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ÖNSÖZ
Hayata hazırlık aĢaması olarak kabul edilen okul öncesi dönem, çocuklar için
çok büyük bir öneme sahiptir. Bu dönem sağlıklı bir Ģekilde atlatılırsa birey yetiĢkin
hayatında karĢılaĢabileceği birçok durumla erken yaĢta karĢılaĢma fırsatı bulur ve
kendini hayata hazırlar. Bu çalıĢmada 60-72 aylık çocuklarının iĢitsel muhakeme ve
iĢlem becerilerinin ebeveynlerine ait değiĢkenler açısından incelenerek bilime katkı
sağlayacağı düĢünülmektedir.
Öncelikle bu çalıĢmanın hazırlık aĢamasından çalıĢmanın bitimine kadar bana
olan desteğini esirgemeyen, her daim yenilikçi ve engin tecrübeleriyle beni
destekleyen, her zaman baĢaracağıma inanan ve geç olsun ama güç olmasın telkinleri
ile çalıĢmalarım konusunda beni motive eden çok değerli tez danıĢmanım ve kıymetli
hocam Sayın Doç. Dr. Kezban TEPELĠ‟ ye çok teĢekkür ederim.
Bugünlere gelmemi sağlayan sadece tez çalıĢmam sürecinde değil hayatımın
her aĢamasında beni destekleyen, bana karĢı sevgisini hiçbir zaman esirgemeyen,
maddi ve manevi her zaman yanımda olan, babam Ahmet SELĠMOĞLU‟na annem
Derdiye SELĠMOĞLU‟na ve yüksek lisans çalıĢmalarım esnasında yorulduğum tüm
zamanlarda beni neĢelendiren ailemin diğer üyelerine teĢekkür ederim.
Veri toplama sürecinde bana yardımcı olan okullara, öğretmenlere ve ailelere
teĢekkür ederim. Yine veri toplama ve tasnifi iĢlemleri sırasında bana ihtiyaç halinde
bana yardımcı olan Bingöl Üniversitesi Çocuk Gelimi Programının değerli
öğrencilerine ve daha sayamadığım ama her zaman yanımda olduklarını bildiğim
tüm dostlarım ve meslektaĢlarıma teĢekkür ederim.
Son olarak hayatta ve yüksek lisans çalıĢmamın her aĢamasında sürekli olarak
yanımda olan ve desteğini bir an olsun benden esirgemeyen can yoldaĢım ve biricik
eĢim sevgili Figen SELĠMOĞLU‟na can-ı gönülden teĢekkürlerimi sunuyorum.

Hasan SELĠMOĞLU-2014
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ÖZET

Bu araĢtırmada 60-72 aylık çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri
ebeveynlerine ait değiĢkenler açısından incelenmiĢtir. ÇalıĢma grubunu 2013–2014
eğitim-öğretim yılında Bingöl il merkezindeki bağımsız anaokulları ile ilkokulların
bünyesindeki anasınıflarına devam eden çocukların içinden tesadüfî küme örneklem
yöntemi ile seçilen 168 kız 184 erkek öğrenci olmak üzere 352 çocuk ve ebeveynleri
oluĢturmuĢtur.
AraĢtırma iliĢkisel tarama modelindedir. Çocukların iĢitsel muhakeme ve
iĢlem becerilerini ölçmek için “Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi
(SĠMĠBT)”

kullanılmıĢtır. Ebeveynlerine ait değiĢkenlere iliĢkin veriler ise

“Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeği Ebeveyn Formu”, “Ebeveyn Tutum Ölçeği” ve
“Çocuk-Ana-baba ĠliĢki Ölçeği” ölçekleriyle elde edilmiĢtir.
Elde edilen verileri analiz etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi, Tukey
Testi ve Regresyon Analizi yapılmıĢtır.
AraĢtırmanın sonucunda elde edilen bulgular aĢağıdaki Ģekilde özetlenmiĢtir:


Anne kabul-red düzeyi değiĢkeni incelendiğinde, çocukların Selçuk ĠĢitsel
Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamalarının annelerin
çocuklarını kabul-red düzeylerine göre farklılaĢmadığı bulunmuĢtur.
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Anne kontrol düzeyleri ile çocukların Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem
Becerileri Testi puan ortalamaları arasında doğrusal bir iliĢki olduğu
gözlenmesine rağmen annenin çocuğunu kontrol düzeyine göre çocukların
Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaĢma görülmemiĢtir.



Anne-çocuk iliĢkisi değiĢkeniyle ilgili bulgular, düĢük ve orta düzey olumlu
iliĢkiye sahip annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem
Becerileri Testi puan ortalamalarının, yüksek düzey olumlu iliĢkiye sahip
annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi
puan ortalamalarından anlamlı düzeyde düĢük olduğunu ortaya koymuĢtur.



Annelerin çocuklarına karĢı benimsedikleri tutumların onların iĢitsel
muhakeme ve iĢlem becerileri testi puan ortalamaları üzerine anlamlı bir
etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.



Anne ve babanın yaĢları, eğitim düzeyleri ve meslekleri değiĢkenlerine göre
anne ve babanın yaĢları, eğitim düzeyleri ve meslekleri birlikte, çocukların
iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri testi puan ortalamaları ile anlamlı bir
iliĢki vermiĢtir. Fakat sadece anne eğitim düzeyi değiĢkeni ile baba mesleği
değiĢkeninin çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri testi puanları
üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Elde edilen bulgular ıĢığında ulaĢılan genel sonuç: 60 -72 aylık çocukların

iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri puanları, Ebeveynlere ait değiĢkenlerden anne
çocuk iliĢkisi, anne eğitim düzeyi ve baba mesleği değiĢkenlerine göre anlamlı
düzeyde farklılaĢırken; anne kabul-red ve kontrol düzeyi, anne tutumları, anne baba
yaĢları, anne mesleği ve baba eğitim düzeyi değiĢkenlerine göre farklılaĢmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, iĢitsel muhakeme, iĢlem becerisi,
ebeveyn kabul-red ve kontrol düzeyi, ebeveyn tutumları, anne-çocuk iliĢkisi.
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An investigation of 60-72 month-old children‟s auditory
reasoning and processing skills in terms of parental variables

SUMMARY
This study investigated 60-72 month-old children‟s auditory reasoning and
processing skills in terms of parental variables. The study group consisted of 352
children attending nursery classes attached to primary schools and independent
kindergartens in 2013-2014 educational years in Bingöl city centre and their parents.
The children were selected through random cluster sampling. 168 of children were
females and 184 of them were males. The research was conducted in relational
screening model. Selçuk Auditory Reasoning and Processing Skills Test –TARPS
was used to measure children‟s auditory reasoning and processing skills. “Parental
Acceptance-Rejection/Control Questionnaire”, “Parental Attitude Scale” and “ChildParent Relationship Scale” were used to obtain data with regard to parental variables.
Analysis of One-way Variance, Tukey test and regression analysis were conducted to
analyze the data obtained.
Findings of the research were summarized as following;


When the results related to levels of mother acceptance-rejection are
considered, it can be seen that there is not any statistically significant
difference between the levels of mother acceptance-rejection in terms of their
effects on children‟s average scores of Selçuk Auditory Reasoning and
Processing Skills Test.

x



Even though there is a linear relationship between levels of mother-control
and children‟s average scores of Selçuk Auditory Reasoning and Processing
Skills Test, it was found that there was not any statistically significant
difference between the levels of mother control in terms of their effects on
children‟s average scores of Selçuk Auditory Reasoning and Processing
Skills Test.



The results related to variable of mother-child relationship demonstrate that
children, whose mothers have low and medium level of positive relationship,
their average scores of Selçuk Auditory Reasoning and Processing Skills Test
are significantly lower than children, whose mothers have high level of
positive relationship, their average scores of Selçuk Auditory Reasoning and
Processing Skills Test.



It was found that there was not any statistically significant effect of mother
attitudes towards children on their average scores of Selçuk Auditory
Reasoning and Processing Skills Test.



It was found that there was a statistically significant relationship between
mother-fathers‟ ages, educational levels, occupations and children‟s average
scores of Selçuk Auditory Reasoning and Processing Skills Test but only
variables of mothers‟ educational levels and fathers‟ occupations were a
significant predictor of children‟s average scores of Selçuk Auditory
Reasoning and Processing Skills Test.
In the light of the findings obtained it is concluded that mother-child

relationship, mothers‟ educational levels and fathers‟ occupations as parental
variables have a statistically significant effect on children‟s scores of Selçuk
Auditory Reasoning and Processing Skills Test although there is not any statistically
significant effect of mothers‟ levels of acceptance/rejection and control, mother
attitudes, mothers and fathers‟ ages, mothers‟ occupations, and fathers‟ educational
levels as parental variables on their scores of Selçuk Auditory Reasoning and
Processing Skills Test.
Key Words: Pre-school education, auditory reasoning, processing skills, parental
acceptance-rejection and control levels, parental attitudes, mother-child relationship.
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BÖLÜM I
GĠRĠġ
Ġnsanın biliĢsel gücü insanı insan yapan özelliklerden biridir. Bu gücün
yansıması ise bireyin çevresindeki nesne ve olayların benzer ve farklı yanlarının
algılaması, yorumlaması, değerlendirmesi ve gerektiğinde kullanması gibi bir takım
biliĢsel etkinlikler Ģeklinde görülmektedir (Ülgen ve Fidan, 2002).
Sigel ve Brodzinsky‟in (1977) çalıĢmalarına göre çocukların birey olarak
bilgileri birbirlerinden farklı olarak kendi özgül algılama, iĢleme ve anımsama yolları
vardır. Bunlar, çocukların edimde bulunma (performans) kapasitelerinin ölçüldüğü
yetenek farklılıkları değildir. Daha çok, düĢünme tarzı ve biçimi ile ilgili
farklılıklardır (Gander ve Gardiner, 2010).
AraĢtırmacıların bu farklılıkları araĢtırmaya giriĢtikleri yollardan biri, bir
kiĢinin biliĢsel üslubunu betimlemek ve değerlendirmektir; biliĢsel üslup çocukların
bireysel olarak zihinsel bir göreve yaklaĢım tarzlarıdır (Gander ve Gardiner, 2010).
Birey bu biliĢsel üslubuyla, diğer canlılardan daha üstün bir konuma gelerek,
onları egemenliği altına almayı baĢarır. Doğayla mücadele ederek, bir takım kültürel
değerler ortaya koyar, teknolojik geliĢmeleri hızlandırarak, yaĢamı daha kolay hale
getirir ve ona anlam katar (Megep, 2011).
Zaman, aklını kullanan, hızla ama etraflıca düĢünen, isabetli kararlar veren,
yaratıcı, yeni fikirler üretebilen bireylerin zamanıdır. DeğiĢen yaĢam Ģartları ihtiyaç
duyulan insan tipini de farklılaĢtırmaktadır. Günümüzde, elinin en küçük
hareketlerini bile kontrol edebildiği için büyük beğeni toplayan ünlü usta cerrahlar
yerini, hiçbir insan elinin halledemeyeceği ayrıntılarda hareket edebilen elektronik
aletleri nasıl kullanacağını iyi bilen genç meslektaĢlarına bırakmaktadır (Umay,
2003).
Ġçinde yaĢanılan çağın gerekleri, bireylerin kendilerini ve çevrelerini iyi
tanımasını, karĢılaĢtıkları durumlar ve olaylar arasındaki neden sonuç iliĢkilerini
anlamlandırıp çözümleyebilmesini, farklı problemlere kendine has çözümler
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getirebilen bireyler olmasını zorunlu hale getirmektedir. Aynı zamanda toplumda
öğrenmeyi öğrenmeye istekli, toplumsal bilgi düzeyine ulaĢmak için hazır bilgilerle
yetinmeyen, bilgiyi araĢtıran, sorgulayan, deneyen, çıkarımlar yapan, yani
muhakeme becerileri geliĢmiĢ bireylere ihtiyaç duyulmaktadır (Erbay, 2009).
Criner‟in (1992) belirttiğine göre muhakeme becerileri, insanların doğruya ve
doğrunun anlamına ulaĢmalarına yardım eden becerilerdir. Ġnsanlar doğruya ya
baĢkalarının doğrularını kabul ederek ya da doğruluğu açık ve net olarak
kanıtlanabilecek Ģeylerden, durumlardan çıkarımlar yaparak veya bunları muhakeme
ederek ulaĢırlar (Erbay, 2009).
Muhakeme genel anlamda herhangi bir durum, olay ya da konu hakkında
eldeki bilgilerden yeni çıkarımlara ulaĢarak, akıl süzgecinden geçirerek yeni bir karar
verme süreci olarak açıklanabilir (Erbay, 2009).
Muhakeme, diğer bir deyiĢle akıl yürütme veya usavurma, bütün etmenleri
dikkate alarak düĢünüp akılcı bir sonuca ulaĢma sürecidir. Bir konuda muhakeme
yapabilenler, o konuda yeterli düzeyde bilgi sahibidir ve yeni karĢılaĢtığı durumu
tüm boyutlarıyla inceler, keĢfeder, mantıklı tahminlerde, varsayımlarda bulunur,
düĢüncelerini gerekçelendirir, bazı sonuçlara ulaĢır, ulaĢtığı sonucu açıklayabilir ve
savunabilir (Umay, 2003).
Çocuklara muhakeme becerilerinin kazandırılabilmesi için, bilgiye nasıl
ulaĢacaklarının öğretilmesi, sınırlı bir alan ve zamanda değil, yaĢam boyu öğrenme
felsefesinin benimsetilmesi gerekmektedir. Bu da ancak yaparak yaĢayarak öğrenme
yaklaĢımlarına dayalı bir eğitim modeli ile gerçekleĢtirilebilir (Erbay, 2009). Bireye
bilginin ne olduğundan ziyade bilgiyi nasıl elde edebileceği hakkında fikir vererek
muhakeme becerisi geliĢtirilebilir.
Gardner (1993) okul öncesi dönemden itibaren desteklenmesi gereken
muhakeme becerilerinden birinin iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri olduğunu
söylemiĢtir. ĠĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri, çocukların iĢitsel olarak duyduğu
Ģeyleri nasıl algıladığı, bunlar hakkında nasıl yorum yapabildiği, sıralayabildiği,
anlayabildiği, iliĢkilendirebildiği gibi biliĢsel alana ait becerilerdir (Erbay, 2009).
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Bu beceriler, çocukların düĢünerek, neden-sonuç iliĢkisi kurarak, yeni
manalar çıkararak, karĢılaĢtıkları problemleri kolayca çözebilmelerine imkan
tanımaktadır. Çocukların yeni fikirler üreterek yaratıcı ve üretken bir kiĢilik
geliĢtirmelerine katkı sağlamaktadır. ĠĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri çocukların
kendileri için gerekli olan bilgi ve deneyimlere sahip olabilmelerini sağlar. Aynı
zamanda bu beceriler, çocukların edindikleri tüm bilgi ve donanımları kendi
yaĢamlarında nasıl hayata geçirebilecekleri hakkında onlara fikirler verir (Erbay,
2009).
Bu çalıĢmada 60-72 aylık çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerinin
ebeveynlerine ait değiĢkenler açısından incelenmesine çalıĢılmıĢtır.
AraĢtırmanın Amacı
Bireylerin duyarak algıladıklarını anlama ve bunlar hakkında düĢünebilme,
algıladıkları ile ilgili sorunları sebep-sonuç iliĢkisi bağlamında değerlendirebilme ve
bu sayede yeni sonuçlara ulaĢabilme, mevcut bilgilerinden yola çıkarak durumlar
arasındaki çeĢitli iliĢkilerin (benzerlikleri, farklılıkları vb.) farkına varabilme, bu
iliĢkileri sıralama ve sınıflandırabilme gibi beceriler iĢitsel muhakeme ve iĢlem
becerileri kapsamında ele alınmaktadır.
Bu araĢtırmanın temel amacını; “60-72 aylık çocukların iĢitsel muhakeme ve
iĢlem becerileri ebeveynlerine ait değiĢkenlere göre farklılaĢmakta mıdır?” sorusuna
cevap aramak oluĢturmaktadır.
Alt Amaçlar
1. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk
ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamaları, annelerin çocuklarını
kabul-red düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
2. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk
ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamaları, annelerin çocuklarını
kontrol etme düzeyine göre farklılaĢmakta mıdır?
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3. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk
ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamaları, annelerin çocukları ile
olan iliĢkilerine göre farklılaĢmakta mıdır?
4. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60 -72 aylık çocukların Selçuk
ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamaları, annelerin demokratik
tutumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
5. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60 -72 aylık çocukların Selçuk
ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamaları, annelerin otoriter
tutumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
6. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60 -72 aylık çocukların Selçuk
ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamaları, annelerin aĢırı
koruyucu tutumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
7. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60 -72 aylık çocukların Selçuk
ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamaları, annelerin izin verici
tutumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
8. Annenin yaĢı, eğitim düzeyi ve mesleği birlikte çocukların Selçuk ĠĢitsel
Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi Puanlarını anlamlı bir Ģekilde yordamakta
mıdır?
9. Babanın yaĢı, eğitim düzeyi ve mesleği birlikte çocukların Selçuk ĠĢitsel
Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi Puanlarını anlamlı bir Ģekilde yordamakta
mıdır?

4

Önem
ĠĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerinin kazanıldığı dönem okul öncesi
dönemdir. Bu dönemde çocuğun geliĢimini sorunsuz gerçekleĢtirebilmesi için
çocuğun geliĢimine etki eden faktörlerin bilinmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.
Bu araĢtırmanın uygulanmasından elde edilecek bulguların;
1. 60-72 aylık çocuklarda farklı anne tutumlarının ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem
Becerileri üzerindeki etkisinin belirlenmesini sağlayacağı,
2. 60-72 aylık çocuklarda ebeveynlere ait değiĢkenlerin iĢitsel muhakeme ve
iĢlem becerileri üzerindeki belirleyici etkisinin anlaĢılmasına yardımcı olacağı,
3. Bu alanda daha sonra yapılacak çalıĢmalarda araĢtırmacılara yol gösterme
konusunda destek olacağı beklenmektedir.
Sınırlılıklar
Bu araĢtırma,
1. Evreni, Bingöl‟de bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulları ve
ilkokulların bünyesindeki anasınıflarına devam eden 60 – 72 aylık çocuklar ve
ebeveynleri ile,
2. Örneklem ise; 168 kız 184 erkek çocuk ve ebeveynleri olmak üzere toplam
352 çocuk ve ebeveynleri ile,
3. AraĢtırmada kullanılacak “Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri
Testi”nin ölçtüğü beceriler ile “Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeği Ebeveyn
Formu”, “Ebeveyn Tutum Ölçeği” ve “Çocuk-Anababa ĠliĢki Ölçeği”nin ölçtüğü
niteliklerle sınırlıdır.
Tanımlar
Okul Öncesi Eğitim: Çocuğun doğduğu günden, 72 aya kadar gecen yılları
kapsayan, bu yaĢ grubu çocukların bireysel özelliklerine ve geliĢim düzeylerine
uygun, bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil geliĢimlerini
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desteklemeye yönelik, çocuklara zengin uyarıcılı çevre olanakları sağlayan ve onları
toplumun kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda en iyi bicimde yönlendiren,
çocukları ilköğretime hazırlayarak, temel eğitimin bütünlüğü içerisinde yer alan
sistemli ve bilinçli bir eğitim sürecidir. (ġahin, 2005; Gültekin Akduman, 2012).
Muhakeme Becerileri: Bütün etmenleri dikkate alarak düĢünüp akılcı bir
sonuca ulaĢma sürecidir (Umay, 2003).
ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri: Gardner (1993) çocukların iĢitsel
olarak duyduğu Ģeyleri nasıl algıladığı, algıladıklarını nasıl anladığı, var olan bilgi
birikimlerinden yola çıkarak yeni bilgilere nasıl ulaĢtığına dair becerileri kapsar.
Ayrıca bu beceriler, çocukların edindiği bilgiler hakkında nasıl yorum yapabildiği,
onları sıralayabildiği, anlayabildiği, iliĢkilendirebildiği, problem durumlarını nasıl
değerlendirip çözebildiği, akıl yürüterek yeni çözüm ve sonuçlara nasıl ulaĢtığı ile
ilgili becerilerdir (Erbay, 2013).
Genel Bilgi: Çocuğun ailesinden, okuldaki eğitimden, kendi gözlemlerinden,
inceleme ve araĢtırmalarından, deneyimlerinden ve diğer kaynaklardan elde ettiği
olaylar ve durumlar bilgisidir.
Analojik Tamamlama: Birinci terimin ikinci terimi tamamladığı gibi üçüncü
terimle de aynı iliĢkiye sahip dördüncü terimle, üçüncü terimi tamamlama yeteneği;
benzeri tamamlanmıĢ bir düĢünce ile ilgili bir düĢünceyi tek kelime ile tamamlama
becerisi (Erbay, 2009).
Nedensel Muhakeme: Bir Ģeyin oluĢumundaki sebeplerin nedenini
göstermekte sağduyu ve pratik fikirler uygulayabilme ve iliĢkileri görme, düĢünceleri
kavrama ve konuyu kavramsallaĢtırma yeteneğidir.
Benzerlikler: Ġki ya da daha fazla nesne veya düĢünce arasındaki özdeĢlik ve
benzerlikleri fark edebilme yeteneği; birbirine benzeyen iki veya daha fazla nesne
veya düĢünce arasındaki tek bir kavramı ya da ortak unsuru belirleyebilme yeteneği.
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Aritmetik Muhakeme: Matematiksel bir problemi çözmekte mantık
kullanma yeteneği, sayısal iliĢkiler kurma veya sayı iliĢkilerinde bulunan aritmetik
problemleri çözme yeteneği olarak tanımlanabilir.
Sözel Anlamsızlıklar: Sözlü bir açıklamanın anlamsızlıklarını veya
saçmalıklarını bulma ve bunun neden anlamsızlık ve saçmalık olduğunu muhakeme
edebilme yeteneği (Erbay, 2009).
Ebeveyn

