor Gelişime Olan Etkisi 

Psiko-motor gelişim, fiziki büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişmesine 

paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanmasıdır (Öztürk, 2010). 

Çocuk doğduğunda tepkiye hazır olma, hız, durgun hareket, eşgüdüm, dinamik dikkat 

ve esneklik gibi psiko-motor yeteneklere sahiptir. Oyun ortamında bu yetenekler 

sağlıklı bir şekilde gelişir (Aral ve diğ., 2001). 

Çocuk oyunda bedenini çalıştırır, küçük ve büyük kaslarını çeşitli durumlarda ve 

çeşitli biçimlerde kullanarak geliştirir. Yürüme, koşma, atlama, atma, sekme, sıçrama, 

tırmanma gibi hareketlerle büyük kasların gelişmesine olanak sağlanır. İlgi köşelerinde, 

resim ve el işi etkinliklerinde oyunlarla ise tutma, bırakma, sıkma, yoğurma, delme, 

ilikleme, çözme, açma kapama, resim yapma, kesme, katlama, yapıştırma, buruşturma 

gibi hareketlerle küçük kaslarını geliştirir. Güç, hız, dikkat, koordinasyon (eşgüdüm), 

esneklik gibi psiko-motor yetenekleri de sağlıklı bir şekilde gelişir (Öztürk, 2010). 

2.1.6.3. Oyunun Bilişsel Gelişime Olan Etkisi 

Oyun oynayan çocuk, sosyal ortamlarda bulunduğundan çevresinin farkına varır, 

merak duygusuyla birlikte çevresini keşfetmek ister ve böylece bilgi sahibi olur. 

Problem çözme, mantıklı düşünme, dikkatini toplayarak yoğunlaşma, neden-sonuç 

ilişkisi kurabilme, eşleştirme-sınıflandırma gibi becerileri olumlu yönde ilerler. Bu 

nedenle oyun oynayarak yapılan eğitim daha aktif olarak gerçekleşir ve çocuğun 

öğrenmiş oldukları pekişerek kalıcı hale dönüşür. Oyunla eğitime etkin öğrenme, 
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yaşayarak, aktif öğrenme de denilmektedir. Oyunla eğitimde çocuk duygularını kullanır, 

dokunur, görür, duyar, hisseder. Böylece kalıcı ve kolay bir öğrenme ortamı sağlanır 

(Öztürk, 2010). 

2.1.6.4. Oyunun Dil Gelişimine Olan Etkisi 

İletişimin sembollerle ifade edilen kısmı olan dil, çocuğun yaşama başlamasıyla 

önce alıcı, sonra ifade edici şekilde gelişir. Oyun, çocuğun yaşantısının hemen hemen 

tümü olarak düşünülebilir. Çocuk bu yaşantıda, diğer bireylerle iletişimini sürdürmek 

için dili kullanmak zorundadır. Çocuk oyunlarının birçoğu dil gelişimini destekler (Aral 

ve diğ., 2001). 

Canlı bir oyun ortamında çocuğun sözcük dağarcığı gelişir, daha düzgün ve uzun 

cümleler kurmayı öğrenir; rahat konuşma ve düşüncelerini açıklama alışkanlığı kazanır. 

Sözlü olarak anlaşmayı, sorunlarını çözmeyi öğrenir (Öztürk, 2010). Çocuk, oyun 

ortamında ses tonlamalarını, doğaçlamaları, sesin kime ait olduğunu, sesin nereden 

geldiğini, taklit ederek farklı sesleri çıkarmayı, bilmediği kelimelerin anlamlarını 

öğrenir. 

2.1.6.5. Oyunun Duygusal Gelişime Olan Etkisi 

Küçük ya da büyük bir toplum içinde büyüyen bir çocuk yaşantısındaki olaylarda 

mutluluk, hüzün, korku, nefret, kaygı gibi birçok duyguyu da yaşayacaktır doğal olarak. 

Çocuğun yaşantısının büyük bir çoğunluğunu kapsayan oyunları da yaşamdan bir kesit 

olması sebebiyle bütün bu duyguları içinde barındıracaktır. Çocuğun kişiliğinin gelişimi 

ve ruhsal gelişiminde duyguların çok önemli etkiye sahip olduğu bilinmektedir. 

Yaşanan duyguların yaşanma biçimleri, yoğunlukları, diğer insanlarla paylaşılma şekli 

de başka birçok etken gibi çocuğun ruh sağlığını doğrudan etkilemektedir. 

Duygusal tepkilerini oyuna yansıtan çocuk, kendi yaşantısındaki duygusal 

ilişkileri, tepkileri gözleme yeteneği geliştirir. Çocuk çevresindeki diğer canlılarla 

etkileşimindeki duygusal tepkilerini oyunda tekrar yaşar. Çocuğun kendisine olan 

güveni artar, oyun yoluyla duygusal tepkilerini kontrol etmeyi, kendisi ve başkaları için 

sorumluluk almayı öğrenir. Oyun sayesinde ben merkezcilikten kurtulur (Aral ve diğ., 

2001). 
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2.1.6.6. Oyunun Sosyal Gelişime Olan Etkisi 

Çocuk oyunlarının hemen hepsi sosyal bir yapı içerir. Dolayısı ile her oyunun 

çocuğun sosyal gelişiminde az ya da çok etkisi vardır. Çocuklar oyun yolu ile sözel ve 

sözel olmayan sosyal kuralları öğrenirler. Oyun sayesinde çocuk toplum içindeki 

rolünü, nasıl ve ne şekilde hareket edeceğini öğrenir. Çocuk, arkadaşları ile işbirliği 

yapma ve kolektif çalışmanın olumlu yönlerini oyunla öğrenir. Çocuk oyun yoluyla 

arkadaşlık kurma, saygılı davranma gibi kuralları öğrenerek toplumsallaşmaktadır 

(Sevinç, 2004). 

 Oyun sayesinde çocuk toplum içindeki rolünü, nasıl ve ne şekilde hareket 

edeceğini öğrenir. Başkalarına yardımda bulunma alışkanlığını kazanır. Oyun, 

büyüklere karşı saygı, küçüklere karşı sevgi ve yardım hislerinin doğmasına ve 

kökleşmesine yardımcı olur. (Aral ve diğ., 2001). 

2.1.6.7. Oyunun Yaratıcılık Gelişimine Olan Etkisi 

Yaratıcı davranışlar algıların, duyuların ve duyarlılığın bir uyum içerisinde eğitilip 

geliştirilmesi sonucu ortaya çıkabilir. Çocukların oynadıkları her yerde yaratıcılık ortaya 

çıkar. Çünkü çocuklar hayal güçlerini her yerde her zaman ortaya koyar. Bunun içinse 

uygun ortamın sağlanması gerekir. Yaratıcılık gelişimini destekleyen dramatik oyun 

sayesinde çocuk paylaşmayı, sıra beklemeyi, başkaları ile anlaşmayı, materyalleri 

kullanmayı ve rolleri başarmayı öğrenir (Aral ve diğ., 2001). Bütün bunları öğrenmekle 

kalmaz çevresinden gördüğü her durumu, her olayı oyunlarına aktararak kendi yetenek 

ve kurallarını da bunlara katarak yeni şeyler ortaya çıkarır. 

2.1.7. Çocuklardaki Oyun Evreleri 

Çocukların oyun tercihleri yaşlarına ve gelişim düzeylerine göre çeşitlilik 

göstermektedir. Bu farklılıklar değişik araştırmacılar tarafından farklı şekillerde 

açıklanmıştır; 

Miltred Parten (1932) oyunu, çocuğun sosyal yönü açısından incelemiştir. Piaget 

(1962) oyun ve zihin gelişimi arasında temel bir ilişki olduğunu savunarak oyunu, 

bilişsel gelişimin ve olgunlaşma sürecinin temeli olarak değerlendirmektedir. Freud ise 
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oyun evrelerini psiko-analitik açıdan ele alarak oyunun, çocuğun ruhsal ve kişilik 

gelişimi üzerindeki etkilerine değinerek “Ben” duygusunun gelişiminde oyunun etkin 

bir rolü olduğunu savunmaktadır (Öztürk, 2010; Aral ve diğ., 2001; Öncü ve Özbay, 

2007; Erşan, 2006). 

2.1.7.1. Tek Başına Oyun 

Bu evre 0-2 yaş arasını kapsar. Bu dönemde çocuk genellikle tek başına oynar 

ancak kısa sürelerle diğer çocukları izler. İlk aylarda kendi organları ile ilgilenir ve 

başkalarıyla ilişki kurmaktan hoşlanmaz. Bu dönem zarfında çocuk nesneleri yakalar, 

ağzına götürür, nesneleri atar ve nesnelerden çıkan sesleri dinler. Kısacası çocuk bu 

dönemde kendisini ve çevresini gözleriyle, elleriyle ve bedeniyle tanımaya çalışır. Bu 

durum onun için birer oyundur. İlerleyen zamanda oyuncak paylaşımı olmaksızın çocuk 

oyuncaklarıyla tek başına oynar. Topunu yuvarlar, küplerden kuleler yapmaya çalışır, 

yaptığı işleri dikkatle inceler kendi kendine söylenir, sevinir, kızar. Yanında başka bir 

çocuk olsa bile onunla ilgilenmez ve oyuna devam eder. 

2.1.7.2. Paralel Oyun 

Bu evre 2-4 yaşlarında görülse de çocuktan çocuğa farklılıklar gösterdiği de 

bilinmektedir. Bu dönemde çocuk başka çocuklarla aynı ortamdadır fakat diğerlerinden 

bağımsız olarak oyunlarını sürdürür. Hatta aynı oyuncaklarla oynadıkları halde sosyal 

iletişimleri oldukça azdır; bir oyuncağı istemek, düşüncelerini söylemek gibi az iletişim 

gerektiren durumlar için etkileşim içinde olurlar. Bu dönemde çocuğun büyük kasları 

bir hayli gelişmiş, dil gelişimi daha ileri düzeydedir. Bu yüzden takla atmayı, topa 

vurmayı, yüksek yerlerde yürümeyi, bisiklete binmeyi becerebilirler. Bu dönemde yeni 

oyunlar yaratırlar, müzik mırıldanmaktan hoşlanırlar, temsili oyunlar oynamaktan zevk 

alırlar. 

2.1.7.3. Kurallı Oyun 

Bu dönemde çocuk başkalarıyla işbirliği yapabilecek aşamaya gelmiştir. Grup 

oyunlarına katılır. Bu dönem 4-6 yaşlarında görülür. Çocuk evini çevresini tanımaya 

başlar. Kurulan oyunlarda çocukların birbirlerine ihtiyaçları vardır ve oyun ancak 

birlikte oynandığında, işbirliği olduğunda amacına ulaşır. Oyunlar kurallarına göre 
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oynanır. Yarışmalı oyunları severler. Zekâ oyunlarına yönelirler. Çocuklar arasında 

gerçek sosyal bir iletişim vardır. 

2.1.8. Oyun Çeşitleri 

Oyunlar birçok alana birden hitap eden karmaşık, çok yönlü yapılardır. Çocuğun 

birçok yönden gelişimini destekler. Birçok oyun çocuğun hem zihinsel, hem sosyal, 

duygusal ve hem de bedensel becerilerini aynı anda geliştirme potansiyeline sahiptir 

(Gazezoğlu, 2007). 

Çocuğun geçirdiği oyun evrelerine paralel olarak oynadığı oyun çeşitleri de 

farklılık göstermektedir. Oyun evrelerinde farklı görüşler olduğu gibi, oyun 

sınıflandırmasında da eğitim bilimciler, psikologlar farklı görüşler ileri sürmektedir. 

2.1.8.1. Öz Yapılarına Göre Oyun Çeşitleri 

a) Hayali Oyunlar 

Çocuğun bir nesneyi veya olguyu, başka bir nesne veya olgu gibi düşünerek 

kurduğu oyunlara denir. Çocukların hayal gücünü, gözlem becerilerini ve 

yaratıcılıklarını geliştiren oyunlardır. Bu tür oyunlar 3 yaşına kadar kendi başına daha 

sonra da grup içinde oynanan oyunlardır Hayali oyunlar hemen hemen her konuyu 

kapsar. Bu nedenle evde, sokakta, anaokulunda kısacası her yerde oynanabilir (Çoban 

ve Nacar, 2008; Aral ve diğ., 2001; Öztürk, 2010). 

Piaget,”çocukların, hayali oyunlar aracılığıyla kendi sistemlerini kullanarak gerçek 

boyuta geçiş yaptıklarını”,ileri sürmektedir. Diğer bir deyişle; hayali oyunlar, çocuklar 

tarafından organize edilen gerçeklerle, çocukların anlayışları arasında bir köprü 

durumundadırlar (Ataç,1991). 

b) Kurallı Oyunlar 

Piaget’e göre kurallı oyunlar iki ya da daha fazla oyuncuyu gerektirir. Kural 

koymak, diğerlerinin bakış açılarına duyarlı olmayı ve yüksek derecede işbirliğini 

gerektirir. 
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Hayali oyunlarda olduğu gibi içeriği ve biçimi çocuklar tarafından belirlenen 

oyunlar değildir. Kurallı oyunlar önceden bir içeriğe ve sıralı bir davranış akışına sahip 

olan oyunlardır. Kurallar oyuna katılan her oyuncu için geçerlidir (Öztürk, 2010). 

Kurallar sadece oyun süresince geçerlidir. Oyundan zevk alma ancak kurallara 

uyulmasıyla gerçekleşebilir. Bütün bunlara ek olarak yetişkinlerin kuralları çocuklara 

iyi açıklaması ve oyun esnasında da hatırlatması, oyunu seçerken de çocuğun gelişim 

düzeyine uygun seçmesi gerekir. 

2.1.8.2. Oynandığı Yere Göre Oyun Çeşitleri 

a) Sınıf-Salon Oyunları 

Salon, sınıf gibi kapalı yerlerde, serbest zaman faaliyetleri saatinde, grup 

faaliyetleri ve oyun saatinde oynanan oyunlardır. Sınıf-salon oyunlarının en büyük 

özelliği oturarak oynanan veya fazla geniş hareket alanı gerektirmeyen oyunlar 

olmalarıdır. Bu oyunlar, ilgi köşelerinde oynanan hayali oyunlar, eğitici oyuncaklarla, 

bloklar ve masa oyuncakları ile oynanan oyunlar, müzikli oyunlar olduğu gibi kurallı 

oyunlar da olabilir (Öztürk, 2010). 

b) Açık Hava Oyunları 

Bahçede, kırda, sokakta, boş arazide, kısacası açık havanın olduğu her yerde 

oynanan oyunlardır. Açık hava oyunlarının sınıf-salon oyunlarından en belirgin farkı 

daha büyük bir alana sahip olunması, açık havada olunması ve de hareket imkânının 

daha fazla olmasıdır. Çocuklar sınıf-salon oyunlarında zaman zaman sıkılabilirler fakat 

açık hava oyunlarında genel itibari ile sıkıldıkları görülmez. Çocuklar açık havadayken 

doğa olaylarını gözlemleme imkânına, bu konuda tecrübe edinme şansına sahip olurlar. 

Çocukların deneyimlerine büyük katkı sağlar. Doğal maddelerle oynayabilir, hangi 

maddenin nasıl bir özelliğe sahip olduğunu da bu oyunlar esnasında keşfedebilirler 

(Aral ve diğ., 2001; Öztürk, 2010). 
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2.1.8.3. Araç Kullanımına Göre Oyun Çeşitleri 

a) Araçla Yapılan Oyunlar 

Çeşitli araçlarla oynanan oyunlara araçla yapılan oyunlar denir. Araçla yapılan 

oyunlarda çocuk farklı araçları tanır, dengeli tutmayı, atmayı, çevirmeyi, takmayı, 

çıkartmayı öğrenir. Onlarla birlikte ve onlara vücut koordinasyonunu sağlamaya çalışır 

(Öztürk, 2010).  

b) Araçsız Yapılan Oyunlar 

Bir araç gerektirmeden oynanan oyunlara; halka oyunlarına, koşmaca oyunlarına, 

taklit oyunlarına, şarkılı oyunlara “araçsız yapılan oyunlar” denir. 

c) Araçta Yapılan Oyunlar 

Bir oyuncağın üzerinde iken oynanan, yapılan oyunlara; tırmanma, denge, minder 

oyunlarına denir. 

2.1.8.4. Fiziksel Oyunlar: Hareketlilik Derecesine Göre Oyun Çeşitleri  

a) Isındırıcı Oyunlar 

Çocukların bedenlerini daha hareketli oyunlara hazırlamak için oynanan 

oyunlardır; oyunlaştırılmış bedensel hareketler, insan, hayvan taklitleri, müzikli veya 

müziksiz jimnastik hareketleri. 

b) Hareketli Oyunlar 

Belirli kurallara göre oynanan, oyun saatinde uygulanan ve hareket özelliği ağır 

basan; halka oyunları, yarışmalı oyunlar, açık hava oyunları, kurallı oyunlar gibi 

oyunlardır. 

c) Dinlendirici Oyunlar 

Hareketli oyunlarla yorulmuş olan çocukların dinlendirilmeleri amacıyla oynanan 

oyunlardır. 
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2.1.8.5. Müzikli Oyunlar ve Rontlar 

Müziğe eşlik ederek hareket etmek çocuklarda nefes almak kadar doğal bir 

olaydır. Çocuk konuşmayı öğrenmeden önce müziğe bütün vücudu ile tepki gösterir, 

çalınan bir müzik parçasının ritmine göre tempo tutar veya hareket eder (Öztürk, 2010). 

Birçok hareket müzik eşliğinde çocuğa öğretilebilir. 

2.1.8.6. Oynanan Materyale Göre Oyun Çeşitleri 

a) Evcilik Oyunları 

Bebekler, ev eşyaları, giysiler, çeşitli takılar vb materyallerle bazı rollere 

bürünerek canlandırmaların yapıldığı oyunlardır. Bu oyunlar tek ya da grup halinde 

oynanabilir. Genellikle konuları anne, baba, öğretmen, doktor, alış veriş yapma, 

temizlik, gündelik ev işleri konulardır. 

b) Yapı-İnşa Oyunları  

Bu oyun grubu çocukların yaratıcılıklarını geliştirir. Çocuklar hayallerinde 

canlandırdıkları yapıları inşa ederler. Çocukların yaptıkları inşalarını farklı şekillerde 

denemeleri küçük kas gelişimlerine olumlu etkide bulunur. Çocuk bu oyun grubunda 

çeşitli malzemeler (blok, lego, vb) kullanarak ortaya bir ürün, bir yapı çıkartır (Poyraz, 

2003; Sevinç, 2004). 

c) Manipülatif Oyun 

Bu oyun grubu çocuğun yap-boz, tak-çıkar, çivi çakma setleri, terzi çantası gibi 

küçük parçaları olan oyuncak grupları ile çalışmasını içerir. Bu oyun grubu içinde 

eşleştirme, gruplama, sıralama, renk şekil koordinasyonu gerektiren zihinsel gelişimi 

olumlu yönde etkileyen oyuncaklarda vardır. 

d) Doğal Materyallerle Oyun 

Çevrede ve doğada var olan toprak, su, çam ağacı yaprağı, kozalak, taş, ağaç 

dalları, yaprak çeşitleri, çiçek, deniz kabukları gibi doğal malzemelerle çocukların 

çevrelerini keşfettikleri, eğlendikleri ve de gözlemler yaptıkları oyunlardır. Bu 
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oyunlarda kullandıkları malzemelerle çocuk doğayı tanır, doğada bulunan malzemelerle 

yeni şeyler üretmeye çalışır. Böylece çocuk hayal gücünü daha çok kullanır. 

2.1.8.7. Taklit Oyun ve Dramatik Oyun 

Okul öncesi dönem çocuğu çevresinde gördüğü her şeyi taklit etmekten çok 

hoşlanır. Çocuk, bir kurbağanın sıçramasını, ördeğin yürüyüşünü, bir simitçinin simit 

diye bağırmasını, bastonuna dayanarak yürüyen bir ihtiyarın yürüyüşünü taklit ederek 

çevresindekileri tanımaya başlar (Pehlivan,2005).  

Dramatik oyunlar temel olarak öykünmeye (taklide) dayanır. Bir yetişkinin, 

öğretmenin müdahalesi olmadan rolleri istedikleri gibi oynayarak oyunu sürdürebilirler. 

Çocuklar dramatik oyunlar ile empati kurmayı, sosyal olayları anlamlandırmayı, grup 

içinde işbirliği yaparak sosyalleşmeyi öğrenirler. Çocukların oynadığı evcilik oyunları 

dramatik oyunların tipik örneğidir.  

2.1.9. Oyun İle İlgili Yapılan Araştırmalar 

Sutton, Fort (1933), Libermann, Wallach, Kogan (1965) ve Smilansky (1968) 

oyun oynayarak yetişen çocukların, oynamadan yetişen çocuklara göre, sosyal yönden 

daha aktif, yaratma güçlerinin daha fazla, kelime haznelerinin daha zengin, 

konuşmalarının daha zengin olduğunu kanıtlamışlardır. Yawkey ve Fox (1980), eğitici 

oyunlarının, çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklediğini ortaya koymuştur. 

Bennett (1984), öğrencinin gerçek öğrenmesini etkileyen tek faktörün oyun olduğunu 

belirtmiştir. Evans (1985), oyun çevresinin bir “öğrenme laboratuarı” olduğunun, ayrıca 

oyunların büyük bir moral kaynağı olduğunu belirtmektedir. Hall (1987), çocukların 

iletişim kurmada oyunun önemli bir etken olduğunu ortaya koymuştur. Bilen (1986) de, 

oyun yoluyla öğretimin konuları ilgi çekici bir hale getirdiğini, ancak uygulanışının 

diğer tekniklere oranla daha çok dikkat, yaratıcılık, hayal gücü, espri yeteneği ve sentez 

gücü gerektirdiğini vurgulamıştır (Karabacak, 1996). 

Şener (1996), 4-5 yaş grubu anaokulu çocuklarını bakış açısı alma becerisine 

dramatik ve inşa oyunun etkisini incelemiştir. Araştırmanın bulguları, verilen dramatik 

ve inşa oyunu eğitiminin çocukların bakış açısı alma becerisinin gelişimine anlamlı 

katkılarda bulunduğunu göstermiştir (Diken, 2012). 
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Yıldız (1992) araştırmasında İzmir il merkezindeki 136 kurumdaki 3-6 yaş 

grubunda çalışan 290 öğretmene geliştirdiği anketi uygulamıştır. Araştırmanın 

sonucunda:Araştırmada yer alan öğretmenlerin %98,97’si oyunun yararına 

inanmaktadır. Oyunun, zihinsel, duygusal, sosyal, motorsal becerilerini geliştirdiğini 

söyleyen öğretmenlerin oranı %95,17’dir. Öğretmenlerin %98,28’i sınıfında eğitici 

oyunları uygulamaktadırlar. Eğitici oyunların öğretmenlerce %54,14 ile en çok ana dili 

çalışmasından sonra oynatıldığı bulunmuştur. Öğretmenlerin %56,55’inin oynatacağı 

oyunlar için önceden eğitsel bir amaç belirlemesi yaptığı saptanmıştır. Öğretmenlerin 

%91,03’ü oyunun neşeli ve ilgi çekici olmasının, %82,07’si yeni davranışlar 

kazandırmayı, %79,66’sı ise süreyi çocukların ilgisine göre ayarlamayı dikkate almıştır. 

Öğretmenlerin oynatacağı oyunları seçip belirlemede kaynak olarak %73,79’u kitapları, 

%36,9’u kendisinin konuya göre geliştirdiği bilgisine ulaşılmıştır. Öğretmenlerin 

hareket oyunlarına katılımı en fazla %68,28 ile oyunun başlangıcından sonuna kadar 

çocukların oyununa katılmakla gerçekleştiği bulunmuştur. Öğretmenlerin çoğunluğunun 

günlük programlarında oyunu, yaygın olarak “Oyun Saati” ile sınırladıkları 

görülmüştür.  

Ahioğlu (1999), sembolik oyunun dört yaş çocuklarının dil kazanımına etkisini 

araştırdığı çalışmasında yaşları 48-54 aylar arasında bulunan 7’si kız 5’i erkek 12 

çocukla çalışmıştır. Çocukların altısı deney altısı kontrol grubunu oluşturmaktadır. 

Deney grubu ile yapılan sembolik oyun uygulamaları yirmi beş dakikadan haftada üç 

kere olmak üzere 2 ay sürdürülmüştür. Uygulamalar sırasında ses kayıtları alınmıştır. 

Analizler sonrasında, ortalama söz uzunluğu değişkeni deney ve kontrol grubunun ön 

test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu sonuçlar okul 

öncesi dönemdeki çocuklarda, uygulanan sembolik oyun eğitiminin, çocukların dil 

gelişimi düzeylerinin artırılmasında önemli olduğunu göstermiştir. 

Çelen (1999), çocukların oyun hakkına ilişkin ana-baba tutumlarını incelediği 

araştırmada, ebeveynlere “Çocuğun Oyun Hakkı” ile ilgili tutum ölçeği uygulamıştır. 

Yapılan araştırma sonucunda anne ve babaların çocuğun oyun haklarına ilişkin 

tutumlarında ana-babanın sosyo-ekonomik düzey ve öğrenim durumlarının etkili 

olduğu, çocuklarının cinsiyetinin ise bu tutumları etkilemediği bulunmuştur. 
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Aytekin (2001),okulöncesi eğitim programları içinde oyunun çocuğun gelişimine 

olan etkilerini araştırmak üzere 50 anasınıfı öğretmeni ve 400 anasınıfı öğrenci velisi ile 

yaptığı çalışmada, oyunun çocuğun yaşamında beslenme, solunum gibi temel öğelerden 

biri olduğu tespit edilmiştir. Okulöncesi eğitimde oyunun çocuğun gelişimi açısından 

büyük bir önemi olduğu ortaya çıkmıştır. Değişik oyunların çocuğun çeşitli yönlerdeki 

eğitimine etkide bulunarak fiziksel, psiko-motor, duygusal, zihinsel, dil ve sosyal 

gelişimini sağladığı sonucuna varılmıştır.  

Erden (2001), anaokullarına devam eden çocukların ebeveyn ve öğretmenlerinin 

çocuk oyun ve oyuncakları hakkındaki görüşlerini incelemiştir. Oyuncakların 

ebeveynlerin öğrenim durumuna, mesleklerine, çocuklarının cinsiyetlerine ve odalarının 

olup olmamasına, göre değişebileceğini ortaya koymuştur. Ebeveynlerin çocukların 

oyun arkadaşlarını seçmelerine izin verdiklerini, bazen oyunlarını kesebildiklerini 

belirlemiştir. Ayrıca ebeveynlerin oyuncak satın alırken, çocukların gelişim düzeyi, yaş 

ve ilgilerini göz önünde bulundurduklarını, oyuncaklara çocukların ulaşması gerektiği 

düşüncesine sahip olduklarını ve bunların ebeveynlerin öğrenim düzeylerine göre 

değiştiğini saptamıştır. Öğretmenlerin ise; en çok serbest oyuna zaman ayırdıkları, 

oyunların özelliklerine göre çeşitli gelişim alanlarını desteklediği fikrine sahip 

olduklarını belirlemiştir. Bununla birlikte, ihtiyaç duyulduğu için yöneticiyle birlikte 

karar verilip oyuncak alındığı, öğretmenlerin oyuncağı, gelişimde bir araç olarak 

düşündüklerini ortaya koymuş ve öğretmenlerin sınıf için zaman zaman oyuncak 

yaptıklarını belirlemiştir. 

Janson (2001), okul öncesi çocukların birlikte oyunlarında sadece fiziksel ortamın 

paylaşılmasından öte, birlikte oyunun ortak fiziksel mekân, sosyal düşünce ve deneyim, 

ortak semboller içerdiğini belirterek görme engelli ve gören çocukların birlikte oyun 

etkileşimini gözlemiştir. Elde ettiği bulgular sonucunda yetersizliği olan çocukların 

birlikte oyunlarda ortak sembolleri kullanamadıklarından dolayı birlikte oyunda sıkıntı 

yaşadıklarını belirtmiştir. Sonuç olarak bireysel özelliklerin birlikte oynanan oyunlarda 

önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Rayna (2001), yapmış olduğu bir araştırmada çocukların birlikte oyuna geçişlerini 

Piaget’ in teorileri açısından inceleyerek, birlikteliğin nasıl geliştiğini ve birlikteliğin 

kavram boyutunu hem teorik bilgiler ışığında hem de gözleme dayalı olarak ortaya 
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koymuştur. Bu çalışma çocuklarda birlikteliğin başlangıcında gerçekleşen olaylarla, 

paylaşma ve birlikteliğin kendiliğinden oluşan aktivitelerle ortaya çıkışı ve bilişsel 

boyutu ile ilgilidir. Araştırma Fransa’daki gündüz bakım evlerinde Piaget’ in teorik 

çatısı altında ve araştırmacının amaçları doğrultusunda organize edilmiş paylaşımlı 

aktivitelerin, 1-4 yaşları arası çocuklarda ortaya çıkışını incelemiştir. İncelemeler 

araştırma sırasında kaydedilmiş videokasetleri üzerinden yapılmıştır. Bu çalışmada 

karşılıklı etkileşimin, kavrama yeteneği ve paylaşımcı oyunun gelişmesinde önemli bir 

rolü olduğundan söz edilmektedir. Sonuçlar aynı zamanda çocukların erken dönemlerde 

sosyo-bilişsel yeteneklerdeki becerilerini de göstermektedir. Bu durum Piaget’ in 

teorisinin bir kısmıyla örtüşmektedir. Piaget teorisine göre bilgi edinme süreci konuşma 

ve kontrol edilme durumunda başlar, işbirliği de bunun sonucunda oluşur. 

Leseman, Rollenberg & Rispens (2001), çocuk yuvalarında yaptıkları bir 

çalışmada, çocuk merkezli serbest oyun ve öğretmen yönetimindeki çalışma 

etkinliklerini, bilişsel bilgi yapılandırılması yönünden karşılaştırmışlardır. Bu araştırma 

Piaget ve Vygotsky’ nin savunduğu sosyo-kültürel modele göre yapılandırılmış erken 

çocukluk eğitim müfredatındaki iki eğitim durumunda çocukların davranışları ve sosyal 

etkileşimlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Hollanda’nın orta büyüklükteki 

bir şehrinde yedi anasınıfında ortalama yaşı 53 ay ve anadilleri Flamanca olan 40 çocuk 

(24 kız,16 erkek) ile yapılmıştır. Araştırmanın temel konusu; serbest oyun durumlarında 

ve çalışma etkinliklerinde çocukların sosyal yakınlaşma hareketlerini(iki taraflı anlayış 

ve düşünce paylaşımı) ve bilgi inşalarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmada serbest oyun 

zamanında çocuklar, oyun seçimi ve yalnız veya birlikte oynama konusunda tamamen 

özgür bırakılmıştır. Çalışma etkinliklerinde ise öğretmen çocuklara bir ödev vermiş ve 

bunun grup halinde yapılmasını istemiştir. Tüm çocukların video kayıtları alınmış ve 

her sınıftan yakalarına mikrofon takılmış 6 çocuğun her biri bu farklı iki eğitim 

durumunda 6 dakika izlenmiştir. Ayrıca çocukların annelerinden çocuklarının kişisel 

özellikleri hakkında bir anket doldurmaları istenmiştir. Bulgular değerlendirilirken 

çocukla ilgili faktörler(karakter yapısı, zihinsel beceriler ve ailenin sosyo-ekonomik 

yapısı) ve ortamla ilgili faktörler (akran ve öğretmen davranışları) göz önüne alınmıştır. 