Kabul-Reddi:

Ebeveyn

kabul-red

teorisinde

ebeveynlerin

çocuklarına doğru kabul ve reddedici tutumları ile çocukların ebeveynlerinden
algıladıkları kabul edici ve reddedici tutumların tamamı (Rohner, Khaleque ve
Cournoyer, 2005).
Ebeveyn Kontrolü: ebeveynin çocuğa sağladığı rehberliğin miktarı, çocuğun
etkinlikleri ve arkadaĢlarıyla ilgili aldığı kararlar ve çocuk için koyduğu kurallar
bütünlüğü (Amato, 1990).
Ebeveyn Tutumu: Anne-babanın çocuğunu yetiĢtirirken sergiledikleri
davranıĢ Ģekli.
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BÖLÜM II

1. EBEVEYNLERE AĠT DEĞĠġKENLER
1.1. EBEVEYN KABUL VE RED KURAMI
Ebeveyn kabul-red teorisi, Amerika‟da ve dünya genelinde ebeveyn kabulreddinin temel nedenlerini, sonuçlarını ve bununla ilgili diğer değiĢkenleri tahmin
etmeye ve açıklamaya uğraĢan bir sosyalleĢme kuramıdır (Rohner, 1975, 1986, 2003;
Rohner ve Rohner, 1980, akt. Rohner, Khaleque ve Cournoyer, 2003). Rohner
tarafından 1966 yılında geliĢtirilmiĢ ve 1975 yılında yayınlanmıĢtır. Kurama göre
anne- baba tarafından reddedilme veya kabul edilme çocuğun psikolojik uyumunu
etkilemektedir (Rohner ve Khaleque 2002).
Ebeveyn kabul-red, ebeveyn kabul-red teorisinde ebeveynlerin çocuklarına
doğru kabul ve reddedici tutumları ile çocukların ebeveynlerinden algıladıkları kabul
edici ve reddedici tutumların tamamı Ģeklinde açıklanmaktadır. Ebeveyn kabul-red
kuramındaki ebeveyn terimi uzun bir süre için çocuğun temel bakım sorumluluğunu
üstlenen herhangi bir kiĢiyi tanımlamaktadır (Rohner, Khaleque ve Cournoyer,
2005). Teori temel olarak ebeveyn sevgisine, bunun ifade ediliĢ Ģekline, etkisine ve
kökenlerine odaklanmaktadır. Amerika‟da ve birçok farklı kültürde yapılan hemen
hemen iki binden fazla çalıĢma çocukların her nerede yaĢarlarsa yaĢasınlar
ebeveynlerinden ya da diğer bağlanma geliĢtirdikleri kiĢilerden kabul (sevgi) ihtiyaç
duydukları görüĢünü desteklemektedir. Ayrıca çalıĢmalar bu ihtiyacın bir Ģekilde
karĢılanmadığı durumlarda kültürleri, cinsiyetleri, yaĢları ve etnik kimlikleri fark
etmeksizin tüm çocukların bir tür psikolojik dengesizlik halinin varlığından bahsetme
eğilimi gösterdiklerini bulmuĢtur (Rohner, Khaleque ve Cournoyer, 2005).
Çocukların psikolojik olarak dengede olma durumlarıyla ilgili değiĢkenlerin
yüzde yirmi altıdan fazlasının çocukların kendilerini en yakınındaki kiĢiler tarafından
ne derece kabul edilmiĢ ya da reddedilmiĢ olarak algıladıkları ile ilgili olduğu baĢka
araĢtırmalar tarafından gösterilmiĢtir. Aynı Ģekilde yetiĢkinlikteki psikolojik olarak
dengede olma durumlarıyla ilgili değiĢkenlerin hemen hemen yüzde yirmi birden
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fazlasının çocukluk döneminde kendisiyle ilgilenen kiĢiyle yaĢadığı kabul-red
deneyimleriyle açıklanmıĢtır (Rohner, Khaleque ve Cournoyer, 2005). Elbette ki
bahsedilen bu oranların büyük bir kısmı, çocukların ve yetiĢkinlerin dengede olma
durumlarının diğer değiĢkenlerle de (kiĢilerarası iliĢkiler, sosyo-kültürel faktörler,
davranıĢsal-genetik faktörler vs.) açıklanabileceğini göstermektedir. Buna rağmen
yapılan çalıĢmalar algılanan ebeveyn kabul-reddinin baĢlı baĢına psikolojik ve
davranıĢsal dengede olma halini evrensel olarak yordama gücüne sahip olduğunu
bulmuĢtur (Rohner, Khaleque ve Cournoyer, 2005). Buradan hareketle ebeveyn
kabul-red kuramı ebeveyn reddinin dünya genelinde hem yetiĢkinlerin hem de
çocukların davranıĢlarına ve psikolojilerine tutarlı negatif etkileri olduğunu yordar.
Ebeveyn kabul-red teorisinde ebeveyn kabul-reddi çift kutuplu bir ebeveyn sıcaklık
doğrusuyla resmedilir. Doğrunun pozitif ucunda ebeveyn kabulü, negatif ucunda ise
ebeveyn reddi yer almaktadır. Ebeveyn kabulü, ebeveynin hissettiği ya da çocuğuna
karĢı sergilediği sevgi, Ģefkat, ilgi, rahatlık, destek ya da fiziksel ya da duygusal
olarak doyurma gibi unsurlarla tanımlanabilirken, ebeveyn reddi ise ebeveynin
çocuğunu sevgi, Ģefkat ve sıcaklıktan mahrum bırakması ya da bunları sergilemekten
vazgeçmesi Ģeklinde açıklanabilir. Ebeveynler sevgilerini ya da redlerini üç temel
Ģekilde ifade etme yoluna giderler. Çocuklarına karĢı katı, soğuk, düĢmanca,
saldırgan, ilgisiz ya da ihmalkâr bir tutum içine girebilirler. Ayrıca ebeveyn reddi
bireylerin kendisi tarafından sübjektif olarak ayrıĢmamıĢ reddetme Ģeklinde tecrübe
edilebilir. AyrıĢmamıĢ reddetme, kiĢinin ebeveynlerinin kendisini gerçekten
sevmediklerini, önemsemediklerini elinde ebeveynlerinin soğuk, katı, düĢmanca,
saldırgan ya da ilgisiz ve ihmalkâr olduklarını gösterir bir kanıt olmaksızın
hissetmesidir (Rohner ve Khaleque 2002).
Cournoyer (2000) kuramın en belirgin özelliğinin ise ebeveyn kabul-red
sürecinin evrensel etkilerinin yanında algılanan ebeveyn kabul-reddiyle ilgili olarak
ebeveyn- çocuk iliĢkisinde kanıtlanabilir evrensel gerçekleri araĢtırmak olduğunu
söylemiĢtir (akt. Rohner, Khaleque ve Cournoyer, 2003). Aslında bu, insan
davranıĢıyla ilgili olarak tüm dil, din, ırk ve etnik kültürlerde geçerliliği olacak
deneysel olarak ortaya konulmuĢ genellemelere ulaĢmanın çabasıdır. Bu amaçla
ebeveyn kabul-red teorisi araĢtırmacıları kırk yıldan daha fazla bir süredir birçok
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ülkede ebeveyn-çocuk iliĢkisini ayrıntılı bir Ģekilde incelemiĢ ve antropologlar
tarafından yapılan uzun süreli denek gözlemlerine dayanan iki yüzden fazla
etnografide yer alan ebeveyn-çocuk iliĢkilerini ve geliĢimsel konuları göz önünde
bulundurmuĢlardır (Rohner, 1975; Rohner ve Rohner, 1981, akt. Rohner, Khaleque
ve Cournoyer, 2003).
Ebeveyn kabul-red teorisi üç alt kurama ayrılmıĢ ve bu alt kuramlarda beĢ tür
soruya cevaplar aramaya çalıĢmıĢtır. Bunlar kiĢilik alt kuramı, baĢ etme alt kuramı ve
sosyo-kültürel sistem alt kuramı olarak belirtilmiĢtir (Rohner ve Khaleque, 2002). Bu
sorular Ģöyledir;
1) Kendilerini ebeveynleri tarafından sevildikleri( kabul edildikleri) ya da
sevilmedikleri (reddedildikleri) Ģeklinde algılayan çocuklar nasıl bir geliĢme
gösterirler? (kiĢilik alt kuramı)
2) Çocuklukta ebeveyn reddine uğramanın etkileri ne oranda yetiĢkinliğe ve
ileriki yaĢlara yansır? ( kiĢilik alt kuramı)
3) Bazı çocuklar ve yetiĢkinler diğerleriyle kıyaslandığında çocuklukta
ebeveyn reddi yaĢantılarıyla neden daha etkili baĢ edebilirler? (baĢ çıkma alt kuramı)
4) Neden bazı ebeveynler çocuklarına karĢın sıcak, sevgi dolu ve kabul edici
bir tutum sergilerken diğerleri soğuk, saldırgan, ihmalkâr ve reddedici bir tutum
sergilemektedir? (sosyo-kültürel sistem alt kuramı)
5) Bir toplumdaki ebeveynlerin kabul edici ya da reddedici tutum sergileme
eğilimi göstermesinden insanların davranıĢları ve inanıĢları da dâhil toplumun genel
yapısı nasıl etkilenir? (sosyo-kültürel sistem alt kuramı) (Rohner ve Khaleque 2002).
1.1.1. KiĢilik Alt Kuramı
Ebeveyn kabul-reddinin çocukların kiĢilik geliĢimlerinin Ģekillenmesinde
önemli bir etkisi olduğunu ileri sürer (Rohner ve Khaleque 2002). Buradan hareketle,
algılanan ebeveyn kabulü ve reddinin çocukların kiĢiliği, psikolojisi ve özellikle
zihin sağlığı üzerindeki etkilerini yordamaya ve açıklamaya çalıĢır (Rohner,
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Khaleque ve Cournoyer, 2005). Özellikle çocuk tarafından önemli ve değerli görülen
kiĢilerden (ebeveynler ya da bağlanma geliĢtirilen diğerleri) alınan pozitif dönütler
çocuk için son derece motive edici olmaktadır. Çocuğun bu ihtiyacı bağlanma
geliĢtirilen kiĢiler tarafından yeterli düzeyde karĢılanmadığında çocuklar bu tür
durumlara duygusal ve davranıĢsal olarak çeĢitli Ģekillerde tepki verir (Rohner ve
Khaleque 2002).
KiĢilik alt kuramına göre ebeveyn tarafından reddedildiğini hisseden
bireylerin endiĢeli ve gergin hissettiği görülebilir. Bu hislerin üstesinden gelmek ve
ihtiyaçlarını karĢılamak için reddedildiğini hisseden bireyler çevrelerinden olumlu
dönüt almaya daha istekli olurlar fakat bu istek de bir noktaya kadardır. Çünkü bu
durum onların etrafındakilere daha fazla bağımlı olmalarına yol açar. Diğer
bağlanma geliĢtirilen kiĢilerin reddiyle birlikte ebeveyn reddinin, ebeveyn kabul-red
kuramına göre farklı kiĢilik özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olabileceği
düĢünülmüĢtür. DüĢmanlık, saldırganlık, duygusal tepkisizlik, olgunlaĢmamıĢ
bağımlılık ya da algılanan reddin Ģekline, sıklığına, zamanına, süresine ve
yoğunluğuna bağlı olarak savunucu bağımsızlık, zedelenmiĢ öz saygı, zedelenmiĢ
kendi kendine yeterlilik, duygusal istikrarsızlık ve olumsuz dünya görüĢü bu kiĢilik
özellikleri arasında sayılabilir (Ahmed, Rohner, Khaleque ve Gielen, 2012). Teorik
olarak bu eğilimlerin redden kaynaklanan yoğun psikolojik acıların sonucunda ortaya
çıktığı düĢünülmektedir (Rohner, Khaleque ve Cournoyer, 2003).
1.1.2. BaĢa Çıkma Alt Kuramı
Reddedilen bireylerin bazılarının diğer reddedilenlere kıyasla zihin sağlığıyla
ilgili herhangi bir sıkıntı yaĢamaksızın reddedilme yaĢantısıyla nasıl baĢa çıktığı
sorusuna odaklanmaktadır. Teorik ve deneysel olarak baĢa çıkma süreci ebeveyn
kabul-red kuramının en az araĢtırılmıĢ kısmıdır (Rohner, Khaleque ve Cournoyer,
2005). BaĢa çıkma süreci üzerine yapılan araĢtırmaların çoğunun gösterdiği gibi baĢa
çıkma teorisinin temel sorusunu cevaplamaya yardımcı olacak bu sürece dâhil olan
mekanizmalarla ilgili kesin olarak çok az Ģey bilinmektedir (Somerfield ve McCrae
2000, akt. Rohner, Khaleque ve Cournoyer, 2005).
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1.1.3. Sosyo-Kültürel Sistem Alt Kuramı
Ebeveyn kabul-red kuramının dünya genelindeki temel sebeplerini ve bunun
sosyo-kültürel neticelerini yordamaya ve açıklamaya çalıĢır (Rohner ve Khaleque
2002). Ve birbirinden çok farklı iki soruya cevap aramaktadır. Bunların ilki, bazı
ebeveynler

sıcak

ve

sevgi

doluyken,

diğerleri

neden

soğuk,

saldırgan,

ihmalkâr/reddedicidir? Ebeveyn Kabul-red kuramının ileri sürdüğü gibi belli
psikolojik, ailevi, toplumsal ve sosyal faktörler ebeveyn kabul-reddinde ortaya çıkan
değiĢkenlerle ne oranda iliĢkilendirilebilir? Ġkinci olarak bir toplumdaki birçok
ebeveynin çocuklarını reddetmesi ya da kabul etmesi toplumdaki bireylerin inanıĢları
ve davranıĢları da dâhil toplumun genel durumuna ne Ģekilde etki eder? Örneğin
Ebeveyn kabul-red kuramının ileri sürdüğü gibi bir insanın dini inançlarının, sanatsal
tercihlerinin ya da diğer davranıĢları ve inanıĢlarının evrensel olarak çocukluktaki
ebeveyn sevgisi ve bu sevgiden yoksun bırakılma yaĢantılarıyla iliĢkilendirilebileceği
doğru mudur? (Rohner, Khaleque ve Cournoyer, 2012).
Ebeveynlerin çocukların geliĢimine etli ettikleri süreçleri anlayabilmek için
öncelikli olarak kiĢinin ebeveynlik stilini ya da sosyalleĢmenin geliĢtiği duygusal
havayı anlaması gerekir. Çocuk geliĢimi alanında yapılan çalıĢmalar, çocuk
yetiĢtirmesine etki eden iki temel faktör ortaya koymuĢtur (Bronstein, 1994;
Hetherington ve Parke, 1986; Schaeffer, 1959; akt. Arzeen, Hassan ve Riaz, 2012 ).
Ortaya konulan ilk faktör bağlanma, kabul, düĢmanlık ve red gibi
kavramlardan oluĢan ebeveyn sıcaklığıdır. Ġkinci faktör ise izleme, rehberlik etme,
gözetim, kontrol ve disiplin gibi kavramlardan oluĢan ebeveyn kontrolüdür. Faktör
analizlerinin yapıldığı çalıĢmaların çoğunda genel olarak görüldüğü gibi çocukların
ebeveyn davranıĢları ile ilgili algılarının Ģekillenmesinde etkili olan ilk faktör
sıcaklık boyutu iken, ikinci faktörün ise kontrol boyutu olduğu görülmüĢtür (Rohner
ve Pettengill, 1985).
Ayrıca bu

iki

ebeveynlik boyutunun birbirinden bağımsız

olduğu

bulunmuĢtur. Buna rağmen yapılan bir kısım araĢtırmalarda olumlu geliĢimsel
sonuçların ortaya çıkmasında sıcaklık boyutunun önemli olduğu görülmüĢtür
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(Kestenbaum, Farber ve Sroufe, 1989; Rohner, 2001; akt. Arzeen, Hassan ve Riaz,
2012).
1.1.4. Ebeveynliğin Sıcaklık Boyutu
Ebeveyn kabul reddi ebeveynliğin sıcaklık boyutunun temelini oluĢturur. Bu
tüm insanların üzerinde yer alabileceği bir tür doğru ya da boyuttur. Çünkü çocukluk
döneminde herkes kendisi ile ilgilenen en yakın kiĢiler tarafından az ya da çok
sevilme yaĢantısıyla yüz yüze kalmıĢtır.
Böylece sıcaklık boyutu ebeveyn ve çocuk arasındaki Ģefkat bağının gücü ve
ebeveynin bu hislerini ifade etmekte kullandığı fiziksel ve sözel davranıĢlarla
ilgilidir. Boyutun bir ucunda ebeveyn kabulü yer alır. Ebeveyn kabulü, sıcaklık,
Ģefkat, ilgi, özen, alaka, bakım, destek ya da basitçe ebeveynin çocuğuna karĢı
hissettiği ve ifade ettiği sevgidir. Boyutun diğer ucunda ise ebeveyn reddi yer alır.
Ebeveyn reddi ise yukarıda bahsedilen duyguların ve davranıĢların olmaması ya da
önemli oranda sergilenmemesi, buna karĢılık fiziksel ve psikolojik olarak çeĢitli
yıkıcı davranıĢların görülmesi ve buna bağlı etkilerin ortaya çıkması olarak
tanımlanabilir.
Rohner ve meslektaĢları tarafından aktarılan çalıĢmalar ebeveyn reddinin dört
temel ifadeyle sergilenebileceğini ortaya koymuĢtur. Bunlar;
* Soğukluk ve uzaklık (Sıcaklık ve Ģefkatin (yakınlık) tersi)
* DüĢmanlık ve saldırganlık
* Ġlgisizlik ve Ġhmalkârlık
* AyrıĢmamıĢ reddetme
AyrıĢmamıĢ reddetme, Ebeveynin çocuğa karĢı ihmalkâr, uzak ya da
saldırgan olduğunu gösterir açık deliller olmamasına rağmen çocuğun ebeveyninin
kendisini gerçekten önemsemediği ya da sevmediğine dair inançlarıdır (Rohner,
Khaleque ve Cournoyer, 2003).
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Bu davranıĢlar ġekil 1‟de gösterilmiĢtir. ġekilde sol taraftaki davranıĢlar
(Sıcaklık, DüĢmanlık ve kayıtsızlık) ebeveynin içsel psikolojik durumu ile ilgilidir.
Yani ebeveynler çocuklarına karĢı sıcak (ya da soğuk ve uzak ) olabilirler ya da
böyle oldukları algılanabilir. Ebeveynler çocuklarına karĢı düĢmanca, kızgın,
sabırsız, kırgın ya da katı olabilirler ya da böyle oldukları algılanabilir. BaĢka bir
Ģekilde ebeveynler çocuklarına karĢı ilgisiz, kayıtsız ve umursamaz olabilirler ya da
böyle oldukları algılanabilir. ġekilde sağ taraftakiler (Ģefkat, saldırganlık ve ihmal)
ise ebeveynler yukarıdaki Ģekilde davrandığında ortaya çıkan gözlenebilir
davranıĢlardır.
Böylece ebeveynler sevgi hisleriyle hareket ettiklerinde çocuklarına karĢı
Ģefkatli olurlar. ġekilde gösterildiği gibi ebeveyn Ģefkati fiziksel olarak kucaklama,
öpme, okĢama ve rahatlatma; sözel olarak ise, övme iltifat etme, çocukla ilgili ya da
çocuğa hoĢ Ģeyler söyleme ve sembolik olarak ise kültüre has özel mimikler,
hareketler kullanmak Ģeklinde gösterilebilir.
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Bu ve diğer birçok sevecen destekleyici önemseyici davranıĢlar ebeveyn
kabulünün davranıĢsal ifadeleri olarak değerlendirilir (Rohner, Khaleque ve
Cournoyer, 2012).
Ebeveynler düĢmanlık, kızgınlık, gücenme ya da nefret hisleriyle hareket
ettiklerinde nihai davranıĢ genellikle saldırganlık olarak tanımlanır. Ebeveyn kabulred teorisinde belirtildiği gibi saldırganlık birine bir Ģeye ya da kiĢinin kendisine
fiziksel ya da duygusal olarak zarar verme isteği içeren herhangi bir davranıĢ olarak
ifade edilebilir. ġekil 1‟de gösterildiği üzere ebeveynler sözel olarak saldırgan
olabildiği gibi (alay etme, dalga geçme, bağırma, küfürlü konuĢma, çocuğa
düĢüncesiz ve küçük düĢürücü Ģeyler söyleme) fiziksel olarak (vurma, itme, bir
Ģeyler fırlatma, dövme) da saldırgan olabilirler. Ayrıca ebeveynler çocuğa karĢı kırıcı
sözel olmayan sembolik jest ve mimikler de kullanabilirler (Rohner, Khaleque ve
Cournoyer, 2005).
Kayıtsızlık, içsel bir güdüleyicidir. Ġhmal ise, kayıtsızlık duygusunun
davranıĢa yansımıĢ halidir. Ancak, kayıtsızlık ile ihmal arasında, düĢmanlıkla
saldırganlık arasında olduğu kadar doğrudan bir iliĢki yoktur. Çünkü çocuklar
ebeveynleri tarafından kayıtsızlıkla hiç bir ilgisi olmayan birçok nedenden dolayı
ihmal edilebilmektedir. Çocuklarına karĢı hissettikleri öfkeyle baĢa çıkabilmek için
anne-babaların çocuklarını ihmal etmeleri buna bir örnek olarak verilebilir (Rohner,
Khaleque ve Cournoyer, 2005).
Ġhmal, sadece çocukların maddi ve fiziksel ihtiyaçlarının karĢılanmamasını
değil, anne babanın çocuğun sosyal ve duygusal ihtiyaçlarıyla yeterince
ilgilenmemesini de içerir. Örneğin, çocuklarını ihmal eden anne-babalar çocuklarının
kendilerini rahat hissetme, yardım alma veya ilgi görme ihtiyaçlarıyla yeterince
ilgilenmezler. Bu anne-babalar, fiziksel ve psikolojik olarak tepkisiz, hatta yok veya
ulaĢılamaz olabilir (Rohner, Khaleque ve Cournoyer, 2003; Rohner, Khaleque ve
Cournoyer, 2005).
Tüm bu davranıĢsal "tek baĢına veya birlikte" çocukların kendilerini
sevilmeyen veya reddedilen bireyler olarak görmelerine yol açabilir. Ancak, en sıcak
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ve sevgi dolu ailelerde bile, çocukların (en azından bazen) reddedildiklerini
hissetmeleri mümkündür. Dolayısıyla ebeveyn kabul veya reddi iki farklı bakıĢ
açısından ele alınıp, çalıĢılmıĢtır:
1. KiĢi tarafından algılanıp yaĢanıldığı Ģekilde (fenomenolojik bakıĢ açısı)
veya
2. Bir ikinci kiĢi tarafından rapor edildiği Ģekilde (davranıĢsal bakıĢ açısı).
Fenomenolojik yaklaĢımla elde edilmiĢ bilgilere daha fazla güvenilebileceğim
ortaya koymaktadır. Bir çocuk (ayrıĢmamıĢ reddedilme durumunda olduğu gibi),
dıĢtaki gözlemcilerin reddedilme ile ilgili pek (veya hiçbir) iĢaret gözlemlemedikleri
bir durumda kendisini sevilmeyen biri gibi algılayabilir. Aynı Ģekilde, bunun tersi
olan durumda, dıĢtaki gözlemciler önemli miktarda anne-baba saldırganlığı veya
ihmali bildirirken, çocuk kendisini anne-babası tarafından reddedilmiĢ gibi
hissetmeyebilir. Bu duruma çocuk istismarı ve ihmali vakalarında rastlanmaktadır.
Anne-baba tarafından reddedilme, anne-baba tarafından sergilenen bir inancına iĢaret
etmektedir olabilir (Rohner, Khaleque ve Cournoyer, 2003; Rohner, Khaleque ve
Cournoyer, 2005).
1.1.5. Ebeveynliğin Kontrol Boyutu
Son 20 yıldır ebeveynlik sürecine iliĢkin iki temel kavram ileri sürülmüĢtür.
Baumrind (1988) bu iki temel kavram ebeveyn kontrolü ve ebeveyn sıcaklığı
Ģeklinde açıklamıĢtır. Baumrind ebeveyn kontrolünün katı ve tutarlı disiplin
uygulamalarından, doğrudan izleme ve yüz yüze bırakma kullanımından, yüksek
olgunluk