Sonuçta öğretmenlerin çalışma etkinliklerine daha fazla katılım gösterdikleri ve bilgi 

inşası konusunda çocuklara rehberlik ettikleri görülmüştür. Ayrıca çocukların serbest 

oyun sırasında birbirleriyle daha yüksek düzeyde sözel iletişim kurdukları, çalışma 
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sırasında ise sözel iletişimin sınırlı olduğu ve bunun çoğunluğunun öğretmenle yapıldığı 

belirlenmiştir. 

Howard (2002), çocukların oyun, çalışma(iş) ve öğrenmeyi nasıl algıladıklarını 

belirlemek için 3 ve 6 yas arasındaki 57 erkek 54 kız 111 çocuk üzerinde araştırma 

yapmıştır. Kentsel ve kırsal, özel ve resmi, anaokulu ve ilkokul olmak üzere farklı tipte 

altı alandaki çocuklarla yapılan çalışma iki kısımdan oluşmuştur. Birinci kısımda 

çocuklara oyun, çalışma ve öğrenme aktivitelerini içeren değişik fotoğraflar 

inceletilerek fotoğraftakileri oyun/çalışma ve öğrenme/öğrenmeme şeklinde 

sınıflandırmaları istenmiştir. İkinci kısımda ise çocuklara daha az sayıda fotoğraf 

gösterilerek tekrar sınıflama yapmaları ve seçimlerini belirlemeleri istenmiştir. Yapılan 

araştırma sonucu çocukların oyun, çalışma ve öğrenmeyi ayırt edebildikleri 

görülmüştür. Çocukların seçimlerinde, aktivitenin yapısı ve materyallerin yanı sıra 

mekân, ortamda yetişkin bulunup bulunmayışı, pozitif etki gibi etmenlerde etkili 

olmuştur. Elde edilen veriler sonucunda oyun ve öğrenmeme, çalışma ve öğrenme 

arasında pozitif bir korelasyon olduğu görülmüştür. 

Erden ve Alisinanoğlu (2002), abaveynlerin öğrenim düzeyi arttıkça çocuklarının 

oyun arkadaşlarını seçmelerinde izin verme (özgür bırakma) oranlarının da arttığını 

ortaya koymaktadır. Aynı zamanda ebeveynlerin öğrenim düzeyi yükseldikçe 

çocukların oyununu yarım bıraktırmama oranlarının yükseldiği ve böylece oyuna 

verilen önemin arttığı da ifade edilmektedir. Ebeveynlerin çocuklarıyla oyun oynama 

durumları ve sıkıldıklarında ise ebeveynin öğrenim düzeyinin etkisinin önemsiz olduğu 

belirlenmiştir. 

Gmitrova (2003) anaokulu çocuklarının bilişsel gelişiminde öğretmen merkezli ve 

çocuk merkezli taklit oyunlarının etkisini incelemiş ve bilişsel uyum ve nitelikli taklit 

oyun arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Araştırmada, oyun sürecinde küçük 

guruplarda çocuk merkezli oyun ve sınıf katılımı ile öğretmen yönetiminin baskın 

olduğu öğretmen-merkezli oyun olmak üzere iki yapı incelemiştir. Gözlenen çocuklar 

aynı coğrafi yapı, benzer etnik ve sosyo-ekonomik özelliklerden seçilmiştir. 26 kez 

yapılan gözlemlerde 16.144 çocuk davranışı ölçülmüştür (bunların 10.744’ü öğretmen 

yönetiminde, 5.370’i öğretmenin rehber olduğu oyun guruplarında gözlenmiştir). 

Sonuçlar, 6 yaşın altındaki çocuklarda oyun temelli müfredatı destekleyen bilişsel 
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gelişim ilkeleri ile uyumlu çıkmıştır. Gmitrova yaptığı bu araştırmada deney gurupların 

da ki oyun organizasyonlarında öğretmen uyaranı ve bilişsel alanda çocuk davranışı 

arasında yüksek bir pozitif korelasyon bulmuştur. 

Çok ve arkadaşları (2004)’nın, Ankara’da farklı (alt, orta ve üst sosyoekonomik 

düzeydeki) okul bahçeleri ve sokaklarda oynanan oyunların gözlemlenmesine dayalı 

olarak yürüttükleri bu araştırmada saptanan temel bulgular şöyledir: Sokaklarda, okul 

bahçelerindekinden daha az oyun gözlemlenmiştir. Sokaklarda ve okul bahçelerinde alt 

sosyoekonomik düzeyde, orta ve üst sosyoekonomik düzeydekinden daha fazla oyun 

gözlemlenmiştir. Sokakta ve okul bahçelerinde farklı oyunların oynanmadığı ancak 

oynanan oyunların frekansının farklılaştığı da gözlemlenmiştir. Okul bahçelerinde en 

fazla sarkılı/tekerlemeli oyun gözlemlenmesine karşılık, sokaklarda en çok top 

oyunlarına rastlanmıştır. Cinsiyet farkı konusunda da, okul konusunda da, okul 

bahçelerinde daha çok yalnız kızların, sokaklarda da yalnız erkeklerin oynadıkları 

oyunlar en fazla gözlemlenmiştir ve bu durum, gözlemlenen oyun türüyle ilişkili 

görünmektedir. 

Danışman (2004), sistematik oyun etkinlikleri uygulamanın beş-altı yaş okul 

öncesi dönem çocuklarının dil gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğunu ve erkek 

çocukların bu uygulamadan kız çocuklarından daha fazla yararlandıklarını 

belirtmektedir. Türkmenoğlu (2005), 60-72 aylık çocukların matematik becerilerini 

kazanmalarında “oyun yoluyla matematik becerilerini kazandırma programı” nın etkili 

olduğunu ortaya koymuştur. Kefi (2006), okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 

yaş grubu çocuklarla gerçekleştirilen yaratıcı sanat etkinliklerinin uygulamasında oyun 

yönteminin geleneksel yöntemden daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Gül (2006), 

anasınıfına devam eden alt sosyo-ekonomik düzeydeki 61-72 aylık çocuklara sembolik 

oyun eğitimi vermiş ve bu eğitimin çocukların genel gelişim durumlarına etkisini 

incelemiştir. Bulgular, verilen sembolik oyun eğitiminin çocukların, psikomotor, dil ve 

bilişsel gelişimde anlamlı farklılıklar ortaya koyduğunu gösterirken sosyal duygusal 

gelişim alanında ise anlamlı bir fark yaratmadığını göstermiştir (Diken, 2012). 

Erşan (2006), okulöncesi eğitim kurumuna devam eden altı yaş gurubu çocukların 

oyun ve çalışmayı nasıl algıladıklarını incelemek için Ankara ili Çankaya ilçesindeki 

ilköğretim okullarının anaokullarında toplam 362 çocuğa oyun ve çalışma etkinliklerini 
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içeren fotoğraflar gösterilmiştir. Araştırma sonucunda kız ve erkek çocukların oyun ve 

çalışmayı ayırt etmelerinde cinsiyet faktörünün etkili olmadığı görülmüştür. Çocuğun, 

öğretmenin oyundaki bir oyuncu olmaktan çok, oyunu yönlendiren veya oyuna 

müdahale eden bir pozisyonda olduğu durumda, ortamda oyuncakların bulunmasına 

rağmen oyun ve çalışma arasında azda olsa bir karışıklık yaşandığı belirlenmiştir. Aynı 

zamanda çocuklara verilen bazı oyun malzemelerinin çalışma amaçlı olarak 

sunulmasının veya bazı gerçek malzemelerin oyun malzemesi olarak sunulmasının, 

çocukların algılamalarını etkilediği görülmüştür.  

Gazezoğlu (2007), okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş 

çocuklarına öz bakım becerilerinin kazandırılmasında oyun yoluyla öğretim yönteminin 

etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Özdenk (2007), okul öncesi kuruma devam eden altı yaş çocuklarının psikomotor 

gelişimlerinde oyun yoluyla verilen eğitimin, çocukların psikomotor becerilerinin 

gelişmesinde etkili olduğunu göstermiştir. 

Durualp ve Aral (2010), anasınıfına devam eden altı yaşındaki çocukların sosyal 

becerilerine Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi Programının etkisini incelenmiştir. 

Araştırmada öntest-sontest-kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. 

Araştırmada ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden normal gelişim gösteren 

altı yaşındaki (60-72 ay) 96 çocuk (deney: 48, kontrol: 48) alınmıştır. Deney 

grubundaki çocuklara sekiz hafta süresince haftada üç kez Oyun Temelli Sosyal Beceri 

Eğitimi Programı uygulanmıştır. Eğitim programı uygulanmadığı zamanlarda deney 

grubundaki çocuklar ile kontrol grubundaki çocuklar mevcut okul öncesi eğitimlerine 

devam etmişlerdir. Veri toplamada 'Aile Bilgi Formu' ile Acun Kapıkıran ve 

diğerlerinin (2006) geliştirdiği 'Sosyal Beceri Ölçeği' kullanılmıştır. Veriler, tek faktörlü 

Kovaryans analizi ve t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçta deney ve kontrol 

grubundaki çocukların sosyal beceri puanları arasında anlamlı farklılık olduğu 

(p<0,001) belirlenmiştir. Deney grubundaki çocuklara bir ay sonra kalıcılık testi 

uygulanmış, sontest ile kalıcılık testi puan ortalamaları arasında farklılığın anlamlı 

olmadığı (p>0,05) ve eğitim programının etkisinin halen devam ettiği görülmüştür. 
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Erbay ve Durmuşoğlu Saltalı (2012), anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının 

günlük yaşantılarında oyunun yerini ve annelerinin oyuna ilişkin algılarını araştırmışlar. 

Araştırmanın çalışma grubunu anasınıflarına devam eden altı yaşında çocuğa sahip 88 

anne oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 

verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki 

soruların yüz yüze görüşme yöntemiyle annelere sorulmasıyla elde edilmiştir. Annelere 

çocukların okul dışındaki günlük rutin etkinlikleri, çocuğun oyun arkadaşlığını kimin 

yaptığı, çocuğun nerede oyun oynadığı, annelerin çocuklarıyla oyun oynama konusunda 

yaşadıkları sıkıntılar ve annelerin oyun etkinliklerini nasıl anlamlandırdığı konusunda 

açık uçlu sorular yöneltilmiş ve bu konudaki görüşleri saptanmaya çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda çocukların okul dışı zamanlarının çoğunu oyun oynayarak ve 

televizyon izleyerek geçirdikleri, oyunlarını en çok arkadaşlarıyla ve anne-babalarıyla 

oynadıkları, ev içerisinde en çok kendi odaları ve salonda oyun oynadıkları 

bulunmuştur. Anneler çocuklarla oyun oynama konusunda ise en çok yorgunluk 

konusunda sıkıntı yaşamaktadır. 

Metin-Aslan ve Tuğrul (2013), anaokuluna devam eden çocukların oyunları 

sırasında ortaya çıkan zorbalık ve oyun davranışlarını gözlem yöntemi tekniği 

kullanarak; cinsiyet, kardeş durumu ve okul öncesi eğitimi alma suresine göre farklılık 

gösterip göstermediğini tespit etmişlerdir. Zorbalık ve oyun davranışlarının tespiti için 

Erken Çocukluk Dönemi Oyun ve Saldırganlık Gözlem Yöntemi geliştirilmiştir. Bu 

gözlem yönteminden elde edilen sonuçlara göre; fiziksel zorbalık davranış puanı yüksek 

olan çocukların fiziksel zorbalık davranışı, ilişkisel mağdur olma durumu, paralel oyun 

ve oyun dışı davranışlar cinsiyet değişkenine göre; sosyal yapı inşa oyun ise cinsiyet, 

kardeş durumu ve okul öncesi eğitimi alma süresinin ortak etkileşimine göre 

farklılaştığı tespit edilmiştir. Diğer bir yönden ise; ilişkisel zorbalık davranışı puanı 

yüksek olan çocukların ise fiziksel zorbalık davranışı, sosyal yapı inşa oyunu ve oyun 

dışı davranışlar cinsiyet değişkenine göre farklılaştığı bulunmuştur. 

2.2. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA AKRAN İLİŞKİLERİ 

Kemple (1991), akran ilişkilerini yetişkin-çocuk ilişkisinden farklı olarak, kendine 

özgü özellikleri olan ve çocuğun sosyal gelişimi açısından büyük önem taşıyan ve 
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yetişkinlerle olan ilişkilerinde sahip olamayacağı türde farklı rollere sahip oldukları 

ilişkilerdir olarak ifade etmiştir (Ummanel, 2007). 

Hay (2005)’e göre akran ilişkileri, dikkat becerisi, duygularını kontrol etme, 

içgüdülerini kontrol etme, taklit etme, sebep-sonuç ilişkisini anlayabilme ve dil 

becerisine bağlı olarak gelişmektedir. 

Kaymak, Bilbay ve Çetin (2001)’e göre çocukların akran ilişkileri dört iletişim 

yapısı içerisinde gerçekleşmektedir: 

1. Bağımsızlık: Çocuk diğerleriyle etkileşime girmeden oyununu veya etkinliğini 

sürdürür. 

2. Paralellik: Çocuk etkinliğini iki veya daha fazla kişi ile bağımsız olarak 

sürdürür. 

3. Tamamlayıcı evre: Çocuklar arasında işbirliği varmış gibi gözükse de 

etkinliklere birbirlerinden bağımsız olarak rollerini sürdürürler. 

4. Etkileşimci evre: Çocuklar birbirleriyle etkileşimde bulunarak rollerini 

sürdürürler. 

Lewinger (1986)’e göre ise akran ilişkileri beş grupta sıralanabilmektedir: 

1. Tanışma: Birbiri ile yakınlık kurma. 

2. Gelişme: İlişkinin gelişmesi. 

3. Sürdürme ve Pekiştirme: İlişkinin sürdürülmesi ve içselleştirilmesi. 

4. Bozulma: İlişkinin bozulması.  

5. Bitme: İlişkinin bir nedenden ötürü sora ermesi. 

Görüldüğü üzere akran ilişkileri ve bu ilişkilerin oluşumu farklı şekillerde 

değerlendirilebilmektedir (Ummanel, 2007) 
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Akran ilişkilerinin çocuğun hayatında kısa ve uzun süreli etkileri akranların 

önemini arttırmaktadır. Okul öncesi dönemde, olumlu akran ilişkileri, çocukların kısa 

sürede okula uyumunu kolaylaştırmakta, bilişsel becerileri, sosyal yeterliği, duygusal 

düzeni desteklemekte ve yeni bilgi, beceri ve davranışların öğrenilmesini 

kolaylaştırmaktadır (Çetin, Bilbay ve Kaymak, 2001). 

Akranların, gelişim alanlarına sağladığı katkıların yanı sıra bilgi kaynağı, model 

olma, paylaşım, eşitlik, rehber olma gibi işlevleri de söz konusudur. Akranlar 

birbirlerine model olarak, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklerler (Batey, 2002, 

Akt.: Gülay, 2008). Okul öncesi dönemdeki olumlu akran ilişkileri, yıllar boyunca 

sosyal kabulü ve sosyal yeterliği etkileyebilmektedir. 

Okul öncesi dönemde başlayan akranlarla iletişim, çocuğun dış dünyayı 

anlayarak, çevresel uyaranlara karşı uyum sağlamasını kolaylaştırır. Başka bir deyişle, 

çocuğun sağlıklı bir biçimde bireyselleşmesi ve toplumsallaşması akran grupları 

içindeki etkileşimiyle yakından ilişkilidir. Bireysel önem ve değer duygularını 

geliştirdiği her türlü olumlu deneyim çocuğun sosyal gelişimini olumlu yönde etkiler 

(Yılmaz, 2012). 

2.2.1. Akran İlişkileri İle İlgili Terimler 

2.2.1.1. Sosyal Gelişim 

Doğumdan itibaren başlayan, yaşam boyu devam eden, kişinin başkaları ile iyi 

ilişkiler kurmasını ve içinde yaşadığı topluma uyumunu sağlayan bir süreçtir (Arı, 2005). 

Toplumsal beklentilere uygunluk gösteren, kazanılmış davranış yeteneği olarak 

tanımlanabilen sosyal gelişme, geniş anlamda bireyin doğumuyla başlayan bir evreyi, 

dar anlamda ise günlük davranış gelişimini kapsar (Yapıcı, 2005). 

Yavuzer (2011)’e göre sosyal gelişim; “toplumsal beklentilere uygunluk gösteren, 

kazanılmış davranış yeteneği” olarak tanımlanmaktadır. 

Gander ve Gardiner (1993)’a göre sosyal gelişim; “Bireyin içinde yaşadığı 

toplumsal uyaranlarına, grup yaşamının kural ve zorunluluklarına karşı duyarlılık 
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geliştirmesi; bunun sonucunda da yaşadığı kültürde bulunan diğer kişilerle uyum içinde 

olma süreci” olarak tanımlanmıştır. 

İnsanın içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevreye uyum sağlayabilmesi sağlıklı, 

mutlu ve başarılı bir hayat sürebilmesi için oldukça önemlidir. Bu nedenle sosyal 

gelişim, insan hayatında büyük bir önem taşımaktadır (Çağdaş ve Seçer, 2005).  

Okulöncesi dönem sosyal gelişimin başladığı ve şekillendiği bir dönemdir. 

Okulöncesi eğitim kurumları da çocukların oyun ve arkadaş ihtiyacını karşılayarak 

sosyal gelişimine önemli katkılar sağlarlar. Yani aileden sonra akranlar sosyal gelişimi 

destekler. Ailede güvenli bağlanma ve sağlıklı bir sosyalleşme gerçekleştiren çocuklar, 

başarılı akran ilişkileri gerçekleştirecektir. Akranları tarafından sevilen ve kabul edilen 

bireyler olacaktır (Gülay,2008; Çağdaş ve Seçer, 2005). 

2.2.1.2. Sosyal Yeterlik 

Kişinin birtakım sosyal ilişkileri yürütebilmesinde gerekli becerilerin kazanılmış 

olup olmadığını ifade eder. Bu anlamda bir ölçüte göre kişinin değerlendirilmesini 

içerir. Bir kişiye “Sosyal Yeterli” demek bir takım ölçütleri karşılayabiliyor demektir. 

Yeterlik bir diğer açıdan içsel bir duygudur. “Kişi kendini o açıdan nasıl görmektedir?” 

sorusunun yanıtını oluşturur (Sökmen, 2010).  

Araştırmacılar tarafından sosyal yeterlilik uyumsal davranış, sosyal beceriler ve 

akran kabulü; sözel ve sözel olmayan davranışlar; sosyal beceriler, duygusal faktör ve 

kendini kontrol etme; girdi, süreç ve çıktı gibi çeşitli alt boyutlarda ele alınmıştır 

(Çimen, 2009). Akran ilişkileri doğrudan sosyal becerilerle, dolaylı olarak da sosyal 

yeterlik ve uyumlu davranışla etkileşim halindedir. Akran grubu içinde sergilenen 

sosyal beceriler, sosyal yeterliği geliştirecektir. Böylece uyumlu davranışlar artacaktır. 

Sosyal becerilere sahip çocuklar, sosyal yeterliğe ve uyumlu davranışlara da sahip 

olacaklardır. Böylece akranları tarafından kabul edileceklerdir. Özetle akran kabulü, 

sosyal beceriler, sosyal yeterlik ve uyumlu davranış ile şekillenmektedir (Gülay, 2010). 
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2.2.1.3. Sosyal Beceri 

Sosyal beceriler, kişiler arası ilişkilerde sosyal bilgiyi alma, çözümleme ve uygun 

tepkilerde bulunma, hedefe yönelik ve sosyal bağlama göre değişen; hem gözlenebilen 

hem de gözlenemeyen bilişsel ve duyuşsal öğeleri içeren ve öğrenilebilir davranışlardır 

(Yüksel,2004). 

Korinek & Popp'a (1997) göre sosyal beceriler; kelimeler ve ses tonu gibi sözel ve 

yüz ifadesi, hareketler, beden duruşu gibi sözel olmayan davranışları içerir. Bu tür 

davranışlar, akranlar ve yetişkinlerle kurulan ilişkilerin sonucunda ortaya çıkar 

(Günindi, 2011). 

Collins & Collins’in sosyal becerileri, sözsüz ve sözel olarak ikiye ayırdığı tanım 

da, sözsüz öğeler bedensel duruş, jestler ve beden hareketleri, fiziksel yakınlık, 

dokunma, göz kontağı, gülümseme, yüz ifadesi, sözel öğeler ise; konuşma ve sesin 

nitelikleri, sesin azlığı veya çokluğu, konuşmanın açıklığı olarak ifade etmişlerdir (Sarı, 

2007). 

Calderalla & Merrell (1997) sosyal becerilerinin boyutlarını ayrıntılı bir şekilde 

sınıflandırabilmek için araştırma yapmışlardır. Öncelikle, kapsamlı alan yazın çalışması 

sonucunda çocuk ve ergenlerle yürütülmüş 21 araştırma belirlemişlerdir. Bu 

çalışmaların gözden geçirilmesi için yapılan meta analiz sonucu çocuk ve ergen sosyal 

becerilerinde beş boyut saptamışlardır. (Merrell & Gimpel, 1998). Bu boyutlar ve 

kapsadıkları beceriler şunlardır: 

1. Akran İlişkili Beceriler 

● Arkadaşlarını takdir etme, 

● İhtiyaç duyduğunda arkadaşlarından yardım isteme veya onlara yardım etme, 

● Oyuna ve etkileşime arkadaşlarını davet etme, 

● Arkadaşlarıyla konuşma ve tartışmalara katılma, 

● Arkadaşlarının haklarını savunma, 
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● Arkadaşlarının duygularına duyarlı olma, 

● Akranlarıyla yaptığı çalışmalarda liderlik rolünü üstlenme, 

● Kolaylıkla arkadaşlık kurma, 

● Espri anlayışına sahip olma. 

2. Kendini Kontrol Etme (self-management) Becerileri 

● Kızgınlığını kontrol etme, 

● Problem ortaya çıktığı zaman serinkanlı olma, 

● Kurallara uyma, sınırlarını kabul etme, 

● Uygun durumlarda başkalarıyla uzlaşma, 

● İyi eleştiriler alma, başkalarının eleştirilerini kabul etme. 

3. Akademik Beceriler 

● Bağımsız olarak çalışma, bağımsız olarak görevlerini başarma, 

● Öğretmenin yönergelerini dinleme ve gerçekleştirme, 

● Serbest zamanlarını uygun bir şekilde kullanma, 

● İhtiyaç duyduğunda, uygun bir şekilde yardım isteme. 

4. Uyma (compliance skills) Becerileri 

● Yönergelere uyma, 

● Kuralları takip etme, 

● Materyallerini, oyuncaklarını ve kendisine ait olan diğer şeyleri paylaşma, 

● Ödevini bitirme, sorumluluklarını yerine getirme, 

● Yapıcı eleştiriye uygun bir şekilde tepkide bulunma. 
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5. Atılganlık (assertion) Becerileri 

● Başkalarıyla konuşmak için girişimde bulunma, 

● Oyun oynamak için arkadaşlarını davet etme, 

● Kendisi için güzel şeyler yapma ve söyleme, 

● Kendisinden emin olma, 

● Alışık olmadığı kuralları sorma, 

● Yeni insanlara kendini tanıtma, 

● Karşı cins ile rahat olma, 

● Duygularını ifade etme, 

● Çalışmalara ve gruba uygun bir şekilde katılma(Elibol Gültekin, 2008). 

Carledge & Milburn (1980)’a göre, çocuklar, sosyal becerileri anne-babalarıyla ya 

da bakıcı konumunda ki kişilerle yaşadıkları ilişkilerinde öğrenirler, daha sonra sosyal 

gruba kardeşler, akranlar ve diğer yetişkinler katılır ve sosyal beceriler bu etkileşim ile 

oluşmaya başlar (Özabacı, 2006).  

Sosyal beceri kavramının tanımlanması, becerilerin kişilik, anne-baba tutumları, 

zekâ, dil, algı, değer, kültür, tutum, ilgi gibi çeşitli faktörlerden etkileniyor olması 

nedeniyle oldukça güçtür. Yapılan tanımlamalara bakıldığında ise sosyal beceriler 

çeşitli değişkenlerle ilişkilendirilmiştir. Bu değişkenler arasında ise çocuğun sosyal 

becerilerini en çok etkileyen değişkenler arasında kişiler arası etkileşimin ilk olarak 

oluştuğu anne-baba ilişkisi ve sonrasında akran ilişkileri olduğu görülmektedir. 

Bireylerin yetişkinlikte sergileyeceği tutum ve davranışların temellerinin okul öncesi 

dönemde atıldığı birçok teori tarafından iddia edildiği gibi, gerçekleştirilen birçok 

araştırmada da kanıtlanmıştır. Okul öncesi dönemde çocuğun sosyal becerilerinin 

gelişmesinde anne-baba tutumlarından sonra önemli rolü olan ve sosyal becerileri 

doğrudan etkileyen faktör akran ilişkileridir. 
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2.2.2. Akran İlişkilerinin Okul Öncesi Dönemde Gelişimi 

Doğumla başlayan sosyal ilişkilerde akranlarla ilk etkileşimin hastanelerdeki 

bebek bekleme odalarında kurulduğu söylenebilir (Sagi & Hoffman, 1976; Simner, 

1971, Akt. Ummanel, 2007). Vandell & Mueller (1995), bebekleri bir laboratuarda bir 

araya getirdiklerinde, dokunmanın izlediği bakma 3. ve 4. aylar arasında, akrana yönelik 

gülümsemeler ve cıvıldamalar ise 6. ayda görülmeye başladığını bu sosyal tepkilerin 

birinci yılın sonunda ara sıra karşılıklı etkileşim alışverişleri başlayıncaya kadar arttığını 

gözlemlemişlerdir. Söz konusu durumlarda bebekler gülümser, ellerini kollarını hareket 

ettirir ya da başka türlü oyun arkadaşının davranışlarını taklit ederler (Berk, 2013). 

1-2 yaşları arasında küçük çocuklar başkalarının kendilerinden farklı düşünce, 

istek ve duygularının olduğunu anladıkça diğer çocukları giderek artan bir biçimde oyun 

arkadaşları olarak görmeye başlarlar. Büyük ölçüde hoplama, zıplama, kovalama ya da 

bir oyuncağı yere çarpmayı içeren karşılıklı taklit biçiminde, eşgüdümlü etkileşim daha 

sık görülür. 2 yaş civarında küçük çocuklar ortak oyun amaçları koymak için sözcükler 

kullanırlar. Oldukça sınırlı olmakla birlikte akran ilişkileri ilk iki yılda gözlenir ve 

ebeveyn-çocuk ilişkisi tarafından desteklenir (Eckerman & Peterman, 2001; Eckerman 

& Whitehead, 1999; Brownell & Kopp, 2007; Trevarthen, 2003, Akt.: Berk, 2013). 

4 yaş çocuğu 3 yaş çocuğuna oranla daha uyumlu davranışlar sergiler ve 

akranlarıyla daha uzun süreli iletişim kurar. Sosyal çevre ile sürekli temasta bulunmak 

suretiyle devamlı olarak zihnini zenginleştirir (Çakmaklı,1996) 

2-5 yaşları arasındaki çocukların akran ilişkilerini ilk araştıranlardan biri olan 

Mildred Parten (1932), çocukların işbirlikçi oyunlara girme yeteneğinde, yaşla birlikte 

ciddi bir artış dikkatini çekmiştir. Parten, sosyal gelişimin ardışık üç adım halinde 

ilerlediği sonucuna varmıştır. Tek başına oyun, sosyal olmayan etkinlikle başlar, seyirci 

(diğer çocukları) davranışını izleme, bireysel oyunu kapsar. Paralel oyun adı verilen 

sosyal gelişimin sınırlı bir biçimine geçer. Paralel oyunda çocuk benzer materyallerle 

diğer çocukların yakınında oynar fakat birbirlerini etkilemeye çalışmazlar. Birlikte 

oyun, çocuklar ayrı oyunlar oynarlar fakat oyuncak ve fikir alışverişi yaparlar. İşbirlikçi 

oyunda çocuklar, iletişim kurarak gurup oyunlarına katılır (Berk, 2013). 
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Bronson, (1975)’a göre 4-5 yaşlar arasında çocuklar, ana babadan ilgi, onay ve 

kabul görme gereksinimlerini yaşıtlarına kaydırarak kendi kendilerine kurdukları 

arkadaşlık çevresinde gidip gelmeye başlarlar (Akt; Gander ve Gandiner, 1993). 

5 yaş döneminde çocuk akranlarıyla başladığı oyunu bir gün sonra devam 

ettirebilir. Arkadaşlarını kendi seçer. Onların duygularını paylaşır ve anlar, işbirliği 

yapar. Grup oyunlarını tercih eder (Cirhinlioğlu,2010). 

6 yaş döneminde akran grupları ile kurallı karmaşık oyunlar oynayan çocuğun 

sözel ifade becerisi daha da artmıştır. Çoğunlukla arkadaşlarıyla ilişki kurar ve aile 

ilişkileri akran ilişkilerine oranla zayıflar. Bireysel oyunun yerini grup oyunları almıştır. 

Arkadaşlarını dinler ve konu hakkında görüşlerini belirtir (Uluyurt, 2012). 

2.2.3. Arkadaşlık 

Çocukların birçok akranla ilişkileri vardır fakat oyun arkadaşları olarak bazı 

akranlarını tercih ederler. Erken çocukluktan başlayarak arkadaşlıklar kurarlar. Bunlar 

her partnerin diğeriyle olmak istediği yakın ilişkilerdir. Howes (1998) ‘in, 1-2 yaş 

arasındakiler üzerindeki gözlemleri, oyunları başlattıklarını, olumlu duygu ifadesi 

alışverişinde bulunduklarını ve tanıdık akranlarla daha karmaşık etkileşimlere 

girdiklerini ortaya koymaktadır. Bu erken karşılıklı ilişkiler çocukluk ve ergenlikte daha 

derin daha anlamlı arkadaşlıklar için altyapı niteliğindedir (Berk, 2013). 

Köknel (1997)’ e göre arkadaşlık; aileden sonra yaşamın her döneminde gerekli 

olan, iletişim gruplarının tüm özelliklerini taşıyan, ortak davranış kalıpları ve 

tutumlarının paylaşıldığı, yeni davranış kalıpları ve tutumlarının oluşturulduğu en küçük 

toplumsal birimdir. 

Aristotle (1976)’a göre arkadaşlık, ortak kullanışlığa ve eğlenceye, zevke bağlıdır. 

Her iki taraf da birbiri için iyi şeyler düşünür. Aristotle’a göre arkadaşlık bir erdemdir 

ve yaşamak için çok gereklidir. O’na göre kimse arkadaşsız yaşayamaz ve üç çeşit 

arkadaşlık bulunmaktadır: 

1. Yarar sağlayan arkadaşlık: Bu kişiler birbirlerinden faydalanmakta ve yalnız 

olmamak için arkadaşlık etmektedirler. 
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2. Zevke dayalı arkadaşlık: Daha genç insanların arkadaşlık türüdür. Arkadaşlık 

eğlenceye yöneliktir. 

3. İyiliğe dayalı mükemmel ilişki: Kişiler birbirleri hakkında iyi şeyler düşünürler, 

birbirlerine iyilikle yaklaşırlar. Çıkar ilişkisi olmayan arkadaşlık türüdür (Ummanel, 

2007). 

Çocuğun başka çocuklarla arkadaşlığının gelişmesinde ailenin tutumu önemlidir. 

Eğer anne babaları çocuk üzerinde aşırı baskı kurmuşsa; çocuk aşırı özenle büyütülmüş, 

sürekli bebekmiş gibi görülmüşse; evden ayrılması sıkı sıkıya yasaklanmışsa, çocuğun 

çevresindeki çocuklarla ilişki kurması zorlaşır. Eğer aile, çocuğa kişiliğini geliştirmesi 

için demokratik ortam sağlamışsa, çocuğun aile dışındaki insanlarla ilişki kurması 

kolaylaşır (İnanç ve diğ., 2005). 

Hartup (2006), arkadaşlık hakkında araştırma yapmak isteyen araştırmacıların, 

ebeveynlerden çocuklarının arkadaşlarının adlarını aldıklarını sonra bu isimleri alınan 

çocukların bu seçime karşılık verip vermediklerine, aralarındaki arkadaşlık 

etkileşimlerinin gözlemlenip bunları çocukların başka akran ilişkileriyle 

karşılaştırdıklarını ifade etmiştir. Bunlara ek olarak çocuklarla arkadaşlığın ne anlama 

geldiği hakkında görüşmeler yapıldığını belirtmiştir. Bunun gibi yapılan araştırmaların 

bulgularında ise yaş ilerledikçe çocukların arkadaşlığa ilişkin düşüncelerinin değiştiği 

görülmektedir (Berk, 2013). 

Hay, Payne ve Chadwick (2004) normal akran ilişkilerini ve akranlarla 

problemlerin ortaya nasıl çıktığını açıkladıkları gelişimsel modellerinde çocukların 

yaşamlarının ilk üç yılında akranlarıyla aralarında olan bireysel farklılıkları akran 

ilişkilerinde önemli olmadığını ancak sosyal becerilerin gelişmesiyle birlikte okul 

öncesi dönemde toplumsal cinsiyet rollerinin, arkadaş gruplarının ve başat olan 

ilişkilerinin akran ilişkilerini şekillendirdiğini ve bazı çocuklarının akranlarını ret 

ettiklerini vurgulamaktadırlar. Daha sonraki çocukluk dönemlerinde ise bazı çocukların 

akran ilişkilerindeki problemler; yalnızlığa, zorbalığa veya kurbanlığa yol açmaktadır. 

Bilişsel ve duygusal süreçler ise akran ilişkilerinde sebep sonuca dayalı önem 

taşımaktadır. Psikolojik problemlerin nedeni olarak problemli akran ilişkilerinin 

ergenlik döneminde de artarak devam ettiği düşünülmektedir(Akt. Totan, 2008). 
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2.2.4. Okul Öncesi Dönemde Akran İlişkilerini Etkileyen Unsurlar 

2.2.4.1. Bireysel Farklılıklar 

Bireysel farklılığı oluşturan kalıtımsal özellikler; cinsiyet, anne babanın kalıtımsal 

özelliklerinin çocuğa geçmesi, genlerin dizilişinde ortaya çıkan özelliklerin “baskın” ya 

da “çekinik” olması kuşaktan kuşağa aktarılan kalıtımsal özelliklerdir. Bireysel 

farklılıklar, insan ilişkilerini, etkileşimlerini yakından etkilemektedir. Bireysel 

farklılıkları oluşturan özellikler bağımsız olmakla birlikte birbirlerini tamamlar. Bireyin 

davranışlarını anlayabilmek için bireysel farklılıkların bilinmesi gerekmektedir. 

Çocukların akran ilişkilerini etkileyen bazı bireysel farklılıklar vardır. Bu farklılıklar 

çocuktan çocuğa farklılık göstermekle birlikte akran ilişkileri üzerinde önemli etkilere 

yol açmaktadır. Akran ilişkilerini etkileyen bireysel farklılıkların ilk akla gelenleri; 

sosyal çekingenlik, utangaçlık, sosyal kaygı, aşırı hareketlilik, mizaç, kendilik kavramı, 

zihinsel yeterlik, dil, fiziksel çekicilik ve cinsiyettir (Gülay,2010). 

2.2.4.2. Aile 

Çocuklar önce aile içindeki yetişkinlerle sosyal etkileşim becerileri kazanırlar. 

Anne-babalar çocuklarının sosyal yeterliliklerini ve akran ilişkilerini hem doğrudan 

etkileme girişimleriyle hem de çocuk yetiştirme uygulamaları ve oyun davranışları 

yoluyla dolaylı olarak etkilerler (Ladd ve Pettit, 2002, Akt.: Berk, 2013). 

Freud & Dann (1951) çocukların doğumundan kısa bir süre sonra, Nazi gaz 

odalarında anne-babaları vefat eden altı küçük Alman-Yahudi çocuğu üzerinde 

yaptıkları çalışmada, çocukların uzun yıllar boyunca yetişkinlerle yakın bağlardan uzak, 

toplama kampında kaldıkları, savaş sonrasında İngiltere’ye getirilerek bakım gören 

çocukların birbirlerine tutkulu bir biçimde bağlandıkları, yoğun bir şekilde sosyal 

oldukları, yardımlaştıkları, paylaşımlarda bulunduklarını gözlenmiş fakat yetişkinlerle 

güvene dayalı ilişkiler geliştirilmediğinden parmak emme, yerinde duramazlık, 

olgunlaşmamış oyun davranışları, bakıcılarına karşı hem saldırgan hem de aşırı 

bağımlılık gibi birçok kaygılı davranışlar sergilediklerini belirtmiştir. Bu araştırmadan 

hareketle akranlar tehdit edici koşullarda yaşamsal destek işlevi görür ve gelişime 
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büyük katkıda bulunurlar fakat bu durum ebeveynleri arasında sıcak, güvenli ilişkiler ile 

desteklendiğinde ise daha etkili olarak yerine gelir (Berk, 2013). 

Ladd, LeSieur & Profilet (1993), okul öncesi dönemde çocuk bakımı dışında 

küçük çocukların olumlu akran ilişkileri geliştirebilmeleri anne-babaların yardımına 

bağlı olduğunu ifade ederler. Anne babaları sık sık samimi akran ilişkilerinde 

bulunanlar daha geniş bir akran çevresine sahip ve sosyal olarak daha becerili olma 

eğilimindedir. Bu durumdan yola çıkarak oyun oynama fırsatları sağlayarak çocuklarına 

akran temaslarını nasıl sağlayabileceklerini gösterir ve onları oyun arkadaşlarının 

gereksinimlerini düşünen iyi ev sahipleri olmaya özendirirler. Simkins & Parke 

(2001)’in çalışmasında nitelikli arkadaşlıklar gösteren anne babaların çocukları 

akranlarıyla daha olumlu olarak etkileşime girdiklerini, bu ilişkinin kızlar için daha 

güçlü olduğunu bunun nedeninin ise belki de kızların anne babalarının yanında daha 

fazla vakit geçirmeleri ve anne babalarının arkadaşlarını gözlemek için daha fazla 

fırsatlarının olması olabileceğini belirtmişlerdir (Berk, 2013). 

2.2.4.3. Kültürel Farklılıklar 

Kültür genel olarak, bir grup insan tarafından paylaşılan, ortaya çıkarılan ve 

gelecek kuşaklara aktarılan davranışlar, değerler ve kuralların tamamıdır. Kültür 

çocukların insan ilişkilerini öğrenmelerinde yorumlamalarında bir öğretmen görevini 

görmektedir (Gülay, 2010). Kültürlerarası çalışmalar, akran ilişkilerinin gelişiminde ve 

yapısında kültürel farklılıkların olabildiğini göstermektedir; 

Grup uyumunu vurgulayan kültürlerde, akran ilişkileri Batılı bireyselci kültürlerde 

olduğundan farklıdır. Örneğin Hindistan’da çocuklar genellikle büyük gruplarda 

oynarlar. Davranışların büyük bir bölümü taklide dayalıdır, uyum içinde gerçekleşir ve 

yakın fiziksel temas içerir. Sessiz sınıf arkadaşlarını reddetme içerisinde olan Kuzey 

Amerikalı okul öncesi çocuklardan farklı olarak Çinli okul öncesi çocuklar sessiz, kendi 

başına oyun oynayan çocukları oyunlarına almaya isteklidirler (Chen & ark. 2006; 

Roopnarine & ark. 1994 Akt.: Berk, 2013). 
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2.2.4.4. Oyun 

Oyunun gelişim süreci ile akran ilişkilerinin gelişim süreci birbirine paraleldir. Bir 

anaokulunda serbest zaman etkinliği gözlemlendiğinde, çocukların birbirleriyle nasıl 

etkileşim kurdukları kısa sürede fark edilecektir. Çocuklara oyunları, oyun arkadaşları 

hakkında sorular sorulduğunda da sınıftaki etkileşime dair gerçekçi bir görünüm 

çıkartılabilecektir (Gülay,2010). 

Oyun, çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, kendi deneyimleriyle 

öğrenmesi yöntemidir (Yavuzer, 2010). Oyun, çocuğun duyduklarını, gördüklerini 

denediği ve pekiştirdiği bir deney alanı olarak tanımlanabilir. Çocuk oynadığı 

oyunlarında problem çözmeyi, çatışmalarından kurtulmayı, birlikte oynadığı arkadaşı ve 

arkadaşları ile karşılaştığı sorunları çözüme kavuşturmayı öğrenir.  

Arkadaşlarıyla oynamak, çocuğa işbirliğini ve toplu yaşam için gerekli kuralları 

öğretir. Oyun yoluyla sosyalleşen “ben” ve “başkası” kavramlarının bilincine varan 

çocuk, vermeyi ve almayı da oyun aracılığıyla öğrenir. Çocuk, ev ve okul çevresinde 

neyin doğru, neyin yanlış kabul edildiğini görür. Ancak bu tür kurallara uymanın 

zorunluluğunu oyun ortamında anlayabilir (Yavuzer,1998). 

Oyunla akran ilişkileri karşılıklı ilişki içindedirler. Çocuğun bireysel özellikleri 

oyun becerilerini ve dolaylı olarak akran ilişkilerini de etkiler. Akranlar tarafından 

sevilme, kabul edilme gibi olumlu yaşantılar oyunlara katılmayı arttıracaktır. Oyun ile 

akran ilişkileri okul öncesi dönemi şekillendiren, paralel gelişim gösteren ve birbirini 

tamamlayan iki temel unsurdur (Gülay, 2010). 

2.2.4.5. Okul Öncesi Eğitim Kurumları 

Çocuk, tüm gelişimlerine ilişkin temel bilgi beceri, tutum ve alışkanlıkları ailede 

kazanmaktadır. Bu açıdan aile, çocuğun bakımı, gelişimi ve eğitiminden sorumlu 

başlıca kurum olma özelliği taşımaktadır. Aileden sonra okul öncesi eğitim kurumları 

çocuğu toplumsal yaşama hazırlamada aileyi destekleyen kurum olarak sistem içinde 

yerini almaktadır (Orçan, 2008). 
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Aile çevresindeki koşulları ne denli iyi ve elverişli olursa olsun, çocuğu 

yaşıtlarıyla birlikte uygun bir ortamda ve uzman eğitimcilerin gözetiminde temel 

öğrenim olan ilköğretime hazırlamak daha olumlu sonuçlar vermektedir (Yavuzer, 

2004).  

Okulöncesi eğitim kurumları çocukların oyun ve arkadaş ihtiyacını karşılar. O 

zamana kadar ailesiyle olan çocuk akranlarıyla daha fazla vakit geçirme ve etkileşim 

olanağı kazanır ve grup içi etkileşim fırsatı edinir. Çocuk, grup içinde hem başkalarının 

haklarına saygı duymayı, hem de kendi haklarını savunmayı öğrenir. Paylaşma, 

yardımlaşma, liderlik, işbirliği vb. davranışları kazanmasını sağlar. Çocuğun tüm 

gelişim alanlarındaki potansiyelini en üst düzeye çıkarır (Uluyurt, 2012) 

2.2.5. Farklı Akran İlişki Türleri 

2.2.5.1. Akran Tarafından Kabul Edilme 

Akranlar tarafından kabul genel olarak bir akran grubuyla çift yönlü özel bir iliksi 

içinde katılımdan ziyade o grup tarafından sevilmeyi ifade etmektedir (Lindsey, 2002). 

Akranlar tarafından kabul edilme ve sevilme çocukların olumlu davranışlarına, 

kişilik özelliklerine bağlıdır. Arkadaşlarına karşı duyarlı olan, onların duygularını, 

düşüncelerini anlayabilen, kendine doğru ve uygun biçimde ifade edebilen çocuklar 

akran grubunda başarılı, etkili, uzun süreli ilişkiler kurarlar. Bu kabul edilme ve 

sevilme, çocukların var olan olumlu davranış ve becerilerini geliştirme fırsatları da 

sunmaktadır. Bununla birlikte duygusal, sosyal ve bilişsel sorunlar olumsuz davranışları 

ortaya çıkarmakta ve akran kabulüne zarar vermektedir (Gülay, 2010). 

2.2.5.2. Akranlar Tarafından Reddedilme 

Akranlar tarafından reddedilme, akranlar tarafından sevilmeme ya da sevilme 

düzeyinin az olmasıdır (Farmer, 2000). Akranları tarafından kabul görmeyenlerde 

akranlarından uzaklaşma, düşük benlik saygısı, özgüven kaybı oluşmaktadır. 

Akranları tarafından reddedilen çocuklar genellikle fiziksel olarak çekici olmayan, 

özgüven düzeyi düşük, sosyal açıdan yetersiz ve saldırgan çocuklardır. Akran reddine 
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uğrayan çocuklarda olan bu özellikler akran reddi devam ettikçe artacak ve bir kısır 

döngü içine girecektir (Uluyurt, 2012). 

Akranlar tarafından kabul edilme ve reddedilme sosyal gelişimdeki olumlu ve 

olumsuz sonuçlar arasında köprü görevini görmektedir. Şöyle ki akranlar tarafından 

kabul edilme çocuk ile çocuğun olumlu ruh hali, psikolojik sağlığı (mutlu, huzurlu 

olma, özgüven, olumlu kendilik algısı) arasında bir köprü iken; akranlar tarafından 

reddedilme de çocuk ile olumsuz ruh hali, davranış sorunları (depresyon, kaygı, içe 

kapanıklık, saldırganlık) arasında bir köprü görevindedir (Gülay, 2010). 

2.2.5.3. Akran Şiddeti (Zorbalık) 

Olweus (1995), yaptığı araştırmalar sonucunda, zorbalığı bir kişinin başka bir kişi 

ya da grup tarafından sürekli ve uzun süreli olarak olumsuz hareketlere maruz kalması 

olarak tanımlamaktadır. Olumsuz hareket, bir kişiye kasıtlı olarak acı çektirmek ya da 

acı çektirmeye teşebbüs etmek olarak nitelendirilebilecek hareketleri kapsar. Bu 

hareketler; sözle tehdit etmek, aşağılamak, isim takmak, dalga geçmek, kişiyi gruptan 

dışlamak gibi hareketlerin yanı sıra, birine vurmak, tekmelemek, çimdiklemek gibi 

fiziksel temas gerektiren hareketler de olabilir (Çayırdağ, 2006). 

Akran zorbalığı; bir bireyin ya da grubun bireye yönelik uyguladığı, tekrarlayıcı 

ve sürekliliği olan, gücün sistematik olarak kötüye kullanılmasını içeren, zarar verici ve 

incitici saldırgan davranışı olarak tanımlanmaktadır (Güvenir, 2005)  

Akran zorbalığı cinsiyete göre de farklılıklar göstermektedir. Erkek öğrenciler 

daha fazla şiddet uygulamakta ya da şiddete maruz kalmakta ve daha çok erkek 

öğrencileri istismar etmektedirler (Uluyurt, 2012). Tüm dünyadaki araştırmacılar genel 

olarak her 7 öğrenciden 1 inin akran istismarına uğradığını kabul etmektedir (Güvenir, 

2005). 

Zorbalık davranışı gösteren öğrencilerin ortak özellikleri;  

1. Genellikle benlik saygısı normal ya da normalin üstündedir.  

2. Saldırganlığın ve çatışmanın yoğun olduğu ailelerden gelmektedir.  
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3. Erişkin yaşlarına gelindiğinde bu çocukların yarısından çoğu suça eğilim 

gösterir.  

4. Empati kurma yeteneğinden yoksundur.  

5. Duygusal izolasyonu vardır.  

6. Ailede model olarak görebileceği erişkinler arasında şiddet yaygındır.  

7. Sosyal becerilerde ve ilişki kurma biçimlerinde yetersizlik vardır.  

8. Saldırgan ve dürtüsel mizaca sahiptir. Erkeklerde fiziksel üstünlük de eşlik eder. 

Akran zorbalığına uğrayan öğrencilerin ortak özellikleri; 

1. Güvensiz ve kendini koruyamayan pasif ve boyun eğicidir. 

2. Utangaç ve içine kapanıktır.  

3. Yakın arkadaşı yoktur.  

4. Genellikle aşırı koruyucu ailelerin çocuğudur.  

5. Farklı ırk ve etnik grup üyesi olabilir.  

6. Farklı özelliklere sahip olabilir. Kekemelik vb.  

7. Özel öğrenme gereksinimi ya da engeli olabilir  

8. Pahalı eşyalara sahip olabilir. Son model bir cep telefonu gibi (Güvenir, 2005).  

2.2.6. Akran İlişkilerinde Sosyal Konum 

Çocuklar arasındaki akran kabulü veya reddi çocukların sosyal konumlarını 

belirlemektedir. Akranları tarafından kabul edilen çocuklar popülerdir, sosyal konumları 

üst düzeydedir. Akranları tarafından reddedilen çocuklar ise akranları tarafından 

sevilmezler. Akran grubundan dışlanabilirler. Sosyal konum çocukların akran 

ilişkilerini değerlendirmeyi sağlamaktadır (Gülay, 2010). 
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Sosyometrik ölçümler sonucunda popüler, dışlanan, reddedilen, tartışmalı ve 

ortalama çocuklar olmak üzere beş sosyal konum tipi belirlenmiştir: 

1. Popüler Çocuklar: Olumlu sosyal davranışlara, liderlik becerilerine sahip, 

özgüvenleri yüksek, işbirlikçi çocuklardır. 

2. Dışlanan Çocuklar: Bu çocukların genellikle sosyal yeterlilikleri düşüktür, 

çekingendirler, az sevilen ve arkadaşları az olan, az konuşan çocuklardır. 

3. Reddedilen Çocuklar: Akran grubunda genellikle sevilmeyen, zarar verici, 

saldırgan tavırlar sergileyen çocuklardır. Bazen de utangaç, düşük benlik algısına sahip, 

düşük akademik başarıya sahip çocuklardır bu gruba giren çocuklar. 

4. Ortalama Çocuklar: Popüler çocuklar kadar sosyal becerilere sahip olmasalar 

da akranları ile işbirliği yapabilen çocuklardır. Ölçümler sonucunda popüler, dışlanan, 

reddedilen çocuklar haricinde kalan kesimdir (Gülay, 2010). 

Hazen ve Black (1989)'ın yapmış oldukları bir araştırmaya göre iletişim becerisini 

yüksek olan okul öncesi çocukları iletişim becerisi düşük olan akranlarına göre grup 

içerisinde daha fazla sosyal kabul görebilmektedirler. Benzer bir şekilde yapılan bir 

başka araştırmada 182 okul öncesi dönem çocuğunun davranışları incelenmiş ve 

saldırgan, rahatsız edici davranışlar gösteren ve işbirlikçi oyundan kaçınan çocukların 

diğer akranlarına göre daha fazla sosyal ret yaşadıkları saptanmıştır (Walker, 2004, Akt. 

Ummanel, 2007). 

2.2.7. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akranlarına Karşı Gösterdikleri 

Olumlu Ve Olumsuz Davranış Türleri 

2.2.7.1. Saldırgan Davranış (Saldırganlık) 

Saldırgan olmak kişinin kendini koruması adına, başkalarının haklarına zarar verecek 

biçimde davranmasıdır. Saldırgan davranış genelde cezalandırıcı, düşmancıl, suçlayıcı ve 

aşırı talep kardır. Saldırganlık başkalarına rağmen istediğini elde etmek, onların haklarını 

hiçe saymak demektir. Saldırganlık doğrudan ifade edildiğinde tehdit edici olabilir ve hatta 

fiziksel bir saldırıyı bile içerebilir. Dolaylı yolla ifade edildiğinde ise alaycılık, 

dedikoduculuk ya da dil sürçmeleri şeklinde ortaya çıkabilir (Altınmakas, 2010). 
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2.2.7.2. Çekingen davranış (Çekingenlik) 

Kişinin kendi haklarından vazgeçmesi, diğer bir ifadeyle kişinin kendi haklarını 

elde etmekten kaçınmasıdır. Pasif/boyun eğici davranış olarak da ifade edilen çekingen 

davranış özellikleri, kültürümüzde sıklıkla saygı kavramıyla karıştırılmaktadır. Boyun 

eğici davranış özelliğine sahip olan bireyler, kendilerini daha az değerli ve önemsiz 

görürler. Farklı düşüncelerini özgürce ifade edemezler ve "hayır" diyemezler. Aynı 

şekilde bu bireyler liderlik davranışı gösteremezler, kolayca girişimde bulunamazlar, 

kendine güvenleri düşüktür, sorumluluk almaktan ve değişikliklerden kaçınırlar (Özkan 

ve Özen, 2008). 

Çekingenlik, tanınmayan ya da az tanınan akran ve yetişkinlerin yanında 

gösterilen davranışları ifade etmektedir. Sessizlik ile başlayan çekingenlik zamanla 

kişilerden uzaklaşmayı ve ilişkilerde sorun yaşamayı beraberinde getirmektedir (Gülay, 

2010). Akran ilişkileri açısından bakıldığında ise çekingenlik çeşitli olumsuz sonuçlara 

yol açar. 

2.2.7.3. Manipulatif Davranış 

Riggio (1986) sosyal becerileri 7 boyut altında tanımlarken sosyal manipülasyon 

kavramını " Beceri ve tutum olarak ele alınabilir. Sosyal manipülasyon becerisi olan 

bireyler sosyal ilişkilerinde zaman zaman başkalarını manipüle etmek gerektiğine 

inanırlar." şeklinde açıklamıştır. Coy ve arkadaşları manipulatif davranışsal tepkilerin 

ağlama, feryat etme davranışlarını içerdiğini belirtmişlerdir (Akt.: Dereli, 2008). 

2.2.7.4. Sosyal Davranış 

Okul öncesi dönemdeki bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal olgunlaşma 

çocuğun sosyal davranışlarında değişime neden olmaktadır. Bu değişim akran 

ilişkilerinin niteliğini geliştirmektedir. Akranlarla geçirilen zamandaki artış, olgunlaşma 

sonucunda ortaya çıkan sosyal davranışlar ve oyunlar bir bütün olarak okul öncesi 

dönemdeki akran ilişkilerinin zamanla gelişmesine ve karmaşık bir yapı haline 

gelmesine yol açmaktadır (Gülay, 2009). İlk çocuklukta gelişen iletişim örüntüleri, 

bireyin sosyal davranışlarını genellikle önemli ölçüde belirli hale getirir (Ersanlı, 2006). 

Bu durum akran ilişkilerine olumlu yönde yansımaktadır. 
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2.2.7.5. Prososyal ve İşbirlikçi Davranış 

Prososyal davranışlar tanımı "olumlu kişiler arası ilişkiler" olarak da 

adlandırılmaktadır. Bunlar, empati, iş birliği, paylaşma gibi diğer insanların mutluluğu 

ile ilgili ve diğer insanların yararına olan duygular olarak düşünülmektedir. Prososyal 

davranış, başkalarının yararı için dışsal bir ödül beklemeden yapılan eylemlerdir. 

Prososyal davranışta bir bedel ödeme, fedakârlık veya risk söz konusudur. Prososyal 

davranış tam anlamıyla geliştiği zaman dostluk, koruma, samimiyet ve empatiyi de 

içeren diğerlerinin duygularıyla ilgili olmaktır. Prososyal davranış yaklaşık olarak 2 

yaşında gelişmeye başlar. Anne, babalar ve kardeşler prososyal davranışın gelişiminde 

önemli rol oynarlar. Çevresindekilerle ve kendilerine bakan kişilerle güvenli ilişkileri 

olan okul öncesi dönem çocukları, çevresiyle olumsuz ilişkiler geliştiren çocuklara 

oranla kardeşlerini teselli etmede daha başarılıdırlar. Küçük çocukların paylaşma ve 

işbirliği kapasiteleri sınırlıdır. Bu nedenle prososyal davranışların gelişimi ergenlik ve 

ötesine kadar sürer (Bayhan San ve Artan, 2004). 

2.2.7.6. Sosyal Kabul 

Okul öncesi dönem, çocukların akranlarıyla sosyal kabul adına çeşitli etkileşimler 

içinde bulundukları yıllardır. Bu etkileşimler içinde kazanılan yeni iletişim becerileri, 

ilişkilerin devamını sağlayacak, uyumu, yakınlığı da beraberinde getirecektir. İletişim 

becerileri gelişirken, akranlarla yaşanan sorunları çözmek için davranışsal çözümler de 

üretilir (Hay, 2006). Okul öncesi dönemindeki çocukların toplumsallaşma yolunda 

gelişim gösterebilmeleri, sosyal kabul için ne denli arzulu olduklarına ve davranışlarıyla 

sosyal kabul arasında ilişki kurabilecek düzeyde zihinsel yeteneğe sahip olup 

olmamalarına bağlıdır (Yavuzer, 1998). 

2.2.7.7. Sosyal Problem Çözme 

Akran ilişkilerinde etkili davranış biçimleri arasında belki de en önemlilerinden 

birisi problem çözme becerisidir. Problem çözme becerisi noktasında olumlu gelişim 

göstermiş bireyin akran ilişkilerinde oluşan problemlerin çözümünde de etkin rol 

oynadığını söylemek mümkündür (Özmen, 2013). 
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Problem çözme, bir sorunu çözmek için önceki yaşantılar aracılığı ile öğrenilen 

kuralların basit biçimde uygulanmasının ötesine giderek yeni çözüm yolları bulabilme 

olarak tanımlanabilir (Korkut, 2002).  

Sosyal problem çözme “bir kişinin günlük yaşamda karşılaşılan problemleri 

tanımlaması ya da etkili çözüm yollarını bulması veya uyum sağlamasında, kendi 

kendini yöneten bilişsel ve davranışsal süreçler” olarak tanımlanmaktadır (İman Dereli, 

2013). Problemli bir durum ile başa çıkabilmek için potansiyel olarak etkili olabilecek 

çeşitli alternatiflerin türetilmesi, elde edilmesi ve bu alternatifler arasından en etkili 

olanın seçilme olasılığının artırılmasıdır (Arslan, 2009).  

Çocuklara sosyal problemlerini çözmeleri için fırsatlar verildiğinde, çocukların 

gözlemleme, karşılaştırma, bilgileri düzenleme, değerlendirme gibi bilişsel yetenekleri 

geliştiği gibi demokratik tutum ve tavırları da gelişir. Sosyal problem çözümü, 

çocukların diğerlerinin bakış açılarını düşünmelerini, sosyal ilişkiler hakkında 

anlayışlarını geliştirmelerini ve akranları ile olan ilişkilerinde davranışlarının 

sorumluluklarını üstlerine almalarını teşvik eder (Terzi, 2003). 

2.2.8. Akran İlişkileri İle İlgili Yapılan Araştırmaar 

Asarnow (1987), yapmış olduğu bir araştırmada davranım bozukluğu, dikkat 

eksikliği ve duygulanım bozukluğu gösteren çocukların en fazla sosyal kabul görmeyen, 

en az sevilen ve sosyal becerileri az olan çocuklar olduklarını saptamıştır. 

Ollendick, Oswald ve Francis (1989), öğretmen sınıflandırmasına göre saldırgan, 

içine kapanık ve popüler çocukları inceledikleri bir araştırmada popüler çocukların içe 

kapanık çocuklara oranla daha fazla olumlu davranışlar sergilediklerini; saldırgan 

çocukların da popüler ve içine kapanık çocuklara oranla daha fazla olumsuz davranışlar 

sergilediklerini saptamışlardır. Aynı araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta da 

öğretmenlerin popüler çocukları belirlemedeki kriterleri olmuştur. Öğretmenler popüler 

çocukları şu şekilde tanımlamışlardır: ”Çocuğun sınıftaki popülaritesi süreklidir, dışa 

dönük, arkadaş canlısı ve diğer çocuklarla birlikte olmaktan zevk alır, kendinin ve 

çevresindekilerin farkındadır, genellikle mutlu gözükür ve diğer çocuklar tarafından 

sevilir”. Bu kriterler kolay mizaca sahip çocukların sergiledikleri davranışları da 
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içermektedir. Belki de akran kabulü ile mizaç özellikleri arasındaki ilişkinin kaynağı 

popüler çocuk özellikleri ile kolay çocuk özelliklerinin örtüşmesi olabilir. 

Civelek (1990), yaptığı çalışmada zihinsel engelli çocuklarla normal çocukların 

kısmen bütünleştirilmelerinin ve ayrıca normal çocukların bu konuda 

bilgilendirilmelerinin engelli çocukların sosyal kabulleri üzerindeki etkilerini saptamak 

amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda hem bütünleştirilen hem de bilgilendirilen gruptaki 

normal çocuklar, zihinsel engelli arkadaşlarına diğer gruptaki normal çocuklara oranla 

daha fazla sosyal kabul göstermişlerdir (Ummanel, 2007). 

Ladd (1990), tarafından 125 anasınıfı öğrencisinin katıldığı akranları tarafından 

sevilme, arkadaş edinme, arkadaşlığını devam ettirebilmenin erken okul uyumunun 

etkisinin incelendiği araştırmasında, öğrenciler, okul yılının basında, okul başladıktan 

iki ay sonra ve okul yılının sonunda izlenmişlerdir. Araştırmanın sonuçları, akran 

ilişkilerinin okulun baslarında ve okul yılı boyunca okula uyumunu etkileyebildiğini 

göstermiştir. Okul öncesi dönemde akranları tarafından reddedilen çocukların 

ilköğretimin 1. yılında da okula uyumlarının olumsuz etkilendiği belirlenmiştir. Ayrıca 

arkadaş edinmenin okul performansını arttırabildiği, akran reddinin okul performansını 

olumsuz etkilediği, okuldan kaçınmaya yönelik tutumları arttırabildiği belirlenmiştir. 