beklentilerinden

oluĢtuğunu

söylemiĢtir.

Amato

(1990)

ebeveyn

kontrolünü, ebeveynin çocuğa sağladığı rehberliğin miktarı, çocuğun etkinlikleri ve
arkadaĢlarıyla ilgili aldığı kararlar ve çocuk için koyduğu kurallar olarak
tanımlamaktadır. Ebeveyn kontrolü çocukların davranıĢlarını kontrol etme aracı
olarak da tanımlanabilir (Suchman, Rounsaville, Decoste ve Luthar, 2007). Ebeveyn
kontrolünün izin verici ve kısıtlayıcı boyutlarından meydana geldiği belirtilmiĢtir
(Lakshmi ve Arora, 2006).
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Ebeveynliğin kontrol boyutunun bir ucunda özerklik, bir ucunda ise kontrol
bulunmaktadır. Ebeveynin aĢırı izin vericiliği ile aĢırı kısıtlayıcılığı arasında kalan
kontrol boyutu ile ebeveynin çocuğun davranıĢlarını ne kadar sınırladığı veya
kısıtladığı kastedilmektedir. Çocuklarının davranıĢlarını nadiren kontrol eden
ebeveynler izin verici (düĢük düzeyde kontrollü) olarak değerlendirilirken,
çocuklarının bütün davranıĢlarını titizlikle kontrol eden ebeveynler ise kısıtlayıcı
(yüksek düzeyde kontrollü) olarak tanımlanır. Ebeveynler, çocuklarını genellikle
cinsellik, tuvalet eğitimi, belli ahlaki değerler, dürüstlük, düzenlilik, gürültü, emirlere
itaat ve saldırganlık gibi alanlarda kontrol etmektedir. Bu boyutun bir ucunda ise izin
verici olma boyutu yer alır. Bu durumda olan ebeveynler, çocuğa hiç bir kural
koymaz ya da sadece çocuğun güvenliği ve fiziksel sağlığı için gereken kontrolü
sağlar. Ayrıca bu tür ebeveynler çocuğa rehberlik yapmaz çocuğun kendi yolunu
bulmasına ve karar almasına tamamen izin verir. Özerklik-kontrol boyutunun diğer
ucunda ise katı kontrol yer alır. Bu durumdaki ebeveynler ise çoğu zaman birçok
durum ve ortamda çocuğuna katı kurallar ve yasaklamalar getirerek çocuğu bu
kurallara uymaya zorlar. Bu Ģekilde davranan bir ebeveyn, çocuğun belli becerileri
edinmesini ve özerkliğini kazanmasını kısıtlar (Rohner ve Rohner, 1981).
1.2. EBEVEYN TUTUMLARI
Çocuğun benlik kavramı, yetiĢkinlerin ona yönelttikleri tutumların bir
yansımasıdır. Bu nedenle, ana-babasından gelen itici tutumlar, çocuğun kendisini
değersiz bulmasıyla sonuçlanır (Yavuzer, 2013b).
Çocuğun bakım sorumluluğunu üstlenen anne ve babaların, toplumun bir
ferdi olarak yetiĢen çocuklarına karĢı tutumları, onların istendik özellikler
geliĢtirmeleri bakımından oldukça önemlidir. Tutumlar, baĢta ailelerin demografik
özellikleri olmak üzere çoğu etmenlerin sonucunda oluĢmakta veya değiĢikliğe
uğramaktadır (Tezel ġahin ve Özyürek, 2005).
Ġstenen davranıĢları gösterdiğinde desteklenmeyen çocuk, onaylanan ve
onaylanmayan davranıĢlarının ayrımını yapmakta zorluk çeker. Sonunda umudunu
keserek, ana-babasının onayını sağlama çabalarından vazgeçer (Yavuzer, 2013b).
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Buna karĢılık, istenen davranıĢı gösterdiğinde desteklenen çocuk, onaylanan
davranıĢlarının hangileri olduğunu öğrenir. Bu ortam, özgüvenli ve otonom(kendi
kendini yöneten) bir çocuk yetiĢtirmenin ön koĢuludur. Bu açıdan bakıldığında erken
geliĢim döneminden baĢlayarak anne-çocuk iliĢkisinde annenin yaklaĢımının büyük
bir önem taĢıdığı görülmektedir (Yavuzer, 2013b).
1.2.1. Yaygın Anne Baba Tutumları
Ana babalar, çocuklarını toplum kurallarına göre doğru olarak kabul edilen
gelenek ve görenekler doğrultusunda yetiĢtirirler. Doğumdan itibaren çocuk,
etrafındaki doğal ve sosyal çevreye uyum savaĢı verirken, bu çabasında en büyük
desteği anne ve babasından alır. Çocuk kendini ifade edebilmeyi, kendi kendini
yöneten bir birey olabilmeyi ailesinden öğrenir. Çocuk anne babayı bir model olarak
alır. Onların davranıĢlarını yaĢam biçimlerini taklit yoluyla öğrenir (Özgüven, 2001).
Anne baba tutumlarının en belirgin iki özelliği “duygusal iliĢki boyutu” ile
“denetim boyutu” dur. Duygusal iliĢki boyutu incelendiğinde, bu boyutun çocuğu
merkez alan kabul edici tutumdan, reddedici tutuma kadar uzanan bir yelpaze içinde
farklılaĢtığı görülür. Aynı Ģekilde denetim boyutu da, kısıtlayıcı tutumdan hoĢgörülü
tutuma kadar geniĢ bir alanı kapsar (Yavuzer, 2013a).
Yavuzer (2012b), ana-baba tutumları ile ilgili öncelikle ana-babanın,
çocuklarından bekledikleri davranıĢ modeline uygun bir davranıĢ içinde olmaları
gerekliliğidir. Uyumlu ve özgür bir aile ortamı içinde, tutarlı ve sağlıklı iliĢkiler
içinde yetiĢen çocuk, özerk bir birey olarak yetiĢkin yaĢamına ulaĢabilir. Bu nedenle
ana-babanın tutumu, geliĢmekte olan bu çocuğa örnek model oluĢturacağından
kiĢiliği etkiler ve özdeĢim modellerinden edindiğini, benzer tutumlar sergileyerek
ortaya koyar.
Çocuk, sevgi ve ilgi ortamında ana-babanın standartlarına uymak için çaba
sarf eder. Böyle bir ortamda anne-babanın çocuğa sürekli olarak akıl yolunu gösterip
açıklamalar yapması onun toplumsal kuralları içselleĢtirmesine ve hangi davranıĢın
uygun olup, hangisinin uygun olmadığını fark etmesine yardımcı olur (Yavuzer,
2013a).
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Anne baba tutumlarının belirlendiği kategori genellenebilir niteliğine rağmen
mutlak değildir. Tutumlar kategoriler halinde tanımlanabilir olsa da sınırları net
olarak çizilemez, aralarında geçiĢkenlik vardır. Tutumların değiĢken doğası gereği
anne babalar farklı tutumlar içine girebildikleri gibi, bir kategori durumunda olan
tutumdan, bir diğer tutuma geçiĢ gösterebilmektedirler (Saka, 2013).
1.2.1.1. Demokratik Tutum
Anne-baba tutumu olarak en sağlıklı ve en baĢarılı olan tutum demokratik
tutumdur. Demokratik tutum anne-babanın, çocuğa karĢı hoĢgörülü, güven verici ve
destekleyici bir yaklaĢım içinde olmalarını öngörür (ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2011).
Demokratik aile tutumu, ana-babaların, çocukların ilgi ve gereksinimlerinin
karĢılanmasını ve aynı zamanda, çocukların denetlenmesini amaçlayan bir tutumdur
(Özgüven, 2001).
Çocuklarına karĢı demokratik tutuma sahip

anne-babaların,

onların

davranıĢlarını daha akılcı Ģekilde yönlendirdiği söylenebilir. Bu tutuma sahip annebabalar, çocuklarını ayrı bir birey olarak kabul edip onlara değer vermekte ve
bağımsız bir kiĢilik geliĢtirmelerini teĢvik etmektedir. Bu tutumu gösteren ebeveyn
çocuğuna insan olarak saygı gösterir, onun geliĢimine has, özgün davranıĢlar
göstereceğini bilir ve bu geliĢim basamaklarını izler, onlara uygun davranır. Her
çocuğun kendine has, biricik ve tek olduğunu kabul eder, onun aile içinde özgür
Ģekilde geliĢmesine, yeteneklerini en üst düzeyde açığa çıkarmasına ve “kendini
gerçekleĢtirmesine” izin verir, bunun için yardımda bulunur (Kulaksızoğlu, 2011).
Demokratik ana-baba

tutumunda evde kabul

edilen ve edilmeyen

davranıĢların sınırları bellidir. Bu sınırlar içinde çocuk özgürdür. Söz hakkı vardır.
Duygu ve görüĢlerine saygı duyulur, sevgi ve teĢvik görür, yetiĢkinler tarafından
dinlenir. Böyle bir ortamda çocuk giriĢim yeteneğine sahip olur. Özgüvenini kazanır
ve kendi kendine karar verip sorumluluk taĢımasını öğrenir (Yavuzer, 2012b).
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Demokratik olan ailelerde anne babalar;
* Çocukları ile ilgili konularda onların görüĢlerini bilmek isterler, bunu
önemli sayarlar, mutlak itaat yerine, çocuklarının da fikirlerini söylemelerini isterler.
* Çocukları ile iliĢkilerinde aralarındaki mesafeyi kaldırmak, onların
yaĢantılarını, sevinçli-acılı, her konuyu onlarla sakin olarak konuĢmak ve paylaĢmak
isterler.
* Günlük ve uzun vadede olacak önemli konuları, alınacak kararları çocukları
ile birlikte tartıĢıp karar verirler (Özgüven, 2001).
Çocuk dıĢ dünyayı ancak kendine tanınan fırsat ve olanaklar ölçüsünde
algılamaya ve keĢfetmeye çalıĢır. Anne ve baba çocuğun baĢarılarından duyduğu
mutluluğunu, sözlü olduğu kadar beden diliyle de yansıttığı takdirde, onu yeni
giriĢimler ve baĢarılar için motive etmiĢ olur. Örneğin, kâğıt kalemle yeni tanıĢan
çocuk ilk karalama çabasının anne ve babası tarafından beğenildiğini görürse,
karĢısındakileri memnun etmek ve beğeni kazanmak için benzer bir resim daha
yapmayı dener. Çünkü "baĢarılmıĢ eylem " çocukta devam etme isteği doğurur. Ona
bu eylemi tam bir beceriye dönüĢtürünceye kadar tekrarlar (Yavuzer, 2012c).
KoĢulsuz seven, benimseyen, demokratik tutumlu anne babanın oluĢturduğu
ailede her çocuk, özgün bir kiĢilik geliĢtirme hakkının bulunduğunu bilir. Bu
çocuklar, özellikle kedilerini aĢmaya özendirilirler. Kendi baĢarılarıyla mutlu olmayı,
baĢkalarının baĢarılarını da alkıĢlamayı öğrenirler (Bakırcıoğlu, 2011).
Anne babaların çocuklarına karĢı hoĢgörülü olmaları, çocukların bazı
kısıtlamalar dıĢında, arzularını diledikleri biçimde gerçekleĢtirmelerine izin
vermeleri anlamına gelir. Anne babanın hoĢgörüsünün normal bir düzeyde
gerçekleĢmesi, çocuğun kendine güvenen, yaratıcı, toplumsal bir birey olmasına
yardım eder (Yavuzer, 2012a; Yavuzer, 2013a).

20

1.2.1.2. Baskıcı ve Otoriter Tutum
Çocuğunu kendi ideallerinde yaĢattığı kalıplara uygun küçük bir yetiĢkin
yapma çabasıyla yola çıkan anne babaların çoğunlukla katı, baskıcı ve hoĢ görüsüz
bir tutum içerisinde olmalarıdır. Çocuk yetiĢkinden yaĢça, bedence ve ruhça küçük
olabilir, ancak bu durum çocuğun onun bir model küçüğü olması anlamına gelmez
(Yüksel, 2009).
Otoriter aile modeli, özellikle ülkemizde sıklıkla görülen bir aile modelidir.
Ataerkil toplum kültürüne sahip ülkelerde bu tip ailelere rastlama olasılığı fazladır
(Tuzcuoğlu ve Tuzcuoğlu, 2007). Baskıcı yöntem kontrol etme, denetim altında
tutma ile ilgilidir ve toplumumuzun genel karakteristik özelliği ile örtüĢmektedir.
Fiziksel Ģiddeti de içeren bu yöntemi tercih eden anne babalar muhtemelen kendileri
bu Ģekilde yetiĢtirildiler (Söylemez, 2007).
Baskıcı-otoriter ana-baba tutumu çocuğun kiĢiliğini hiçe sayan ve özgüveni
ortadan kaldıran bir tutumdur. Bu tür ailelerde yetiĢen çocuk, sessiz, dürüst, dikkatli
ama aynı zamanda küskün, silik, çekingen, baĢkalarının etkisinde kolay kalabilen
aĢırı hassas bir yapıya sahip olabilir. “Zor yoluyla denetleme” ve “sevgi esirgeyerek
denetleme” boyutlarının egemen olduğu aĢırı baskılı ve otoriter aile ortamında,
denetlenen çocuk hangi davranıĢın hangi tepkiyi alacağı hakkında bir fikre sahip
değildir. Bu belirsizlik içinde çocuk ya isyankâr ya da boyun eğici bir birey olarak
karĢımıza çıkar (Yavuzer, 2012b).
“Otoriter” aileler, genel nitelikleri yönünden;
* Çocuklarından mutlak itaat etmesini, istek ve emirleriniz tartıĢmasız yerine
getirmesini beklerler.
* Çocukları ile olan iliĢkilerinde candan samimi davranmak istemezler
* Çocukları hakkında alınacak kararları çocuğa fazla söz hakkı tanımadan
kendileri alırlar (Özgüven, 2001).
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Otoriter aile ortamında çocuğun duygu ve düĢünceleri; ancak otoritenin
onayını almasıyla değerlidir, onaylanmayan duygu ve düĢünceler değersizdir. Çocuk
sonuçta kendi duygu ve düĢüncelerine güvenmemeyi, duygu ve düĢüncelerini bu
yönde değiĢtirmeyi öğrenir (Cüceloğlu, 2012).
Otoriter bir ailede katı denetim olduğu için çocukların boyun eğici, uyumlu,
edilgen olması istenilen bir durum olmakla birlikte bastırılmıĢ silik yapıda kiĢilik
geliĢimine neden olabilmektedir (Özgüven, 2001).
AĢırı otoriter tutum, ergenlik döneminde kimlik arayıĢı içinde olan ergenin
bocalamasına neden olur. Bu durumda olan benlik saygısı düĢük genç, kendine
güvenmez ve kendine değer vermez (Yavuzer, 2012b).
Otoriter tutuma sahip ailelerde eğitimde ceza ön planda ve suçla orantısızdır.
Disiplin, bunaltan sıkan dar bir giysi gibidir. Annenin aldığını giymeli, onun seçtiği
arkadaĢlarla oynamalıdır. Sürekli ders çalıĢması, hep iyi notlar alması istenir. Çocuk
ana-babasının eleĢtirisinden çekinir ve attığı her adımda yanlıĢ yapma korkusu içine
düĢer. Duygularına ve isteklerine önem verilmediğini görerek bunları içinde tutmaya
çalıĢır. Çocukla ana-babanın iliĢkisi gergindir. Kısacası böyle evlerde hoĢ
görülmeyen davranıĢların listesi kabarıktır. YaĢa uygun çocuksu yaramazlıklar bile
hoĢgörüyle karĢılanmaz. Çocuktan yaĢının üstünde olgunluk beklenir. Daha doğrusu
çocukluğunu yaĢamasına olanak verilmez. DavranıĢ esnekliği tanınmamıĢ ve
özgürlük sınırları bir hayli daraltılmıĢtır (Yörükoğlu, 2012).
1.2.1.3. AĢırı Koruyucu Tutum
Anne-babaların

en

önemli

görevlerinden biri, çocuklarını

dıĢarıdan

gelebilecek tehlikelere karĢı korumak ve kontrol etmektir. Ancak koruma, çocuğun
sağlıklı büyüyüp geliĢmesine engel olacak düzeyde olmamalıdır (ÇağdaĢ, 2012).
Ana-babanın aĢırı koruması, çocuğa gereğinden fazla kontrol ve özen
gösterilmesi anlamına gelir. Bunun sonucu olarak çocuk, diğer kimselere aĢırı
bağımlı, güvensiz duygusal kırıkları olan bir kiĢi olabilir (Yavuzer, 2012a; Yavuzer,
2012b). Daha çok, anne- çocuk iliĢkisinde ortaya çıkan, koruyucu tutuma annenin
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kendi duygusal yalnızlığı da neden olabilmektedir. Koruyucu tutum içine giren bir
anne, çocuğu ile bütünleĢir, onu her türlü dıĢ etkiye karĢı korur (Özgüven, 2001).
Anneler