Walker, Berthelsen ve Irving(2001)’in yapmış oldukları bir araştırmada, sosyal 

olarak kabul görmeyen çocukların, popüler çocuklara oranla zor mizaç özelliklerine 

sahip olduklarını saptamışlardır. 

McCloskey ve Stuewing (2001)’in akran ilişkilerindeki kalite ile ilgili yapmış 

oldukları bir araştırmada babanın anneye uyguladığı şiddetin çocuğun sosyal ilişkilerini 

etkilediği ve bu çocukların kendilerini daha yalnız hissettikleri, yakın arkadaşlarıyla 

daha fazla çatışmaya girdikleri ve diğer akranlarına oranla akran ilişkilerinde daha fazla 

sorun yaşadıkları saptanmıştır. 

Bagwell, Molina, Pelham ve Hoza (2001) ise dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi 

olan çocukların ergenlikteki akran ilişkilerinde ne tür problemlerle karşılaşabilecekleri 

üzerine yapmış oldukları araştırmalarında hiperaktivitesi olan ergenlerin olmayanlara 
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göre daha az yakın arkadaşlarının olduğunu ve daha fazla sosyal ret gördüklerini 

saptanmışlardır. 

Miller-Johnson, Coie, Maumary-Gremaud, Bierman ve Bierman (2002), erken 

yaşta yaşanan sosyal reddin, çocuğun ileriki yaşamında davranım bozukluğu 

belirtilerine neden olabileceğini saptamışlardır. Bu araştırmacılar yapmış oldukları 

araştırmalarında 657 kız ve erkek çocuğu birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar 

gözlemlemişlerdir. Birinci sınıfta görülen akran reddinin üçüncü ve dördüncü sınıfta 

gözlenen davranım bozukluğunun belirleyicisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Baker (2002) yapmış oldukları bir araştırmada 3-5 yaş arasındaki 76 çocuğu akran 

ilişkileri bağlamında gözlemişlerdir. Araştırma sonucunda saldırgan, çekingen 

(withdrawal) ve söz dinlememe davranışları gösteren kız ve erkek çocukların akranları 

tarafından reddedildikleri saptanmıştır. 

Monks, Ruiz ve Val (2002) tarafından 4-6 yaşlarındaki 49 erkek, 43 kız, İspanyol 

anaokulu öğrencisi ile yapılan çalışmada, akran, öğretmen ve kişisel değerlendirmelerle 

saldırganlıkla ilgili roller (saldırgan, şiddete maruz kalan, şiddeti destekleyen, maruz 

kalanı savunan ve izleyici) incelenmiştir. Sonuçlara göre saldırgan çocuklar, sosyal 

açıdan reddedilmiş olarak bulunmuşlardır. Savunmacılar, sınıftaki en popüler çocuklar 

olarak belirlenmişlerdir. İspanyol çocuklar arkadaşlarının % 12’ sini saldırgan, % 13.5’ 

i kurban edilen, % 29’ u savunucu, %30’ u da izleyici olarak tanımlanmışlardır. 

Saldırgan çocukların direkt saldırganlığa daha çok yöneldikleri görülmüştür. Akran 

şiddetine maruz kalma deneyimleri açısından kızlar ve erkekler arasında farklılık 

bulunmamıştır. Erkekler hem akran, hem kişisel hem de öğretmen değerlendirmelerinde 

daha saldırgan bulunmuşlardır. Kızlar, erkelerle göre daha savunucu ve izleyici 

bulunmuşlardır. Akran şiddeti ile bas etme stratejileri arasında en sık yetişkine söyleme, 

arkadaştan yardım isteme, kaçma, ağlama davranışları görülmüştür ve cinsiyetler 

arasında fark bulunmamıştır. Küçük yastaki çocuklarda, akran şiddetine maruz kalanlar 

sosyal olarak reddedilmektedir, büyük yaşta ise reddedilmektedirler. Akran ve öğretmen 

değerlendirmeleri sonucunda sosyal konum olarak ortalama çocuklar arasında yer 

almışlardır. Akran değerlendirmelerine göre saldırgan çocuklar diğerlerinden fiziksel 

açıdan daha güçlüdürler. Öğretmen ve kişisel değerlendirmelerine göre de fark 

bulunmamıştır. Saldırganlıkla, sosyal olarak reddedilme arasında olumlu yönde ilişki 
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bulunmuştur. Savunmacılar tüm değerlendirmelerde ortalama fiziksel güce sahip 

bulunmuşlardır. 

Chen, Wang, Chen ve Liu (2002) tarafından, 2 yaşında, 172 Çinli çocuk ve 

ailesiyle yapılan ve 2 yıl süren araştırmada, çocukların kişiliklerinin ve 

sosyalleşmelerinin saldırgan davranışa etkisi incelenmiştir. Sonuçlara göre, erkekler, 

kızlara göre sözel ve fiziksel saldırganlıkla ilgili daha yüksek puanlar almışlardır. 

Ebeveyn tutumlarından da destekleyici, sıcak, sevgi dolu tavırların saldırganlıkla ters 

yönde ilişkili, kontrole dayalı tutumların ise olumlu yönde ilişkisi bulunmuştur. 

Ebeveynlerin cinsiyetleri ile çocukların cinsiyetleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, 

annelerin olumsuz tutumlarının kızların saldırganlığını arttırdığı, babaların tutumlarının 

ise erkeklerin saldırganlığını arttırdığı belirlenmiştir. 

Sebanc (2003)’ın yapmış olduğu bir araştırmaya göre sosyal kabulü olumsuz 

etkileyen etmenler arasında saldırganlık davranışının yanı sıra sosyal becerilerden 

yoksun olmanın da etkili olduğu belirtilmiştir. 

Choi ve Kim (2003) sosyal kabulün sosyal beceri bilgisi ile ilgili olabileceğini 

düşünüp bu konuda bir araştırma yapmışlardır. Yaptıkları sosyal beceri eğitiminin 

ardında sosyal ret gören çocukların sosyal kabullerinin sosyal beceri bilgileri ile paralel 

olarak artığını gözlemişlerdir. Bu araştırma sonucunda sosyal becerilerin akran 

kabulünü olumlu düzeyde etkileyebileceğini düşünebilmekteyiz. 

Munoz, Braza ve Carreras (2004), tarafından 4-5 yaşlarındaki 90 anaokulu 

öğrencisiyle yapılan araştırmada, saldırgan davranışlar ile saldırgan olmayan davranışlar 

incelenmiştir. Sonuçlara bakıldığında, saldırgan olmayan grup etkinlikleri içinde iki 

bağımsız unsur tespit edilmiştir. İlki kazanımdır. Bu unsur, kurallara uyma, rica etme, 

izleme, yeniden düzenlemedir. İkincisi ise yetkeci olmaktır. Bu da rica etmek, liderlik 

etme ve uyumu içermektedir. Yetkeci ve saldırgan davranışlar arasında 4 yaş grubunda 

ilişki bulunamamıştır. 5 yaş çocuklarında ise yetkeci davranış saldırganlık arasında 

ilişki belirlenmiştir. 

Wood, Emerson ve Cowan (2004) yapmış oldukları araştırmalarında ebeveyn-

çocuk bağlanmasının niteliğinin, çocuğun sosyal kabulünü etkileyebileceği üzerine bir 
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araştırma yapmışlardır. 37 okul öncesi yaş çocuk üzerinde yapılan bu araştırmada 

ebeveyn-çocuk arasındaki düşük bağlanma puanının çocuğun ileride akran reddi ve bir 

takım davranışsal sorunlar yaşamasına neden olabileceği saptanmıştır. Güvenli olmayan 

ebeveyn-çocuk bağlanması çocukta bir takım davranış bozukluklarına ve daha sonra da 

çocuğun akran reddi yaşamasına neden olabilmektedir. Araştırma sonucunda ebeveyn 

çocuk arasındaki bağlanma stilinin akran reddi ve kabulü ile anlamlı derecede ilişkili 

olduğu bulunmuştur. Düşük bağlanma puanına sahip olan çocukların yüksek düzeyde 

akran reddi ve düşük düzeyde akran kabulü yaşadığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular 

sonucunda güvenli bağlanan çocukların okul döneminde arkadaşlarıyla daha iyi ilişkiler 

geliştirebildiğini ve diğer çocuklara nazaran daha az sosyal ret yaşadıkları saptanmıştır. 

Ebeveynleriyle güvenli bağlanma modeli geliştiremeyen çocuklarda ise sosyal reddin 

daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu çocuklarda davranış bozukluklarının da ortaya 

çıktığı ve aslında bu davranış bozukluklarının da sosyal redde neden olabileceği 

üzerinde durulmuştur.  

Scaramella ve Leve (2004)’ye göre erken çocuklukta yaşanan olumlu ebeveyn-

çocuk ilişkisi, çocukların çocukluk ve ergenlik dönemindeki sosyal ilişkilerini ve 

davranışlarını olumlu yönde etkilemektedir. 

Heiman (2005) hiperaktivitesi olan ve olmayan çocukların akran ilişkilerini 

karşılaştırmış, hiperaktivitesi olan çocukların olmayanlara göre çok fazla yalnızlık 

duygusu hissetmediklerini ve sosyal ilişkilerinde problem yaşamadıklarını belirtmiştir. 

Akran ilişkileri ve hiperaktivite ile ilgili çoğu araştırmaya ters düşebilecek bir sonuç 

bulan Heiman, arkadaşlık kalitesini ölçmek için hiperaktivitesi olan ve olmayan 

kaynaştırma sınıfındaki öğrencileri ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin görüşleri 

doğrultusunda değerlendirmiş ve literatürden farklı bir sonuca ulaşmıştır. Araştırma 

sonucuna göre hiperaktivitesi olmayan çocukların boş vakitlerinde hiperaktivitesi olan 

akranlarına karşı tutumları değişkenlik gösterebilmektedir. Hiperaktivitesi olan çocuklar 

yalnızlık duygusu hissetmediklerini ve diğer akranlarına göre sosyal problemlerinin 

olmadığını belirtmişlerdir. Fakat diğer taraftan hiperaktivitesi olan çocukların 

ebeveynleri çocuklarını diğerlerinde göre daha yalnız olarak değerlendirmişlerdir. 

Bulgular doğrultusunda Heiman, ebeveyn ve öğretmenlerin çocuklara karşı 
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farkındalıklarını geliştirmelerini önermiş ve çocukların ilişkilerinin karmaşık 

olabileceğini savunmuştur. 

Persson (2005), tarafından yapılan okul öncesi dönem çocuklarının prososyal ve 

saldırgan davranışlarının 2 aylık periyodlarla toplam 3 yıl boyunca izlendiği 

araştırmaya, 22-40 ay aralığındaki 44 çocuk katılmıştır. Yaş ilerledikçe prososyal 

davranışın arttığı, yaşın artmasıyla saldırgan davranış arasında ise ilişkinin bulunmadığı 

belirlenmiştir. Ayrıca prososyal davranış ile saldırgan davranış arasında ilişkiye 

rastlanmamıştır. Saldırganlık açısından cinsiyetler arasında fark bulunamamıştır. 

Hipwell, Muray, Ducournaou ve Stein (2005)’ın  annelerin depresyon düzeyleri 

ile ebeveynlerle yaşanan anlaşmazlıkların çocukların oyunları üzerindeki etkisinin 

incelendiği çalışmada, 5 yaşında, 94 çocuk ve annesi katılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına 

göre annenin depresyon düzeyi ile erkek çocuklarının oyunlarda gösterdikleri saldırgan 

davranışlar arasında ilişki belirlenmiştir. Annelerle yaşanan anlaşmazlıkların da oyun 

esnasındaki (her iki cinsiyette de) saldırganlıkla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

kızların daha çok sözel saldırganlık, erkeklerin ise fiziksel saldırganlık gösterdikleri 

belirlenmiştir. 

Rydell, Bohlin ve Tharell (2005) tarafından 5 yaşında, 112 çocuk ile yapılan 

araştırmada, ebeveynlere bağlılık ve çekingenliğin çocukların anaokulu öğretmenleri ve 

akran yeterlilikleriyle ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre çekingen 

çocukların, çekingen olmayanlara göre öğretmenleriyle daha az güvenli iliksiler 

kurdukları, daha az yeterli akran ilişkileri geliştirdikleri belirlenmiştir. Çekingen 

çocuklar, çekingen olmayanlara göre akranlarıyla daha az etkileşime girmektedirler. 

McCabe ve Marshall (2006) tarafından yapılan, okul öncesi çocuklarda özel dil 

yetersizliğinin incelendiği bir araştırmaya yaş ortalaması 4 olan ve dil yetersizliği 

bulunan 30, aynı yaş ortalamasında dil yetersizliği bulunmayan 18 çocuk, ebeveynleri 

ve öğretmenleri katılmıştır. Araştırmada, çocuklar gözlemlenmiş, öğretmenler ve aileler 

sosyal yeterlik, öğretmen- çocuk ilişkisi, aileler, ebeveyn çocuk ilişkisi ölçeklerini 

doldurmuşlardır. Araştırmanın sonuçlarına göre, dil yetersizliğine sahip olan ve 

olmayan çocuklara ait gözlemler sonucunda, farklı iletişim şekillerinin tercih ettikleri, 

oyun stillerinin, sosyal ilişkileri başlatma şekillerinin farklı olduğu belirlenmiştir. Dil 
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yetersizliği bulunan çocukların, diğer gruba göre sosyal beceri, davranışsal kontrol ve 

sorumluluk almada daha yetersiz kalabildikleri görülmüştür. Öğretmen ve ebeveyn 

değerlendirmeleri arasında düşük düzeyde ilişki bulunmuştur. Ebeveyn ve öğretmen 

değerlendirmeleri özellikle dil yetersizliği olan grupta, sorumluluk alma, yönergeleri 

izleme ve öz düzenleme becerilerinde paralellik belirlenmiştir. 

Schrepferman, Eby, Snyder ve Stropes (2006) tarafından 5,5 yaşındaki 133 kız ve 

134 erkek çocuğun anaokulundan, ilköğretim 4. sınıfa dek izlendiği araştırmada, akran 

iliksileri ile depresyon arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuçlarda, anaokulunda 

akranlarla etkileşimin, yakınlığın, çocukları ileriki yıllarda depresyondan koruyucu bir 

faktör olduğu belirlenmiştir. Akranlarla yakın ilişkilerin, destek, sosyal beceri gelişimi 

ve güven duygusunu sağladığı ortaya konulmuştur. Akranlarla olumsuz etkileşimlerin 

de özellikle kızlarda depresyon riskini arttırabildiği görülmüştür.  

Ummanel (2007), okulöncesi çocuklarda akran kabulünü çeşitli değişkenler 

açısından incelemiştir. Araştırmanın örneklemini ise Kuzey Kıbrıs‟ta üç okulöncesi 

eğitim kurumuna devam eden 75‟i kız, 83‟ü erkek olmak üzere toplam 158 çocuk 

oluşturmuştur. Bu çocukların yaş aralığı 40-72 aydır. Araştırma sonucunda okulöncesi 

dönemde görülebilecek duygusal davranışsal sorunların ve kişisel sosyal gelişimin 

akran kabulünü yordadığı görülmüştür. 

Gülay (2008), okulöncesi dönem çocuklarına yönelik akran ilişkileri ölçeklerinin 

(Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği, Akranlarının şiddetine Maruz Kalma Ölçeği 

ve Resimli Sosyometri Ölçeği) dilsel eş değerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışmalarını 

gerçekleştirmek ve akran ilişkilerini, çeşitli değişkenler (cinsiyet, anne tutumları, anne 

ve baba eğitim düzeyleri) açısından incelemek amacıyla bir çalışma yapmıştır. İstanbul 

ilindeki 5-6 yaş grubu öğrenciler araştırmaya katılmıştır. Anne tutumlarına bağlı olarak 

çocukların dışlanma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Otoriter 

annelerin çocuklarının, demokratik annelerin çocuklarına göre daha çok dışlandıkları 

belirlenmiştir. Çocukların cinsiyetlerine bağlı olarak aşırı hareketlilik düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Erkek çocuklarının, kız çocuklarına göre daha aşırı 

hareketli oldukları belirlenmiştir. Anne eğitim düzeylerine bağlı olarak çocukların 

sosyal konumları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Eğitim düzeyi yüksek 

annelerin çocuklarının, eğitim düzeyi düşük annelerin çocuklarına göre akranları 
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tarafından daha çok tercih edildikleri belirlenmiştir. Eğitim düzeyi düşük annelerin 

çocuklarının, eğitim düzeyi yüksek annelerin çocuklarına göre asosyal davranışları daha 

sık gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Eğitim düzeyi yüksek babaların çocuklarının 

akranları tarafından, eğitim düzeyi düşük babaların çocuklarına göre daha çok tercih 

edildikleri belirlenmiştir. 

Seçer ve arkadaşları (2008), annelerin özyeterlik algılarının okul öncesi 5-6 yas 

grubu çocukların akran ilişkilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 

5-6 yas grubu iki (kız=96, erkek= 104) 200 çocuk ve annesi oluşturmuştur. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak Lädd ve Profile Çocuk Davranış Ölçeği. Akranlarının 

Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği ve Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği-Anne Formu 

kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre annelerin özyetertik algıları ile çocukların 

saldırganlık, dışlanma, korkulu-kaygılı olma, aşırı hareketlik ve akran şiddetine maruz 

kalma değişkenleri arasında olumsuz yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca annelerin özyeterlik algılananın çocukların saldırganlık, dışlanma, korkulu-

kaygılı olma, aşırı hareketlilik ve akran şiddetine maruz kalma düzeylerini anlamlı 

düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Annelerin özyeterlik algıları ile çocukların 

olumlu sosyal davranış ve sosyal olmayan davranış düzeyleri arasındaki ilişkinin 

anlamlı olmadığı görülmüştür. 

İmrak Çulhaoğlu (2009), öğretmen ve ebeveynlerin, okulöncesi dönemde 

kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumları incelenmiş, kaynaştırma eğitimi uygulanan 

sınıflardaki akran ilişkileri gözlenmeye çalışılmıştır. Çalışma Adana ili merkez 

ilçelerinde bulunan 20 ilköğretim okulu ile 14 bağımsız anaokulunda görev yapan 

toplam 89 okulöncesi öğretmeni, çocuğu anasınıfına devam eden 281 ebeveyn ve 

kaynaştırma eğitimine devam eden dört sınıfta bulunan 4 özel gereksinimli çocuk ile bu 

çocukların sınıflarında yer alan 72 normal gelişim gösteren çocukla yürütülmüştür. 

Araştırmada öğretmen ve ebeveynlerin tutumlarını belirlemek üzere “Okulöncesi 

Dönemde Kaynaştırmaya Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 

ebeveynlerin tutumları ile özel gereksinimli çocuk sahibi olma, kaynaştırma eğitimini 

sakıncalı bulma, aylık gelir, öğrenim durumları ve kaynaştırma eğitimine alınmasını 

tercih ettikleri özür grupları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Öğretmenlerin 

tutumları ile meslekteki kıdem, kaynaştırma konusunda eğitim alma, sınıfında yardımcı 
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personel bulunma durumları ve kaynaştırma tecrübesi ile aralarında anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Kaynaştırma eğitimi uygulanan sınıflarda, olumlu sosyal iletişim 

davranışları olumsuz sosyal iletişim davranışlarından daha fazla olduğu ve öğretmen 

yaklaşımının akran ilişkilerinde etkili olduğu görülmüştür. 

Pişkin (2010), yaptığı araştırmanın temel amacı, Ankara’da 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf 

ilköğretim öğrencileri arasında zorba, kurban ve zorba-kurban öğrenci oranlarını 

belirlemektir. Araştırmada, farklı tür zorbaca davranışların (sözel, fiziksel, söylenti 

yayma, dışlama ve eşyalara zarar verme) cinsiyet, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik 

düzey bakımından farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırma biri alt SED, 

biri üst SED ve ikisi orta SED olmak üzere dört ilköğretim okulunda, toplam 1154 

öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, veri toplamak amacıyla araştırmacı 

tarafından geliştirilen “Akran Zorbalığı Anketi” kullanılmıştır. Bulgular öğrencilerin 

%35.1‟inin “kurban”, %30.2‟sinin “zorba”, %6.2‟sinin ise “hem zorba hem de kurban” 

olduğunu göstermektedir. Bulgular ayrıca, “zorba” ve “zorba-kurban” grubunda 

erkeklerin, “kurban” grubunda ise kızların daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. 

Veriler, üst sosyoekonomik düzey (SED) okuldaki çocukların, orta ve alt SED okuldaki 

çocuklara oranla daha fazla zorbalık yaptıklarını göstermektedir. Araştırmada ayrıca, en 

yaygın zorbalık türünün sözel zorbalık olduğu, bunu fiziksel zorbalığın izlediği 

görülmektedir. 

2.3. BİLİŞSEL TEMPO 

2.3.1. Bilişsel Tempo Nedir 

Bireysel olarak çocukların bilgileri kendi özgül algılama, işleme ve anımsama 

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

ölçüldüğü yetenek farklılıkları değildir. Daha çok düşünme tarzı (manner) ve biçimi 

(form) ile ilgili farklılıklardır (Siegel ve Brodzinsky, 1977; Akt: Gander ve 

Gardiner,1993). Araştırmacıların bu farklılıkları araştırmaya giriştikleri yollardan biri, 

bir bireyin bilişsel üslup’unu betimlemek ve değerlendirmektir; bilişsel üslup çocukların 

bireysel olarak bir göreve yaklaşım tarzlarıdır (Gander ve Gardiner, 1993).  
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Araştırmacılar pek çok bilişsel üslup saptamışlardır. Bunlar aşağıda tablo halinde 

sunulmuştur. 

Tablo 2.1. Bilişsel Üsluplar 

Bilişsel Üslup Boyutu Boyutun Doğası 

Bilişsel tempo: 
Düşüncelilik/ içtepisellik  

Çok az hata yapma olasılığıyla yavaş tepki gösterme ya da yüksek 
hata olasılığıyla hızlı tepki gösterme eğilimi. 

Alanda bağımsızlık / alana 
bağımlılık  

Şekilleri zeminlerinden ayrı olarak algılama yeteneği; bilgi 
işlemeyi etkin ve analitik ya da edilgin ve tümel biçimde kullanma 

eğilimini içerir.  

Tarama / odaklaşma Parçalar üzerinde yoğunlaşırken geniş ya da dar dikkati kullanma. 

Kategorileme genişliği  Kavramları kategorilere ayırmada geniş içerikliliğin ya da dar 
içerikliliğin yeğlenmesi. 

Kavramlaştırma üslupları  Analitik ya da analitik olmayan kategorileme stratejilerini 
yeğleme. 

Bilişsel karmaşıklık / 
yalınlık  

Dünyayı çok boyutlu ya da yalın biçimlerde yorumlama eğilimi. 

Düzleştirme / 
keskinleştirme  

Belirgin imgelerin ya da ayrımlaşmamış izlenimlerin bellekte 
tutulmasında değişkenlik. 

Sıkı alan kontrolü/ esnek 
alan kontrolü  

Dikkatin dağılmasına, zihninin başka yöne çekilmesine duyarlı 
olma. 

Gerçekçi olmayan 
deneyimlere hoşgörü 

Doğru olduğu bilinenle çelişkili algıları kabul etmeye isteklilik. 

Riske girme / ihtiyatlı olma  Yüksek riski - yüksek kazancı ya da düşük riski - düşük kazancı 
yeğleme. 

Görsel algı / duyusal algı  Görsel girdiyle ya da kinetik duyusal girdiyle uğraşmayı yeğleme. 
(Kaynak: Ausburn ve Ausburn, 1978; Akt: Gander, Gardiner, 1993). 

En çok araştırılan bilişsel üsluplardan biri bazen kavramsal tempo olarak da 

adlandırılan bilişsel tempo’dur (Kagan, 1966; Akt: Gander ve Gardiner,1993). Bilişsel 

tempo ilk kez Amerikalı psikolog Jerome Kagan tarafından 1958 yılında, birbirinden 

farklı iki tür birey özelliğini reflektif yani problemlerin çözümünde alternatifler 

üzerinde bilinçli olarak düşünme veya impulsif yani bilinçsiz, düşünmeden cevaplar 

verme eğilimi olarak tanımlanmıştır (Colman, 2001, Akt.: Seçer ve diğ., 2009a).  
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2.3.2. Düşünsellerin (Düşüncelilik) ve İçtepisellerin (Reflection-İmpulsivity) 

Özellikleri 

Ehrman ve Leaver (2003)’e göre reflektivite karar vermeden önce düşünme, içten 

gelen ilk tepkiye güvenmeme ve de genellikle düşünmenin ardından hareketin gelmesi 

olarak ifade ederken, impulsiviteyi çok az veya hiç düşünmeden tepki verme, genel 

olarak davranıştan sonra düşünme olarak ifade etmiştir.  

Wright (1972)’ e göre hızın ve doğru cevap vermenin birbiri ile negatif ilişkili 

olduğu, herhangi bir örneklemde yer alan çocuklardan üçte biri karakteristik olarak 

hızlıdır, ama hata yapmaya açıktır yani “impulsif”tir, diğer üçte biri ise daha yavaştır 

ama grubun diğer kısmından daha doğru cevaplar verir yani “reflektif”tir.  

İmpulsif çocuğun dikkati dağınıktır genellikle dikkat çekici uyaranlara odaklanır 

bu yüzden de hata yapmaya açıktır. Herhangi bir şeyi doğru yapıp yapmadığı 

konusunda pek hassas değildir. İmpulsif çocuk düzensizce bir şeyleri keşfetme eğilimi 

gösterir. Buna karşın reflektif çocuk yaptığı işte daha aktiftir, sistematik şekilde 

araştırma yapma eğilimindedir, fazlasıyla yavaş ve eleştirel düşünürler. Reflektifler 

kendi yaşlarından beklenmeyen analitik becerileri sayesinde çok etkili bir bilgi işlemci 

olabilir (Wright,1972)  

Mann (1973) yaptığı bir çalışmasında impulsif çocukların oyuncak seçimlerinin 

reflektiflerden daha hızlı olduğunu fakat reflektif olan çocukların oyunlarının ise daha 

uzun süreli olduğunu tespit etmiştir (Asher,Tarihsiz). 

2.3.3. Düşünselliğin (Düşüncelilik)-İçtepiselliğin (Reflection-Impulsivity) Ölçülmesi 

Çocukların impulsif bir bilişsel tempoya mı yoksa reflektif bir bilişsel tempoya mı 

sahip olduklarını belirlemek için yaygın olarak Kagan’ın (1965) MFFT testi uygulanır 

(MFFT-Benzer Şekilleri Eşleştirme Testi). Bu test 12 maddeden ve 2 örnekten oluşan, 

algıyla ilgili bir eşleştirme testidir. Her bölümde kişiye model bir resim ve hemen 

hemen ona benzeyen-çok fazla farklı olmayan, kopyaları aynı anda sunulur. Kopyalar 

arasından sadece bir tanesi tam manası ile doğru kopyadır. Kişi doğru kopyanın hangisi 

olduğunu düşünerek bulmalıdır. MFFT’nin okulöncesi, okulçağı çocuğu ve yetişkinler 
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için olan formları vardır. Kişinin ilk yanıtını vermesi için geçen zaman ve eğer yaparsa 

hatalarının sırası not edilir. 

Araştırma yapılan grubun yanlış cevaplarının ortalamasına ve ortalama kullanılan 

zamana (latent dönem) bölünerek, kişiler aşağıdaki klasik dört gruptan herhangi birinde 

sınıflandırılır: 

Yavaş–Yanlışçılar: Grubun ortalamasından daha fazla zaman kullanırlar ve aynı 

zamanda daha fazla hata yaparlar. 

Yavaş–Doğrucular: Grubun ortalamasından daha fazla zaman kullanırlar ve 

ortalamadan daha az hata yaparlar. 

Hızlı–Yanlışçılar: Grubun ortalamasından daha az zaman kullanırlar ve daha fazla 

hata yaparlar. 

Hızlı–Doğrucular: Daha az zaman harcarlar ve daha az hata yaparlar. Bunlar en 

yeterli başarıyı sağlayanlardır (Asher, Tarihsiz; Seçer, 2003).  

Bu test ruhsal bozukluğa sahip olanların (Wahlstedt & Bahlin, 2010), madde 

kullananların (Quednow & diğ., 2007) impulsif olma özelliğini değerlendirmek için 

kullanılan bir aracı olmasına rağmen çoğunlukla dikkat eksikliği-hiperaktivite (Galera 

& diğ., 2011; Avila & diğ., 2004) ve epilepsi teşhisi konulan çocuklarda (Chevalier & 

diğ., 2000) kullanılmaktadır. Bazen de zekâ geriliği olan çocuklar için etkili öğrenme ile 

alakalı bir kaynak oluşturabilecek bilişsel tempo farklılıklarının olup olmadığını 

belirlemek için kullanılmaktadır (Wright, 1972). 

Yoğun düşünme - içtepiselliğin ölçülmesi için kullanılan diğer bir test de Cairns 

ve Cammock (1978)’un 20 maddeli Benzer Şekillerin Eşleştirilmesi Testidir. Bu testin 

yapısı ve kullanımı bir fark hariç Kagan’ın testinin aynısıdır. Bu testin, Kagan’ın 

testinden ayrıldığı nokta bazı bölümlerinin farklı olması ve bazı yeni bölümlerin 

katılmasıyla, bölüm sayısının Kagan’ın 12 maddeli testi karşısında 20’ye ulaşmasıdır. 

Aralarındaki önemli fark ise Cairns ve Cammock’un MFF20 testinin Kagan’ın MFFT 

testine göre daha fazla yoğunluk ve devamlılık sunmasıdır (Seçer, 2003). 
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2.3.4. Düşünsellere (Düşüncelilik) ve İçtepisellere (Reflection-İmpulsivity) 

Etki Eden Faktörler 

2.3.4.1.Eğitim 

Pek çok çalışmada impulsif olan çocukların verilen eğitimle reflektif olabileceği 

ortaya koyulmuştur. Hain ve Hains (1988)’in impulsif suçlu çocuklara verdiği eğitim 

sonucunda bu çocukların reflektif olma yönünde değişim gösterdikleri saptanmıştır. 

Ayrıca Yang (1985) dezavantajlı konumda olan okul öncesi dönemdeki çocuklara 

verdiği eğitimden sonra bu çocukların daha reflektif olduklarını bulmuştur (Seçer ve 

diğ., 2009b). 

Durak (2007)’ın yaptığı araştırmada ise impulsif suçlu çocuklara verilen eğitim 

sonucunda bu çocukların reflektif olma yönünde değişim gösterdikleri saptanmıştır. 

Lopez ve Lopez (1998); Seçer (2003) ilköğretim dönemindeki impulsif çocuklara 

uyguladıkları düşünme eğitiminin sonuçlarına göre, impulsif çocukların daha reflektif 

olma yönünde davranış değiştirdikleri bulunmuştur.  

Egeland (1974), okuma yeterliğinde reflektif tutumun önemini vurgulamak için 

yaptığı çalışmada ikinci sınıf impulsif öğrencilere reflektivitelerini artıracak bir eğitim 

programı uygulamıştır. Eğitimden sonra impulsif çocukların okuma anlayışlarının 

iyileştiğini bulmuştur. Bu bilgiler impulsif temponun zayıf okul performansına katkıda 

bulunan bir faktör olduğunu açıklamaktadır (Seçer,2003). 

Reflektif-impulsif çocukların dil öğrenme becerilerinin incelendiği bir çalışmada 

bu çocukların öğrenme durumları ortaya konulmuştur (Ehrman ve Leaver, 2003). Bu 

araştırmaya göre impulsif öğrenciler çok hızlı cevap verirler, ödevlerini hızlıca bitirmek 

isterler, aktiflerdir, yüksek sesle konuşarak düşünürler, hata yapa yapa yani deneyerek 

öğrenirler. Reflektif öğrenciler ise düşünmeyi ve sonra harekete geçip cevap vermeyi 

tercih ederler. Bu yavaşlıkları onların verilen görevi tamamlayamamasına neden 

olabilir. Özellikle konuşma ve süreye dayalı testlerde reflektif öğrenciler yavaş olarak 

etiketlenebilir. Yavaş olmalarına rağmen reflektif öğrencilerin yaptıkları bölümler 

genellikle doğrudur.  
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Uzmanlara göre (Navarro ve diğerleri, 1999) çocuklar matematik problemlerini 

farklı tarzlarda çözmektedir. Bireyin problem çözme yöntemi düşünme becerilerini 

yansıtmaktadır. Özellikle farklı matematik problemlerinin çözümü için problem çözme 

alıştırması eğitimi verilen impulsif öğrenciler eğitimden sonra reflektif öğrencilerin 

kullandığı öğrenme stratejilerini kullanmaktadır (Seçer ve diğ., 2009a). 

Vigil-Colet ve Morales-Vives (2005), zeka ile impulsif özellik arasında ters bir 

ilişki varken impulsif özellik ile akademik yetersizlik arasında pozitif yönde bir ilişki 

olduğunu ileri sürmektedir. Bu araştırmacılara göre impulsif özellik zeka ile direkt 

ilişkili olmamasına rağmen bu özelliğin akademik basarı ile zeka arasında arabulucu 

değişken olarak görev yaptığını belirtmişlerdir. Diğer bir deyişle impulsif olma düzeyi 

arttıkça akademik başarı düşmektedir. İmpulsif denekler reflektiflerden daha az zaman 

harcarlar ve onların yaptıklarından daha fazla hata yaparlar. Reflektiflik-İmpulsiflik (R-

I)’in kişiliğin pek çok açısıyla, zekâ aktiviteleri ile ve akademik başarıyla ilişkili 

olduğunu belirtmiştir. 5 farklı deneyci ile beş farklı okuldan 6 deney 6 kontrol olmak 

üzere toplam 201 öğrenci ile bir tam okul yılı boyunca çalışmıştır. Cairns ve Cammock 

(1984)’un MFF20 testini kullanmıştır. Öntestte kontrol ve deney grubu deneklerinde 

farklılık olmadığını programın uygulanmasından hemen sonra ve programın 

uygulanmasından 4 ay sonra deney grubundaki öğrencilerle kontrol grubundakileri 

karşılaştırıldıklarında reflektifliğin (yoğun düşünceliliğin) arttığını bulmuştur. Sonuçlar 

ayrıca uzun zaman zarfında reflektifliğin sürekliliğini göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin 

akademik başarıları üzerinde R-I’nin önemli olduğunu da bulmuştur. Reflektif 

öğrencilerin impulsiflerden daha yüksek niteliklere sahip olduğunu belirtmiştir. 

Programa katılan deney grubu öğrencilerinin niteliklerinde kontrol grubundakilere göre 

önemli bir iyileşme eğilimi olmuştur. Ayrıca deney grubundakilerin programdan önce 

kontrol grubundakilerle aynı niteliklere sahip olduklarını belirtmiştir (Akt.:Seçer,2003). 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde, okul yaşamında reflektif öğrencilerin 

impulsiflere göre daha başarılı olabilecekleri görülmektedir. İmpulsif özelliğin 

akademik başarıyı olumsuz etkilediği göz önüne alındığında, impulsif özelliği 

destekleyen faktörlerin belirlenip, çocuğun eğitiminden sorumlu paydaşların bu konuda 

bilinçlendirilmesi ve erken dönemde gerekli önlemlerin alınması büyük önem 

taşımaktadır (Seçer ve diğ., 2009a). 
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2.3.4.2. Zeka 

İçtepisellik-yoğun düşünme ile zekâ arasındaki ilişkiyi belirleme amacı ile 

yapılmış olan araştırmalarda, MFFT cevap zamanı ile IQ arasındaki korelasyonunun 

düşük olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca MFFT hata sayısı ile IQ arasındaki korelasyonun 

orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda bu ilişkinin büyüklüğünde deneklerin 

yaşı ve zekâ testlerinin doğasından dolayı değişkenler saptanmıştır. 5 yaş ve daha küçük 

çocuklara genel ve MFFT’ye benzer içerikli zekâ testi uygulanmış ve sonuçta IQ ile 

cevap zamanı arasındaki ilişkinin yüksek olduğu bulunmuştur. 5 yaş ve sözel içerikli 

zekâ testleri uygulanan çocuklarda ise IQ ile tepki süresi arasındaki ilişkinin düşük 

olduğu gözlenmiştir. Böylece yoğun düşünme-içtepisellik ve diğer değişkenler arasında 

olan bazı korelasyonlar IQ ile izah edilebilir (Akt: Seçer, 2003).  

Bragnnigan ve ark. (1980) yaptığı araştırmada zeka seviyesinin impulsiflik ve 

reflektiflikte etkili olup olmadığını görmek için, 8-11 yaş grubu 58 çocuğa MFFT ve 

çocuklar için uyarlanmış Wechsler Zeka Ölçeği (WISC-R) uyguladılar. Sonuçta, 

reflektif çocukların, dikkat-konsantrasyon ve görsel organizasyon alt ölçeklerinden, 

impulsif çocuklardan daha yüksek skorlar aldıklarını buldular (Durak Demirhan, 2007). 

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

İmpulsiviti ve reflektifliğe zekânın etkisini incelediler. Çocukların bilişsel tempolarını 

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

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

organizasyon etkeninde, impulsif çocukların skorlarından önemli bir şekilde yüksek 

olduğunu buldular. Fakat dikkat dağınıklığından özgürlük ya da kelime anlaşılabilirliği 

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

2007). 

2.3.4.3. Yaş 

Wright (1972)’e göre reflektif-impulsif bilişsel tempo boyutu yeni yürümeye 

başlayan çocuklarda dahi ölçülebilen bir özelliktir. 

Salkind ve Nelson, yaptıkları çalışmada, çocukların büyüdükçe daha reflektif 

oldukları hipotezini sınamak için MFFT’nin normlarını kullanmışlardır. 5-12 yaş arası 
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2800 çocuğu örnekleme dahil etmişlerdir. Sonuç olarak 10 yaşındaki her iki cinsiyetten 

çocukların hata puanlarında azalma ve tepki sürelerinde artış olduğunu bulmuşlardır. 

Ayrıca 10 yaşında azalmaya başlayan hata sayısının 10 yaşından sonra durağanlaştığını 

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

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

büyük deneklerde bu durumun daha düşük olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca cevap 

verme ve hata sayısı arasındaki negatif korelasyonun da yaşla birlikte daha büyük 

olmaya eğilimli olduğu fakat bu ilişkinin okul öncesi dönemdeki çocuklarda okul 

dönemindeki çocuklara göre daha az güçlü olduğu belirtilmiştir. Bu durumda, yaşça 

küçük çocukların cevap vermeden önce düşünme süresinin problem çözme için faydalı 

olduğunun bilincinde olmamalarından kaynaklanabileceği öne sürülmüştür (Durak 

Demirhan, 2007). 

Yaşın artmasıyla çocukların reflektif olma özellikleri de artmaktadır. Diğer bir 

deyişle, çocuklarda reflektif olmaya yönelik gelişimsel bir eğilim vardır. Bu eğilim, 

yapılan tüm çalışmalarda yaşla birlikte çocukların cevap verme zamanlarında artma ve 

hata sayılarında azalma olarak kendini göstermektedir. Ayrıca bu çalışmalarda cevap 

verme zamanı ve hata sayısı puanları arasında negatif bir korelasyonun bulunduğu ve 

korelasyonun büyüklüğünün yaşla birlikte arttığı vurgulanmaktadır (Seçer ve diğ., 

2009b). 

2.3.4.4. Cinsiyet 

Cinsiyete göre reflektif-impulsif bilişsel tempo boyutunun farklılaşıp 

farklılaşmadığını inceleyen araştırmalarda çelişkili sonuçlar yer almaktadır. Bazı 

araştırmacılar çocukların cevap verme zamanlarında ve hatalarında cinsiyet 

farklılıklarının önemli olmadığını vurgularken (Kagan ve diğ., 1964, Akt.: Seçer, 

2009b), bazıları (Ward, 1968) önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ward (1968), yaptığı 

araştırma sonucunda cinsiyetle reflektif-impulsif bilişsel tempo boyutu arasındaki 

ilişkinin özellikle okul öncesi dönemde önemli olduğunu ifade eder fakat bu ilişkinin 

çocukların cevap verme süresi puanlarında değil, hata sayısı puanlarında olduğunu 

belirtmektedir.  
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Harrison ve Nadelman (1970) 3,5 yaşında orta sınıftan gelen beyaz çocuklar, 5-6 

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

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

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

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

bulmuşlardır (Akt: Seçer, 2003).  

Konu ile ilgili çalışmaları özetlersek bazı çalışmalarda cinsiyet farklılığı olduğu 

not edilirken bazılarında olmadığı belirtilmiştir. Cinsiyet farklılığına rastlanan 

çalışmalarda da kızların erkeklere göre daha reflektif olduğu tespit edilmiştir (Seçer, 

2003). 

2.3.4.5. Vücut Yapısı-Doğum Sırası  

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

ilişkisini araştırmıştır. Üçüncü ve dördüncü sınıfa giden çocuklardan oluşan bir 

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

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

impulsif olduğunu öne sürmüştür. Kızlarda vücut yapısı ile bilişsel tempo arasında 

tutarlı bir ilişki olmadığını aynı örneklem grubunda gözlemiştir. Aynı zamanda bilişsel 

temponun vücut ölçüsü algısıyla ilişkisini araştırmıştır. Üçüncü sınıfa giden impulsif 

erkek çocuklarının kendilerin ile aynı boya sahip reflektiflerden daha kısa olarak 

algılama eğiliminde olduklarını bulmuştur. Kagan (1966) araştırmasının sonuçlarını 

Walker (1962) çalışmasıyla da desteklemiştir. Walker, mezomorfik vücut yapısına sahip 

olan okul öncesi dönemdeki çocukların uzun vücut yapısına sahip çocuklardan daha 

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

ve üçüncü sınıfa devam eden erkek çocukları ile yapılan çalışmalarla reflektif ve 

impulsif özelliğin doğum sırası ile ilişkisi olmadığını tespit etmiştir (Akt: Seçer, 2003).  

Ailesel özellikleri inceleyen araştırmalar incelendiğinde (Mumbauer & Miller, 

1970; Harrison & Nadelman, 1972; Eska & Black, 1971) kardeş sayısı ile reflektiflik-

impulsiflik arasında ilişki olduğu ifade edilmektedir. Çok sayıda kardeş sahibi olan 

çocukların diğer çocuklara oranla daha fazla impulsif oldukları ileri sürülmektedir. 
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2.3.4.6. Hata Yapma Kaygısı 

Hem reflektif hem impulsif çocukların, herhangi bir görevde kendilerini başarısız 

olarak algılamaları ya da başarısız olmalarından sonra uygulanan Benzer Şekilleri 

Eşleştirme Testinde cevap verme zamanlarında artış gözlenmiştir. Yapılan başka iki 

çalışmada idrak ile ilgili bir görevde yaşanılan başarısızlık algısının reflektif denekler 

üzerindeki etkisi daha büyük olmuştur. Bu durumda reflektiflerin özellikle zihinsel 

performanslarının kalitesi ile ilgili impulsiflerden daha fazla endişeli olduğu hipotezini 

desteklenmektedir (Akt: Seçer, 2003). 

2.3.4.7. Dikkat 

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

dikkatlerini impulsif çocuklardan daha uzun süre sürdürmektedirler. İmpulsif okul 

öncesi çocukların, faaliyet yaparken konuşmak ve faaliyetler arası gezinmek için 

faaliyetlerini durdurmaları daha olasıdır, fakat reflektif çocuklar konuşuyorken bile 

yaptığı faaliyetle ilgili dikkatlerini sürdürmektedirler (Akt.:Seçer, 2003). 

2.3.4.8. Problem Çözme 

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

çözümünde daha aktif, daha direkt yaklaşımları; çatışma durumuyla yüzleşme ve 

tartışmayı gerektiren yaklaşım tarzını tercih ettiklerini ve daha yavaş karar verdiklerini, 

impulsif çocukların ise bu durumda karar verirken reflektif çocuklardan daha hızlı karar 

verme eğiliminde olduklarını fakat daha pasif olan çözümler ürettiklerini bildirmişlerdir.  

2.3.4.9. Ahlaki Davranış 

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

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

yapılan bir hareket büyük bir zararla sonuçlanmış, diğerlerinde ise kötü niyetle yapılan 

bir hareket küçük bir zararla sonuçlanmıştır. MFFT daha uzun cevap verme süresi ve 

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

kahramanı yaramaz olarak etiketlemeleri beklenmektedir. Sonuçta ise reflektif çocuklar, 

hikayedeki kahramanın verdiği maddi zararın boyutundan daha öte, niyetini göz önüne 
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alarak ahlaki yargılarda bulunmuşlardır. Bu durum reflektif çocukların, impulsif 

çocuklara göre daha avantajlı ahlaki yargı evresinde olduklarını göstermiştir 

(Akt.:Seçer, 2003). 

2.3.4.10. Sosyal Sınıf Farlılıkları 

Yapılan birçok araştırmada bireyin ailesel özellikleri ile reflektivite-impulsivite 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyan birçok araştırma vardır (Mumbauer & Miller, 1970; 

Harrison & Nadelman, 1972; Eska & Black, 1971). Bu araştırmaların sonuçlarında ise 

orta düzeyden gelen çocukların alt sınıftan gelen çocuklara göre daha reflektif oldukları 

vurgulanmaktadır. 

5-12 yaş arası alt ve orta sınıftan gelen ailelerin çocuklarına MFFT uygulanmıştır. 

Sonuçta alt sınıftan gelen ailelerin çocuklarının orta sınıftan gelen ailelerin 

çocuklarından daha fazla impulsif oldukları bulunmuştur (Akt: Seçer, 2003). Buna 

rağmen 5 yaş grubundan oluşan bir örneklem grubunda MFFT hata ve cevap verme 

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

kontrol edildiği zaman yoğun düşünme-içtepisellik ile sosyal sınıf arasındaki ilişki 

ortadan kaybolmuştur (Akt: Seçer, 2003). 

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

içinde bu kelimeleri kullanmaları istenmiştir. Orta sınıftan gelen erkek çocuklarla 

karşılaştırıldıklarında alt sınıftan gelen erkek çocukların bu görevi daha kısa zamanda 

bitirdikleri ve pek çok gramatik hata yaptıkları bulunmuştur (Akt: Seçer, 2003). 

2.3.4.11. Saldırganlık 

Bireyin kişiliği, bilişsel temposunu etkiliyor görünmektedir. Messer & Brodzinsky 

(1979), impulsif çocukların biraz saldırgan ve otokontrol yeteneklerinin daha zayıf 

olduğunu buldular.  

Block & diğ., (1974)’nin yaptığı araştırmada çocukların MFFT hata puanları ile 

cevap verme sürelerini sosyal davranışlar açısından değerlendirmiştir. İmpulsif 

çocuklarda sözel veya fiziksel olarak saldırganlığın hâkim olduğunu belirtmiştir. 
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Reflektif-impulsif bilişsel tempo boyutu ile kişilik özellikleri ve sosyal davranışlar 

arasındaki ilişkiyi sınayan araştırmacılar, reflektif olan çocukların; saldırganlık (Marks, 

2007), denetim odağı (Massari,1975) ve ahlaki davranış (Schleifer ve Douglas, 1973) 

açılarından daha başarılı olduklarını bulmuşlardır. Ayrıca, akademik başarı (Barret, 

1977), okuma yeterliği (Egeland, 1974; Roberts, 1979; Hewett, 1983; Kagan, 1965b), 

problem çözme (Peters ve Bernfeld, 1983; Mckinney, 1978; Rosenberg, 1981), 

yaratıcılık (Fugua, Bartsch ve Phye, 1975), matematik performansı (Macken, 2001) 

açılarından da bu çocukların, impulsiflere göre daha başarılı oldukları vurgulanmaktadır 

(Seçer ve diğ., 2009b). 

2.3.4.12. Eğitimsel ve Klinik Problemler 

Okul ile ilgili becerilerinde yetersiz olan bir grup çocuğa ve klinik olarak teşhisi 

yapılmış bir grup çocuğa MFFT uygulanmıştır. Ciddi öğrenme güçlüğü ve sosyal- 

duygusal problemli 8- 14 yaşındaki bir grup erkek çocuk hafif derece öğrenme güçlüğü 

olan erkek çocuklardan daha impulsiftirler (Seçer, 2003).  

Kagan’ın düşük sözlü yeteneğe sahip erkek çocukları üzerinde yaptığı çalışmada 

harfleri tanıma hatalarının MFFT cevap süresi ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. 1 yıl 

sonra birinci sınıfta impulsif olan bu çocuklardan bir paragrafı yüksek sesle okumaları 

istendiğinde daha yüksek okuma hata puanlarına sahip olmaya eğilimli oldukları 

görülmüştür. MFFT hata puanları kızlar arasında okuma performansının tahmini için 

daha yeterli iken erkekler arasında okuma performansının tahmininde cevap süresi 

puanları daha yeterlidir (Akt.: Seçer,2003). 

Hiperaktif olarak teşhis edilen çocukların normal çocuklardan daha fazla impulsif 

olabileceği bulunmuştur. Ayrıca ilaç kullandıklarında onların impulsiviteleri 

azaltılmıştır. Beyin hasarı, epilepsi ve mental retardasyonlu olarak teşhis edilen çocuklar 

MFFT uygulanarak normal çocuklarla karşılaştırılmışlardır. Sonuçta bu çocukların 

MFFT cevap süresi ve hata puanlarına göre normal çocuklardan daha impulsif oldukları 

bildirilmiştir (Seçer,2003). 
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2.3.5. Bilişsel Tempo İle İlgili Yapılan Araştırmalar 

Kagan (1965), ilkokul çocuklarında yoğun düşünme- içtepisellik (reflection-

impulsivity) ve okuma yeteneği isimli çalışmasında, 130 çocuğun her birine düzenleme 

gerektiren görsel eşleştirme problemleri, resimler ve okuma-tanıma testlerini birinci ve 

ikinci sınıfın sonunda uygulamıştır. Görsel eşleştirme testinde yüksek hata puanına ve 

hızlı cevaplama zamanına sahip çocukların (İmpulsif çocuklar) daha az hata puanı ve 

daha uzun karar verme zamanına sahip çocukların (reflektif çocuklar) tersine, her iki 

durumda da İngilizce kelimeleri okumada daha fazla hata yaptıklarını bulmuştur.  

Ward (1968), okulöncesi dönemdeki çocuklarda yoğun düşünme- içtepiselliği 

(reflection-impulsivity) analiz etmiştir. 5 test kullanmıştır. Düşünme puanlarında 

cinsiyet farkına rastlamazken hata puanlarında kız çocukların lehine bir sonuç ortaya 

çıkmıştır. Erkek çocukları hata puanı ve cevabı düşünme süresi arasında kızlardan daha 

yüksek korelasyona sahipken kız çocukların da ise hata puanı ve IQ puanları arasında 

erkeklerden daha yüksek korelasyon gösterdiklerini bildirmiştir.  

Meichenbaum ve Goodman (1969), Kagan’ın MFFT’si tarafından değerlendirilen 

yoğun düşünme- içtepisellik (reflection- impulsivity) ile motor davranışın sözlü 

kontrolü arasındaki ilişkiyi anaokuluna devam eden 30 çocuk üzerinde sınamışlardır. 

Bir parmak şıklatmaya göre daha hızlı ve daha yavaş sözlerinin sözel kontrolü ve Luria 

depresyon görevindeki it, itme durumu gizli ve açık kendi kendine öğrenme koşulları 

altında sınamışlardır. Luria depresyon görevinde İmpulsif çocukların gizli kendi 

kendine öğrenme koşulunda reflektif çocuklardan daha büyük hata yaptıklarını ve daha 

az motor davranışın sözel kontrolüne sahip olduklarını bulmuşlardır. Parmak şıklatma 

görevinde açıklanan tek farklılık impulsiflerin motorik tarzda kendi kendine öğrenmeyi 

kullanmalarının daha olası olduğunu, reflektif çocuklarında konuşmalarının içeriğine 

daha fazla cevap verdiklerini bulmuşlardır. Diğer yandan impulsif çocukların motor 

davranışlarının kontrolünde sözlü kontrolün reflektif çocuklardan daha az etkili 

olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Harrison ve Nadelman (1972), bilişsel temponun yoğun düşünme- içtepisellik 

(reflection-impulsivity) boyutu ile hareket kontrol yeteneği ve zeka yeteneği arasındaki 

ilişkiyi orta sınıftan gelen 50 zenci anaokulu çocuğu üzerinde sınamışlardır. Reflektif ve 
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impulsif olarak çocukları sınıflandırmada Kagan’ın MFFT’sini kullanmışlardır. Verilen 

direktiflerle ilgili çocuğun hareket kontrol yeteneğini de Maccoby ve arkadaşları 

tarafından gözden geçirilen, yavaş çiz ve yavaş yürü testleri ile ölçmüşler ve 

puanlamışlardır. Araştırmalarının sonucunda hareket kontrolü ve bilişsel tempo arasında 

ilişki olduğunu bulmuşlardır. Buna göre, reflektif çocuklar verilen emirler 

doğrultusunda impulsif çocuklardan motor yeteneklerini engellemede daha başarılı 

olmuşlardır. Ayrıca, cevabı düşünme süresi ile hareket kontrol yeteneği arasında pozitif 

hata puanı ile hareket kontrol yeteneği arasında negatif korelasyon bulmuşlar ve kızların 

erkeklerden daha fazla reflektif ve hareketlerine ket vurucu olduklarını tespit 

etmişlerdir.  

Mann (1973), problem çözerken, bilişsel temponun yoğun düşünme- içtepisellik 

(reflection-impulsivity) boyutunun, karar verme ve dikkatle ilişkisi olduğu hipotezini 6-

8 yaş arasındaki çocuklar üzerinde test etmiştir. Araştırmaya 6 yaşdan 35, 8 yaştan 28 

çocuk katılmıştır. Bilişsel temponun yoğun düşünme- içtepisellik (reflection- 

impulsivity) boyutu ve cevabın kalitesi MFF ve karar verme test takımı ile ölçülmüştür. 

Sonuç olarak karar vermenin içeriği ve kalitesinde reflektif ve impulsif çocuklar 

arasında farklılık olmadığını saptamıştır. Kararın niteliği ve düşünme süresi ölçümleri 

üzerinde yaşında (6-8 yaş) önemli olmadığını bulmuştur.  

Ault (1973), reflektif, impulsif, hızlı-doğru, yavaş-yanlış cevaplayan çocukların 

problem çözme stratejilerini incelemiştir. 4 farklı okulun birinci, üçüncü ve beşinci 

sınıflarından 182 öğrenciyi araştırmasına dahil etmiştir. MFFT’ye göre çocukları 

reflektif, impulsif, hızlı-doğru ve yavaş-yanlış cevaplayanlar olarak sınıflandırmıştır. 

Bilişsel gelişimin göstergesi olarak da Mosher ve Hornsby (1966) tarafından geliştirilen 

20 soruluk oyun testini kullanmıştır. MFFT testinde impulsif olarak sınıflandırılan 

birinci, üçüncü ve beşinci sınıflardaki çocukların, reflektif ve hızlı doğrucu olarak 

sınıflandırılanlara göre daha az olgun bilişsel stratejilere sahip olduklarının göstergesi 

olan 20 soruluk oyunlardaki soruları sormuştur. Yaşı küçük reflektif çocukların 20 

soruluk oyunda yaşı büyük impulsif çocuklarla aynı puanlara sahip olduklarını 

bulmuştur. Kısaca, reflektif ve hızlı-doğru cevap veren çocukların aynı sınıftaki 

impulsif çocuklardan problem çözmede kullandıkları stratejilerin farklı olduğunu ve 
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stratejilerin farklılığının da farklı bilişsel gelişimin seviyesinin göstergesi olduğunu 

belirtmiştir. 

Egeland (1974), şehir merkezinde oturan ve ikinci sınıfa giden bir grup impulsif 

çocuk üzerinde yaptığı çalışmada iki deneme ve bir kontrol grubu oluşturmuştur. 

Deneme grubun birine çocukların araştırma stratejilerini iyileştiren görsel ayırt etme 

alıştırmalarından oluşan eğitim programı uygulamıştır. Diğerine ise aynı materyalleri 

kullanarak, cevap vermedeki gecikmeyi öğretmiştir. Bunun yanında, kontrol grubuna da 

herhangi bir eğitim programı uygulamamıştır. Eğitimden hemen sonraki ölçümlerinde 

MFF testini uygulamıştır. MFF testinin sonuçlarına göre her iki deneme grubundaki 

çocukların hata sayısında azalma, cevaplama süresinde artma olduğunu tespit etmiştir. 

Bunun yanında araştırma stratejilerini iyileştirme eğitimi verdiği deneme grubundaki 

çocukların düşük hata sayısının devam ettiğini bulmuştur. Diğer yandan, kontrol 

grubundaki çocukların ne hata nede süre puanlarında ön testte ve son testte farklılık 

olmadığını göstermiştir.  

Barrett (1977), yoğun düşünme- içtepisellik (reflection- impulsivity) ve daha 

sonraki akademik başarı arasındaki farkları sınamak için dördüncü sınıfta MFF testi ile 

dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda Temel Becerileri Kavrama testini 70 çocuğa 

uygulamıştır. MFFT testinden aldıkları sonuca göre reflektif olarak sınıflandırılan 

çocukların tüm sınıflarda impulsif olarak tanımlanan çocuklardan temel becerileri 

kavrama testinde hayli yüksek puanlar aldıklarını bulmuştur. MFFT hata ve cevabı 

düşüme süresi puanları ile beşinci ve altıncı sınıfın başarı testinin puanlarını tahmin 

edildiğini ortaya koymuştur. Ayrıca MFFT’nin değişkenleri ve başarı ölçümleri 

arasındaki ilişkideki cinsiyet farkları da incelemiştir. MFFT cevabı düşünme süresi 

puanları erkekler için olduğundan ziyade kızlar için akademik başarıyı daha iyi tahmin 

ediyorken, MFFT hata puanlarının kızlar için olduğundan ziyade erkekler için daha 

sonraki akademik başarıları ile ilgili olduğunu bulmuştur.  

Borkowski ve arkadaşları (1983)’nın çalışmalarının amacı yoğun düşüncelilik 

(reflektivity), içtepisellik (impulsivity), çoklu görevler ile ilgili davranış stratejilerinin 

kullanımı ve hafıza bilgisi arasındaki bağlantıyı açıklamaktır. Deney 1’de reflektif ve 

impulsif olarak tanımlanan 64 ikinci ve üçüncü sınıf çocuğu strateji eğitimi ve transfer 

oturumuna dahil edilmiştir. Kontrol grubu olarak alının 25 çocukta strateji eğitimi 
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almaksızın aynı görevleri almışlardır. Deneyden sonraki ölçümlerde reflektif deneklerin, 

strateji ve hafıza bilgisi puanlarının impulsiflerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Buna göre, hafıza bilgisi bilişsel tempo kontrol edildiği zaman davranış stratejisini 

tahmin etmektedir. Deney 2’de sözlü hafıza bilgisi süreçlerini değerlendirmek için 

oluşturulan genişletilmiş hafıza bilgisi listesi 80 çocuğa verilmiştir. Deney grubundaki 

çocuklar organize edilmiş bir stratejinin kullanımı için eğitilmişler ve daha sonra test 

edilmişlerdir. Transfer esnasında reflektif çocukların strateji puanları hayli yüksek 

çıkmıştır. Bilişsel tempo ile strateji kullanımı ve hafıza bilgisi arasındaki ilişki kısmen 

önemlidir, hâlbuki tempo-strateji kullanımı korelasyonu hafıza bilgisi kontrol 

edildiğinde önemsiz olduğu sonucuna varmışlardır.  

Peters ve Bernfeld (1983), 28 reflektif ve 27 impulsif erkek çocuğuna 6 sosyal 

içerikli çatışma durumundan oluşan sosyal mantık ölçeği uygulamışlardır. Miller (1972) 

tarafından geliştirilen, okul davranışı kontrol listesi üzerinde çocukların öğretmenlerinin 

yaptıkları oranlamada, saldırganlık, kavga, başarı ihtiyacı, akademik yetersizlik gibi 

durumlarda iki bilişsel tempo boyutu arasında farklılığın olmadığını bulmuşlardır. Aynı 

zamanda reflektif çocukların, sosyal içerikli çatışma durumlarının çözümünde daha 

aktif, daha direkt yaklaşımları yani çatışma durumuyla yüzleşme ve tartışmayı 

gerektiren yaklaşım tarzını tercih ettiklerini ve daha yavaş karar verdiklerini impulsif 

çocukların ise bu durumda karar verirken reflektiflerden daha hızlı karar verme 

eğiliminde olduklarını ve daha pasif olan çözümler ürettiklerini tespit etmişlerdir. 

Kısaca yoğun düşünme- içtepiselliğin (reflection- impulsivity) sosyal mantıkla ilgili 

olduğu sonucuna varmışlardır (Seçer, 2003). 

Bernfeld ve Peters (1986), impulsif ve reflektiflerde sosyal yargıları ve sosyal 

davranışları incelemek için, MFFT sonuçlarına göre değerlendirilen, 41 reflektif ve 41 

impulsif erkek çocuğu sosyal yargılama ödevleri ile değerlendirdiler. Araştırmalarının 

sonuçlarına göre, anlaşmazlık (çatışma) tepkileri impulsiflerde reflektiflerden daha çok 

görüldü. Ancak sosyal davranışların kendini rapor etme, öğretmen ve akran raporları 

çeşitlerinde iki üslup arasında farklılık bulunmadı. Bernfeld’in çalışmasının diğer 

sonuçlarına göre, kız akranları tarafından, impulsif çocuklar, bahçe oyunlarında fiziksel 

saldırganlıkta, sözlü saldırılarda, sınıfta sosyal yaşam içinde kendini çatışmalarda 

reflektiflerden daha fazla hissettirdikleri rapor edildi. Öğretmen, akran ve araştırmacı 
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oranlarında impulsifler, reflektiflerden az motivasyon oranına sahipti ve bu oranlamalar 

kendi aralarında yüksek bir şekilde güvenilir bulundu. Tüm bu sonuçlar, impulsiflerin 

sosyal yargılarındaki yetersizlikten dolayı uyumsuz sosyal davranışlar ve yetersiz 

motivasyon gösterdikleri şeklinde özetlendi (Durak Demirhan,2007). 