aĢırı

koruma

içgüdüsüyle

çocuğu

yapabileceği

iĢlerde

hazıra

alıĢtırmamalıdır. Hazıra alıĢan çocuklar anneye bağımlı hale gelmekte: “öğrenilmiĢ
çaresizlik” dediğimiz yetenek tutukluğu yaĢamaktadırlar (Çankırılı, 2013).
Koruma-himaye etme normal bir annelik ve babalık davranıĢıdır, ancak
kollama ve koruma davranıĢını çocuğun kendi gerçekleĢtireceği faaliyetleri
engelleyecek Ģekilde yaygınlaĢtırmak ”aĢırı koruyucu” olarak davranmak demektir.
Bu tutumu sergileyen ebeveyn, çocuğun geliĢimine has özgürlükleri kazanmasını
engelleyecek Ģekilde ona nasıl davranması, neleri nasıl yapması gerektiğini sürekli
olarak söyler. Çocuk ana-baba kontrolünde olup, bağımsızlaĢması ana-baba
tarafından engellenmektedir (Kulaksızoğlu, 2011).
AĢırı himayeci ve müdahaleci anne-babalar çocuklarını kendilerinin bir
uzantısı gibi görmekte ve onlarla duygusal yoksunluklarını gidermek istemektedirler.
Bu aileler çocuğun anne-babaya bağımlı olmasını bir görev saymaktadırlar. Kız
çocuklar, anne-babanın kontrolünde daha çok tutulmakta, bağımsız ve ayrı bir birey
olma yolundaki çabaları ebeveynleri tarafından daha çok engellenmektedir
(Kulaksızoğlu, 2011).
“Koruyucu aile” tipinde ana-baba;
* Çocukları ile aĢırı düzeyde ilgilenir ve onlarla ilgili her Ģeyi kendileri
yapmak isterler.
* Çocuklarına olan sevgilerini aĢırı bir denetim ile birleĢtirerek, çocuklarının
bireysel ve bağımsız yaĢantılarına olanak vermezler.
* Çocuklarının kendilerine bağımlı olmasını ve her Ģeyi kendilerine sormasını
isterler (Özgüven, 2001).
Anne-babaları tarafından aĢırı korunan çocuklar bağımlı, kendi ayakları
üzerinde duramayan, çekingen, baĢkalarının haklarını dikkate almayan, inatçı ve
bencil bir kiĢilik yapısı geliĢtirdikleri için gruba girmekte ve kendilerini gruba kabul
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ettirmekte zorlanırlar. Grup etkileĢiminden yoksun olan bu çocuklarda sosyal
beceriler de geliĢmemiĢtir. Bu nedenle içinde bulundukları çevreye sosyal uyumları
zayıftır (ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2011).
1.2.1.4. AĢırı HoĢgörülü, Ġzin Verici ve GevĢek Tutum
AĢırı hoĢgörülü anne-babalar, çocuklarının hiçbir davranıĢına sınırlandırma
getirmeyen, hatalı davranıĢlarını bile büyük bir hoĢgörü ile karĢılayan, çocuğa
sınırsız haklar ve özgürlükler tanıyan anne-babalardır. AĢırı hoĢgörülü anne-babalar
çocukları çevreye kasıtlı olarak zarar verse bile büyük bir hoĢgörü ile karĢılarlar.
Çocuğa davranıĢını kabul etmediklerini belirtmekten kaçınırlar. Çocuğun her
istediğini yerine getirmek için çaba harcarlar. Eğitim anlayıĢlarında cezanın yeri
yoktur. Çocuğun olumsuz davranıĢlarına hiçbir sınırlandırma getirmezler. Anne
babanın çocuğu yöneltmesi gerekirken, çocuk anne babayı yöneltmeye çalıĢmaktadır
(ÇağdaĢ ve ġahin Seçer, 2011).
Bu tür ailelerde çocuklar anne ve babalarına hükmeder ve onlara çok az saygı
gösterirler. Bu çocuklar yalnız anne ve babalarıyla yetinmeyip zamanla ev dıĢındaki
kimselere de egemen olmanın yollarını arayan bir birey haline dönüĢürler. Böyle
ortamlarda çocuğun çoğu olumsuz davranıĢları hoĢgörüyle karĢılanır, çocuğun
sayısız hakları vardır. Çocuğun davranıĢlarına sınır getirilmez. Çocuk ailede insiyatif
sahibi tek kiĢidir ve onun isteklerine diğer aile bireyleri kayıtsız Ģartsız uyarlar. Bu
çocuklar, yetiĢkin olduklarında da toplumun vermediği hakları kendilerine tanımaya
kalkıĢırlar (Yavuzer, 2012b).
Bu tutumu gösteren ailelerde sevgi, çocuğa Ģımartılacak derecede çok verilir.
Çocuktan çok az Ģey beklenir. Bu tutumla yetiĢtirilen çocuklar genellikle eriĢkinlik
yaĢamlarında sorumluluk taĢımayan bireyler olarak karĢımıza çıkar (KarataĢ, 2010).
Disiplin yok denecek kadar azdır. „Çocuktur yapar! O daha çocuk ne bilsin!‟
denerek, çoğu olumsuz davranıĢları aĢırı bir hoĢgörüyle karĢılanır. Çocuk bile bile
kırıp dökse de ana-babadan belirli bir tepki görmez. Çocuğa sayısız haklar
tanınmıĢtır, ancak çocuğun nerede duracağı kesinlikle belirlenmemiĢtir. Neyin doğru,
neyin yanlıĢ olduğu öğretilse bile uygulama ve denetleme düzensizdir. DavranıĢlara
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sınır çekilmez. Verilen cezalar çok yetersiz kalır ve çocuk tarafından ciddiye
alınmaz. Çünkü cezanın ya ertelendiğini, ya unutulduğunu, hep “Bir daha yaparsan
karıĢmam” diye geçiĢtirildiğini önceki deneyimlerinden öğrenmiĢtir. Bu disiplin
yönteminin ana-babaların yanlıĢ bir anlayıĢla çağdaĢ eğitim uyguladıklarını sanarak
baĢvurduğu salt hoĢgörü yöntemi olduğu söylenebilir. Ancak bu ana babalar hoĢgörü
ile boĢ vermeyi birbirine karıĢtırırlar. Ara sıra sertleĢmek gereğini duydukları zaman
da kararsız davrandıklarından çocuğu etkileyemezler. Bu tutumla çocukların bencil,
sorumsuz ve Ģımarık yetiĢmesi doğaldır (Yörükoğlu, 2007; Yörükoğlu, 2012).
AĢırı hoĢgörülü anne baba tutumu, çocuğun neyin doğru neyin yanlıĢ, neyin
yapılması gereken neyin yapılmaması gereken davranıĢ olduğunu bilemeyen bir
birey haline gelmesine sebep olur. AĢırı hoĢgörü, çocukta gevĢek ve tutarsız bir
yapının ortaya çıkmasına ve çocuğun sınırları devamlı geniĢletme gayreti içine
girmesine yol açar. Bu Ģekilde aĢırı geniĢletilmiĢ sınırlar çocuklarda davranıĢ
problemlerine yol açarak, belli bir süre sonra anne baba için çocuğun davranıĢlarının
çekilmez hale gelmesine sebep olabilir (YaĢar, 2013).
AĢırı hoĢgörü ve düĢkünlük, çocuğu bencil yapar. O, daima diğerlerinin
dikkatini çekmeyi ve kendisine hizmet edilmesini ister. Böyle çocuklar, ev içinde ve
dıĢında çok zayıf bir sosyal uyum gösterirler (Yavuzer, 2012a; Yavuzer, 2013a).
AĢırı hoĢgörülü tutum, genellikle orta yaĢın üzerinde iken evlenip, çocuk
sahibi olan ailelerde ya da çocuğun kalabalık yetiĢkinler grubunun oluĢturduğu bir
aile içinde büyüyen, “tek çocuklu” ailelerde rastlanır (Özgüven, 2001).
1.2.1.5. Reddedici Tutum
Aile ve insan iliĢkilerinde “reddetme” tutumu, ilgisiz aile tutumundan daha
ileri ve olumsuz bir tutumdur. Reddetme, bir anlamda, anne babanın çocuğun
beslenme ve sağlık hizmetlerini aksatarak, ona düĢmanca duygular beslemek
Ģeklinde tanımlanabilir. Bu ortamdaki çocuk, yardım duygusundan uzak, sinirli,
duygusal kırıklıkları olan, diğerlerine, özellikle kendisinden küçük ve zayıflara karĢı,
düĢmanca duygulara sahip bir birey olabilir (Özgüven, 2001; Yavuzer, 2012a;
Yavuzer, 2013a).
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Reddetme, çocuğun bedensel ve ruhsal gereksinimlerini karĢılamayı
aksatacak kadar çocuğa karĢı düĢmanca duygular beslenmesidir. Bu tutuma sahip
ailelerde çocuğa karĢı düĢmanmıĢ gibi davranılır. Ona Ģefkat gösterilmez, sevgi ve
aile sıcaklığı verilmez. Anne baba çocuğuna sevgi göstermez, onu anlamadıkları gibi
diktatörce bir anlayıĢla onu yönetmeye çalıĢırlar (Kılıçarslan, 2010).
Çocuğun reddedilmesi açık ya da üstü kapalı bir biçimde yaĢanabilir. Açık
iticiliğin baĢlıca belirtileri; çocuğa hırçın davranma, azar, dayak ya da diğer cezaları
gereksiz yere uygulama, ilgisizlik, çocuğu terk etme ya da baĢka bir yere gönderme
tehditleri ve çocuğu kötü sıfatlarla çağırma biçimlerinde görülür. Disiplin amacıyla
çocuk gaddarca dövülebilir, saatlerce bir yere kapatılabilir ya da aç bırakılabilir. Bazı
anneler çocuklarıyla bedensel yakınlık da kurmaz, kucaklarına almaz ve okĢamazlar.
Çocukla bir baĢkasının ilgilenmesini sağlayarak ilk fırsatta kendi yaĢantılarına
dönerler (Geçtan, 2012).
Anne-babadan gelen itici tutumlar karĢısında çocuk kendisini değersiz kabul
eder. Kendisi için olumlu görüĢler geliĢtiremez, özsaygı duygusunu kazanamaz.
Ġstenilen davranıĢları gösterdiğinde ödüllendirilmeyen ya da desteklenmeyen çocuk,
giderek onaylanan ve onaylanmayan davranıĢların ayırımını yapmakta zorlanır.
Sonunda umudunu tümden yitiren çocuk, anne babasının onayını alma çabasından
vazgeçer ve dolayısıyla anne baba da çocuğun geliĢimine rehber olmak için gerekli
olan denetimi yitirir (Özdoğan, 2009).
Bireylerin birbirlerine karĢı tolerans, saygı ve sevgi potansiyellerinin düĢük
olduğu reddedici bir ev ortamı içerisinde müsamahakâr anne baba tutumu en yoğun
saldırı ve karĢı gelme davranıĢını beslemektedir. Bu ortamın çocuk suçluluğunun en
yoğun görüldüğü ev ortamı olduğu da bildirilmektedir (Aydın, 2010).
Ailede bir veya birkaç üyenin soğuk ve itici davranıĢı bir çocuk üzerinde
toplanabilir. Kız ya da erkek olabilen bu çocuk kimi ailelerde çeĢitli nedenlerle özel
role itilir. Bu çocuk haklı haksız kardeĢlerin ve ana babanın üstüne çullandığı
çocuktur. Ġyi nitelikleri görülmez, hep olumsuz yanları göze batar, iĢlemediği suçun
hesabı ondan sorulur. Ona karĢı ön yargı ile davranılır. ĠĢin ilginç yanı ana babanın
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ya da tüm ailenin yüklendiği bu çocuk, hep en yaramaz, en baĢarısız, en sevimsiz
kardeĢ değildir (Yörükoğlu, 2012).
1.2.1.6. Ġlgisiz ve Kayıtsız Tutum
Çocuğun davranıĢları karĢısında ilgisiz ve vurdumduymaz davranıĢlar
sergileyen anne babalardır. Bu tip aileler için çocuğun varlığı ve yokluğu arasında
pek fark yoktur. Çocuk anne babayı rahatsız etmedikçe, çocukla ilgili problem
yoktur. Eğer anne babayı rahatsız ederse o zaman çocuk ile ilgili gündem oluĢur. Bu
gündem daha çok Ģikayetlerle doludur. Bu tip ailelerde çocuk fiziksel ve duygusal
yalnızlığa itilmektedir. Çocuğun hareketlerinin görmezden gelinerek dıĢlanması söz
konusudur. Anne, baba ve çocuk arasında iletiĢim kopukluğu vardır. Ailenin çocuğa
tepkileri düĢük seviyededir (Babaroğlu, 2013).
Ġlgisiz anne baba tutumunda ana-baba çocuklarının yaĢantısı ile pek
ilgilenmezler. Aile çocuğun davranıĢlarını kontrol etmez, serbest bırakırlar, çocuklar
kendi baĢlarına kararlar alırlar. Çocuğu ihmal ederler ve temel ihtiyaçlarına karĢı
duyarsız kalırlar. Çocuğun yaĢama ihtiyaçları dıĢında anne baba tarafından yalnız
bırakılır ve görmezlikten gelinir (Özgüven, 2001).
Pasif olan ebeveyn çocuğun olumsuz ve uygun olmayan davranıĢlarına göz
yumar. Tümüyle kabuğuna çekilir. Çocuğun bütün isteklerini karĢılar. Bu gruba giren
anne babalar hoĢgörü ile boĢ vermeyi birbirine karıĢtırırlar. Çocuğa sınırsız haklar
tanındığı halde nerede duracağı kesin olarak belirlenmemiĢtir (Yavuzer, 2012c).
Duygusal istismara yol açan böyle bir ortamda ana-baba-çocuk üçgeni
arasında iletiĢim kopukluğu gözlenir. Yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki; ilgisiz ve
kayıtsız ana-baba tutumu çocuğun saldırganlık eğilimini güçlendirmektedir
(Yavuzer, 2012b).
Bu tür ailelerde çocuk ile ilgilenilmemekte, çocuk tek baĢına bırakılmaktadır.
Bu ilgi ve sevgi yoksunluğu çocuğun kiĢilik geliĢimini olumsuz etkilemektedir. Bu
çocuklar yetiĢkin yaĢamında kendine ve çevresindeki insanlara güvenemeyen
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bireyler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu davranıĢ biçimi, özü itibariyle çocuğa karĢı
bir duygusal istismardır (Tuzcuoğlu, 2007).
1.2.1.7. Dengesiz ve Tutarsız Tutum
Dengesiz ve tutarsız anne baba tutumu, çocuk geliĢimi ve eğitimiyle ilgili
çeĢitli konularda, ana-baba arasındaki görüĢ ayrılığından ya da anne ve babanın
bireysel olarak kendi içinde gösterdiği değiĢken tutumlardan kaynaklanabilir. Anne
babadan biri hoĢgörülü ve demokrat bir tutum sergilerken diğeri baskıcı tutumu
benimseyebilir. Böyle bir durumda eĢlerin tutum farkının sonucu olarak çocuğun
belli bir davranıĢı anne babadan biri tarafından cezalandırılırken, diğeri tarafından
normal bir davranıĢ olarak karĢılanabilir, belki de ödüllendirilebilir (Özgüven, 2001).
Bu tür ailelerde anne baba arasında, çocuk yetiĢtirme konusunda, davranıĢsal
ya da fikirsel olarak dengesizlik ve tutarsızlık söz konusudur. Anne ile babanın,
çocuğun yanında, “çocuk konusunda” birbirlerini eleĢtirmeleri, birinin olumlu
yaklaĢımına diğerinin olumsuz tutumu ya da taraflardan birinin çocuğu kayırması,
çok sıklıkla rastlanan eğitim yanlıĢlarındandır. Bir diğer dengesizlik ve kararsızlık
örneği ise, anne veya babanın Ģahsında yaĢanabilir. Böyle durumda çocuğa sözünü
dinletmek için çaba sarf eden annenin, bir isteğini yaptırmak üzere, önce yumuĢak
tonda konuĢtuğu, ardından sesini yükselttiği, çocuğun isteğini hala yerine
getirmemesi halinde dövdüğü, ardından da diz çöküp özür dilediği görülür (Bilgin
Aydın, 2003; Yavuzer, 2012b).
Tutarsızlık, tek tek annenin ya da babanın, bir gününün bir gününe uymaması
biçiminde olabileceği gibi, anne ve babanın birbirine çok aykırı ceza ve eğitim
anlayıĢlarının çatıĢmasından da doğabilir. O zaman çocuk davranıĢını kime
uyduracağını bilemez. Ancak burada sözü edilen tutarsızlık sürüp giden türden
olanlardır. Yoksa hiçbir eğitim yönteminde salt tutarlılık sağlamak olanağı yoktur.
Bir evde bir gün görmezlikten gelinen bir yaramazlık, ertesi gün ağır ceza görüyorsa,
annenin yaptığını baba bozuyorsa ya da babanın verdiği cezaya anne karĢı çıkıyorsa,
ailede tutarsızlık var diyebiliriz (Yörükoğlu, 2012).
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Tutarsız olmak ebeveynlerin en çok düĢtükleri tuzaklardan biridir. Anne
babaların, çocuklarına karĢı davranıĢlarında belli bir ölçü, belirli bir tavır olmadıkça
çocuğun ruh sağlığının düzenli bir yapıya ulaĢması oldukça zordur. Sebep ne olursa
olsun, bir düzen ve tutarlılık oluĢturulmaması çeĢitli davranıĢ bozukluklarına sebep
olabilir (Çelik, 2012).
Söz gelimi, annenin dinlenmiĢ ve sakin olması halinde, 3 yaĢındaki kızının
piyano çalması ona ilginç gelip „uygun bir davranıĢ‟ olarak kabul görürken, annenin
yorgun ve uykusuz olması halinde aynı davranıĢ “uygun olmayan davranıĢ” grubuna
girerek kabul görmeyebilir. Ġster ana–baba arasındaki “kararsızlık ve dengesizlik”
örneğinde; isterse bir ebeveynin değiĢken tutumunda olsun çocuk, hangi koĢulda
nasıl davranacağını bilemez. Hangi davranıĢın “uygun olan davranıĢ” kategorisine
girdiğini kestiremez. Çünkü bir davranıĢın uygun olan ya da uygun olmayan
kategorisine girmesi, davranıĢın niteliğinden çok, anne ya da babanın ruh haline
bağlıdır. Bu da önceleri çocukta bazı iç çatıĢmaların, huzursuzlukların ardından da
dengesiz ve tutarsız bir yapının oluĢmasına sebep olabilir (Yavuzer, 2012a).
Böyle ailelerde çocuk hangi davranıĢın nerede ne zaman istenmediğini
önceden kestiremez. DavranıĢlarını ana-babanın keyifli ya da öfkeli oluĢuna göre
ayarlamaya çalıĢır. BaĢka bir deyiĢle çocuk davranıĢının doğru ya da yanlıĢ oluĢuna
göre değil, “Ne zaman yaparsam cezadan kurtulurum?” sorusuna kafa yorar. Kimi
zaman, ceza öyle beklenmedik bir anda gelir ki, çocuğun baĢkaldırmasına yol açar
(Yörükoğlu, 2007).
Bunun yanında anne ile babanın çocuk eğitiminde fikir birliği yapmaları,
birinin yaptığını diğerinin bozmaması, hele çocuğun yanında çocuğa uygulanan
eğitimin tartıĢması yapılmamalıdır. Çünkü çocuk hangisinin doğru ya da yanlıĢ
olduğunu bilemez. ġaĢırır, periĢanlık duyar ve kendi isteklerine uyan, onu hoĢnut
eden yolu tercih eder. Bunun aksini isteyen anne veya babasına karĢı düĢmanlık
hisleri besleyebilir (Çağlar, 1974).
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1.3. AĠLENĠN ÇOCUĞA OLAN ETKĠLERĠ
Çocuğun yaĢamını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi ve dıĢ dünyaya
açılabilmesi için aileye ihtiyacı vardır. Çocuk dıĢ dünyaya açılmak için gereksinim
duyduğu deneyimleri ve geliĢtirdiği niteliklerini aile içinde kazanırken, daha sonra
ihtiyaç duyacağı, insan iliĢkileri kurma ve sorunlarına çözüm bulma yollarının
temellerini de aile ortamında kazanır. Bu nedenle doğumdan itibaren anne babaya
oldukça fazla görev düĢmektedir (Önder, 2007).
Ailenin, çocuklarını geliĢen ve değiĢen Ģartlara uygun olarak istedikleri
biçimde yetiĢtirmeleri, tek baĢlarına birer anne ya da baba ya da anne-baba birlikte
olarak çocuğa bir yön veya aynı Ģekilde yön verebilmeleri gün geçtikçe
zorlaĢmaktadır (Pembecioğlu, 2006).
Aile üyeleriyle olan iliĢkileri, çocuğun diğer bireylere, nesnelere ve tüm
yaĢama karĢı aldığı tavırların, benimsediği tutum ve davranıĢların temelini oluĢturur.
Aile aynı zamanda çocuğa, aile ve toplumun bir üyesi olduğu bilincini aĢılar ve
uyum biçimlerinin temelini atar. Çocuğun geliĢiminde ailenin en etkili yardımları
Ģöyle sıralanabilir (Yavuzer, 2012a);
* Aile grup içinde dengeli bir birey olabilmesi için çocuğa güven duygusu
aĢılar.
* Onun sosyal kabul görebilmesi için gerekli ortamı hazırlar.
* SosyalleĢmeyi öğrenebilmesi için kabul edilmiĢ uygun davranıĢ biçimlerini
içeren birer model oluĢturur.
* Sosyal açıdan kabul edilmiĢ davranıĢ biçimlerinin geliĢimi için rehberlik
eder.
* Çocuğun yaĢam ortamına uyum sağlarken rastladığı sorunlarına çözüm
getirir.
* Uyum için gerekli olan davranıĢla ilgili, sözlü ve toplumsal alıĢkanlıkların
kazanılmasına yardımcı olur.
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* Okul ve sosyal yaĢamda baĢarılı olabilmesi için çocuğun yeteneklerini
uyarır ve geliĢtirir.
* Çocuğun ilgi ve yeteneklerine uygun arzuların geliĢimine yardım eder.
Anne babanın tutum ve davranıĢlarını oluĢturan nedenler incelendiğinde tüm
tavır alıĢlarda olduğu gibi, anne babaların çocuklarına karĢı takındıkları tavrında bir
öğrenme ürünü olduğu görülür. Anne babaların, çocuklarına karĢı tavırlarını
etkileyen baĢlıca faktörler Ģöyle sıralanabilir (Yavuzer, 2012a);
*Anne babanın zihinlerinde nasıl bir çocuk istedikleri konusunda, daha
doğumdan önce hayali bir çocuk kavramı oluĢur. Dünyaya gelen çocuk, anne ve
babanın beklentilerine uygun olmadığı takdirde, oluĢan kırıklık sonucu, anne ve
babada reddetme tavrı geliĢir.
*Toplumun kültürel değerleri, çocuklarını yetiĢtirme konusunda anne ve
babaların tutumlarını etkiler.
*Üstlendikleri ebeveyn rolünde haz duyan ve görevlerini gereğince
yaptıklarına inanan anne ve babaların, çocuklarına karĢı takındıkları tavırlar,
çocuklarını nasıl yetiĢtireceklerini bilemeyen, güvensiz ve kendilerini yetersiz
hisseden anne babaya oranla, daha baĢarılı ve olumludur.
*Çocuklarının sayı, cinsiyet ve kiĢilik özelliklerinden memnun olan anne ve
babalar, memnun olmayanlara oranla, daha uygun tavırlara sahiptirler.
Bütün bunların dıĢında, anne ve babanın kendi çocukluk yıllarındaki
deneyimleri, çocuk yetiĢtirme sürecindeki tutumlarında etkili olabilir. Çocukluk
yıllarında kendi anne babasıyla sağlıklı bir etkileĢim kuramayan, yeterli sevgi
göremeyen bir baba ya da genç kızlık yıllarında aĢırı baskı altında büyümüĢ bir
annenin tutumları, bu kötü deneyimler nedeniyle olumsuz olabilir. Yine aile içinde
eĢler arasındaki iliĢki, çocuklara karĢı takınılan tavrı etkileyen bir baĢka faktördür.
Örneğin eĢiyle anlaĢamayan, mutsuz bir anne, tüm sevgisini çocuğuna vererek
onunla aĢırı derecede bütünleĢebildiği gibi, tam tersine, saldırgan bir tutuma da
bürünebilir. Büyüme aĢamalarında baĢarılı olan çocuklar, iyi aile iliĢkileri içinde
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yetiĢmiĢ bireylerdir. Aile içinde gerçekleĢen baĢarılı iliĢkiler, mutlu, arkadaĢça,
bunalımdan uzak ve yapıcı bireylerin oluĢumunu sağlar. Bunun tersine, uyum
bozukluğu gösteren çocuklar, genellikle baĢarısız bir anne-baba-çocuk iliĢkisinin
ürünüdürler (Yavuzer, 2012a).
2. ĠġĠTSEL MUHAKEME VE ĠġLEM BECERĠLERĠ
Ġnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliği düĢünebilme yeteneğidir.
Muhakeme, tüm etmenleri dikkate alarak düĢünüp mantıklı bir sonuca ulaĢma
sürecidir. Bir konuda muhakeme yapabilenler, o konuda yeterli düzeyde bilgi
sahibidir ve karĢılaĢtıkları yeni durumu tüm boyutlarıyla inceler, keĢfeder, mantıklı
tahminlerde, varsayımlarda bulunur, düĢüncelerini gerekçelendirir, bazı çıkarımlara
ulaĢır, ulaĢtığı bu çıkarımları açıklayabilir (Umay, 2003).
DeğiĢen yaĢam Ģartları ihtiyaç duyulan insan tipini de farklılaĢtırmaktadır.
Günümüzde, elinin en küçük hareketlerini bile kontrol edebildiği için büyük beğeni
toplayan ünlü usta cerrahlar yerini, hiçbir insan elinin halledemeyeceği ayrıntılarda
hareket edebilen elektronik aletleri nasıl kullanacağını iyi bilen genç meslektaĢlarına
bırakmaktadır.