Gargallo (1989)’ya göre yoğun düşünme- içtepisellik (reflection-impulsivity) iki 

kutba dayanmaktadır.  

1. Geçici gecikme: Cevap vermeden önceki zaman peryodu,  

2. Performansın kalitesi veya cevabın doğruluğu.  

İmpulsif denekler reflektiflerden daha az zaman harcarlar ve onların 

yaptıklarından daha fazla hata yaparlar. R-I kişiliğin pek çok açısı zeka aktiviteleri ve 

akademik başarı ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. 5 farklı deneyci ile 5 farklı okuldan 6 

deney 6 kontrol olmak üzere toplam 201 öğrenci ile bir tam okul yılı boyunca 

çalışmıştır. Cairns ve Cammock (1984)’un MFF2O testini kullanmıştır. Önteste kontrol 

ve deney grubu deneklerinde farklılık olmadığını programın uygulanmasından hemen 

sonra ve programın uygulanmasından 4 ay sonra deney grubundaki öğrencilerle kontrol 

grubundakileri karşılaştırıldıklarında yoğun düşünceliliğin (reflectivity) arttığını 

bulmuştur. Sonuçlar ayrıca uzun zaman zarfında yoğun düşünceliliğin (reflectivity) 

sürekliliğini göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin akademik başarıları üzerinde R-I’nin 

önemli olduğunu da bulmuştur. Reflektif öğrencilerin impulsiflerden daha yüksek 

niteliklere sahip olduğunu belirtmiştir. Programa katılan deney grubu öğrencilerin 

niteliklerinde kontrol grubundakilere göre önemli bir iyileşme eğilimi olmuştur. Ayrıca 

deney grubundakiler programdan önce kontrol grubundakilerle aynı niteliklere sahip 

olduklarını belirtmiştir (Akt.:Seçer, 2003).  

Hur ve Bouchard (1997), impulsivite ve duygusal arayış arasındaki bağlantıyı 

araştırmak için, 57 ikiz kardeş, 49 ayrı yerlerde büyütülmüş ikiz kardeş ve 90 bireye, 

Minesota Ayrı Büyütülmüş İkiz Çalışması’nı (Minesota Study of Twins Reared Apart), 

Kişisel Çoklu boyut Anketinin kontrol skalasını (Control Scala of the Mulidimensional 

Personality Questionannaire) ve Duygusal Arayış Ölçeğinin (Sensation Seeking Scala) 

dört alt ölçeğini uyguladılar. Sonuçta, önceki çalışmalarla ilişkili olarak, kontrol 
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ölçeğinin duygusal arayış ölçeği ile önemli boyutta ilişkili olduğunu buldular. Ayrıca, 

verilerin analiz sonuçlarına dayanarak duygusal arayış ölçeği ile kontrol ölçeği 

arasındaki ilişkinin genetik faktörlere dayalı olduğunu belirttiler.  

Colder ve Stice (1998), ergenlerdeki madde kullanımı ve suçluluk davranışları ve 

sinirlilik arasındaki ilişkide impulsivitenin etkilerinin ile ilgili çalıştılar. Sonuçta, çapraz 

bölme analizinin sonuçlarına göre, sinirliliğin yüksek seviyesinin suçluluk ve 

impulsiflik ile ilişkili olduğunu ama impulsif olmayan ergenlerde bu ilişkinin 

bulanamadığını, ayrıca bu etkilerin madde kullanımı için geçerli olmadığını buldular. 

Araştırmanın diğer sonuçlarına göre, sinirlilik etkeni kızlarda madde kullanımında, 

erkeklerde suçlulukta etkilidir ve hem sinirlilik hem impulsiflik ergenler için problem 

davranış olarak belirtilmiş ama impulsivitinin sinirliliğin etkilerinde norm olmadığı 

belirtilmiştir. 

Lopez ve Lopez (1998) çalışmalarında İspanya’da bir ilkokulun sekizinci sınıfına 

giden 13-14 yaşındaki çocukların yoğun düşünceliliğini (reflectivity) artıracak bir 

eğitim programı sunmuşlardır. Bu çocukların yoğun düşünceliliğini (reflectivity) 

artırarak ahlak gelişimlerinde ilerleme sağlanabileceğini ortaya atmışlardır. Ahlak 

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

bunun yanında yoğun düşünceliliği (reflectivity) artıran bilişsel teknikler (problem 

çözme, kendi kendine öğrenme tarama stratejileri ve bunun gibi) kullanmışlardır. Ölçek 

olarak, Cairns ve Cammock’un (1978) MFF2O’si ve Rest’in (1986) DIT’ını 

kullanmışlardır. Elde ettikleri sonuca göre, deneme grubu çocukların kontrol 

grubundaki çocuklara göre yoğun düşünceliliklerinde (reflectivity) artış saptamışlardır. 

Ayrıca, deney grubunun ahlak gelişiminin ilerlemesi de sağlanmıştır. Çalışmalarının asıl 

amacının, yoğun düşünceliliği (reflectivitiy) bir bilişsel tempo olarak geliştirirlerse aynı 

zamanda da ahlak gelişimini de geliştirebilecekleri hipotezini sınamak olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Cataldo ve arkadaşları (2003), depresif olarak teşhis edilmiş 21 hasta, 21 normal 

çocuk ve ergende impulsiviteyi nöropsikolojik ve davranışsal yönlerden 

karşılaştırmışlardır. Deneklere MFFT, Continuous Performance Test, Verbal Fluency, 

Stroop Test ve Walk-Don’t Walk ölçeklerini uygulamışlar ve Conner’s Parent Rating 

Scala ile ailelerin cevaplarını değerlendirmişlerdir. Araştırmalarının sonucuna göre, 
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depresif çocuklar ve ergenler Fluency Test’te, tutucu tepki üslupları, yavaş reaksiyon 

zamanları, dikkatsel problemler ve genellikle gecikmeli tepkiler göstermişleridir. Diğer 

yandan ailelerden alınan cevaplara göre depresif çocuklar önemli bir şekilde 

kontrollerinde impulsif olarak değerlendirilmişlerdir.  

Seçer (2003), Yoğun Düşünme Eğitimi Programı’nın, 13-14 yaş grubu çocukların 

ahlaki yargılarına etkilerini incelemek amacı ile yaptığı araştırmasında ilköğretim 8. 

sınıf öğrencisi olan 354 çocuğa DIT ve MFFT20 uygulamış, aldıkları tepki sürelerine 

göre tesadüfî eleman örnekleme yöntemi ile 30’u deneme, 30’u kontrol olmak üzere 60 

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

kez olmak üzere 15 hafta uygulamış ve sonrasında DIT ve MFF20 ölçeklerini yeniden 

uygulamıştır. Seçer, araştırmasının sonucunda deneme ve kontrol grubu çocuklarının ön 

test sonuçları arasında anlamlı bir fark olmadığını, Yoğun Düşünme Eğitimi 

Programı’nın sonrasında ise deneme grubu çocukların tepki sürelerinin ve ahlaki yargı 

düzeylerinin kontrol grubu çocuklarından anlamlı düzeyde farklılık olduğu görülmüştür. 

Avila ve arkadaşları (2004), okul çağındaki erkek çocuklarda impulsivitenin farklı 

boyutlardaki ölçümlerinin ilişkilerini araştırmak üzere 165 çocuğa yedi farklı laboratuar 

ölçümü uyguladılar. Ayrıca çocuklara ait Hiperaktivite, dikkat eksikliği ve karşı koyma, 

direnç gösterme davranışları ile ilgili aile ve öğretmen raporlarını aldılar. 

Araştırmalarına göre, impulsivitenin faktör analizleri güçlü Inhibitory Control Factor 

(kontrollü yavaşlatma etkeni) 2’nin varlığını gösterdi. Bu faktör, Stop Task (Durma 

Görevi), The Continuous Performance Test (Devam etme Becerisi Testi), The Matching 

Familiar Figures Test (Benzer Şekilleri Karşılaştırma Testi) ve The Circle Tracing Task 

(Grup İzini Takip Etme Görevi) gibi bir grup testin ölçümlerden elde edilmiştir. 

İmpulsivitenin diğer türlerinden direniş ve çatışma etkeni Winconsin Card Sorting Test 

(Winconsin Kart Ayırma Testi) ile başına buyrukluk etkeni ise DRL ölçeği ile 

belirlenmiştir. İmpulsivite ve ADHD’de ilgi ve kontrollü yavaşlatma üzerinde 

odakladıkları araştırmalarının sonucunda, kontrollü yavaşlama etkeninin ADHD ile 

pozitif ilişkili olduğunu, fakat başına buyrukluk faktörünün ODD (Oppositional Defiant 

Disorder) semptomları ile önemsiz derecede ilişkili olduğunu bulmuşlardır.  

Donfrancesso ve arkadaşları (2005), öğrenme güçlüğünün çeşitlerinde 

impulsivitenin etkisini incelemek amacı ile çalıştıkları 110 çocuğu, öğrenme güçlüğü 
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alanında uzman olan bir hastanede değerlendirdiler. Bu çocukların 30’u disleksi (okuma 

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

çocuklardı. Tüm çocuklara MFFT20 testi uygulandı. Araştırmanın sonuçlarına göre, 

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

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

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

gruplardan hızlıydı ve diğer gruplara göre önemli bir derecede impulsiflerdi.  

Seçer ve Yaşa (2006), tarafından yapılan araştırma bulguları, İmpulsif çocukların; 

hızlı doğrucu, yavaş yanlışçı ve reflektif akranlarına göre ahlaki kuralları daha az 

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

ciddiye aldıklarını göstermiştir. Bu sonuç, impulsif çocukların ahlaki ve sosyal 

kurallarla ilgili karmaşa yaşamakta olduklarını ortaya koymuştur. 

Carroll ve arkadaşları (2006), erken davranan (impulsif), geç davranan (reflektif) 

ve karşı çıkmayan (suç işlemeyen) ergenler arasında impulsivite seviyesinin farklarını 

araştırmışlardır. Çalışmalarına yaş ortalamaları 15 olan 114’ü erkek 15’i kız olmak 

üzere toplam 129 denek katılmıştır. Deneklerin 86’sı ıslahevinde ve 43’ü düzenli olarak 

okula giden ergenlerdir. Carroll ve arkadaşları her deneğe Adapted Self-Report 

Delinquency Scala, Stroop Colour and Word Test (Stroop Renk ve Kelime Testi), Time 

Perception Task (Algılama Zamanı Görevi), Accuracy Game (Doğru Yapma Oyunu), 

Risk-Taking Game (Risk Alma Oyunu) ve Eysenk Impulsiveness Questionnaire 

(Eysenk İmpulsivite Anketi) uygulamışlardır. Sonuçta, erken davranan ergenlerin 

bilişsel tempoda hız, zayıf ve yavaş zihinsel kontrol ve yüksek impulsivite 

gösterdiklerini bulmuşlardır. Ayrıca suçlu ve suç işlememiş gruplar arasında 

impulsivitenin birkaç çeşidinde farklılıklar olduğunu ve geç davranan suçlular, erken 

başlayan suçlulara göre impulsiflikle ilgili problemlerde daha kötü seviyeler elde 

ettiklerini belirtmişlerdir. 

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

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

düzeylerine etkisini” incelemiştir. Araştırma deneme modelinde olup kontrol gruplu 

öntest-sontest modeli uygulanmıştır. Çalışma evreni olarak seçilen Konya İl Emniyet 

Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’nde suç kaydı bulunan 88 suçlu erkek 
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çocuğa Değerlerin Belirlenmesi Testi ve Benzer Şekilleri Eşleştirme Testi -20 

uygulanmıştır. Tesadüfî eleman örnekleme yöntemi kullanılarak 28 suçlu erkek çocuk 

(14 kontrol grubu 14 deneme grubu) örneklem grubu olarak seçilmiştir. Haftada iki kez 

olmak üzere toplam 15 hafta uygulanmıştır. Deneme ve kontrol grubu suçlu erkek 

çocukların tepki süresi, hata sayısı ve ahlaki yargı düzeyleri puan ortalamaları 

arasındaki değişmeler Mann Withney U Testi ve Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi 

ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yoğun düşünme eğitimi sonrası 

deneme ve kontrol grubu suçlu erkek çocukların tepki süresi son-test puan ortalamaları 

arasında fark bulunamamıştır. Deneme grubu suçlu erkek çocukların hata sayısı son-test 

puan ortalamaları kontrol grubu suçlu erkek çocukların hata sayısı son-test puan 

ortalamalarından önemli düzeyde düşüktür.  

Ceylan (2008)’nın yaptığı araştırmanın amacı okul öncesi dönemdeki çocukların 

bilişsel tempoları ile yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma 

kapsamına okul öncesi eğitim alan 208 çocuk oransız eleman örnekleme yoluyla 

alınmışlardır. Veri toplama aracı olarak, çocukların yaratıcılıklarını ölçmek için “Torrance 

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

Reflection-Impulsivity Scale for Preschool (KRISP) Testi B Formu” kullanılmıştır. Veriler 

SPSS paket programı (SPSS11.05) kullanılarak Independent T test, One-Way ANOVA, 

Tukey-HSD, Pearson Moment Korelâsyon testleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre, bilişsel temponun hata sayısı ile yaratıcılığın alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki 

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

ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin soruları cevaplama süreleri arttıkça akıcılık, esneklik, 

detaylandırma puanlarının düştüğü belirlenmiştir. 

Giren Yaşa (2008), Kendini Kontrol Eğitimi Programının okul öncesi dönemdeki 5-6 

yaş grubu çocuklarının tepki süresi, hata sayısı, ahlaki ve sosyal kural algısı puanlarına 

etkisini incelemiştir. Araştırmanın örnekleminde tesadüfü eleman örnekleme yöntemi 

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

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

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

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

yavaş yanlışçı akranlarına göre de sosyal kuralları daha az ciddiye almaktadırlar. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

 

3.1. ARAŞTIRMA MODELİ 

Farklı bilişsel tempodaki çocukların oyun davranışları ve akran ilişkilerinin 

incelendiği bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 

3.2. ÇALIŞMA GRUBU 

Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Afyon il 

merkezine bağlı ilköğretim okullarının bünyesindeki anasınıfları ile bağımsız 

anaokullarına devam eden 36-72 aylık çocukların içinden tesadüfî küme örnekleme 

yöntemi ile seçilen 531 çocuk oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan çocukların 

demografik değişkenlere göre dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir; 

Tablo 3.1. Çocukların Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet n % 

Kız 249 46.9 

Erkek 282 53.1 

Toplam 531 100.0 

Tablo 3.1. incelendiğinde çalışma grubunu oluşturan çocukların %46.9 

(n:249)’sının kız, %53.1 (n:282)’inin ise erkek çocuk olduğu görülmektedir.  

Tablo 3.2. Çocukların Okul Öncesi Eğitime Devam Ettikleri Okul Türü 

Okul Türü n % 

Anasınıfı 244 46.0 

Anaokulu 287 54,0 

Toplam 531 100,0 

Tablo 3.2. incelendiğinde çalışma grubunu oluşturan çocukların %46 (n:244)’sı 

anasınıfına, %54 (n:287)’ü anaokuluna devam etmektedir.  
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Tablo 3.3. Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı 

Yaş grupları n % 

36-48 aylık 200 37.8 

49-60 aylık 176 33.2 
61-72 aylık 155 29.0 

Toplam 531 100.0 

Tablo 3.3. incelendiğinde çalışma grubunu oluşturan çocukların %37.8 

(n:200)’inin 36-48 aylık, %33.2 (n:176)’sinin 49-60 aylık, %29 (n:155)’unun 61-72 

aylık olduğu görülmektedir. Çocukların yaş ortalaması 53.67 ay, standart sapması ise 

11.20’dir. 

Tablo 3.4. Çocukların Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı 

Gelir durumları n % 

Düşük (0-1000TL) 124 23.4 

Orta (1001-2000TL) 180 33.9 

Yüksek (2000 üzeri) 227 42.7 

Toplam 531 100.0 

Çocukların gelir düzeylerinin verildiği Tablo 3.4. incelendiğinde, çocukların 

%23.4 (n:124)’ünün düşük (0-1000 TL), %33.9 (n:180)’unun  orta (1001-2000 TL), 

%42.7 (n:227)’sinin ise yüksek (2000 üstü) gelir düzeyine sahip olduğu görülmektedir. 

Çocukların çoğunluğunun yüksek gelir düzeyinden geldiği görülmektedir. 

Tablo 3.5. Çocukların Anne Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Anne Eğitim Durumu n % 

Okuma yazma bilmiyor 35 6.6 
İlkokul 181 34.1 

Ortaokul 29 5.5 
Lise ve dengi 130 24.5 

MYO (Önlisans)- Lisans 151 28.5 
Lisansüstü 5 0.9 

Toplam 531 100.0 
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Çocukların anne eğitim düzeylerinin verildiği Tablo 3.5. incelendiğinde, annelerin 

%6.6 (n:35)’sının okuma yazma bilmediği, %34.1 (n:181)’inin ilkokul, %5.5 (n:29)’inin 

ortaokul, %24.5 (n:130)’inin lise ve dengi okul, %28.5 (n:151)’inin önlisans veya 

lisans, %0.9 (n:5)’unun ise lisansüstü mezunu oldukları görülmektedir. Çocukların anne 

eğitim düzeylerine bakıldığında, çoğunluğunun (n=181) ilkokul mezunu olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 3.6. Çocukların Baba Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Baba Eğitim Durumu n % 

Okuma yazma bilmiyor 12 2.3 

İlkokul 133 25.0 

Ortaokul 39 7.3 
Lise ve dengi 131 24.7 

MYO (Önlisans)- Lisans 205 38.6 
Lisansüstü 11 2.1 

Toplam 531 100.0 

Tablo 3.6.’te çalışma grubunu oluşturan çocukların baba eğitim düzeylerine 

bakıldığında, babaların %2.3 (n:12)’ünün okuma yazma bilmediği, %25 (n:133)’inin 

ilkokul, %7.3 (n:39)’ünün ortaokul, %24.7 (n:131)’sinin lise ve dengi okul, %38.6 

(n:205)’sının önlisans veya lisans, %2.1 (n:11)’inin lisansüstü mezunu oldukları 

görülmektedir. Çocukların baba eğitim düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde, 

çoğunluğunun (n=205) önlisans veya lisans mezunu olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.7. Çocukların Anne Mesleklerine Göre Dağılımı 

Annenin meslek durumu n % 

Ev hanımı 364 68.5 
Memur 122 23.0 

Esnaf 3 0.6 
İşçi 6 1.1 

Serbest meslek 7 1.3 
Diğer 29 5.5 

Toplam 531 100.0 
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Çocukların anne meslek dağılımlarının yer aldığı Tablo 2.7. incelendiğinde, 

annelerin %68.5 (n:364)’i ev hanımı, %23 (n:122)’ü memur, %0,6 (n:3)’sı esnaf, %1.1 

(n:6)’i işçi, %1.3 (n:7)’ü serbest, %5.5 (n:29)’i diğer meslek grubuna sahip oldukları 

görülmektedir. Çocukların annelerinin çoğunluğunun ev hanımı olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.8. Çocukların Baba Mesleklerine Göre Dağılımı 

Babanın meslek durumu n % 

Çalışmıyor 6 1.1 

Memur 135 25.4 
Esnaf 59 11.1 

İşçi 64 12.1 
Serbest meslek 142 26.7 

Diğer 125 23.5 

Toplam 531 100.0 

Çocukların baba meslek dağılımlarının yer aldığı Tablo 3.8.’de incelendiğinde, 

babaların %1.1 (n:6)’inin işsiz, %25.4 (n:135)’ünün memur, %11.1 (n:59)’inin esnaf, 

%12.1 (n:64)’inin işçi, %26.7 (n:142)’sinin serbest, %23.5 (n:125)’inin diğer meslek 

grubuna sahip oldukları görülmektedir. Çocukların babalarının çoğunluğunun serbest 

meslek sahibi olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.9. Çocukların Okul Öncesi Eğitime Devam Sürelerine Göre Dağılımı 

Okul öncesi eğitime devam süresi n % 

İlk yıl 435 81.9 

İkinci yıl 96 18.1 

Toplam 531 100.0 

Tablo 3.9.’de yer verildiği üzere, çalışmaya katılan çocukların %81.9 

(n:435)’unun okul öncesi eğitimde ilk yılları olduğu, %18.1 (n:96)’inin okul öncesi 

eğitimde ikinci yıla devam ettikleri görülmektedir.  
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3.3. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

3.3.1. Kansas Reflection-Impulsivity Scale for Preschool (KRISP)-Kansas 

Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin Düşüncelilik-İçtepisellik Ölçeği 

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

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

geliştirilen ve benzer şekillerin eşleştirilmesinden oluşan ölçek kullanılmıştır. Kansas 

Reflection-Impulsivity Scale for Preschool (KRISP A): Kansas Okul öncesi Dönemdeki 

Çocuklar İçin Düşüncelilik-İçtepisellik Ölçeği A Formu kullanılmıştır. Bu ölçek 10 

şekilden oluşmaktadır. 10 şekilden önce çocuklara testin nasıl çözüleceği ile ilgili bilgi 

veren 5 örnek soru bulunmaktadır. Her çocuk için uygulama yaklaşık olarak 20-30 

dakika sürmektedir. Araştırmacı çocukla birlikte önce 5 örnek soru üzerinde çalışır, 

daha sonra ölçeğin uygulamasına geçilir. Ölçekte yer alan şekiller sırayla çocuğa 

gösterilir ve çocuğa şöyle bir yönerge yönetilir: “Bak ….., bu sayfada bir top var bu 

topun aynısı olan topu senin önündeki sayfada yer alan top çizimleri içinden bul ve 

göster” talimatını verir vermez kronometreye basılır ve çocuğun ilk verdiği cevap süresi 

daha önceden çocuğun adına düzenlenmiş olan kâğıda not edilir. Eğer verdiği yanıt 

doğru değilse yanlış cevap olduğu söylenip doğru cevabı bulması için çocuk 

yönlendirilir. Doğru yanıtı verene kadar yaptığı hataların sayısı da bu arada cevap 

kâğıdına yazılır. 10 şekil bir oturumda tamamlanır. Her çocuğun ölçekten elde ettiği 

toplam cevap verme süresi ve hata sayısı ayrı ayrı toplanır. Ölçeğin iki alt boyutu vardır 

bunlar;  

1. Tepki süresi 

2. Hata sayısı 

Tepki Süresi 

Ölçeğin tanımında belirtildiği gibi tepki süresi araştırmaya katılan çocukların 

Kansas Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin Düşüncelilik İçtepisellik (KOÖDÇDİ) 

Ölçeği’nin her bir aşamasını cevaplamaya başladıkları andan itibaren doğru veya yanlış 

ilk cevabı verinceye kadar geçen süreyi saniye cinsinden ifade etmektedir. 
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Hata Sayısı 

Hata sayısı araştırmaya katılan çocukların Kansas Okul Öncesi Dönemdeki 

Çocuklar İçin Düşüncelilik İçtepisellik (KOÖDÇDİ) Ölçeği’nin her bir aşamasında 

doğru cevabı buluncaya kadar verdikleri yanlış cevapların toplamını ifade etmektedir. 

Ölçeğin alt boyutları arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Ölçekten alınan puanlara 

göre tepki süresi arttıkça hata sayısının azalması; tepki süresi azaldıkça da hata sayısının 

artması beklenmektedir. 

3.3.1.1. KRISP (Kansas Reflection-Impulsivity Scale for Preschool) Testinin 

Güvenirliği 

Kansas okulöncesi dönemdeki çocuklar için düşüncelilik ölçeğinin güvenirlik 

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

incelenmiştir.  

Puanlayıcı güvenirliği için Konya’da okulöncesi eğitime devam eden 6 yas grubu 

30 öğrenci iki ayrı gözlemci tarafından yapılmıştır. Öğrencilerin A formuna yönelik 

tepki süresini değerlendirmede iki gözlemci arasında korelasyon r=0.83 bulunurken, 

hata sayısında r=0.78 bulunmuştur (Seçer ve Yaşa, 2006). 

Testin geçerliliğinin bir diğer göstergesi olarak, test tekrar test güvenirliği 

incelenmiştir. Bu amaçla Konya il merkezinde okulöncesi eğitim kurumlarına devam 

eden 5–6 yaş grubu 303 kişilik bir çalışma grubu seçilmiş ve ölçek iki hafta ara ile iki 

kez uygulanmış ve iki uygulama puanları arasındaki Pearson korelasyon katsayısı 

incelenmiştir. Ölçek için hata sayısı r=0.74; tepki süresi r=0.89 bulunmuştur. Aynı grup 

üzerindeki iki ayrı uygulama sonuçları arasında pozitif yönde anlamlı p<.01 düzeyde 

ilişki gözlenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, ölçeğin iki uygulaması arasındaki 

tutarlılığın kabul edilebilir düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Testin güvenirliğinin 

belirlenmesi amacıyla testi yarılama yöntemi de kullanılmıştır. Ölçek için süreye 

yönelik Spearman-Brown formülüyle hesaplanan korelasyon katsayısı r=0.85; hata için 

r=0.71 bulunmuştur (Giren Yaşa, 2008). 
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3.3.1.2. KRISP (Kansas Reflection-Impulsivity Scale for Preschool) Testinin 

Geçerliği 

Ölçeğin yurt dışında geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Bu yüzden 

ölçek Türkiye’de, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Özel 

Eğitim alanında doktorasını yapmış olan üç uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzmanlar 

tarafından ölçekteki her şekil, amaca uygunluk açısından, kapsam ve görünüş geçerliği 

açısından değerlendirilmiştir. Uzmanlar ölçeğin Türkiye’de kullanılabileceği ile ilgili 

olumlu görüşlerini bildirmişler ve uzman görüşleri arasındaki yüksek tutarlılık, bu 

ölçeğin geçerliliği için bir kanıt olarak değerlendirilmiştir (Seçer ve Yaşa, 2006). 

3.3.2. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği 

36-72 aylık çocukların sınıf içerisinde, akranlarıyla olan ilişkilerini 

değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçektir. Selçuk Akran İlişkilerini 

Değerlendirme Ölçeği öğretmen tarafından doldurulmaktadır. Ölçeğin uygulanması için 

öğretmenlerin özel bir eğitim alması gerekmemektedir. Ancak öğretmenin çocukları çok 

iyi tanımış ve gözlemlemiş olması, ölçeğe verilecek yanıtların güvenirliliği açısından 

büyük önem taşımaktadır. Bir ölçeğin doldurulması 5-7dk almaktadır. Ölçek, çocukların 

akran ilişkilerini 5 alt boyutta değerlendirmektedir. Her bir boyut bir alt ölçeği 

oluşturmaktadır. Ölçekte bulunan toplam madde sayısı 27’dir. Alt ölçekler ve madde 

sayıları aşağıdaki gibidir. 

1. Çekingenlik (6 madde) 

2. Sosyal Kabul (4 madde) 

3. Problem çözme (5 madde) 

4. Sosyal Davranış (6 madde) 

5. Saldırganlık (6 madde) 

Ölçeğin başında, ölçeğin nasıl doldurulacağı ile ilgili kısa bir açıklama yer 

almaktadır. Ölçek 5’li “Likert Tipi” derecelendirme ölçeğine uygun olarak 

hazırlanmıştır. Derecelendirmeler “Hiçbir zaman”, “Nadiren”, “Bazen” , “Sık sık” ,“Her 
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Zaman” şeklindedir. Ölçek puanlandırılırken “Hiçbir zaman” yanıtına 1 puan, 

“Nadiren” yanıtına 2 puan, “Bazen” yanıtına 3 puan, “Sık sık” yanıtına 4 puan,“Her 

Zaman” yanıtına 5 puan verilmektedir. Ancak ölçeğin 12 maddesi 

(3.,7.,9.,11.,15.,16.,18.,20.,21.,22.,25. ve 26. maddeler) olumsuz davranışları 

tanımladığı için bu maddelerde puanlama tersten yapılmaktadır. Bu maddelerde “Hiçbir 

zaman” yanıtına 5 puan, “Nadiren” yanıtına 4 puan, “Bazen” yanıtına 3 puan, “Sık sık” 

yanıtına 2 puan,“Her Zaman” yanıtına 1 puan verilmektedir.  

Ölçeğin Çekingenlik alt boyutunda ölçülmek istenen davranış çocukların 

akranlarıyla konuşurken, yardım isterken ya da etkileşim halindeyken yaşadığı güven 

yetersizliğidir. Çekingenlik alt ölçeğinde toplam 6 madde bulunmaktadır. Ölçekteki bu 

maddeler 5.,6.,9.,18.,25. ve 27.’dir. Çekingenlik alt ölçeğinde alınabilecek minimum 

puan 6, maksimum puan 30’dur. Bu alt testte puanın yüksekliği çekingenlik 

davranışının çocukta az gözlendiğini göstermektedir. 

Ölçeğin Sosyal Kabul alt boyutu çocukların akranları tarafından kabul edilme 

düzeyini ölçmeye amaçlamaktadır. Sosyal Kabul alt ölçeğinde toplam 4 madde 

bulunmaktadır. Bunlar 1.,4.,15. ve 20. maddeleridir. Bu alt ölçekten alınabilecek 

minimum puan 4, maksimum puan 20’dir. 

Ölçeğin Problem Çözme alt boyutunda ölçülmek istenen davranış, çocukların 

akranları ile olan ilişkilerinde karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilme becerisidir. 

Problem Çözme alt ölçeğinde toplam 5 madde bulunmaktadır. Bu maddeler 2.,12., 17., 

23. ve 26. maddelerdir. Problem çözme alt ölçeğinde alınabilecek minimum puan 5, 

maksimum puan 25’dir. 

Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeğinin Sosyal Davranış alt 

boyutunda, çocukların akranlarıyla ilişkilerinde olumlu davranışlar sergileyebilme 

becerilerini ölçmek amaçlanmaktadır. Sosyal Davranış alt ölçeğine ait toplam 6 soru 

bulunmaktadır. Bu sorular 8., 10., 13., 14., 19. ve 24. sorulardır. Sosyal Davranış alt 

ölçeğinde minimum puan 6, maksimum puan 30 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçeğin Saldırganlık alt boyutunda ölçülmek istenen davranış; çocuğun 

akranlarıyla ilişkilerinde akranına karşı zarar verici davranışlarda bulunma sıklığıdır. 
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Saldırganlık alt ölçeğine ait toplam 6 soru bulunmaktadır. Bu sorular 3., 7., 11., 16., 21. 

ve 22. sorularıdır. Saldırganlık alt ölçeğinden alınacak minimum puan 6, maksimum 

puan 30’dur. Bu alt testte puanın yüksekliği saldırganlık davranışının çocukta az 

gözlendiğini göstermektedir. 

Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği uygulamasından alınabilecek 

toplam minimum puan 27, toplam maksimum puan 135’dir. Ölçekten alınacak yüksek 

puan çocuğun akran ilişkilerinde istendik yönde davranış sergilediğini göstermektedir. 

Aynı şekilde alt ölçeklerden alınacak maksimum puan ilgili kavram bakımından 

çocuğun istendik yönde davranış sergilediğini göstermektedir. 

3.3.2.1. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği (SAİDÖ)’nin Güvenirliği 

Bir ölçüm aracının güvenirliği çeşitli yöntemlerle hesaplanmakla birlikte Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin güvenirliği iç tutarlılık ölçütüne göre 

incelenmiştir. 

İçTutarlık 

SAİDÖ' deki maddelerin iç tutarlık güvenirliği Cronbach alfa katsayısı 

kullanılarak test edilmiştir. SAİDÖ ve alt ölçekleri için güvenirlik katsayıları tablo’da 

verilmiştir. Tabloya göre, SAİDÖ’in alt ölçek ve toplam ölçek güvenirlik katsayılarının 

.76 ile .88 arasında değiştiği görülmektedir (Özmen, 20013). 

Tablo 3.10. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği Güvenirlik Katsayıları 

Selçuk Akran İlişkileri Ölçeği Kr 20 

1. Faktör (Çekingenlik) .78 

2. Faktör (Sosyal Kabul) .79 
3. Faktör (Problem Çözme) .78 

4. Faktör (Sosyal Davranış) .76 
5. Faktör (Saldırganlık) .77 

Toplam Test .88 
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3.3.1.2. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği (SAİDÖ)’nin Geçerliği  

SAİDÖ’nün geçerlik çalışmaları iki ölçüt kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bunlar 

İçerik ve yapı geçerliğidir. 

İçerik Geçerliliği 

SAİDÖ’nün içerik geçerliğinin sınanmasında, kuramsal temele dayanırlığı ve 

güncel bilgilerle tutarlılığında uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşleri, 

SAİDÖ’nün yeterli içerik geçerliğine sahip olduğunu göstermektedir. SAİDÖ’ü 

oluşturan soruların 5-6 yaş çocukları için uygun olup olmadığı, çocuk gelişimi alanında 

doktora derecelerine sahip beş çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı hakem, bağımsız 

olarak değerlendirmiştir. Hakemler arası intra-class korelasyon katsayısı .91 olarak 

hesaplanmıştır. Bu değer bağımsız hakem değerlendirmeleri arasında yüksek tutarlılığı 

göstermektedir içerik geçerliğinde uzman görüşü için yeterli kanıt olarak kabul 

edilmiştir (Özmen, 2013). 

Yapı Geçerliği 

SAİDÖ’nün yapı geçerliği, Alt Test Korelasyonları incelenerek test edilmiştir. 

SAİDÖ alt test puanlarının korelasyonu Pearson Korelasyon Katsayısı ile analiz edilmiş 

ve elde edilen katsayılar verilmiştir. 

Tablo 3.11. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği Alt Test Korelasyonları 

 Çekingenlik Sosyal 
Kabul 

Problem 
Çözme 

Sosyal 
Davranış Saldırganlık 

Sosyal Kabul .70**     

Problem Çözme .60** .61**    

Sosyal Davranış .65** .69** .68**   
Saldırganlık .45** .59** .56** .64**  

Toplam Test .81** .85** .84** .91**  .80**  

**Korelasyon .01 düzeyinde önemlidir. 

Hangi büyüklükteki bir korelasyon katsayısının testin geçerliği için yeterli olduğu 

ile ilgili sabit bir korelasyon katsayısı yoktur. Fakat alt testler arasındaki ilişkileri temsil 
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eden katsayılar geçerlik çalışmaları için değerlendirmeye katılmaktadır. Bu katsayıların 

fazla yüksek olmaması kaydı ile belli düzeyde olması beklenir. Eğer SAİDÖ alt testleri 

arasındaki korelasyon katsayıları gereğinden fazla yüksek olsaydı, bu durum alt testlerin 

aynı yeteneği aynı derecede ölçtüğü anlamına gelirdi. Katsayılar çok düşük olsaydı alt 

testlerin işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin gelişiminin ayırıcı yönünden çok, 

ilişkili olmayan yetenekleri ölçtüğü düşünülürdü (Özmen, 2013). 

3.3.3. Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği 

Saracho (1984), tarafından geliştirilen Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği, 

dört alt boyut ve toplam 16 adet 5’li likert tipi maddeden oluşmaktadır. Ölçek alt 

boyutları; fiziksel oyun, blok oyunu, manipülatif oyun ve dramatik oyundur. Her bir alt 

boyutta 4’er likert tipi soru yer almaktadır. Test maddeleri oluşturulurken gerekli 

literatür taraması yapılmış, çocuklarla ve Head Start sınıflarında, gündüz bakım 

merkezlerinde, anaokullarında ve üniversite erken çocukluk eğitimi merkezlerinde 

görev yapan 4 erken çocukluk dönemi öğretmeni ve 4 erken çocukluk dönemi uzmanı 

ile görüşmeler yapılmış ayrıca erken çocukluk dönemi sınıflarında 3, 4 ve 5 yaş grubu 

çocuklar gözlemlenmiştir. Testin eş zaman geçerliği çalışmasında Perten’in oyun 

dönemleri tanımları ile ODD Ölçeği arasındaki ilişki incelenmiştir. 6 gözlemci 

tarafından yapılan incelemede testler arsındaki korelasyon .93 ile .96 arasında değişiklik 

göstermiştir. Testin iç tutarlık güvenirlik hesaplamasında Cronbach-Alpha katsayısı 

kullanılmıştır. Testin Cronbach-Alpha katsayısı dört alt boyutta .87 ile .95 arasında 

değişiklik göstermektedir. Testin geçerliğinin bir diğer göstergesinin sınanması 

amacıyla testi yarılama tekniği kullanılmıştır. Testin iki eşit yarısı arsındaki korelasyon 

Spearman-Brown formülü ile analiz edilmiştir ve iki yarı arasındaki korelasyon .93 

olarak hesaplanmıştır. Gözlemciler arasındaki korelasyonun hesaplanması amacıyla 3 

gözlemci tarafından 1 erkek ve 1 kız çocuk serbest oyun zamanında gözlenmiştir. 

Gözlemciler arasındaki korelasyon katsayısı .92 ile .96 arasında farklılık göstermiştir 

(Saracho, 1984). 

Oyun Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği ve alt ölçeklerinin güvenirliği, 

Kuşçu (2014) tarafından iç tutarlılık ve testin aralıklı tekrarı ölçütlerine göre 

incelenmiştir. Elde edilen iç tutarlılık güvenirlik değerleri .65 ile .85 arasında; test tekrar 
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test güvenirlik değerleri ise .79 ile .86 arasında değişmektedir. Bu değerler Oyun 

Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği ve alt ölçeklerinin 36-70 aylık çocuklar için 

güvenilir olduğunu göstermiştir (Kuşçu, 2014). 

Oyun Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği ve alt ölçeklerinin geçerlik 

çalışmaları ise iki ölçüt kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bunlar İçerik (muhteva) ve 

yapı geçerliğidir.  

Oyun Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği ve alt ölçeklerinin içerik geçerliğinin 

sınanmasında, kuramsal temele dayanırlığı ve güncel bilgilerle tutarlılığında “uzman 

görüşü”ne başvurulmuştur. Oyun Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinde yer alan 

maddelerin istatistiki olarak uyumları için “madde analizi” yapılmıştır. Gerek uzman 

geçerliği, gerekse madde analizinden elde edilen sonuçlar, Oyun Davranışlarını 

Değerlendirme Ölçeği’nin içerik geçerliğine sahip olduğunu göstermektedir (Kuşçu, 

2014). 

Oyun Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği’nin yapı geçerliği, alt test 

korelasyonları incelenerek test edilmiştir. Alt ölçekler arası korelasyon değerleri .26 ile 

.66 arasında değişmektedir. Değerler incelendiğinde bütün katsayılar makul düzeydedir 

(Kuşçu, 2014). 

3.4. VERİLERİN TOPLANMASI 

Araştırma verileri, 2013-2014 öğretim yılında Afyon il merkezinde yer alan okul 

öncesi eğitim kurumlarından tesadüfî olarak seçilen bağımsız anaokulları ve ilköğretime 

bağlı anasınıflarında eğitim gören 36-72 aylık çocuklardan ve onların öğretmenlerinden 

toplanmıştır. İlk olarak öğretmenlerden çocukların kişisel bilgileri alınmıştır. Kişisel 

bilgileri alınan çocuklar ile Wright (1971)’ın geliştirdiği Kansas Okul öncesi 

Dönemdeki Çocuklar İçin Düşüncelilik-İçtepisellik Ölçeği araştırmacı tarafından 

bireysel olarak uygulanmıştır. Son olarak çalışmaya dâhil olan çocukların 

öğretmenlerinden “Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği” ile “Oyun 

Davranışları Değerlendirme Ölçeği”ni doldurmaları istenmiştir.  
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3.5. VERİLERİN ANALİZİ 

Birinci aşamada her çocuğun Kansas Okul öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin 

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

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

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

edilmiştir.  

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

ölçeğinde ortalamanın altında hata yapıp ortalamanın altında cevap verme süresine 

sahip olanlar.  

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

İçin Düşüncelilik-İçtepisellik ölçeğinde ortalamanın altında hata yapıp ortalamanın 

üstünde cevap verme süresine sahip olanlar.  

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

Düşüncelilik-İçtepisellik ölçeğinde ortalamanın üstünde hata yapıp ortalamanın altında 

cevap verme süresine sahip olanlar.  

4.Yavaş Yanlışçılar: Kansas Okul Öncesi Çocuklar İçin Düşüncelilik-İçtepisellik 

ölçeğinde ortalamanın üstünde hata yapıp ortalamanın üstünde cevap verme süresine 

sahip olanlar olarak tanımlanmaktadır. 

İkinci aşamada Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği toplam test puanı 

ile ölçeğin alt ölçekleri; Çekingenlik, Sosyal kabul, Problem çözme, Sosyal davranış ve 

Saldırganlık puan ortalamaları ile yaşa göre düzeltilmiş puan ortalamaları belirlendi. 

Daha sonra bilişsel tempo düzeyi bakımından 4 gruba ayrılan çocukların, Selçuk Akran 

İlişkilerini Değerlendirme Testi alt test ve toplam test puanları Kovaryans analizi ile 

karşılaştırılmıştır. Gruplar arası farkın nasıl yorumlanması gerektiğini ortaya 

koyabilmek için Bonferroni Testi yapılmıştır. 

Üçüncü aşamada ise Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği toplam test puanı 

ile alt ölçeklerin (Fiziksel Oyun, Blok Oyunu, Manipülatif Oyun, Dramatik Oyun) puan 

ortalamaları ile yaşa göre düzeltilmiş puan ortalamaları belirlendi. Sonrasında bilişsel 
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tempo düzeyi bakımından 4 gruba ayrılan çocukların, Oyun Davranışları Değerlendirme 

Ölçeği alt test ve toplam test puanları Kovaryans analizi ile karşılaştırılmıştır. Gruplar 

arası farkın nasıl yorumlanması gerektiğini ortaya koyabilmek için Bonferroni Testi 

yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. Verilerin analizinde önem düzeyi 0.001 ve 0.05 olarak 

benimsenmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

 

Bu bölümde araştırma bulguları yer almaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen 

bulgular araştırmanın alt amaçları doğrultusunda aşağıda verilmiştir 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Selçuk Akran 

İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Çekingenlik Alt Test puan ortalamaları sahip 

oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

Tablo 4.1. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Çekingenlik Alt Ölçek 
Puanlarının Bilişsel Tempo’ya Göre Betimsel İstatistikleri 

Bilişsel Tempo n Ortalama Düzeltilmiş ortalama 

Hızlı Doğrucular 121 22.3554 22.301a 

Hızlı Yanlışçılar (İmpulsif) 140 20.8714 20.962b 

Yavaş Doğrucular (Reflektif) 152 22.2566 22.195a 

Yavaş Yanlışçılar 118 21.5593 21.586ab 

a.b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel (Bonferroni) olarak 
anlamlıdır. 

Tablo 4.1.’de Farklı bilişsel tempodaki çocukların Selçuk Akran İlişkilerini 

Değerlendirme Ölçeği’nin Çekingenlik Alt Ölçeği’ne ait puan ortalamaları ile yaşa göre 

düzeltilmiş ortalama puanlar yer almaktadır. Tabloya göre Hızlı Doğrucuların 

Çekingenlik Alt Ölçek puan ortalaması 22.3554; Hızlı Yanlışçıların Çekingenlik Alt 

Ölçek puan ortalaması 20.8714; Yavaş Doğrucuların Çekingenlik Alt Ölçek puan 

ortalaması 22.2566; Yavaş Yanlışçıların Çekingenlik Alt Ölçek puan ortalaması 

21.5593’ dır. Yaşa göre düzeltilmiş Çekingenlik Alt Ölçek puan ortalaması ise: Hızlı 

doğrucular için 22.301; Hızlı Yanlışçılar için 20.962; Yavaş Doğrucular için 22.195; 

Yavaş Yanlışçılar için 21.586 olduğu görülmektedir. Tablo 4.2.’de ANCOVA 

uygulanarak farklı bilişsel tempodaki çocukların yaşa göre düzeltilmiş Çekingenlik Alt 

Ölçek puanları arasındaki farkın anlamlılığı sınanmıştır. 
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Tablo 4.2. Yaşa Göre Düzeltilmiş Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin 
Çekingenlik Alt Ölçek Puanlarının ANCOVA Sonuçları 

Varyansın 
kaynağı 

Kareler 
toplamı 

sd Kareler 
ortalaması 

F Anlamlılık 
düzeyi 

Yaş 64.423 1 64.423 4.624 .032 

Bilişsel tempo 151.760 3 50.587 3.631 .000 

Hata 7329.060 526 13.934   

Toplam 258992.000 531    

Tablo 4.2.’de görülen ANCOVA sonuçlarına göre farklı bilişsel tempodaki 

çocukların yaşa göre düzeltilmiş Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin 

Çekingenlik Alt Ölçek ortalama puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu 

bulunmuştur. Analiz sonucundan F değerinin 3.631 olduğu da görülmektedir (p<0.001). 

Buna bağlı olarak farklı bilişsel tempodaki çocukların yaşa göre düzeltilmiş Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Çekingenlik Alt Ölçek puan ortalamaları 

arasında yapılan Bonferroni Testi sonuçlarına göre İmpulsiflerin yani Hızlı Yanlışçıların 

yaşa göre düzeltilmiş Çekingenlik Alt Ölçek puan ortalaması Reflektiflerin ve Hızlı 

Doğrucuların yaşa göre düzeltilmiş Çekingenlik Alt Ölçek puan ortalamasından anlamlı 

düzeyde düşüktür (p<0.05). 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Selçuk Akran 

İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Kabul Alt Test puan ortalamaları sahip 

oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

Tablo 4.3. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Kabul Alt Ölçek 
Puanlarının Bilişsel Tempo’ya Göre Betimsel İstatistikleri 

Bilişsel Tempo n Ortalama Düzeltilmiş ortalama 

Hızlı Doğrucular 121 16.4628 16.452ab 

Hızlı Yanlışçılar (impulsif) 140 15.7143 15.732b 

Yavaş Doğrucular (Reflektif) 152 17.1776 17.165a 

Yavaş Yanlışçılar 118 16.4576 16.463ab 

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel (Bonferroni) olarak 

anlamlıdır. 
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Farklı bilişsel tempoya sahip çocukların Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme 

Ölçeği’nin Sosyal Kabul Alt Ölçeği’ne ait ortalama puanlar ve yaşa göre düzeltilmiş 

Sosyal Kabul Alt Ölçek puan ortalamaları Tablo 3.3.’te verilmiştir. Farklı bilişsel 

tempoya sahip çocukların ortalama puanları: Hızlı Doğrucular için 16.4628; Hızlı 

Yanlışçılar için 15.7143; Yavaş Doğrucular için 17.1776; Yavaş Yanlışçılar için 

16.4576 olarak hesaplanmıştır. Farklı bilişsel tempodaki çocukların Sosyal Kabul Alt 

Ölçeği yaşa göre düzeltilmiş puan ortalamaları ise Hızlı Doğrucular için 16.452; Hızlı 

Yanlışçılar için 15.732; Yavaş Doğrucular için 17.165; Yavaş Yanlışçılar için 

16.463’dir. Farklı bilişsel tempodaki çocukların Sosyal Kabul Alt Ölçek puan 

ortalamaları arasında gözlenen farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan ANCOVA 

sonuçları Tablo 4.4.te verilmiştir. 

Tablo 4.4. Yaşa Göre Düzeltilmiş Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin 
Sosyal Kabul Alt Ölçek Puanlarının ANCOVA Sonuçları 

Varyansın kaynağı Kareler 
toplamı 

sd Kareler 
toplamı 

F Anlamlılık 
düzeyi 

Yaş 2.541 1 2.541 .348 .556 

Bilişsel tempo 146.000 3 48.667 6.660 .000 

Hata 3843.605 526 7.307   

Toplam 148023.000 531    

Yaşa göre düzeltilmiş Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’ni Sosyal 

Kabul Alt Test puanlarının bilişsel tempoya göre anlamlı düzeyde farklılaştığını 

gösteren Tablo 4.4. incelendiğinde F değerinin 6.660 (p<0.001) olduğu görülmektedir. 

Farkın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan Bonferroni Testi’ne göre Yavaş 

Doğrucuların (Reflektifler) yaşa göre düzeltilmiş Sosyal Kabul Alt Ölçek puan 

ortalaması Hızlı Yanlışçıların yani İmpulsiflerin yaşa göre düzeltilmiş Sosyal Kabul Alt 

Ölçek puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Selçuk Akran 

İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Problem Çözme Alt Test puan ortalamaları sahip 

oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 
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Tablo 4.5. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Problem Çözme Alt 
Ölçek Puanlarının Bilişsel Tempo’ya Göre Betimsel İstatistikleri 

Bilişsel Tempo n Ortalama Düzeltilmiş ortalama 

Hızlı Doğrucular 121 17.1653 17.152ac 

Hızlı Yanlışçılar (İmpulsif) 140 15.9714 15.994b 

Yavaş Doğrucular (Reflektif) 152 17.2039 17.189a 

Yavaş Yanlışçılar 118 16.2034 16.210bc 

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel (Bonferroni) olarak 

anlamlıdır. 

Tablo 4.5’e göre Farklı bilişsel tempodaki çocukların Selçuk Akran İlişkilerini 

Değerlendirme Ölçeği’nin Problem Çözme Alt Ölçeğine ait ortalama puanlar: Hızlı 

Doğrucular için 17.1653; Hızlı Yanlışçılar için 15.9714; Yavaş Doğrucular için 

17.2039; Yavaş Yanlışçılar için 16.2034 olduğu görülmektedir. Çocukların yaşa göre 

düzeltilmiş Problem Çözme Alt Ölçek puan ortalamaları ise Hızlı doğrucular için 

17.152; Hızlı Yanlışçılar için 15.994; Yavaş Doğrucular için 17.189; Yavaş Yanlışçılar 

için 16.210’dur. ANCOVA uygulanarak çocukların yaşa göre düzeltilmiş Problem 

Çözme Alt Ölçek puanlarının bilişsel tempolarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı test 

edilmiştir. 

Tablo 4.6. Yaşa Göre Düzeltilmiş Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin 
Problem Çözme Alt Ölçek Puanlarının ANCOVA Sonuçları 

Varyansın kaynağı Kareler toplamı sd Kareler 
ortalaması F Anlamlılık 

düzeyi 

Yaş 3.805 1 3.805 .437 .509 

Bilişsel tempo 152.914 3 50.971 5.851 .000 

Hata 4582.571 526 8.712   

Toplam 151920.000 531    

Tablo 4.6. incelendiğinde F değerinin 5.851 olduğu ve bu değerin p<0.001 

düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Tabloda ki sonuçlara göre farklı bilişsel 

tempodaki çocukların yaşa göre düzeltilmiş Problem Çözme Alt Ölçek puanları 

arasında anlamlı bir farkın olduğu gözlenmektedir. Farkın kaynağını bulmak amacıyla 
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yapılan Bonferroni testi sonucuna göre Reflektiflerin yaşa göre düzeltilmiş Problem 

Çözme Alt Ölçek puan ortalaması, Hızlı Doğrucuların ve Yavaş Yanlışçıların yaşa göre 

düzeltilmiş Problem Çözme Alt Ölçek puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir 

(p<0.05). 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Selçuk Akran 

İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Davranış Alt Test puan ortalamaları sahip 

oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

Tablo 4.7. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Davranış Alt 
Ölçek Puanlarının Bilişsel Tempo’ya Göre Betimsel İstatistikleri 

Bilişsel Tempo n Ortalama Düzeltilmiş ortalama 

Hızlı Doğrucular  121 21.9091 21.889ac 

Hızlı Yanlışçılar (İmpulsif) 140 19.7857 19.819b 

Yavaş Doğrucular (Reflektif) 152 22.3026 22.280a 

Yavaş Yanlışçılar 118 20.5847 20.595bc 

    

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel (Bonferroni) olarak 

anlamlıdır. 

Farklı bilişsel tempodaki çocukların, Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme 

Ölçeği’nin Sosyal Davranış Alt Ölçeği’ne ait ortalama puanları ile yaşa göre düzeltilmiş 

ortalama puanların verildiği Tablo 4.7.’e göre ortalama puanlar: Hızlı Doğrucular için 

21.9091; Hızlı Yanlışçılar için 19.7857; Yavaş Doğrucular için 22.3026; Yavaş 

Yanlışçılar için 20.5847’dir. Farklı bilişsel tempodaki çocukların Sosyal Davranış Alt 

Ölçeği’ne ait yaşa göre düzeltilmiş puanları ise Hızlı Doğrucular için 21.889; Hızlı 

Yanlışçılar için 19.819; Yavaş Doğrucular için 22.280; Yavaş Yanlışçılar için 20.595 

olarak hesaplanmıştır. 
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Tablo 4.8. Yaşa Göre Düzeltilmiş Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin 
Sosyal Davranış Alt Ölçek Puanlarının ANCOVA Sonuçları 

Varyansın 
kaynağı 

Kareler 
toplamı 

sd Kareler 
ortalaması 

F Anlamlılık 
düzeyi 

Yaş 8.886 1 8.886 .524 .469 

Bilişsel tempo 526.637 3 175.546 10.350 .000 

Hata 8921.417 526 16.691   

Toplam 247424.000 531    

Tablo 4.8.’de görüldüğü gibi farklı bilişsel tempodaki çocukların yaşa göre 

düzeltilmiş Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Davranış Alt 

Ölçek puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu ve yapılan analiz sonucunda 

F(3,526)=10.350 olduğu saptanmıştır (p<0.001). Analiz sonuçlarına göre çocukların 

sosyal davranışları ile bilişsel tempoları ilişkili olduğu da görülmektedir. Gruplar 

arasındaki farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan 

Bonferroni Testi sonuçlarına göre Yavaş Doğrucuların yani Reflektiflerin yaşa göre 

düzeltilmiş Sosyal Davranış Alt Ölçek puan ortalaması, Hızlı Doğrucuların ve Yavaş 

Yanlışçıların yaşa göre düzeltilmiş Sosyal Davranış Alt Ölçek puan ortalamasından 

anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Selçuk Akran 

İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Saldırganlık Alt Test puan ortalamaları sahip 

oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

Tablo 4.9. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Saldırganlık Alt Ölçek 
Puanlarının Bilişsel Tempo’ya Göre Betimsel İstatistikleri 

Bilişsel Tempo n Ortalama Düzeltilmiş ortalama 

Hızlı Doğrucular 121 26.1570 26.111a 

Hızlı Yanlışçılar (İmpulsif) 140 23.4286 23.505b 

Yavaş Doğrucular (Reflektif) 152 26.0526 26.001a 

Yavaş Yanlışçılar 118 23.9068 23.930b 

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel (Bonferroni)olarak 

anlamlıdır. 
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Tablo 4.9.’da farklı bilişsel tempodaki çocukların Selçuk Akran İlişkilerini 

Değerlendirme Ölçeği’nin Saldırganlık Alt Ölçeği’ne ait ortalama puanlar ile yaşa göre 

düzeltilmiş ortalama puanlarına yer verilmiştir. Buna göre Saldırganlık Alt Ölçek 

ortalama puanları: Hızlı Doğrucular için 26.1570; Hızlı Yanlışçılar için 23.4286; Yavaş 

Doğrucular için 26.0526; Yavaş Yanlışçılar için 23.9068’dir. Yaşa göre düzeltilmiş 

puanlar ise Hızlı Doğrucular için 26.111; Hızlı Yanlışçılar için 23.505; Yavaş 

Doğrucular için 26.001; Yavaş Yanlışçılar için 23.930 olarak hesaplanmıştır. Yaşa göre 

düzeltilmiş Saldırganlık Alt Ölçeği puanlarının çocukların bilişsel tempolarına göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak için yapılan ANCOVA sonuçları Tablo 

4.10.’ dadır. 

Tablo 4.10. Yaşa Göre Düzeltilmiş Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin 
Saldırganlık Alt Ölçek Puanlarının ANCOVA Sonuçları 

Varyansın kaynağı Kareler 
toplamı 

sd Kareler 
ortalaması 

F Anlamlılık 
düzeyi 

Yaş 45.481 1 45.481 2.148 .143 

Bilişsel tempo 722.329 3 240.776 11.370 .000 

Hata 11138.375 526 2.176   

Toplam 341426.000 531    

Yaşa göre düzeltilmiş Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin 

Saldırganlık Alt Ölçeği puanlarının çocukların sahip olduğu bilişsel tempoya göre 

farklılaştığı belirlenmiştir. Tablo 4.10. incelendiğinde F değerinin 11.370 olduğu 

bulunmuştur. Bu değer <0.001 düzeyinde anlamlıdır. ANCOVA sonuçlarına göre 

Saldırganlık Alt Ölçeği ile çocukların bilişsel tempoları ilişkilidir. Farklı bilişsel 

tempodaki çocukların yaşa göre düzeltilmiş Saldırganlık Alt Ölçek puan ortalamaları 

arasında gözlenen farkın anlamlılığını test etmek amacıyla Bonferroni Testi yapılmıştır. 

Bonferroni Testi sonucunda İmpulsif ve yavaş yanlışçıların yaşa göre düzeltilmiş 

Saldırganlık Alt Ölçek puan ortalamaları, hızlı doğrucuların ve yavaş yanlışçıların yaşa 

göre düzeltilmiş Saldırganlık Alt Ölçek puan ortalamalarından anlamlı düzeyde 

düşüktür (p<0.05). 
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Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Selçuk Akran 

İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği toplam test puan ortalamaları sahip oldukları bilişsel 

tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

Tablo 4.11. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği Toplam Test Puanlarının 
Bilişsel Tempo’ya Göre Betimsel İstatistikleri 

 Bilişsel Tempo  n Ortalama Düzeltilmiş ortalama 

Hızlı Doğrucular  121 104.0496 103.905a 

Hızlı Yanlışçılar (İmpulsif) 140 95.7714 96.013b 

Yavaş Doğrucular (Reflektif) 152 104.9934 104.831a 

Yavaş Yanlışçılar 118 98.7119 98.784b 

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel (Bonferroni) olarak 

anlamlıdır. 

Farklı bilişsel tempodaki çocukların, Selçuk Akran İlişkileri Değerlendirme 

Ölçeği toplam testine ait ortalama puanları ile yaşa göre düzeltilmiş ortalama puanları 

Tablo 4.11.’de verilmiştir. Buna göre farklı bilişsel tempodaki çocukların akran ilişkileri 

puan ortalamaları: Hızlı Doğrucular için 104.0496; Hızlı Yanlışçılar için 95.7714; 

Yavaş Doğrucular için 104.9934; Yavaş Yanlışçılar için 98.7119 olarak hesaplanmıştır. 

Farklı bilişsel tempodaki çocukların yaşa göre düzeltilmiş ortalama puanları ise, Hızlı 

Doğrucular için 103.905; Hızlı Yanlışçılar için 96.013; Yavaş Doğrucular için 104.831; 

Yavaş Yanlışçılar için 98.784’dür. Farklı bilişsel tempodaki çocukların akran ilişkileri 

puan ortalamaları arasında gözlenen farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan 

ANCOVA sonuçları Tablo 4.12.’de verilmiştir. 

Tablo 4.12. Yaşa Göre Düzeltilmiş Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği 
Puanlarının ANCOVA Sonuçları 

Varsayımın 
kaynağı Kareler toplamı sd Kareler 

ortalaması F Anlamlılık 
düzeyi 

Yaş 453.529 1 453.529 2.231 .136 

Bilişsel tempo 7075.457 3 2358.486 11.603 .000 

Hata 106920.056 526 203.270   

Toplam 5526847.000 531    
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Tablo 4.12.’deki ANCOVA sonuçlarına göre farklı bilişsel tempodaki çocukların 

yaşa göre düzeltilmiş Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği toplam test 

ortalama puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu bulunmuştur, F(3,526)=11.603, 

p<0.001. Başka bir deyişle çocukların bilişsel tempoları ile akran ilişkileri ilişkilidir. 

Buna bağlı olarak farklı bilişsel tempodaki çocukların yaşa göre düzeltilmiş Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği toplam test puanları arasında yapılan 

Bonferroni Testi sonuçlarına göre Yavaş Doğrucuların yaşa göre düzeltilmiş akran 

ilişkileri puan ortalaması (104.831), Hızlı Yanlışçıların (96.013) ve Yavaş Yanlışçıların 

(98.784) yaşa göre düzeltilmiş akran ilişkileri puan ortalamasından anlamlı düzeyde 

yüksektir. Ayrıca Hızlı Doğrucuların yaşa göre düzeltilmiş akran ilişkileri puan 

ortalaması (103.905), Hızlı Yanlışçıların (96.013) ve Yavaş Yanlışçıların (98.784) yaşa 

göre düzeltilmiş akran ilişkileri puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir. Hızlı 

Doğrucular ile Yavaş Doğrucuların yaşa göre düzeltilmiş akran ilişkileri puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur aynı şekilde Hızlı Yanlışçılar 

(İmpulsif) ile Yavaş Yanlışçıların yaşa göre düzeltilmiş akran ilişkileri puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p<0.01). 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Oyun 

Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Fiziksel Oyun Alt Test puan ortalamaları 

sahip oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

Tablo 4.13. Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Fiziksel Oyun Alt Ölçek 
Puanlarının Bilişsel Tempo’ya Göre Betimsel İstatistikleri 

Bilişsel tempo n Ortalama Düzeltilmiş ortalama 

Hızlı Doğrucular 121 14.5455 14.507 

Hızlı Yanlışçılar (İmpulsif) 140 14.1500 14.214 

Yavaş Doğrucular (Reflektif) 152 14.5197 14.476 

Yavaş Yanlışçılar 118 14.2542 14.273 

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel (Bonferroni) olarak 

anlamlıdır. 