En

sıradan

karıĢık

hesapları

bile

hatasız

yapabilen

usta

muhasebecilere de ihtiyaç giderek azalmaktadır. Artık yeni yetiĢen cerrahlar
dikkatlerini el becerilerini geliĢtirmeye, muhasebeciler iĢlemlere değil, ama daha
önemli bir Ģeye, daha iyi düĢünmeye yoğunlaĢtırmaktadır. Zaman, aklını kullanan,
hızla ama etraflıca düĢünen, isabetli kararlar veren, yaratıcı, yeni fikirler üretebilen
bireylerin zamanıdır (Umay, 2003).
Sınırsız bir güce sahip olan insan beyninden azami derecede faydalanmak
için yapılan çalıĢmalar son 30 yıl içerisinde büyük bir geliĢme göstermiĢtir. Bu
geliĢmenin temelinde yine insan beyni üzerine yapılan araĢtırmaların beynin
dehlizlerinden gün ıĢığına çıkardığı bulgular yatmaktadır. Gün ıĢığına çıkarılan bu
bulgular, “beynin aydınlanması” diyebileceğimiz bir çağı da baĢlatmıĢtır (MEB,
2006).
Geleneksel öğrenme anlayıĢının değiĢmesine neden olan bu aydınlanma;
bilgiyi araĢtıran, öğrenme sorumluluğunu üstlenen, keĢfeden, kendisine özgü
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stratejiler kullanan, bilgiye yeni anlamlar yükleyen, bilgiyi yeniden üreten, yaratıcı
ve eleĢtirel düĢünme becerileri geliĢmiĢ, problem çözen, karar veren yeni öğrenci
anlayıĢının doğmasına neden olmuĢtur (MEB, 2006).
Öğrenmenin beyinde gerçekleĢtiği düĢünülürse yapılan tüm eğitim
faaliyetlerinin bireyin dolayısıyla beynin geliĢimini sağlamaya yönelik olduğu
söylenebilir. Bu açıdan derslerin amaçlarından birinin insan beynini geliĢtirmek
olduğu, her dersin insan beynine farklı açılardan katkı getirdiği söylenebilir. Ġnsan
beyni gibi muazzam bir yapının geliĢimi ancak birçok dersin anlamlı bir bütün
halinde bir araya gelmesiyle sağlanabilir (MEB, 2006).
2.1. Muhakeme Nedir?
Matematik öğretiminin en önemli hedeflerinden birisi neden, niçin
sorularına karĢılık olarak mantıklı cevaplar elde etmek diğer bir deyiĢle
muhakemenin geliĢimini sağlamaktır. Muhakeme, “sonuçlardan, yargılardan,
gerçeklerden ya da önermelerden bir çıkarıma varma iĢlemi; önermeleri, yargıları bir
kalıba bağlamak ve bunlardan emin olmaktır”. Muhakeme yalnızca matematiksel
değil aynı zamanda temel bir yetenektir. Bu yeteneğin geliĢimi okullarda izlenen
programa oldukça bağlıdır (Altıparmak ve ÖziĢ, 2005).
Muhakeme (usavurma), mantık ilkelerine uygun biçimde düĢünme ya da bu
ilkelerden yararlanarak sorun çözmedir. DüĢüncenin, belirli birtakım önermeleri
birbirine bağlayarak yeni bir önermeye (sonuca) eriĢmesi, bilinen bilgilerden
mantıksal türetme kalıpları uyarınca bilgiler çıkarma ya da ussal bağlarla bilgiler
arasındaki boĢlukları doldurma iĢlemidir (www.tdkterim.gov.tr, 2013).
Muhakeme, bir sonuca ya da yargıya ulaĢmak amacıyla mantıksal bir yol
izleyerek varlık hakkında düĢünme süreci, ya da baĢka bir deyiĢle bireyin mantıksal
bir yol izleyerek etrafında olup bitenler üzerine düĢünme ve bunları anlamlandırma
yeteneği olarak tanımlanabilir (Webster, 1986)
Muhakeme, bir baĢka deyiĢle usavurma ya da akıl yürütme, bütün etmenleri
dikkate alarak düĢünüp akılcı bir sonuca ulaĢma sürecidir. Bir konuda muhakeme
yapabilenler, o konuda yeterli düzeyde bilgi sahibidir ve yeni karĢılaĢtığı durumu
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tüm boyutlarıyla inceler, keĢfeder, mantıklı tahminlerde, varsayımlarda bulunur,
düĢüncelerini gerekçelendirir, bazı sonuçlara ulaĢır, ulaĢtığı sonucu açıklayabilir ve
savunabilir (Umay, 2003).
Piaget, muhakemeye “transduction” adını verir. Transduction, genelleme ve
mantıksal katılık olmaksızın doğrudan doğruya özelden özele yapılan benzetmedir.
Gözlemler bu aĢamada düĢüncede bir geliĢim olduğunu göstermektedir. Bu
transduction çocuklarda operasyonel düĢünme baĢarılıncaya kadar görülen tipik bir
muhakemedir. Örneğin, GüneĢ ve Ay‟ın hareket etmeleri nedeniyle, çocuk bunların
canlı olduklarını düĢünür (Animizm: Cansız olan bir nesneyi canlı nesne gibi görme,
cansız olan nesnelere ise yaĢamsal öğeler yükleme eğilimi) (Yavuzer, 2012a).
Ġspat kavramının bireyde oluĢması okul öncesi dönemde baĢlar. Sınıflama,
eĢleĢtirme, sıralama, karĢılaĢtırma gibi kavramlar ispatın temelini oluĢturan
kavramlardır. Piaget 4–7 yaĢ dönemi çocukların sezgisel dönemi olarak sınıflamıĢtır
(AktaĢ Arnas, 2012). Bu dönem aynı zamanda mantıksal düĢünmeye geçiĢ
dönemidir. Mantıksal düĢünmeye geçiĢ sınıflama, eĢleĢtirme, sıralama, karĢılaĢtırma
kavramlarıyla sağlanmaktadır. Diğer bir deyiĢle bu kavramlar mantıksal düĢünmeye
geçiĢ için köprü görevi görmektedir. Bu köprü bu yaĢ döneminde oluĢturulamazsa
ileriki dönemde sorunlar ortaya çıkacaktır (Altıparmak ve ÖziĢ, 2005).
Mantık, doğru düĢünebilmek amacıyla ilkeler oluĢturmaktır. Nedenleri
açıklama, sonuçları belgeleme, kıyaslamalardan faydalanma ve düĢünme yanlıĢları
mantığın ilgi alanına girer. Birey karĢılaĢtığı yeni bir sorunun üstesinden gelebilmek
için daha önceki bilgilerini kullanır. Mesela, Marylon Raid‟in yaptığı hatırlama
testinde on yaĢındaki çocuk, kendisine kimin daha uzun olduğu sorulunca, bilgileri
hatırlar. Gazeteci (A) postacıdan (B) daha uzundur. Bahçıvan (C) postacıdan (B)
daha kısadır, aralarında kıyaslamalar yapar ve aĢağıdaki gibi formüle eder:
A>B ve C<B ise A>B>C
(A‟B den büyüktür) ve (C‟B den küçük) ise (A‟B den ve C den büyüktür) Sonra,
“Gazeteci en uzundur” diye soruyu cevaplar (Ülgen ve Fidan, 2002).
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Piaget‟e göre, mantıksal düĢünme “iĢlemi” 2-7 yaĢ-ĠĢlem Öncesi Dönemde
geliĢmemiĢtir. Bu dönemde çocuklar, nesnelerinin görünüĢünün etkisi altındadırlar.
Henüz korunum (değiĢmezlik, conservation) için gerekli zihinsel kavrama sürecinden
yoksundurlar. Korunum ilkesini kazanmıĢ bir birey, herhangi bir nesnenin Ģeklinin
değiĢmesinin etkisi altında kalmaksızın onun aynı kaldığını anlayabilir (Yavuzer,
2012a).
Flavell (1977) Piaget‟in yeni doğmuĢ bebeğin, karmaĢık ve değiĢik fakat
belli davranıĢ biçimlerine sahip olduğuna, yakın çevresi ile çok ilgili bulunduğuna,
her değiĢikliği çabuk öğrendiğine, istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak davranıĢlarını
değiĢtirdiğine inandığını belirtmiĢtir. Piaget‟e göre bebeğin davranıĢları onun
zekâsının köklerini ortaya koyar (KurtuluĢ, 1999).
Piaget‟e göre çocuk yetiĢkinlerden farklı bir zihinsel yapıya sahiptir.
Çocuklar yetiĢkinlerin minyatürleri değil, aksine onların etrafında dönüp duran
dünyayı anlamada ve gerçekleri kavramada izledikleri kendine has yöntemleri vardır
(Ülgen ve Fidan, 2002).
Gitmez‟in (1989) çalıĢmasında, Piaget‟e göre çocuk, kavramları ve
nedenleri ayrı dönemlerde (evrelerde) ve farklı olarak anlar, değerlendirir. Problem
çözümünde çocuğun kullandığı düĢünme ve mantık stratejileri, çocuğun geliĢme
düzeyi ile yaĢamdaki deneyimi arasındaki etkileĢimi yansıtır (Arslan, 2008).
Piaget‟e göre, Çocuğun 4-7 yaĢında (önsezi aĢaması) mantık yürütme ve
düĢünme süreçlerinin bazı sınırları vardır. Örneğin, çocuk sıralama görevini yerine
getiremez. Bir dizi nesneyi belli bir özelliğine, örneğin boyuna göre sıraya koyamaz.
Çubukları kısadan uzuna dizemez. Parça bütün iliĢkisinde de sınırlıdır. Mantıksal
düĢünme geliĢmediğinden Noel Baba, düĢ perisi gibi olguların gerçekliğini
sorgulayamaz. Örneğin, çocuk aslında öyle olmadığını bildiği halde Noel Baba‟ymıĢ
gibi davranabilir; ama Noel Baba‟nın bir gece herkese oyuncak dağıtmasını
sorgulayacak mantıksal anlayıĢı yoktur (Megep, 2011).
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Piaget, çocukların mantıksal düĢünmeye geçiĢ dönemi olduğunu belirtmiĢtir.
Mantıksal düĢünmeye geçiĢ, sınıflama, eĢleĢtirme, sıralama, karĢılaĢtırma, örüntü
oluĢturma kavramlarıyla sağlanmaktadır (Erbay, 2009).
Sınıflandırma, nesneleri, insanları ya da olayları özelliklerine göre
kategorilere koymaktır. Sınıflandırma mantıksal matematiksel öğrenmedir. Çünkü
çocuklar iki ya da daha çok nesne arasında iliĢkiler kurar (ġahin, 2000).
Sınıflandırma bir baĢka tanıma göre, çocukların bazı özellikleri nedeni ile
nesneleri aynı grupta toplamaları olarak tanımlanmaktadır. Sınıflandırma, aynı
grupta yer alan varlıkların/nesnelerin Ģekil, renk, ağırlık, boyut ve sayılarına göre
yapılmaktadır (AktaĢ Arnas, 2012).
DüĢünme insanın doğuĢu ile baĢlayan, sonraki süreçte doğrudan veya
dolaylı olarak geliĢtirilebilen insana özgü niteliktir.

ĠĢte bu düĢünebilme

ayrıcalığından dolayı diğer canlılardan farklı olarak kendisi üzerine düĢünmeye
baĢlaması ile insan var oluĢunun anlamını ve nedenini fark edebilmiĢ ve bu yolda
edindiği bilgiler ona kendi geleceğini belirleyebilme, hak ve imkânını tanımıĢtır
(MEB, 2007).
Ġnsanın, çoğu zaman yeterince önem vermeden, alıĢkanlık üzere yerine
getirdiği düĢünme faaliyeti, çeĢitli Ģekillerde ortaya çıkar. Günümüzde en çok kabul
gören tarifi ile düĢünme; bir sonuca varmak amacıyla bilgileri, kavramları incelemek,
karĢılaĢtırmak ve aralarında iliĢkiler kurarak baĢka düĢünceler üretmek iĢlemidir. Bu
iĢlemlerin neticesinde ortaya çıkan zihinsel ürüne de “düĢünce” denir (MEB, 2007).
Krulik ve Rudnick (1999) düĢünmenin ise “anımsama”, “basit düĢünme”,
“eleĢtirel düĢünme” ve “yaratıcı düĢünme” gibi basitten karmaĢığa, çok daha geniĢ
bir yelpaze olduğunu belirtmiĢtir (Umay, 2003 ).
Anımsama, basit iĢlemleri, ölçü birimlerini, geometrik Ģekilleri anımsama
gibi en alt düzeydeki düĢünme türüdür. Basit düĢünme, verilenleri formülde yerine
koyma, alıĢtırma çözme gibi anımsamaya göre biraz daha kapsamlı, ama kritik ve
yaratıcı düĢünmelere göre çok daha düĢük performanslar gerektirir. Her toplumun
içinde, yaĢamı boyunca daha fazlasını yapmadan yaĢayan pek çok insan bulunur.
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EleĢtirel düĢünme bilgileri toplamayı, gerekenleri anımsamayı, organize etmeyi ve
çözümleyebilmeyi içerir. Yaratıcı düĢünme ise çok daha karmaĢık bir süreçtir ve
yaratıcı düĢünme sırasında fikirlerin sentezlenmesi, yeni fikirler üretilmesi, bunların
etkilerinin belirlenmesi, kararlar verilmesi ve bazı yeni ürünlerin ortaya konulması
gerekir (Krulik ve Rudnick, 1993; akt. Umay, 2003).
Muhakeme, çeĢitli düĢünme tarzlarını içeren bir etkinliktir (Peresini ve
Webb, 1999; akt. Umay, 2003). Yukarıdaki niteliklerine bakıldığında kolayca
görülebileceği gibi, kritik düĢünme ve yaratıcı düĢünme olmadan muhakeme
gerçekleĢtirilemez. Bir baĢka deyiĢle muhakeme, ancak düĢünmenin ileri
basamaklarında ortaya çıkan bir yetenek ve beceridir. Ancak gözden kaçırmamak
gerekir ki her kritik düĢünme ya da yaratıcı düĢünme süreci “muhakeme” özelliği
taĢımaz. Eğer ileri düzeylerde de olsa bir düĢünce bilgi temeline dayanmıyorsa,
gerekçelendirilemiyorsa, mantıklı yaklaĢımlar içermiyorsa muhakeme olarak kabul
edilemez. Özellikle yaratıcı düĢünmenin geliĢtirilmesi zemininde Ģekillenen güzel
sanatlar eğitiminde mantığın sınırlamalarından kurtulmak için yollar arandığı
düĢünülürse söylenmek istenen daha iyi anlaĢılacaktır (Umay, 2003).
Umay (2003) muhakeme yeteneği ile ilgili olarak, acaba bazı insanların
daha doğarken kazandığı bir armağan mıdır? Yoksa sonradan da edinilebilir mi?
Herkesteki potansiyel aynı mıdır? Az da olsa herkeste var mıdır? GeliĢtirilebilir mi?
Ne kadar geliĢtirilebilir? gibi sorularla değerlendirme yapmıĢtır.
Bu sorulara kesin yanıtlar vermek en azından günümüz için pek olası
görünmüyor. Bugün için muhakeme yapabilmenin bir yetenek olduğu, ister
doğuĢtan, ister çevresel olarak edinilsin eğitimle geliĢtirilebildiği kabul edilmekte bu
nedenle de eğitimcilerin ve psikologların ilgi odağı olmayı sürdürmektedir (Steen,
1999; Resnick ve Ford, 1984; akt. Umay, 2003).
Batuhan ve Grünberg‟in

(1970) belirttiğine göre düĢünme sözcüğü

birbirinden oldukça değiĢik zihin durumlarını veya iĢlemlerini dile getirmektedir.
Örneğin “Ne düĢünüyorsun?” sorusuna verilebilecek cevaplardan bazıları Ģunlar
olabilir;
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1. Annemi düĢünüyorum.
2. Bu akĢam ne yapacağımı düĢünüyorum.
3. …‟nın neden böyle yaptığını düĢünüyorum.
Birincide düĢünme daha çok „hatırlama‟ anlamında, ikincide herhangi bir
Ģeyi „tasarlama veya planlama‟ anlamında, üçüncüde ise „açıklama‟ anlamında
kullanılmaktadır. Ancak yukarıdaki düĢünce yapılarından mantıkla ilgili olan sadece
muhakeme anlamında kullanılmıĢ olan üçüncü örnektir (Pilten, 2008b).
DeğiĢen dünyada kendini ve çevresini iyi tanıyan, nasıl ve ne Ģekilde
düĢündüğünü

bilen

insanlara

gereksinim

duyulmaktadır.

Böyle

bireyleri

yetiĢtirmenin yolu, yapıları çözümleyebilme, içindeki iliĢkileri görebilme, olaylar
arasında neden-sonuç iliĢkisi kurabilme, kısaca muhakeme becerileri kazandırmayı
hedefleyen yeni eğitim anlayıĢlarından geçer (Umay, 2003).
Muhakeme matematiğin temelini oluĢturur. “Matematiksel muhakeme
öğrencilerin düĢüncelerini rahatça ortaya koyabildikleri sınıflarda geliĢebilir.
Sınıftaki öğrencilerin ve öğretmenin sorulara, tepkilere, eleĢtirilere, açık olmaları
gerekir. Öğrencilerin kendi fikirlerini açıklamaya ve doğruluğunu göstermek için
savunmaya,

düĢüncelerindeki

eksiklikleri

fark

edebilme

ve

baĢkalarının

düĢüncelerini eleĢtirmeyi öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Ayrıca geçerli iddialar
üretebilmek ve baĢkalarının iddialarını değerlendirebilmek için iyi bir kılavuza,
zamana, çeĢitli ve zengin deneyimlere gereksinim duyarlar” (NCTM, 2000; akt.
Umay, 2003).
1980‟li yıllardan itibaren öğretmenler ve akademisyenler arasında düĢünme
becerilerinin eğitimi konusunda yoğun bir ilgi ve artan bir çalıĢma mevcuttur. Bu
çalıĢmaların farklı tür ve düzeylerde yer aldıkları görülmektedir. ÇalıĢmalar 1 ve 2.
sınıf düzeyine kadar inebilmektedir. Yirminci yüzyılın sonuna kadar bu durum
problem çözme ve karar verme gibi temel becerilerin geliĢtirilmesinde yerini almıĢ
ve bu tür becerilerin bazılarının ilköğretim programlarına eklenebileceği fikri de
kabul görmüĢtür (MEB, 2007).
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DüĢünme becerileri çeĢitlendikçe bunların öğretim programlarına eklenmesi
güçleĢmiĢtir. Çünkü belirli konu alanı bilgisi olan bu programların düĢünme
becerileriyle iliĢkilendirilmesi ve tamamının gerçekleĢtirilebilmesi zorlaĢmaktadır.
Bu güçlükten dolayı, belirli bir konu alanı bilgisi olmayıp temele düĢünme
becerilerini alan bir program amacına daha fazla hizmet eder niteliktedir. Eğitimciler
arasında,

düĢünme

becerilerinin

özel

olarak

hazırlanmıĢ

programlarla

geliĢtirebileceği inancı da hâkimdir. Bu çalıĢmaların sadece öğrenciler üzerinde
değil, okul yöneticileri ve personeli üzerinde de etkili olduğu görülmüĢtür (MEB,
2007).
Okul öncesi dönem çocuklarının matematik öğretimi için Milli Eğitim
Bakanlığı‟nın belirlemiĢ olduğu hedefler incelendiğinde sınıflama, eĢleĢtirme,
sıralama, karĢılaĢtırma kavramları temel oluĢturmaktadır. Bunlar mantıklı düĢünme
için bireylerde eksiksiz olarak bulunması gereken ana kavramlardır. Mantık
yürütmenin önemli öğeleri arasında sınıflama “nesneleri genel niteliklerine ve
özelliklerine göre bir araya getirerek gruplara ayırma süreci ve çocukların nesneleri,
insanları ve olayları düzenlemek için kullandıkları temel bir yöntemdir” (AktaĢ
Arnas, 2012).
Sınıflama kavramının matematiksel muhakeme ve ispatla iliĢkisi aĢağıdaki
örnekle açıklanabilir.
İfade:
Kartal havada uçan bir canlıdır.
Önerme:
Havada uçan tüm canlılar kanatlıdır.
Sonuç:
Öyleyse kartal da kanatlıdır.
Yukarıdaki örnek havada uçan ve kanatlıdır gibi özelliklere göre
sınıflamanın yapıldığı ve okul öncesi çocuklara formal anlamda geçiĢme özeliğinden
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bahsedilmemesine rağmen geçiĢme özelliğinin de informal olarak kullanıldığı bir
etkinliktir. Bu etkinlikte matematiksel muhakemenin varlığı açıkça görülmektedir
(Altıparmak ve ÖziĢ, 2005).
Okul öncesi çocuklarda mantık yürütmenin diğer bir öğesi de bağıntıyı
(örüntü) tanımaktır. Bu dönemde çocukların sınıflama, eĢleĢtirme, karĢılaĢtırma ve
sıralama kavramlarını bir arada kullandığı içerisinde bağıntı kavramının bulunduğu
örüntüler, çocukların yaratma, tanımlama, sık sık varsayımlarda bulunmaları ve
onların geçerliliği için öğrencilere fırsatlar verir. AĢağıda örüntüler için örnekler
verilmiĢtir;

Çocukların sırasıyla yukarıdaki Ģekillerden sonra yerine hangi Ģeklin
geleceğini bulması istenmektedir. Bu tarz çalıĢmalarla çocukların matematiksel
muhakemelerini geliĢtirmelerine olanak sağlanmaktadır (Altıparmak ve ÖziĢ, 2005).
2.2. Muhakeme YaklaĢımları
Okula hazır bulunuĢlukta önemli becerilerden bir diğeri, okul öncesi
eğitimde bilimsel düĢünme becerilerinin kazandırılmasıdır. Bilimsel düĢünme ile
ilgili beceriler çocukların okula ve öğrenmeye hazır oluĢluğunun yanı sıra yaĢam
boyu öğrenenler olarak yetiĢmelerinde de çok önemlidir. Bu amaçla, okul öncesi
dönemde çocukların sorgulama, gözlem yapma, test etme ve yorumlama becerilerini
geliĢtirecek çalıĢmalara yer verilmesi gerekmektedir (Ünal ve Akman, 2006).
Okul öncesi yıllarda önemli olan çocuğun bilgi öğrenmesi değil, araĢtırma,
inceleme ve gözlem becerilerini geliĢtirerek, sağlam bilimsel temeller oluĢturması ve
bilimsel düĢünmeyi öğrenebilmesidir (AktaĢ Arnas, 2012).
Alan yazında görülmektedir ki muhakeme üzerine yapılan çalıĢmalarda,
araĢtırmacılar muhakeme yaklaĢımlarını adlandırırlarken kimi zaman cebirsel,
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orantısal, geometrik,

istatistiksel gibi konuyu temel almakta, kimi zaman da

çözümsel (analitik), bütünsel (holistik) gibi bakıĢ açısına ya da pratik, soyut gibi
düĢünme tarzına göre bir ayrım yapmaktadırlar (AkkuĢ ve Duatepe, 2002). Bunların
en genel sınıflandırılması ise, tümdengelime ve tümevarıma dayalı muhakeme olmak
üzere iki temel muhakeme yaklaĢımı olarak karĢımıza çıkmaktadır (Kazdin, 2000).
Tümevarıma dayalı muhakeme ile tümdengelime dayalı muhakeme arasında
önemli bir fark vardır. Tümdengelime dayalı muhakeme diğer önermelerin doğru
kabul edilmesi Ģartıyla kesin sonuçlar çıkarmamızı sağlar. Örneğin A‟nın B‟den ve
B‟in de C‟den daha uzun olduğunu varsayarsak, A‟nın C‟den daha uzun olduğu
sonucu kesinlikle doğrudur. Tersi düĢünüldüğünde tümevarıma dayalı muhakeme
özel bilgilerden genel yargılara ulaĢmayı içerir fakat elde edilen sonuçların kesinlikle
doğru olduğu söylenemez (Eysenck, 2003; akt. Pilten, 2008a).

2.2.1. Tümevarıma Dayalı Muhakeme YaklaĢımı
Tümevarım; özelden genele ya da olaylardan yasalara geçiĢ Ģeklindeki, akıl
yürütmedir. Örn: “Gözlediğim bütün kargalar siyahtı. O halde bütün kargalar
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siyahtır” çıkarımı, tümevarım Ģeklinde bir çıkarmadır. Özel gözlemlerden genel bir
sonuca ulaĢılmıĢtır. Genelden özele, tümelden tekele giden genel yasadan örnek ya
da özel bir uygulamasını çıkarsayan tümdengelime karĢıt olarak, özelden genele tek
tek olgulardan genel yasalara ulaĢan tekil gözlem önermelerinden sınırlanmamıĢ
genellemelere yükselen akıl yürütme türü, genelleme. Tekil ve tikelden tümeli,
özelden geneli çıkaran uslamlama yöntemi. Bugün iki türlü tümevarım ayırt
edilmektedir: Bir sınıfa giren bütün öğelerin incelenmesi sonucu olan tam
tümevarım, bütün öğelerin incelenemeyeceği durumlarda zorunlu olarak baĢvurulan
ve çok sayıda öğenin incelenmesiyle yetinen eksik tümevarım. Eksik tümevarımlarda
varılan sonuç belkili bir sonuçtur. Örneğin birçok kedinin kuyruklu olduğuna
bakarak bütün kedilerin kuyruklu olduğu yolunda tümevarımsal bir sonuç çıkarırız,
ne var ki Sakız adasında yaĢayan kediler kuyruksuzdur. Bu yüzden “bütün kediler
kuyrukludur” dememiz daha doğru olurdu. Deneysel bilimler, olaylardan yasalara
götüren bir yöntem olan tümevarım yöntemini kullanırlar, tümdengelimi kullanırlar.
Örneğin bir buz parçasının ateĢ üstünde eridiğini birçok kez görsek “ateĢ buzu eritir”
tümevarımını uslamlarız. Bilim, Ģöyle bir tasımlama yaparak bunu yasalaĢtırır:
birinci öncüle nedensellik ilkesini koyar ve “aynı nedenler aynı koĢullarda aynı
sonuçlar verir” der. Ġkinci öncüle deneylerimizin sonuçlarını yerleĢtirir ve “ateĢ buzu
eritir” der. Sonra bu sonucu tümelleyip bilimsel bir yasa haline getirir ve “ısı her
zaman buzu suya dönüĢtürür” der. Bu yasayı bilimsel olarak ortaya koyan, görüldüğü
gibi, nedensellik ilkesidir, sadece gözlemlerimiz ve deneylerimiz değildir
(www.matematikcafe.net, 2013).
Tümevarıma dayalı muhakeme, olguları açıklayabilen genel bir sonuca
ulaĢmak için belirli olayları ve gözlemleri kullanarak muhakeme geliĢtirme süreci
olarak tanımlanmaktadır. Tümevarıma dayalı muhakemede, mantıksal olarak kesin
sonuçlara ulaĢmak mümkün değildir. Bu tür muhakeme elde edilen sonuçların ne
kadar yerinde ve olası olduğu ile ilgilidir (Kazdin, 2000).
Simon‟a

(1996)

göre

tümevarıma

dayalı

muhakeme

öğrencilerin

matematiksel keĢiflerinin ve çıkarımlarının tümevarımsal ve tümden gelimsel
yaklaĢım açısından ele alınmasının bu durumu açıklamakta yetersiz kaldığını ileri
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sürdüğü makalesinde tümevarıma dayalı muhakeme yaklaĢımını çeĢitli örneklerden
genellemelere ulaĢma Ģeklinde tanımlamıĢtır.
Diğer bir tanıma göre tümevarıma dayalı muhakeme, düĢüncenin özelden
genele, parçadan bütüne doğru geliĢen bir yöntemle oluĢturulmasıdır. Bu yöntemde
önce örnekler, yardımcı düĢünceler ortaya konur, giderek konuyla ilgili temel yargı
oluĢturulur (www.weblopedi.com, 2013).
Matematik öğretiminde tümevarıma dayalı muhakeme, belirli durumlardan
yola çıkarak, bu durumlardan genellemeler geliĢtirilmesine dayanan muhakeme
sürecidir. (Pilten, 2008a).
Polya (1988), tümevarıma dayalı muhakemeyi, bilimsel bilgiyi elde
etmemize imkân veren doğal bir muhakeme türü olarak tanımlamaktadır. Matematik
öğretiminde tümevarıma dayalı

muhakemenin olağan olmayan durumların

özelliklerini keĢfetmek ve mantıksal yollara ait düzenler oluĢturmak için bir yöntem
olduğunu belirtmektedir.
Polya (1988), doğru bir tümevarıma dayalı muhakeme sürecinin dört
adımdan meydana geldiğini belirtmektedir:


Belirli durumlarla deneyimler,



Varsayımları düzenleme,



Varsayımların ispatı,



Yeni durumlarda doğrulama.

2.2.2. Tümdengelime Dayalı Muhakeme YaklaĢımı
Tümdengelim; genelden özele ya da yasalardan olaylara geçiĢ Ģeklindeki
akıl yürütmedir. Örn: “Bütün balıklar denizde yaĢar.”, “Somon balıktır. O halde,
somon da denizde yaĢar” çıkarımı, tümdengelim türü bir akıl yürütmedir. Kıyas,
tümdengelimin en mükemmel Ģekli olarak kabul edilir. Bu nedenle, klasik mantık
akıl yürütmede esas olarak kıyası almıĢtır. Tümdengelim, doğru olan ya da doğru
olduğu sanılan önermelerden zorunlu olarak çıkan yeni önermeler türetir. Öncüller
doğruysa sonuç da mantıksal bir zorunlulukla doğrudur. “Örneğin: insan ölümlüdür,
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Ahmet insandır öyleyse Ahmet de ölümlüdür” önermesi, tümden gelen bir
önermedir. Bütün insanların ölümlü oldukları doğruysa Ahmet de bir insan olduğuna
göre Ahmet‟in de ölümlü olması zorunludur, baĢka türlü olamaz. Kesin sonuç veren
akıl yürütmeye, tümdengelim (deductive) denir. Bu yönteme göre, doğanın
araĢtırılması önce gözlemlerden genel prensiplerin çıkarılması (tümevarım) ve daha
sonra genel prensiplere dayanarak gözlemlerin açıklanması (tümdengelim)
aĢamalarını içermektedir. Tümdengelim; tümelden tikeli ve genelden özeli çıkaran
akıl yürütme yöntemidir. Tümdengelim, doğru olan ya da doğru olduğu sanılan
önermelerden zorunlu olarak çıkan yeni önermeler türetir. Öncüller doğruysa sonuç
da mantıksal bir zorunlulukla doğrudur. Zihnin kanunlardan, kurallara örneklere,
olaylara inerek yeni bir yargıda bulunmasıdır. Tümevarımın tersine, genel ilkelerden
özel durumlara inen bir akıl yürütme Ģeklidir. Burada herhangi bir genelleme (kanun,
kural) ele alınır, sonra bundan yola çıkarak özele (olaya, örneğe) inilerek, yeni bir
yargıya varılır. Tümdengelimin temelinde “bütün için doğru olan, parçaları için de
doğrudur” ilkesi yatar (www.matematikciyiz.com, 2013).
Tümdengelime dayalı muhakeme, mantık olarak kesin sonuçlara ulaĢmak
için bir veya daha fazla önermeden muhakeme geliĢtirme sürecidir (Kazdin, 2000).
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) standartlarına göre,
okul öncesinden ikinci sınıfa kadarki öğrenciler bile, kendi deneyimlerine dayanarak
muhakeme yapabilmektedirler. Bunu yaparken de algılama, deneysel kanıt ve daha
önceki gerçeklere dayanan basit tümdengelimi kullanabilir ve kendi bakıĢ açılarından
mantıklı ve savunulabilir varsayımlar oluĢturabilirler. Bu dönemde öğretmenler,
onları genellemelerinin uygun olup olmadığını test etmeleri için örnekleri ve karĢıt
örnekleri kullanmaya teĢvik etmelidir. Bunun yanında muhakemenin geliĢimi,
öğrencilerin dil geliĢimine ve sadece cevabı vermekten ziyade muhakemelerini
açıklama yeteneklerine de bağlıdır. Bu yüzden “hayır”, “ve”, “veya”, “hepsi”,
“bazısı”, “eğer o zaman”, çünkü” kelimelerini de içeren temel mantık kelimelerini de
kazanmalarına yardım edilmelidir (Arslan, 2007).
Eysenck (2003), onlarca tecrübenin tamamı, verilen bir teoriyi desteklese ve
teorinin doğru olduğu sonucuna varılsa bile daha sonraki tecrübelerin teorinin doğru
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olmadığı sonucunu gösterme ihtimali olduğunu söylemiĢtir. AraĢtırmacılar
tümdengelime dayalı muhakemenin pek çok türünden bahsetmektedirler. Bunlardan
bazıları Ģarta dayalı muhakeme, kıyaslamaya dayalı muhakeme ve uzamsal
muhakemedir (Pilten, 2008a).
Simon‟a (1996) göre tümdengelime dayalı muhakeme yaklaĢımı ise bir dizi
mantıksal muhakeme zinciri ya da yasalardan yola çıkarak çıkarımlara ulaĢma olarak
tanımlanmıĢtır.
2.3. ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri
Gardner (1993) iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri, çocukların iĢitsel
olarak duyduğu Ģeyleri nasıl algıladığı, algıladıklarını nasıl anladığı, var olan bilgi
birikimlerinden yola çıkarak yeni bilgilere nasıl ulaĢtığına dair becerileri kapsar.
Ayrıca bu beceriler, edindiği bilgiler hakkında nasıl yorum yapabildiği,
sıralayabildiği,

onları

anlayabildiği, iliĢkilendirebildiği, problem durumlarını nasıl

değerlendirip çözebildiği, akıl yürüterek yeni çözüm ve sonuçlara nasıl ulaĢtığı ile
ilgili becerilerdir (Erbay, 2009).
Çocukta iĢlem becerisiyle sayma becerisi birbiriyle paralel olarak
geliĢmektedir. Çocuğun toplama ve çıkarma iĢlemlerini gerçekleĢtirebilmesi için
öncelikle 1‟den 10‟akadar sayma yapması, 1‟den 10‟na kadar sayıları tanıması ve
1‟den 10‟na kadar sayılarla nesneleri eĢleĢtirme yapabilmesi gerekmektedir. Çıkarma
becerisinde ise çocuğun tersine dönüĢtürülebilirlik becerisini kazanmıĢ olması
gerekmektedir (Avcı ve Dere, 2002).
Okul öncesi dönem çocuklarının ĠĢitsel muhakeme ve ĠĢlem becerileri genel
bilgi, analojik tamamlama, benzerlikler, nedensel muhakeme, aritmetik muhakeme,
sözel anlamsızlıklar bölümlerinden oluĢmaktadır (Erbay, 2009).
2.3.1. Genel Bilgi
Bilgi; insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad
olarak tanımlanır. Bir baĢka ifade ile bilgi; öğrenme, araĢtırma veya gözlem yolu ile
elde edilen gerçekler ya da malumatlardır (Türkçe Sözlük, 2012).
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Bilgi, insanın algılama, yorumlama, kodlama, sınıflama, bellekte saklama,
gerektiğinde kullanmadan oluĢan biliĢ sisteminin bütünündedir. Birey dikkatine
dayalı olarak nesne ve olaylarla ilgili algılarını yaratır. BiliĢsel iĢlemler sürecinde
kararlar vererek yeni bilgiler üretir. Belli bir kapsamda anlamlı olan bilgi, belleğin
malzemesini oluĢturur. Bu malzeme yani bilgi, gerekli durumlarda kullanılır. Birey
bu bağlamda tecrübe kazanır (Ülgen, 2004).
Bilgi, problem çözme sürecinin en gerekli öğelerinden biridir. Ġnsanlar
sürekli olarak, kendilerini ve çevrelerini aydınlatma, tanıma, olay ve oluĢumları
açıklama ve karĢılaĢtıkları problemlere güvenilir çözümler arama uğraĢı içindedirler.
Her problem çözümü, belli kararların alınmasını; her karar belli bilgilerin elde
edilmesini gerektirir. Problemlere güvenilir çözümlerin bulunabilmesi, her Ģeyden
önce, doğru kararların alınabilmesine; doğru kararların alınabilmesi ise doğru
bilgilerin kullanılabilmesine bağlıdır (Karasar, 2010).
Thornton (1998), bilgi çocuk için bir anlam ifade etmeli ve çocuk bu bilgiyi,
soruna yeni bir anlam kazandırmak ya da yeni bir strateji geliĢtirmek için
kullanmalıdır demiĢtir. Çocuklar yeni tecrübeler elde ettikçe daha zengin bilgiler
toplar ve sorun çözümü için yeni araçlar keĢfeder. Bu onlara önlerindeki sorun için
yeni stratejiler sağlar. Böylece kavramları anlama ve sonuç çıkarmada bulunmada
yeni yollar geliĢtirirler. Yani çocuğun bilgisi ne kadar geniĢ ise sorunun üstesinden
nasıl geleceğini o kadar kolay planlar (Erbay, 2009). Çünkü problem çözme
sürecinde hem bilgi üretilir; hem bilgi tüketilir. Bilgi üretilir çünkü bir alanda bilgi
sahibi olunmazsa, problemler ne görülebilir ne de çözülebilir. Eğer problemler
çözülmezse yeni bilgiler de üretilemez (Ülgen, 2004).
Genel bilgiler, spesifik bilgilerin dıĢında ve onların öğrenilmesini
destekleyen

bilgilerdir.