Tablo 4.13.’e göre farklı bilişsel tempodaki çocukların Oyun Davranışları 

Değerlendirme Ölçeği’nin Fiziksel Oyun Alt Ölçek ortalama puanları: Hızlı Doğrucular 
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için 14.5455; Hızlı Yanlışçılar için 14.1500; Yavaş Doğrucular için 14.5197; Yavaş 

Yanlışçılar için 14.2542 olarak hesaplanmıştır. Farklı bilişsel tempodaki çocukların 

Fiziksel Oyun Alt Ölçeği yaşa göre düzeltilmiş puanları ise Hızlı Doğrucular için 

14.507; Hızlı Yanlışçılar için 14.214; Yavaş Doğrucular için 14.476; Yavaş Yanlışçılar 

için 14.273’tür. Farklı bilişsel tempodaki çocukların yaşa göre düzeltilmiş Fiziksel 

Oyun Alt Ölçek puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla 

yapılan ANCOVA sonuçları Tablo 4.14’te yer almaktadır. 

Tablo 4.14. Yaşa Göre Düzeltilmiş Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin 
Fiziksel Oyun Alt Ölçek Puanlarının ANCOVA Sonuçları 

Varyansın kaynağı Kareler 
toplamı sd Kareler 

ortalaması F Anlamlılık 
düzeyi 

Yaş 32.022 1 32.022 4.893 .027 

Bilişsel tempo 8.234 3 2.745 .419 .739 

Hata 3442.142 526 6.544   

Toplam 113126.000 531    

Yaşa Göre Düzeltilmiş Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Fiziksel 

Oyun Alt Ölçeği Puanlarının ANCOVA Sonuçlarına Tablo 4.14.’ten bakıldığında F 

değerinin .419 olduğu ve bu sonucun anlamlı olmadığı görülmektedir.  

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Oyun 

Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Blok Oyunu Alt Test puan ortalamaları sahip 

oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

Tablo 4.15. Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Blok Oyunu Alt Ölçek 
Puanlarının Bilişsel Tempo’ya Göre Betimsel İstatistikleri 

Bilişsel tempo n Ortalama Düzeltilmiş ortalama 

Hızlı Doğrucular 121 14.1157 14.093 

Hızlı Yanlışçılar (İmpulsif) 140 13.6714 13.709 

Yavaş Doğrucular (Reflektif) 152 14.0263 14.001 

Yavaş Yanlışçılar 118 13.7881 13.799 

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel (Bonferroni) olarak 

anlamlıdır. 
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Tablo 4.15.’e göre Farklı bilişsel tempodaki çocukların Oyun Davranışları 

Değerlendirme Ölçeği’nin Blok Oyunu Alt Ölçeği’ne ait ortalama puanlar: Hızlı 

Doğrucular için 14.1157; Hızlı Yanlışçılar için 13.6714; Yavaş Doğrucular için 

14.0263; Yavaş Yanlışçılar için 13.7881’dir. Çocukların yaşa göre düzeltilmiş Blok 

Oyunu Alt Ölçek puan ortalamaları ise, Hızlı Doğrucular için 14.093; Hızlı Yanlışçılar 

için 13.709; Yavaş Doğrucular için 14.001; Yavaş Yanlışçılar için 13.799 olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 4.16. Yaşa Göre Düzeltilmiş Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Blok 
Oyunu Alt Ölçek Puanlarının ANCOVA Sonuçları 

Varyansın kaynağı Kareler 
toplamı 

sd Kareler 
ortalaması 

F Anlamlılık 
düzeyi 

Yaş 10.738 1 10.738 1.753 .186 

Bilişsel tempo 12.043 3 4.014 .655 .580 

Hata 3222.126 526 6.126   

Toplam 105847.000 531    

Farklı bilişsel tempodaki çocukların yaşa göre düzeltilmiş Blok Oyunu Alt Ölçek 

puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan ANCOVA 

sonucunda F değeri .655 olarak hesaplanmıştır (p>0.05). Bu sonuca göre çocukların 

Blok Oyunundaki oyun davranışları bilişsel tempolarına göre değişmemektedir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Oyun 

Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Manipülatif Oyun Alt Test puan ortalamaları 

sahip oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

Tablo 4.17. Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Manipülatif Oyun Alt Ölçek 
Puanlarının Bilişsel Tempo’ya Göre Betimsel İstatistikleri 

Bilişsel tempo n Ortalama Düzeltilmiş ortalama 

Hızlı Doğrucular 121 14.0413 14.027ab 

Hızlı Yanlışçılar (İmpulsif) 140 13.2500 13.274b 

Yavaş Doğrucular (Reflektif) 152 14.0329 14.017a 

Yavaş Yanlışçılar 118 13.4576 13.465ab 

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel (Bonferroni) olarak anlamlıdır. 
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Tablo 4.17’e göre Farklı bilişsel tempodaki çocukların Oyun Davranışları 

Değerlendirme Ölçeği’nin Manipülatif Oyun Alt Ölçeği’ne ait ortalama puanlar: Hızlı 

Doğrucular için 14.0413; Hızlı Yanlışçılar için 13.2500; Yavaş Doğrucular için 

14.0329; Yavaş Yanlışçılar için 13.4576’dır. Çocukların yaşa göre düzeltilmiş puan 

ortalamaları ise: Hızlı doğrucular için 14.027; Hızlı Yanlışçılar için 13.274; Yavaş 

Doğrucular için 14.017; Yavaş Yanlışçılar için 13.465’dır. Tablo 4.18.’de ANCOVA 

uygulanarak çocukların yaşa göre düzeltilmiş Manipülatif Oyun Alt Ölçeği puanlarının 

bilişsel tempolarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiştir. 

Tablo 4.18. Yaşa Göre Düzeltilmiş Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin 
Manipülatif Oyun Alt Ölçek Puanlarının ANCOVA Sonuçları 

Varyansın 
kaynağı 

Kareler 
toplamı 

sd Kareler 
ortalaması 

F Anlamlılık düzeyi 

Yaş 4.483 1 4.483 .733 .392 

Bilişsel tempo 58.202 3 19.401 3.170 .024 

Hata 3218.684 526 6.119   

Toplam 102961.000 531    

 

Yaşa göre düzeltilmiş Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Manipülatif 

Oyun Alt Ölçek puanlarının ANCOVA sonuçlarının yer aldığı Tablo 4.18. 

incelendiğinde F değerinin 3.170 olduğu ve bu değerin p<0.05 düzeyinde anlamlı 

olduğu belirlenmiştir. Farkın kaynağını bulmak amacıyla yapılan Bonferroni Testi 

sonucuna göre Reflektiflerin yaşa göre düzeltilmiş Manipülatif Oyun Alt Ölçek puan 

ortalaması, İmpulsiflerin yaşa göre düzeltilmiş Manipülatif Oyun Alt Ölçek puan 

ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Oyun 

Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Dramatik Oyun Alt Test puan ortalamaları sahip 

oldukları bilişsel tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 
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Tablo 4.19. Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Dramatik Oyun Alt Ölçek 
Puanlarının Bilişsel Tempo’ya Göre Betimsel İstatistikleri 

Bilişsel tempo n Ortalama Düzeltilmiş ortalama 

Hızlı Doğrucular 121 13.7686 13.758 

Hızlı Yanlışçılar (İmpulsif) 140 13.2071 13.224 

Yavaş Doğrucular (Reflektif) 152 13.6645 13.653 

Yavaş Yanlışçılar 118 13.1780 13.183 

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel (Bonferroni) olarak anlamlıdır. 

Farklı bilişsel tempodaki çocukların Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin 

Dramatik Oyun Alt Ölçeği’ne ait ortalama puanlar ile yaşa göre düzeltilmiş ortalama puanlar 

Tablo 4.19.’da yer verilmiştir. Buna göre farklı bilişsel tempodaki çocukların Dramatik Oyun Alt 

Ölçek ortalama puanları: Hızlı Doğrucular için 13.7686; Hızlı Yanlışçılar için 13.2071; Yavaş 

Doğrucular için 13.6645; Yavaş Yanlışçılar için 13.1780 olarak hesaplanmıştır. Farklı bilişsel 

tempodaki çocukların yaşa göre düzeltilmiş ortalama puanları ise, Hızlı Doğrucular için 13.758; 

Hızlı Yanlışçılar için 13.224; Yavaş Doğrucular için 13.653; Yavaş Yanlışçılar için 13.183’tür. 

Farklı bilişsel tempodaki çocukların Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Dramatik 

Oyun Alt Ölçek puan ortalamaları arasında gözlenen farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin 

yapılan ANCOVA sonuçları Tablo 4.20.’da yer almaktadır. 

Tablo 4.20. Yaşa Göre Düzeltilmiş Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin 
Dramatik Oyun Alt Ölçek Puanlarının ANCOVA Sonuçları 

Varyansın kaynağı Kareler 
toplamı sd Kareler 

ortalaması F Anlamlılık 
düzeyi 

Yaş 2.269 1 2.269 .305 .581 

Bilişsel tempo 32.383 3 10.794 1.453 .226 

Hata 3907.396 526 7.429   

Toplam 100141.000 531    

ANCOVA sonucunda farklı bilişsel tempodaki çocukların Dramatik Oyun Alt 

Ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olmadığı bulunmuştur, F(3,526) 

=1.453, p>0.05. ANCOVA sonuçlarına göre Dramatik Oyun Alt Ölçek puanları ile 

çocukların bilişsel tempoları ilişkili değildir.  
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Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların Oyun 

Davranışları Değerlendirme Ölçeği toplam test puan ortalamaları sahip oldukları bilişsel 

tempoya göre farklılaşmakta mıdır? 

Tablo 4.21. Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği Toplam Test Puanlarının Bilişsel 
Tempo’ya Göre Betimsel İstatistikleri 

Bilişsel tempo n Ortalama Düzeltilmiş ortalama 

Hızlı Doğrucular 121 56.4711 56.386 

Hızlı Yanlışçılar (İmpulsif) 140 54.2786 54.421 

Yavaş Doğrucular (Reflektif) 152 56.2434 56.147 

Yavaş Yanlışçılar 118 54.6780 54.720 

a,b,c: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel (Bonferroni) olarak anlamlıdır. 

Farklı bilişsel tempodaki çocukların Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin 

toplam test puanlarına ait ortalama puanların ve yaşa göre düzeltilmiş ortalama 

puanlarının verildiği Tablo 4.21.’e göre ortalama puanlar: Hızlı Doğrucular için 

56.4711; Hızlı Yanlışçılar için 54.2786; Yavaş Doğrucular için 56.2434; Yavaş 

Yanlışçılar için 54.6780’dir. Farklı Bilişsel tempodaki çocukların yaşa göre düzeltilmiş 

oyun davranışı ortalama puanları ise Hızlı Doğrucular için56.386; Hızlı Yanlışçılar için 

54.421; Yavaş Doğrucular için 56.147; Yavaş Yanlışçılar için 54.720 olarak 

hesaplanmıştır. 

Tablo 4.22. Yaşa Göre Düzeltilmiş Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği 
Puanlarının ANCOVA Sonuçları 

Varyansın kaynağı Kareler 
toplamı sd Kareler 

ortalaması F Anlamlılık 
düzeyi 

Yaş 157.733 1 157.733 2.194 .139 

Bilişsel tempo 378.856 3 126.285 1.757 .154 

Hata 37810.307 526 71.883   

Toplam 1669905.000 531    

Tablo 4.22. incelendiğinde F değerinin 1.757 olduğu ve bu değerin anlamlı 

olmadığı görülmektedir. Bu sonuca göre farklı bilişsel tempodaki çocukların yaşa göre 

düzeltilmiş Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği toplam test puanları arasında 

anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

TARTIŞMA ve YORUM 

 

Bu bölümde araştırmanın amaç ve alt amaçları doğrultusunda; farklı bilişsel 

tempoya sahip 36-72 aylık çocukların akran ilişkilerinin ve oyun davranışlarının 

karşılaştırılması literatür ışığında tartışılmıştır. 

1. Farklı Bilişsel Tempodaki Çocukların Akran İlişkilerinin Karşılaştırılması 

Farklı bilişsel tempodaki çocukların Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme 

Ölçeği’nin toplam test ve Alt Ölçeklerine ait puan ortalamaları ve yaşa göre düzeltilmiş 

ortalamaları incelendiğinde; Çekingenlik Alt Ölçek sonuçları; İmpulsif çocukların, 

reflektif ve hızlı doğrucu çocukların ortalama ve yaşa göre düzeltilmiş ortalama 

puanlarından anlamlı düzeyde düşük puan elde ettiği görülmüştür.  Sosyal Kabul alt 

ölçek puanlarına bakıldığında; Reflektiflerin yaşa göre düzeltilmiş ortalama puanları, 

İmpulsiflerin yaşa göre düzeltilmiş puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

Problem Çözme alt ölçek sonuçlarına bakıldığında; Reflektiflerin yaşa göre düzeltilmiş 

puan ortalaması, Hızlı Doğrucuların, Yavaş Yanlışçıların ve İmpulsiflerin yaşa göre 

düzeltilmiş puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir.  Sosyal 

Davranış alt ölçek bulguları incelendiğinde; Reflektiflerin yaşa göre düzeltilmiş puan 

ortalaması, Hızlı Doğrucuların, Yavaş Yanlışçıların, İmpulsiflerin yaşa göre düzeltilmiş 

Sosyal Davranış Alt Ölçek puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir. 

Saldırganlık alt ölçek sonuçlarına göre; İmpulsif ve Yavaş Yanlışçıların yaşa göre 

düzeltilmiş puan ortalamaları, Hızlı Doğrucuların ve Yavaş Yanlışçıların yaşa göre 

düzeltilmiş puan ortalamalarından anlamlı düzeyde düşüktür. Selçuk Akran İlişkilerini 

Değerlendirme Ölçeği’nin toplam puan ortalamaları incelendiğinde; Reflektiflerin yaşa 

göre düzeltilmiş akran ilişkileri puan ortalaması, İmpulsiflerin ve Yavaş Yanlışçıların 

yaşa göre düzeltilmiş akran ilişkileri puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir. 

Ayrıca Hızlı Doğrucuların yaşa göre düzeltilmiş akran ilişkileri puan ortalaması, 

İmpulsiflerin ve Yavaş Yanlışçıların yaşa göre düzeltilmiş akran ilişkileri puan 

ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir. Hızlı Doğrucular ile Reflektiflerin akran 
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ilişkileri puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur aynı şekilde İmpulsif ile 

Yavaş Yanlışçıların akran ilişkileri puan ortalamaları arasında da anlamlı bir farklılık 

yoktur. Bu sonuçlardan anlaşılacağı üzere Reflektif ve impulsif çocukların akran 

ilişkileri arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

Akran ilişkilerinin çocuğun hayatında kısa ve uzun süreli etkileri akranların 

önemini arttırmaktadır. Okul öncesi dönemdeki olumlu akran ilişkileri, çocukların 

bilişsel becerileri, sosyal yeterlilikleri ve duygusal düzenlerini desteklemektedir. 

Akranların, gelişim alanlarına sağladığı katkıların yanı sıra bilgi kaynağı, model olma, 

paylaşım, eşitlik, rehber olma gibi işlevleri de söz konusudur. Okul öncesi dönemdeki 

olumlu akran ilişkileri, yıllar boyunca sosyal kabulü ve sosyal yeterliği 

etkileyebilmektedir. Bu bilgilerden yola çıkıldığında akran ilişkilerini inceleyen birçok 

araştırmaya rastlanmıştır fakat bu araştırmalar arasında farklı bilişsel tempodaki 

çocukların akran ilişkilerini inceleyen araştırmalara rastlanmamıştır.  

Bilişsel tempo ile ilgili araştırmaları incelediğimizde ise; Saldırganlık ve 

İmpulsiflik boyutunun cinsiyet farkına olan etkilerinin; İmpulsif ve Reflektiflerde 

Sosyal Davranışlar ile Sosyal Yargılama durumlarının; Problem çözerken, reflektiflik-

impulsiflik boyutunun karar verme ve dikkatle ilişkisinin; yüksek-düşük impulsiflik 

gösteren çocukların saldırgan ve antisosyal davranışlarında empatinin etkilerinin 

incelendiği araştırmalar bulunmuştur. Yapılan bu araştırmaların sonuçları 

incelendiğinde ise mevcut araştırmanın kapsamı ile ilgili farklılıklar olmasına rağmen 

impulsif ve reflektif çocuklarla ilgili olan sonuçları destekler nitelikte sonuçlara 

ulaşılmıştır. Bu araştırmalar; 

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

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

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

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

Perry Saldırganlık Anketini, Saldırganlık Hareketleri Anketini ve Barratt İmpulsiviti 

anketini uyguladılar. Araştırmanın sonuçlarına göre, şiddet içeren kız ve erkekler hem 

üniversite öğrencilerinden hem de şiddet içermeyen mahkûmlardan daha saldırgan ve 

daha impulsif olarak belirlendi.  Ayrıca,  saldırganlık davranışları bulunan hem kız hem 

erkek tüm katılımcılarda daha önceki saldırganlık deneyimleri, impulsivite ve sinirlilik 
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seviyelerindeki yükseklik belirlendi. Smith ve Waterman araştırmalarının sonucunda, 

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

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

mahkûm olmayanlara göre daha az olduğunu belirtmişlerdir (Durak Demirhan, 2007). 

Bernfeld ve Peters (1986), impulsif ve reflektiflerde sosyal yargıları ve sosyal 

davranışları incelemek için, MFFT sonuçlarına göre değerlendirilen, 41 reflektif ve 41 

impulsif erkek çocuğu sosyal yargılama ödevleri ile değerlendirdiler. Araştırmalarının 

sonuçlarına göre, anlaşmazlık (çatışma) tepkileri impulsiflerde reflektiflerden daha çok 

görüldü. Ancak sosyal davranışların kendini rapor etme, öğretmen ve akran raporları 

çeşitlerinde iki üslup arasında farklılık bulunmadı. Bernfeld’in çalışmasının diğer 

sonuçlarına göre, kız akranları tarafından, impulsif çocuklar, bahçe oyunlarında fiziksel 

saldırganlıkta, sözlü saldırılarda, sınıfta sosyal yaşam içinde kendini çatışmalarda 

reflektiflerden daha fazla hissettirdikleri rapor edildi. Öğretmen, akran ve araştırmacı 

oranlarında impulsifler, reflektiflerden az motivasyon oranına sahipti ve bu oranlamalar 

kendi aralarında yüksek bir şekilde güvenilir bulundu. Tüm bu sonuçlar, impulsiflerin 

sosyal yargılarındaki yetersizlikten dolayı uyumsuz sosyal davranışlar ve yetersiz 

motivasyon gösterdikleri şeklinde özetlendi (Durak Demirhan,2007). 

Mann (1973), problem çözerken, reflektiflik-impulsiflik boyutunun, karar verme 

ve dikkatle ilişkisi olduğu hipotezini 6-8 yaş arasındaki çocuklar üzerinde test etmiştir. 

Araştırmaya 6 yaştan 35, 8 yaştan 28 çocuk katılmıştır. Bilişsel temponun (reflektiflik- 

impulsiflik) boyutu ve cevabın kalitesi MFF ve karar verme test takımı ile ölçülmüştür. 

Sonuç olarak karar vermenin içeriği ve kalitesinde reflektif ve impulsif çocuklar 

arasında farklılık olmadığını saptamıştır. Kararın niteliği ve düşünme süresi ölçümleri 

üzerinde yaşın (6-8 yaş) önemli olmadığını bulmuştur.  

Antonio (1997), yüksek seviyede impulsiflik ve düşük seviyede impulsiflik 

gösteren çocuk ve ergenlerin saldırgan ve antisosyal davranışlarında empatinin etkilerini 

araştırmıştır. Saldırgan ve antisosyal davranışlar gösteren çocuklarda empati eğitiminin 

bu davranışları azalttığını belirten Antonio duygusal zayıflığı ve öğrenme güçlüğü olan 

105 ergeni düşük seviyedeki impulsifler ve yüksek seviyedeki impulsifler olarak 

gruplandırmıştır. Bu gruplara impulsiviteyi belirleyen üç ölçek ve ayrıca sosyal, 

duygusal empatiyi ölçen bir ölçek uygulamıştır. Sonuçta impulsiflik ve duygusal-
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bilişsel empati arasında önemli bir etkileşim bulunmadığını ancak saldırganlık, 

antisosyal davranışlarla impulsiflik arasında beklenenden daha önemli seviyede bir 

etkileşim bulunduğunu belirlemiştir (Durak Demirhan, 2007). 

2. Farklı Bilişsel Tempodaki Çocukların Oyun Davranışlarının Değerlendirilmesi 

Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Fiziksel Oyun, Blok Oyunu, 

Dramatik Oyun alt ölçekleri ve toplam test puanlarına ait ortalama puanları ve yaşa göre 

düzeltilmiş puan ortalamaları incelendiğinde; çocukların oyun davranışlarının bilişsel 

tempolarına göre değişmediği, sonuçların anlamlı olmadığı görülmekte fakat Oyun 

Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Manipülatif Oyun alt ölçek bulguları 

incelendiğinde çocuğun bilişsel tempo farklılığı ile Manipülatif Oyun Ölçeği arasında 

anlamlı ilişkinin olduğu yani Reflektiflerin yaşa göre düzeltilmiş puan ortalamasının, 

İmpulsiflerin yaşa göre düzeltilmiş puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Oyun oynayan çocuk, sosyal ortamlarda bulunduğundan çevresinin farkına varır, 

merak duygusuyla birlikte çevresini keşfetmek ister ve böylece yeni bilgiler edinir. 

Problem çözme, mantıklı düşünme, dikkatini toplayarak yoğunlaşma, neden-sonuç 

ilişkisi kurabilme, eşleştirme-sınıflandırma gibi becerileri olumlu yönde ilerler. Bu 

nedenle oyun oynayarak yapılan eğitim daha aktif olarak gerçekleşir ve çocuğun 

öğrenmiş oldukları pekişerek kalıcı hale gelir. Oyunun öğrenmeye olan olumlu etkisi 

birçok araştırmacı tarafından ortaya çıkarılmış fakat bilişsel temponun çocuğun oyun 

davranışları ile ilgili etkilerini ortaya koyan çalışmalara rastlanmamıştır.  

Çocukların sahip oldukları bilişsel tempoları ile ilgili yapılan araştırmalara 

bakıldığında bilişsel temponun çocuğun problem çözme, hata yapma kaygısı, dikkat, 

zekâ, cinsiyet ve sosyal ilişkilerine olan etkileri konusunda faydalı bilgiler 

sağlanmaktadır. Bilişsel temponun oyun üzerindeki etkisinin araştırıldığı fazla bir 

çalışmaya rastlanmamakla beraber bilişsel üslubun oyun davranışları ile ilişkisini 

inceleyen çalışma incelendiğinde de mevcut araştırma ile ilgili benzer bir araştırma 

sonucuna ulaşıldığı görülmüştür. 
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Güney (2002)’in yaptığı araştırmada, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-

6 yaş grubu çocukların bilişsel üslupları ve oyun davranışları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Araştırmada yer alan değişkenler; bilişsel üslup (alana bağımlı / alandan 

bağımsız), oyun çeşitleri ve çocukların her oyun çeşidinde gösterdikleri oyun 

davranışlarıdır. Araştırma 19’u kız, 11’i erkek toplam 30 çocukla yapılmıştır. Her bir 

çocuk serbest oyun saatinde günde on dakika olmak üzere beş gün boyunca 

gözlenmiştir. Araştırmada oyun gözlem formu (Play Rating Scale) ve bilişsel üslup 

ölçeği (Çocuklar için Gizlenmiş Şekiller Testi-Children Embeded Figures Test) 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, oyun davranışlarında bilişsel üslubun belirleyici bir 

etkisi olmadığını göstermiştir. Ancak çocukların yaş düzeylerinin, oynadıkları oyun 

türünü etkilediği ve 5-6 yaş çocuklarının daha çok dramatik oyunu tercih ettikleri 

belirlenmiştir (Erşan, 2006). 

 



114 

 

ALTINCI BÖLÜM 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan 

sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

Araştırma sonucunda Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin alt 

ölçek (Çekingenlik, Sosyal Kabul, Problem Çözme, Sosyal Davranış, Saldırganlık) ve 

toplam test puanlarının çocukların bilişsel tempolarına göre anlamlı düzeyde 

farklılaştığı belirlenmiştir. Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin ise sadece 

Manipülatif Oyun alt ölçek puan ortalamaları çocukların bilişsel tempolarına göre 

farklılaşırken Oyun Değerlendirme Ölçeği’nin Fiziksel Oyun, Blok Oyunu, Dramatik 

Oyun alt ölçek ve toplam test puan ortalamalarının çocukların bilişsel tempolarına göre 

anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 

Selçuk Akran ilişkilerini Değerlendirme Ölçeği Çekingenlik Alt Ölçek bulguları 

incelendiğinde; İmpulsiflerin yani Hızlı Yanlışçıların yaşa göre düzeltilmiş puan 

ortalaması Reflektiflerin ve Hızlı Doğrucuların yaşa göre düzeltilmiş Çekingenlik Alt 

Ölçek puan ortalamasından anlamlı düzeyde düşüktür. 

Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Kabul alt ölçek 

puanlarına bakıldığında; Yavaş Doğrucuların (Reflektifler) yaşa göre düzeltilmiş puan 

ortalaması Hızlı Yanlışçıların (İmpulsiflerin) yaşa göre düzeltilmiş Sosyal Kabul Alt 

Ölçek puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir. 

Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Problem Çözme alt ölçek 

sonuçlarına bakıldığında; Reflektiflerin (Yavaş Doğrucular) yaşa göre düzeltilmiş puan 

ortalaması, Hızlı Doğrucuların ve Yavaş Yanlışçıların yaşa göre düzeltilmiş Problem 

Çözme Alt Ölçek puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir. 

Selçuk Akran İlişkileri Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Davranış alt ölçek 

bulguları incelendiğinde; Yavaş Doğrucuların yani Reflektiflerin yaşa göre düzeltilmiş 
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puan ortalaması, Hızlı Doğrucuların ve Yavaş Yanlışçıların yaşa göre düzeltilmiş 

Sosyal Davranış Alt Ölçek puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir. 

Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Saldırganlık alt ölçek 

sonuçları; İmpulsif ve Yavaş Yanlışçıların yaşa göre düzeltilmiş puan ortalamaları, 

Hızlı Doğrucuların ve Yavaş Yanlışçıların yaşa göre düzeltilmiş puan ortalamalarından 

anlamlı düzeyde düşüktür. 

Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin toplam puan ortalamaları 

incelendiğinde; Yavaş Doğrucuların yaşa göre düzeltilmiş akran ilişkileri puan 

ortalaması, Hızlı Yanlışçıların ve Yavaş Yanlışçıların yaşa göre düzeltilmiş akran 

ilişkileri puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir. Ayrıca Hızlı Doğrucuların 

yaşa göre düzeltilmiş akran ilişkileri puan ortalaması, Hızlı Yanlışçıların ve Yavaş 

Yanlışçıların yaşa göre düzeltilmiş akran ilişkileri puan ortalamasından anlamlı düzeyde 

yüksektir. Hızlı Doğrucular ile Yavaş Doğrucuların yaşa göre düzeltilmiş akran ilişkileri 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur aynı şekilde Hızlı Yanlışçılar 

(İmpulsif) ile Yavaş Yanlışçıların yaşa göre düzeltilmiş akran ilişkileri puan 

ortalamaları arasında da anlamlı bir farklılık yoktur. 

Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Fiziksel Oyun, Blok Oyunu, 

Dramatik Oyun alt ölçek sonuçlarına ve toplam test puanlarına bakıldığında; çocukların 

oyun davranışlarının bilişsel tempolarına göre değişmediği, sonuçların anlamlı olmadığı 

tespit edilmiştir. 

Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Manipülatif Oyun alt ölçek 

sonuçları incelendiğinde; Reflektiflerin yaşa göre düzeltilmiş puan ortalaması, 

İmpulsiflerin yaşa göre düzeltilmiş puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında geliştirilen öneriler şunlardır: 

Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal gelişimleri ile bilişsel tempo düzeyleri 

arasındaki ilişkileri ortaya koyan yeni araştırmalar yapılmalıdır. 

Çocukların oyun davranışları ve oyun davranışlarını etkileyen faktörler ile ilgili 

yeni araştırmalar yapılmalıdır. 
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Okul öncesi çocukların akran ilişkilerini etkileyen değişkenlerin incelendiği yeni 

araştırmalar yapılmalıdır. 

Okul öncesi öğretmenleri programlarını ve okul öncesi eğitim kurumları 

ortamlarını, çocukların akran ilişkilerini ve akran ilişkilerini etkileyen etmenleri göz 

önüne alarak düzenlemelidirler. 

Bilişsel tempo farklılıkları ile ilgili çocuğun eğitimi ile ilgilenenlerin konu 

hakkında farkındalık kazanmaları, bilgi sahibi olmaları sağlanabilir.  

Okul öncesi dönemdeki çocuklara Kansas Okul Öncesi Çocuklar İçin 

Düşüncelilik-İçtepisellik Ölçeği uygulanarak impulsif çocukların erken dönemde tespit 

edilip, müdahale programları uygulanarak bu çocukların dezavantaj konumunda ki 

bilişsel tempo farklılıkları avantaja çevrilerek gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde bir 

düzenleme yapılmalıdır. 
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EK-1: Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği Örneği 

1- Grup aktiviteleri esnasında diğer çocuklarla konuşmaz, iletişime geçmez. 

2- Akran grubu tarafından kabul görür. 

3- Bir tartışma sonucu arkadaşından ayrıldığında kısa zamanda yeniden barışır. 

4- Zor durumdaki arkadaşlarına yardım eder. 

5- Diğer çocuklara vurur onları ısırır ve onlara tekme atar. 
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EK-2: Oyun Davranışları Değerlendirme Ölçeği’nin Blok Oyunu Alt Ölçeği 

 
BLOK OYUNU 

Blok Oyunu çocuğun küçük ünite bloklarını veya büyük 
zemin bloklarını kullanmasını içerir. 

1.Çocuk blok takımları ve bloklarla bir 
şeyler inşa etmek için ne sıklıkla 
oynar? 

Hiçbir 
zaman 

( ) 

Nadiren 

( ) 

Bazen 

( ) 

Sık-Sık 

( ) 

Her zaman 

( ) 

2.Blok oyun sırasında çocuk, 
hikayelerden veya gerçek hayattan 
esinlenerek blok şehir, uzay gemisi, 
kale gibi farklı yapıları inşa etmede ne 
kadar iyidir? 

Mükemmel 

( ) 

Oldukça 
İyi 

( ) 

İyi 

( ) 

Vasat 

( ) 

Kötü 

( ) 

3.Yandakilerden hangisi blok oyunu 
sırasında çocuğun sosyal katılımını en 
iyi şekilde tanımlar? 

Tek Başına 

( ) 

Seyirci 

( ) 

Paralel 

( ) 

Birlikte 

( ) 

İşbirlikçi 

( ) 

4.Blok oyunu sırasında, çocuk ne 
sıklıkla kendi oyun aktivitelerini 
başlatır veya oyun fikri için başkalarına 
ne derece bağımlıdır? 

Her zaman 
Başlatır 

( ) 

Çoğu 
zaman 
başlatır 

( ) 

Bazen 
kendi 

başlatır 
bazen de 

başkalarına 
bağımlıdır 

( ) 

Çoğu 
zaman 

başkalarına 
bağımlıdır 

( ) 

Her zaman 
başkalarına 
bagımlıdır 

( ) 
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EK-3: KRISP - Kansas Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar için Düşünsellik ve 

İçtepisellik (Kansas Reflection-Impulsivity Scale for Preschool 

Children) 
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