Örneğin,

narenciye

yetiĢtirilmesiyle

ilgili

sorunun

çözümlenmesinde bireyin sözcük dağarcığının zenginliği, genel bilgi niteliğindedir.
Üçgenin ve dikdörtgenin iç açıları ile ilgili problemin çözümünde kullanılan
matematiksel bilgi de genel bilgi niteliğindedir. Öğrencinin bilgisayarda bir ödev
yazması incelenirse, ödevin içeriği ile ilgili bilgi spesifik bilgi; bilgisayar yazım
programının kullanılması ise, genel bilgi niteliği taĢır. Genel bilgiler geniĢ bir
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dağılım gösterir, tek bir öğrenme görevine bağlı değildir. Örneğin bir ödevin
yazımında kullanılan yazım programı, yalnız ödev yazımında değil, her türlü
yazımda kullanılır. Genel bilgiler bireyin bir problemi çok boyutlu incelemesine,
çözümde olasılıkları görmesine yardımcı olur. Söz dağarcığının zenginliği, tarih
konusunda bilgi, matematik becerisi ve gramer kuralları genel bilgi örneklerindendir
(Ülgen, 2004).
Gardner‟ın (1993) belirttiğine göre Bloom çocuğa iki bilgi kaynağının
gerekli olduğunu belirtmiĢtir. Birincisi, Ģahit olduğu, gördüğü, yaĢadığı olaylar ve
deneyim, ikincisi iĢittiği konuĢmalardır. Bu yüzden okul öncesi dönemde çocuklar
genel bilgilerini okuldan, aileden, kendi gözlem ve araĢtırmalarından edinirler. Bir
iki yaĢlarındaki çocuklar bile olayları kavrar; insanları nesnelerle, eylemleri sonuçları
ile iliĢkilendirebilirler. Olayların nasıl gerçekleĢtiği, insanların bu olaylarla bağlantısı
ya da basit amaçlara nasıl ulaĢılacağı gibi çocuğa verilen her ek bilgi çocuğun bilgi
hazinesini oluĢturur (Erbay, 2009).
2.3.2. Analoji ve Analojik Tamamlama
Analoji (benzetme), insanların sonuç çıkarmak ve yeni kavramları
öğrenmek için kullandığı etkili biliĢsel mekanizmalardan biridir. Analoji, geçmiĢ
yaĢantılar ile mevcut bilinmeyen durumlar arasındaki benzerliğin oluĢturulmasıdır
(Gentner ve Holyoak, 1997).
Analoji, bir durum hakkındaki fikir ve düĢünceleri baĢka bir duruma
uyarlayabilme ve bir sorun için geliĢtirilen çözüm önerilerini baĢka bir sorunun
çözümüne aktarma yeteneğidir. BaĢka bir deyiĢle analoji, yabancılık çekilen bir
olgunun yabancılık çekilmeyen, bilinen bir olguya benzetilerek açıklanmasıdır.
Bilinen durum, kaynak; bilinmeyen durum ise hedeftir. Hedefe ulaĢmak için var olan
kaynaklardan çağrıĢımlar yapılır. Analoji ile çocuklar yeni bilgiler öğrenirken,
onların önceden sahip oldukları bilgilerle olan benzerliğinden yararlanmaktadırlar.
Analoji,

özellikle soyut kavramların öğrenilmesine yardımcı olan bir tekniktir

(AktaĢ Arnas ve diğerleri, 2012; Kaptan ve Arslan, 2009; Bilgin ve Geban, 2001).
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Gabel ve Sherwood‟un (1980) yaptıkları çalıĢmada; analojilerin, mantıksal
düĢünme yeteneği düĢük olan öğrencilerde daha etkili olduğu belirtilmiĢtir. Yine
Maxwell, Rutherford ve Einstein, öğretim materyali olarak analojileri kullanarak
sorunların daha iyi anlaĢılmasını sağlamıĢlardır (Bilgin ve Geban, 2001).
Gabel‟in (1986) çalıĢmasında; öğrenciler, kullanılan analoji ile öğretilmesi
amaçlanan kavramlar arasında bağ kurabilirse bu tür analojilerin öğrencilerin kavram
yanılgılarını azalttığını ve onların kavramları daha kolay öğrenmelerini sağladığını
ortaya koymuĢtur (Bilgin ve Geban, 2001).
Analojinin etkililiği; yeni öğrenilen bilgi ile analojik bilgi arasında
benzerliğin kuvvetine göre değiĢmektedir. Bu yüzden analojilerin konuyla yakından
ilgili olmasına, öğrencilerin günlük yaĢantılarından izler taĢımasına, öğrencilerde
kavram yanılgısına yol açmamasına dikkat edilmeli;

öğrencilerin önbilgileriyle

bağlantı kurmalarına imkân tanımalıdır. Eğer çocuk yeni konu ile iliĢkisi kurulan
olay hakkında az da olsa önbilgiye sahip değilse,

yeni konuyu anlaması

güçleĢecektir. Aynı zamanda analojiler öğrencilerin biliĢsel düzeylerine uygun,
onların anlayabileceği seviyede olmalıdır (Kaptan ve Arslan, 2009; AktaĢ Arnas ve
diğerleri, 2012). Ayrıca yeni bilgi ile analojik bilgi arasında ne kadar çok benzerlik
olursa analoji de o kadar etkili olmaktadır. Eğer analojik bilgi ile yeni bilgi arasında
benzerlik fazla değilse, bu durumda analoji öğrenmeyi kolaylaĢtırmaz, aksine
karıĢıklığa neden olabilir (AktaĢ Arnas ve diğerleri, 2012).
Dağlıoğlu (2007), analoji öğrencilerin sınıf içerisinde konuyu gerçekmiĢ
gibi ele alıp üzerinde çalıĢma yapmalarına olanak sağlar. Gerçek durumların
boyutları bir model üzerinde veya sembolik yollarla gösterilir. Askerlerin harp
oyunlarıyla, pilotların uçak modelleriyle yetiĢtirilmesi gibi örnekler öğrencinin
“gerçek durumun bir benzeri” üzerinde eğitilmesine olanak veren analoji tekniğinin
en bilinen uygulamalarındandır (Erbay, 2009).
Analojik tamamlama; analojilerin kullanılarak eksik bırakılan unsurların
tamamlanması Ģeklinde olur. Birinci terim ikinci terimi tamamlar. Yapılması gereken
ise verilen üçüncü terimle aynı iliĢkiye sahip dördüncü terimi bulmak ve bu terimle
üçüncü terimi tamamlamaktır. “Çay bir içecektir, peki ya kurabiye…………”
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cümlesinde çay birinci terim, içecek ikinci terim, kurabiye üçüncü terimdir. Analojik
tamamlamada çocuktan istenen çay ve içecek arasındaki benzer iliĢkiyi, kurabiye ve
bulacağı dördüncü terim arasında da kurarak cümleyi tamamlamasıdır (Erbay, 2009).
2.3.3. Nedensel Muhakeme
Benzerlikler ve analoji bir durumu anlamlandırmada tek yol değildir; diğer
bir yol nedenselliğe göre keĢfetme ve anlamlandırmadır. Ġnsanlar bir durumu veya
durumun gerçekleĢme olasılığını, o durumun içindeki olaylar arasındaki neden-sonuç
bağlantısının gücüne göre değerlendirirler (Atkinson ve diğerleri, 2002; akt. Erbay,
2009).
Sebep bulma, bir Ģeyin varlığındaki sebeplerin nedenini göstermekte
sağduyu ve pratik fikirler uygulayabilme yeteneğidir (Gardner, 1993; akt. Erbay,
2009).
AraĢtırmalar,

bebeklerin altı aylık olduklarında sebep-sonuç iliĢkisini

anlayabildiklerini göstermektedir. Bir deneyde bebeklere, hareket eden bir nesnenin
sabit bir nesneyi oynattığı filmi izletilmiĢtir. Ardından bebeklere sebep sonuç
iliĢkisini bozan görüntüler izletilmiĢtir. Bebekler ilkenin ihlal edildiği filmi, yalnızca
bu ilkenin gösterildiği filme göre daha fazla izlemiĢlerdir. Çocuklar büyüdükçe
sebep-sonuç iliĢkisi hakkındaki bilgileri de artar (Ömeroğlu ve Kandır, 2005).
Farklı konularda sebep sonuç iliĢkisine dayalı çıkarımlar yapabilirler.
Örneğin altı yaĢındaki bir çocuk sigara içmemek gerektiğine iliĢkin iki-üç sebep öne
sürebilir. Çocuklar olaylar ve durumlar arasındaki sebep-sonuç iliĢkilerini kendi
düzeylerine uygun olarak kavradıkları zaman muhakeme becerilerinde de geliĢme
kaydedeceklerdir. (Erbay, 2009).
2.3.4. Benzerlikler
Gardner (1993) benzerlikleri, iki ya da daha fazla nesne veya düĢünce
arasındaki özdeĢlik ve benzerlikleri fark edebilme ve bunlar arasındaki ortak unsuru
belirleyebilme becerisi olarak tanımlanabilir (Erbay, 2009).
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Çocuklar gözlem becerisini geliĢtirirken, benzerlikleri, farklılıkları, zıtlıkları
karĢılaĢtırmaya baĢlarlar (AktaĢ Arnas ve diğerleri, 2012).
Altı yaĢındaki çocuklar vücutlarının nasıl çalıĢtığını anlamadıkları için bir
kategorinin tüm bireylerini bir arada tutan unsurları da anlayamazlar; bu, o
kategorideki

üyeliği

olmadıklarındandır.

Bir

açıklayan
grubun

karakteristiklerin
bireylerini

tanımak

bir
için

listesine

sahip

sadece

onların

benzerliklerinden yararlanırlar. Bu çocuklar canlılık hakkındaki muhakemelerinde
sadece benzerlik temeline dayanarak çıkarım yapabilirler. Bir Ģey, kategorinin tipik
bir bireyine ne kadar çok benziyorsa, çocuk da onun, o kategorinin bir bireyi gibi
davranacağından o kadar emindir. Dört ve yedi yaĢ arası çocuklar için en bildik canlı
örneği insandır. Maymunlar ve köpekler insana çok benzerler. Bu yüzden bu yaĢtaki
çocuklar onların canlı olduğuna ve canlı varlıkların yaptığı yemek yemek, nefes
almak ve tuvaletlerini yapmak gibi Ģeyleri yapabileceklerine inanırlar. Fakat ağaçlar
insana çok fazla benzemezler, bu sebeple de çocuklar onların canlı olmadıklarına ve
canlı varlıklar gibi davranamayacaklarına inanırlar (Thornton, 1998; akt. Er, 2012).
2.3.5. Aritmetik - Matematiksel Muhakeme
YaĢamdan uzak, soyut ve simgesel bir bilgi kolu olarak görülen matematik,
salt akıl iĢi, kuru ve teknik bir çalıĢma değil; oluĢumunda teknik bilginin yanında,
yaratıcı düĢünce ve zekâya, duygusal yönelim ve kaynaĢmaya ihtiyaç duyan ve insan
kültürünün hemen her alanında etkililiği bilinen bir problem çözme yöntemi olarak
tanımlanabilir (Yıldırım, 2004; akt. Sözer, 2006). Bu çerçevede matematik, insanın
doğasında olan, düĢünmeye baĢladığı ilk andan itibaren kullandığı ve sürekli
geliĢtirdiği bir düĢünce sistemi olarak tanımlanabilir (Sözer, 2006).
Muhakemenin en yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biri de matematiktir.
Matematiksel muhakeme, matematiğin temelini oluĢturur. Matematik sayıları,
iĢlemleri, cebiri, geometriyi, orantıyı, alan hesaplamayı ve daha birçok konuyu
öğretirken, doğası gereği örüntüleri keĢfetmeyi, akıl yürütmeyi, tahminlerde
bulunmayı, gerekçeli düĢünmeyi, sonuca ulaĢmayı da öğretir (Umay, 2003).
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Matematiksel muhakeme, matematiksel tahminler oluĢturma, matematiksel
tartıĢmalar geliĢtirme ve değerlendirme, matematiksel bilgileri çeĢitli Ģekilde sunma
becerilerini içermektedir (NCTM 1989; akt. Pilten, 2008a).
Matematiksel muhakeme bireysel bir etkinliktir ve pek çok Ģekilde
yapılabilir. Herkesin kendine özgü düĢünme stratejileri vardır. Birisi için kolay gelen
düĢünme biçimi bir baĢkası için karıĢık ve zor olabilir (Umay, 2003).
Ulusal Eğitimsel GeliĢimi Değerlendirme Birimi (National Assessment of
Educational Progress - NAEP, 2002) matematiksel muhakeme becerilerini problem
çözme becerisi içerisinde ele almaktadır. Muhakeme becerileri aĢağıdaki Ģekilde
sınıflandırılmıĢtır;
Öğrenciler;
 Yeni

bir

durumla

karĢılaĢıldığında

var

olan

matematik

bilgisini

kullanabilmeli
 Sorunları hızlıca anlamalı ve çözümler hakkında düĢünebilmeli
 Sorunun çözümüyle ilgili verilerin yeterliliği ve tutarlılığını göz önünde
bulundurabilmeli
 Ġlgili verileri, modelleri, stratejileri ve matematiksel iĢlemleri etkili bir Ģekilde
kullanabilmeli
 Yeni durumlarla karĢılaĢıldığında muhakeme yapabilmeli (uzamsal, tümevarımsal,
tümdengelimsel, istatistiksel ya da orantısal)
 Çözümlerin akla yatkınlığını ve doğruluğunu sorgulayabilmeli
 Yeni bir durumla yüz yüze kalındığında matematiksel kavramları, süreçleri,
muhakeme iĢlemlerini iletiĢim becerileri ile iliĢkilendirebilmedir (NAEP, 2002).

Radeloff‟un (1991) belirttiğine göre; erken çocukluk döneminde, çocuklar
doğal olarak toplama ve çıkarma iĢlemleriyle karĢılaĢmaktadır. Toplama kavramının
oluĢturulması, aynı gruptan olan nesnelerin bir araya getirilerek kaç tane olduğunun
belirtilmesidir. Ayrıca bu iĢlem esnasında toplam sonuç ve eĢittir gibi terimlerin
uygulanmasında ve gösterimlerini de içermektedir. Tüm bu iliĢkilendirmeler
yapılmadan önce çocuğun miktar ve miktarların bir araya getirilmesi kavramlarını
anlaması gerekmektedir.

Çıkarma iĢleminin anlatılmasında bir objenin bir grup
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içerisinden alınması geriye ne kadar kaldığının bulunması ve grup içerisindeki
farklılıkların karĢılaĢtırılması anlatılır. Toplama iĢleminde olduğu gibi çocuk miktar
kavramını kazanmıĢ olmalıdır (Ġrkörücü, 2006).
Okul öncesi dönem çocuklarının matematik öğretimi için MEB‟in belirlemiĢ
olduğu hedefler incelendiğinde sınıflama, eĢleĢtirme, sıralama, karĢılaĢtırma
kavramları bu hedeflerin temelini oluĢturmaktadır. Bunlar mantıklı düĢünme için
bireylerde eksiksiz olarak bulunması gereken ana kavramlardır (Altıparmak ve ÖziĢ,
2005).
Okul öncesi dönemde matematiksel muhakeme becerileri sayı, geometrik
Ģekiller, ölçme, örüntüler, problem çözme, sonuç çıkarma, tahmin etme, iliĢkileri
anlama ve bağlantı kurma gibi becerileri kapsamaktadır (Erbay, 2009).
Soyut düĢünme becerisine sahip olamayan okul öncesi dönemde çocukları,
matematiğin soyut yönünü doğal olarak algılayamazlar. Sayı saymayı bilirler,
toplama ve çıkartma yapabilirler ama bunu kâğıt üzerinde gösteremezler (Arı ve
Çelebi Öncü, 2012).
Piaget‟e göre beĢ-altı yaĢ çocukları 5 sayısının 2 ve diğer 3 parçadan
meydana geldiğini, yine 5 sayısının 3 ve 2 parçadan oluĢtuğunu görebilirler. Bu
nedenle 2+3=3+2 sonucunun doğruluğundan emin olabilirler. “a+b=b+a” kavramı
bu yaĢlarda oluĢmaya baĢlar. Ayrıca bu dönemde çocuklar bir nesnenin büyüklüğü
ve ağırlığı ile ilgili olarak fikir yürütebilirler. Bu tahminler yapılırken sayılar ve
ölçüler kullanılır. Çocuklar basit düzeyde grafikleri ve tabloları kullanarak iliĢkileri
görebilme ve kıyaslama yapabilme becerilerine sahiptirler. Bu sayede çocuklarda
istatistiğin ve olasılıkların temelleri atılır. Küçük çocuklar nesnelerin kendi içinde
parçalara ayrılabildiğini görürler ki bu onların parça-bütün ve kesir kavramlarını
anladıkları anlamına gelir. ġekillerin birbirine benzer ve farklı yönlerini yaĢları
ilerledikçe daha iyi kavrarlar. Çocuklar karĢılarına çıkan problemleri çözebilmek için
mantıksal düĢünme ve keĢfetme becerilerine ihtiyaç duyarlar. Çocukların matematik
etkinlikleri sırasında ulaĢtıkları sonuçları sınıf içinde tartıĢıp fikirlerini paylaĢmaları,
çocukların bu konulardaki bilgilerini inĢa etmelerine, neden-sonuç ve iletiĢim
becerilerini geliĢtirmelerine, farklı Ģekilde düĢünmeyi görebilmelerine ve kendi
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matematiksel düĢüncelerine güvenmelerine katkı sağlar (Altıparmak ve ÖziĢ, 2005;
Akman, 2002).
2.3.6. Sözel Anlamsızlıklar
Sözlü olarak verilen bir cümlenin ya da bir açıklamanın anlamsızlıklarını
bulma becerisidir. Sözel anlamsızlıklarda çocuklardan açıklamanın neden anlamsız
ya da saçma olduğunu kavraması ve anlatması beklenir (Gardner, 1993; akt. Erbay,
2009).
Okul öncesi dönemde çocukların sözel anlamsızlıkları fark edebilmeleri için
muhakemeyle ilgili genel bilgi, anlama, neden sonuç iliĢkisi kurma, sıralama gibi
bazı temel becerilere sahip olması gerekir. Çocuğa “Arabanın benzini bittikten sonra
araba yoluna hızla devam etti.” cümlesinin neden anlamsız olduğu sorulur. Çocuğun
bu soru hakkında fikir yürütüp doğru cevabı verebilmesi için araba, benzin gibi genel
düzeyde bir bilgi birikimine sahip olması gerekir. Aynı zamanda arabaları hareket
ettiren unsurun benzin olduğunu yani araba ve benzin arasındaki iliĢkiyi doğru olarak
anlamalıdır. Ardından çocuktan arabanın benzini bittiğinde ne olacağını bilmesi, yani
olay sıralaması yapması beklenir. En son olarak da tüm bu durumları bir neden sonuç
çerçevesi içinde değerlendirebilmelidir. Bu nedenlerle sözel anlamsızlıklar
çocukların pek çok muhakeme becerilerini kullanmalarını gerektirirken, kullanılan
bu becerileri de desteklemekte ve geliĢimlerine katkı sağlamaktadır. Okul öncesi
dönemde çocuklar iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerinin geliĢtirilebilmesi için
eğitim programları ile desteklenmeye ihtiyaç duyarlar. Ancak bu becerilerin
çocuklara tam olarak kazandırılabilmesi için öğretmen merkezli geleneksel eğitim
anlayıĢının tersine, çocukların yaparak yaĢayarak öğrendikleri etkinliklerden oluĢan
eğitim programlarının kullanılması gerekmektedir (Erbay, 2009).
2.4. Yurt Ġçinde ve Yurt DıĢında Yapılan Ġlgili AraĢtırmalar
Muhakeme yeteneği ve iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerini ilgili
değiĢkenler açısından inceleyen araĢtırmalar aĢağıda verilmiĢtir.
Er (2012) araĢtırmasında farklı biliĢsel tempoya sahip 5-6 yaĢ grubu
çocuklarının iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerini incelemiĢtir. AraĢtırmanın
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bağımlı değiĢkenini 5-6 yaĢ grubu çocukların “iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri”,
bağımsız değiĢkenini ise “biliĢsel tempo” oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın çalıĢma
grubunu, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Konya il merkezindeki ilköğretim
okullarının bünyesindeki anasınıfları ile bağımsız anaokullarına devam eden
çocukların içinden tesadüfî küme örnekleme yöntemi ile seçilen 350 çocuk
oluĢturmuĢtur. Çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri testi toplam test ve
alt test puanları, sahip oldukları biliĢsel tempo bakımından F testi ile
karĢılaĢtırılmıĢtır. Elde edilen bulgular doğrultusunda ulaĢılan genel sonuç: YavaĢ
doğrucu (Reflektif) çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri puan
ortalamalarının, hızlı yanlıĢçı (Ġmpulsif) çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem
becerileri puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksektir.
MEB Okul Öncesi Eğitim Programına uyarlama çalıĢması yapılmıĢ olan
GEMS (Great Exploration in Math and Science) Fen ve Matematik Programının,
anaokuluna devam eden altı yaĢ grubu çocukların kavram edinimleri ve ilköğretime
hazır bulunuĢluk düzeyleri üzerine etkisini incelemiĢtir. Örnekleme 40 deney, 40
kontrol olmak üzere 80 çocuk dahil edilmiĢtir. Deney grubuna GEMS Fen ve
Matematik Programı 12 hafta boyunca toplam 81 saat olarak uygulanmıĢtır. Verilerin
toplanmasında Bracken Temel Kavram Ölçeği (BTKÖ), Marmara Ġlköğretime Hazır
BulunuĢluk Ölçeği ve KiĢisel Bilgi Formu kullanılmıĢtır. Sonuç olarak, BTKÖ ve
Marmara Ġlköğretime Hazır BulunuĢluk Ölçeğinden elde edilen bulgular; GEMS Fen
ve Matematik Programının, altı yaĢ çocuklarının kavram edinimleri ve okula hazır
bulunuĢluk düzeylerinin geliĢtirilmesinde etkili bir program olduğunu desteklemiĢtir
(SarıtaĢ, 2010).
Erbay (2009), yaratıcı drama eğitiminin anasınıfına devam eden altı yaĢ
çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerine etkisini incelemiĢtir. AraĢtırma,
bir ilköğretim okulunun dört anasınıfını oluĢturan çocuklar arasından seçilen 15
deney 15 kontrol grubu olmak üzere 30 çocuk üzerinde yürütülmüĢtür. AraĢtırmada
genel bilgi formu ile Gardner (1992) tarafından geliĢtirilen ve altı yaĢ çocukları için
Türkçeye uyarlaması yapılan ĠĢitsel Muhakeme ve iĢlem Becerileri Testi -ĠMĠBT
(Test of Auditory Reasoning and Processing Skills -TARPS)” kullanılmıĢtır. Test
çocuklara deneme öncesi ve sonrasında verilmiĢtir. Ortaya çıkan genel sonuç;
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yaratıcı drama eğitiminin çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerinin
geliĢimini desteklediği Ģeklindedir.
Saygılı (2008) yaptığı çalıĢmasında analoji ile öğretim yönteminin 9. sınıf
öğrencilerinin matematik baĢarılarına ve yaratıcı düĢünmelerine etkisini incelemiĢtir.
AraĢtırmanın örneklemini, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Çanakkale ili Eceabat
ilçesinde 9. sınıfta öğrenim gören, yansız atama yolu ile seçilen 15 deney, 15 kontrol
grubu olmak üzere 30 öğrenci oluĢturmaktadır. Deney grubunda analoji temelli
yöntemle, kontrol grubunda ise etkinlik temelli yöntemle konu iĢlenmiĢtir. AraĢtırma
sonucunda analoji temelli yöntemin yaratıcı düĢünme üzerinde orta düzeyde ve
olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca analoji temelli yöntemin,
etkinlik temelli yönteme göre matematik baĢarısı üzerinde daha fazla olumlu etkisi
olduğu bulunmuĢtur.
Pilten ise (2008a), ilköğretim 5. sınıf matematik dersi problem çözme
sürecinde kullanılan üst biliĢ stratejilerin, öğrencilerin matematiksel muhakeme
becerilerine nasıl bir etkisi olduğunu araĢtırmıĢtır. AraĢtırma, 2006-2007 öğretim
yılının ikinci yarıyılında Emin Sağlamer Ġlköğretim Okulunda öğrenim görmekte
olan toplam 66 öğrencinin yer aldığı, birbirine denk iki sınıf üzerinde yürütülmüĢtür.
AraĢtırmanın deney grubunda yer alan öğrencilere Mevarech ve Kramarski (1997)
tarafından geliĢtirilmiĢ, üst biliĢ teorilerine dayalı bir öğrenme yaklaĢımı olan
IMPROVE stratejisi uygulanmıĢtır. Deneysel uygulama dokuz hafta (25 ders saati)
sürmüĢ, bu süre içerisinde öğrencilerin 65 problemle belirtilen stratejiyi kullanarak
çalıĢmaları sağlanmıĢtır. AraĢtırmada öğrencilere, matematiksel muhakeme ölçeği ön
test ve son test Ģeklinde uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda, deney grubunda yer
alan öğrencilerle gerçekleĢtirilen üst biliĢe dayalı öğretimin, kontrol grubunda
sürdürülen öğretime göre; uygun muhakemeyi belirleme ve kullanma; matematiksel
bilgileri ve örüntüleri tanıma ve kullanma; tahmin etme; çözüme iliĢkin mantıklı
tartıĢmalar geliĢtirme; genelleme yapma; rutin olmayan problemleri çözme;
matematiksel muhakeme becerilerini geliĢtirmede daha etkili olduğu sonucu elde
edilmiĢtir.
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Turgut (2007), ilköğretim 7. sınıf matematik konularının öğretiminde soru
cevap metodu ile analoji metodunun öğrencilerin matematik baĢarılarına etkisini
karĢılaĢtırdığı çalıĢmasını, 2005-2006 öğretim yılının 2. döneminde Afyon ili
Sultandağı ilçesinde öğrenim görmekte olan 60 öğrenciye uygulamıĢtır. Okullar
analoji ve soru-cevap grubu olarak düzenlenmiĢtir. Konular iĢlenmeden önce “Seviye
Belirleme Testi”, iĢlendikten sonra “Matematik BaĢarı Testi” uygulanmıĢtır. Konular
analoji grubunda analoji metodu ile soru-cevap grubunda ise soru-cevap metodu ile
iĢlenmiĢtir. Sonuçlar analiz edilmesinde “t testi” kullanılmıĢtır. Ġki grup arasında
anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Ancak analoji ve soru-cevap gruplarının önce
“Seviye Belirleme Testi” ve “Matematik BaĢarı Testi”

puan ortalamalarına

bakıldığında iki grup arasında anlamlı bir fark bulunduğu görülmüĢtür. Ayrıca
analoji tekniğinin uygulandığı analoji grubu öğrencilerinin matematik dersi ile ilgili
görüĢlerinin daha olumlu olduğu gözlenmiĢtir.
Arslan (2007),

6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin muhakeme ve ispatlama

düĢüncesinin geliĢimini incelemek amacıyla, Bursa ili merkez ilçeye bağlı yedi
ilköğretim okulunda okuyan 679 öğrenci ile çalıĢmıĢtır. ÇalıĢma tarama modelinde
yürütülmüĢtür. Verilerin analizi sonucunda, ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin
muhakeme etme düzeylerinin ortalama verilere göre düĢük olduğu ve bu süreçte
kullanılması beklenen stratejilerden yeterli düzeyde yararlanamadıkları; verilen
ifadenin doğruluğunu göstermede tercih ettikleri ispat türünün sınıf seviyesine göre
belli oranda değiĢtiği görülmüĢtür.
Aydın ve Mertoğlu (2006), araĢtırmalarında beĢ-altı yaĢ çocuklarının akıl
yürütme yetenekleri ile ritim algıları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. 80 kız, 77
erkek olmak üzere 157 okul öncesi dönem çocuğuna, akıl yürütme becerilerini
değerlendirebilmek için analiz sentez testi ve ritim algılarını değerlendirebilmek
amacıyla da ritim algıları gözlem formunu uygulamıĢlardır. Çocukların ritim algıları
ve akıl yürütme becerileri arasındaki iliĢkiyi belirlemek için korelasyon katsayısını
hesaplamıĢlar ve bu beceriler arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu bulmuĢlardır.
Ayrıca altı yaĢ çocuklarının akıl yürütme becerilerinin beĢ yaĢındaki çocuklardan
anlamlı düzeyde farklı olduğu sonucunu ortaya koymuĢlardır.
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Güven ve Aydın (2006) okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden beĢ-altı
yaĢ çocuklarının akıl yürütme yetenekleri ile sezgisel düĢünme yetenekleri arasındaki
iliĢkiyi belirlemek amacıyla yaptıkları çalıĢmada, çocuklara Sezgisel Matematik
Testi-2‟yi ve Analiz-Sentez Testlerini uygulamıĢlardır. Elde ettikleri verilerin analiz
edilmesi sonucunda çocukların sezgisel matematik ve akıl yürütme yetenekleri
arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Ayrıca altı yaĢ kız ve erkek çocukların
sezgisel matematik yetenekleri arasında kızlar lehine, beĢ-altı yaĢ çocuklarının akıl
yürütme yetenekleri arasında da altı yaĢ çocukları lehine anlamlı bir iliĢki olduğu
görülmüĢtür.
Ġrkörücü (2006), anaokuluna devam eden 6 yaĢındaki çocukların annelerine
uygulanan örnek bir matematiksel destek programının, çocukların matematiksel
kavram becerilerine etkisini belirlemek ve ailelerin eğitime katılımları sonucunda
çocuğun eğitimindeki geliĢimini incelemek amacıyla, 2006-2007 öğretim yılında
Ankara ilindeki alt sosyo-ekonomik düzeyde olan Mamak ilçesinde MEB‟e bağlı
ilkokulların anasınıflarına devam eden 6 yaĢındaki 50 çocuk ve çocukların
anneleriyle çalıĢmıĢtır. Çocukların matematiksel kavram becerilerini ölçmek için
“Matematiksel Kavram Becerileri Kontrol Listesi” kullanılmıĢtır. Sonuç olarak ev
ortamında yapılan ebeveyn odaklı matematiksel destek programının çocuğun
öğrenme sürecinde daha etkili olduğu görülmüĢtür.
Yılmazoğlu (2004) çalıĢmasında, öğrencilerin kavram haritası destekli
benzetim yöntemi ve geleneksel öğretimin asit-baz konusunu anlamalarına ve kimya
dersine karĢı olan tutumlarını incelemiĢtir. AraĢtırma, biri deney diğeri kontrol
grubu olmak üzere iki ilköğretim sekizinci sınıfından 81 öğrenci ile yürütülmüĢtür.
AraĢtırmacı, deney grubunun eğitiminde kavram haritaları destekli benzetim(analoji)
yöntemini, kontrol grubunda ise geleneksel yöntemleri kullanmıĢtır. Sonuç olarak,
benzetim yönteminin geleneksel yönteme kıyasla öğrencilerin konuları anlaması
bakımından daha etkili olduğu ve öğrencilerde derse karĢı olumlu bir tutum
geliĢtirdiği görülmüĢtür
AkkuĢ Çıkla ve Duatepe (2002), çalıĢmalarında Matematik Eğitimi
Anabilim dalından seçilen 5 erkek ve 7 kız olmak üzere 12 birinci sınıf öğretmen
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adayının orantısal akıl yürütme becerilerini ve oran-orantı içeren problemlere
getirdikleri çözüm stratejilerini incelemiĢlerdir. ÇalıĢma sonucunda öğretmen
adaylarının, problemlerin gerektirdiği iĢlemsel becerileri tam olarak gösterirken, aynı
soru için kavramsal bilgiye sahip olmadıklarını gözlemiĢlerdir.
Mevarech

ve

Fridkin

(2006),

“IMPROVE‟un

Matematiksel

Bilgi

Muhakeme ve Üst biliĢ Üzerine Etkisi” adlı çalıĢmalarında bir üst biliĢ öğretim
yöntemi olarak tanımladıkları IMPROVE‟un matematiksel muhakeme, matematiksel
bilgi ve üst biliĢe etkisini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırma ön test-son test kontrol gruplu
deneysel desende düzenlenmiĢtir. Örneklem tesadüfî olarak belirlenmiĢtir ve
üniversite hazırlık matematik dersi alan 27‟si kadın, 54‟ü erkek toplam 81 öğrenci
oluĢmaktadır. AraĢtırma matematiksel fonksiyonlar ünitesi boyunca sürdürülmüĢtür.
AraĢtırmada veri toplama aracı olarak ön test ve son test olarak kullanılan bir
“matematik baĢarı ölçeği”, öğrencilerin genel üst biliĢ becerilerini ölçen, 52
maddeden oluĢan “genel üst biliĢ ölçeği” ve öğrencilerin matematiksel fonksiyonlarla
ilgili üst biliĢ becerilerini ölçen, 24 maddeden oluĢan “özel alan üst biliĢ ölçeği”
kullanılmıĢtır. Uygulama öncesinde iki grup oluĢturulmuĢtur; IMPROVE‟un
uygulanacağı deney grubu ve geleneksel öğretimin yapılacağı kontrol grubu.
ÇalıĢmanın baĢlangıcında tüm öğrencilere matematiksel baĢarı testi ön test formu
uygulanmıĢtır. Bu test sonuçları deney ve kontrol grubu öğrencilerinin baĢlangıç
aĢamasında anlamlı farklılıklarının olmadığını ortaya koymuĢtur. Her iki grupta da
aynı öğrenme materyalleri kullanılmıĢ, tamamen aynı matematik problemleri
çözülmüĢ ve öğretim aynı deneyimde öğretmenlerce gerçekleĢtirilmiĢtir. Deney
grubunda bulunan öğrencilere matematiksel problemlerin çözümü esnasında üst biliĢ
süreçlerini aktif hale getirmelerine imkân sağlayacak Ģekilde açık bir öğretim
yapılmıĢtır. Kontrol grubunda ise üst biliĢe dayalı bir öğretim özelliği taĢımayan
geleneksel öğretim gerçekleĢtirilmiĢtir. Sonuçlar uygulama süreci sonunda deney
grubunun hem matematiksel bilgi hem de matematiksel muhakeme alanlarında diğer
gruba göre anlamlı düzeyde daha yüksek performans sergilediklerini göstermektedir.
Buna ek olarak üst biliĢle ilgili yapılan üç ölçümde de (biliĢ hakkında genel bilgi;
biliĢin düzenlenmesi; genel-özel üst biliĢ bilgisi) deney grubunun kontrol grubuna
göre anlamlı düzeyde yüksek puan aldıkları görülmüĢtür (akt. Erbay,2009).
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Pan ve diğerleri (2006), Amerikan ve Çinli annelerin beĢ ve yedi yaĢındaki
çocuklarının günlük yaĢamlarında sayıları öğrenmelerini ve anne-çocuk etkileĢiminin
çocukların orantısal muhakeme becerilerine katkılarını kıyaslamayı amaçladıkları
çalıĢmalarında, araĢtırmacılar 32 Amerikalı ve 40 Çinli olmak üzere toplam 72 anne
ve onların çocukları ile çalıĢmıĢlardır. Annelere çocukları ile evde geçirdikleri
zamanda matematikle ilgili aktivitelerine yönelik sorular sorulmuĢtur. Ardından
çocuklara tek tek matematikle ilgili bir test uygulanmıĢtır. Daha sonra annelerden
saylarla ilgili muhakeme gerektiren 12 problemi çocuklarıyla birlikte çözmeleri
istenmiĢtir. ÇalıĢma sonunda günlük yaĢantılarında Çinli annelerin Amerikalı
annelere oranla matematiksel hesaplamaları çocuklara daha fazla öğrettikleri ortaya
çıkmıĢtır. Çinli çocukların annelerine özgü bilgilerinin sayılarla ilgili muhakeme
becerilerini olumlu etkilediği sonucunu belirtmiĢlerdir. Ancak Amerikalı çocukların
sayılarla ilgili muhakeme becerilerinde önemli bir farklılık görülmemiĢtir.
.Yimer ve Ellerton (2006) “Matematiksel Problem Çözmenin BiliĢsel ve Üst
biliĢsel

Yönleri” adlı

çalıĢmalarında öğretmen adaylarının

rutin

olmayan

problemlerin çözümünde kullandıkları üst biliĢsel süreç dizilerini ve örüntülerini
belirlemeyi amaçlamıĢlardır. AraĢtırma örnek olay incelemesi türündedir. Verilerin
toplanması, nitel yöntemlerden biri olan, görüĢme ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
AraĢtırmanın örneklemini 17 öğretmen adayı oluĢturmaktadır. Öğretmen adaylarına
çeĢitli rutin olmayan problemler verilmiĢ, bu problemleri çözmeleri sağlanmıĢ ve bu
problemlerle ilgili görüĢmeler yapılarak üst biliĢsel süreçler hakkında bilgi
edinilmeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan görüĢmelerden elde edilen verilerin analizi sonunda
beĢ biliĢsel durum ve bunların içerisinde var olan üst biliĢsel davranıĢlar ortaya
konulmuĢtur;
 Bağlantı kurma: ilk anlayıĢ, bilgilerin analizi, problemler hakkında fikir
yürütme,
 DönüĢtürme

ve

düzenleme:

keĢfetme,

varsayımlarda

bulunma,

varsayımların yapılabilir olup olmadığını değerlendirme, bir plan oluĢturma, planın
uygulanabilirliğini değerlendirme,
 Uygulama: planın temel noktalarını keĢfetme, problem durumunu ve
gerektirdiklerini göz önüne alarak planı değerlenme, planı uygulama,
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 Değerlendirme: cevabın probleme ait olup olmadığını anlamak için
problemi tekrar okuma, sonuçların mantıksal olup olmadığını değerlendirme,
çözümün kabul edileceğine veya reddedileceğine karar verme,
 ĠçselleĢtirme: çözüm sürecindeki kritik noktaları tanımlama, çözüm
sürecinin diğer durumlara uygulanabilirliğini değerlendirme, çözüm yolunu
genelleme.
Ebrahim (2006), çalıĢmasında iĢitme engeli olan ve olmayan çocukların
yaratıcı

düĢünmeleri

ile

muhakeme

becerilerini

kıyaslamayı

amaçlamıĢtır.

ÇalıĢmasının örneklemini 210 iĢitme engelli ve 200 iĢitme engeli olmayan 410 çocuk
oluĢturmuĢtur. Veri toplama aracı olarak Torrance Yaratıcı DüĢünme Testi ġekilsel
A Formu ile Matrix Analog (Benzerlik) Testini kullanmıĢtır. Elde ettiği bulgular
sonucunda çocukların muhakeme becerileri ve yaratıcı düĢünmeleri arasında anlamlı
bir iliĢki olduğunu vurgulamıĢtır. Ayrıca iĢitme engeli olmayan çocukların örüntü
oluĢturma, benzerlik muhakemesi ve sıralama muhakemesi alt boyutları puanlarının
iĢitme engellilere göre; iĢitme engelli çocuklarında zihinde canlandırma puanlarının
engeli olmayan çocuklara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucunu ortaya
koymuĢtur.
Singer-Freeman (2005) 24 ve 30 aylık seksen dört çocukla yaptığı
çalıĢmada çocukları iki tür analoji testine tabi tutmuĢtur. Bunlardan ilki biçimsel bir
problemdir ve klasik bir analoji sorusudur. Diğeri ise bir problem çözme testidir ve
çocuklar kendilerine verilen problem durumuna çözüm üretmeye çalıĢırlar. Deney 1
üç gruptan oluĢmuĢtur: iliĢkileri belirlenmiĢ, iliĢkileri belirlenmemiĢ ve çağrıĢımsal
kontrollü testler (çocuk temel iliĢkiler ağına maruz bırakılmaz). Deney 2 de Ģekilli
problemlerde a ve b terimleri arasındaki iliĢki, verilenler arasındaki iliĢkiden yola
çıkarak çıkarım yapma durumunu en aza indirgemek için açık bir Ģekilde
gösterilmiĢtir. Deney 1‟de çocuklara her soruyu cevaplamak üzere iki fırsat
sunulduğunda çocuklar Ģekilli problemleri sistematik bir Ģekilde cevaplamıĢlardır.
Deney 2‟de ise çocuklar ilk cevaplarında sistematik bir yol izlemiĢlerdir. Problem
çözme testinde kendiliğinden ortaya çıkan analoji oranı büyük çocuklarda görülene
benzerdir. Buna rağmen büyük çocukların aksine iki yaĢındaki çocuklar sunulan
yönlendirmelerden daha az faydalanmıĢlardır. Bu durumun iki yaĢındaki çocukların
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analojik etkinlikleri yönetmekte zorluk çektiklerini gösterdiği düĢünülmektedir.
Buradan düĢük iliĢkisel çıkarım yapma yeteneğinin ve problemi kavramadaki
zorluğun erken analoji becerisini olumsuz etkilediği sonucu çıkarılabilir.
Hong ve diğerleri (2005), Çin‟de 3,5-4,5 yaĢlarındaki 86 çocukla yaptıkları
çalıĢmada çocukların nedensel muhakeme becerilerini incelemiĢlerdir. ÇalıĢmaları
sonucunda çocukların tek bir nedene bağlı olarak sonuç çıkarma iĢleminde, iki veya
üç nedene bağlı sonuç çıkarma iĢleminden daha baĢarılı olduklarını gözlemiĢleridir.
Ayrıca, Nedensel muhakeme becerilerinin 3,5-4 yaĢlarında hızlı bir geliĢim
gösterdiğini belirtmiĢler ve çalıĢmalarını diğer çalıĢmalarla kıyasladıklarında
nedensel muhakeme becerilerinin kültürden etkilendiğini vurgulamıĢlardır.
Laupa ve Becker (2004) tarafından ikinci sınıftan beĢinci sınıfa kadar 98
çocuktan matematik problemlerinde mantık kurallarından ya da geleneksel
kurallardan elde edilen cevapların uygunluğu hakkındaki görüĢleri alınmıĢtır.
GörüĢleri alınan çocukların yarısı geleneksel kuralları kullandıklarını belirtirken, yaĢ
artıĢı ile birlikte mantık kurallarının tercih edildiğini gözlenmiĢtir.
Küchcmann ve Hoyles (2001) yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında 2799 tane 8.
sınıf öğrencisi ile matematiksel muhakemelerini test etmek için çoktan seçmeli
geometri sorusu yöneltmiĢlerdir. AraĢtırmadaki soruların temel özellikleri, ispatlama
konusu ile ilgili olmaları, bu konu ile literatürü kapsamaları ve programda
ispatlamayı içeren bütün konuları tarayacak Ģekilde olmalarıdır. Bu çalıĢmada
araĢtırmada sorulan dokuz sorudan yalnızca birine ait sonuçlar verilmiĢtir.
Matematiksel bir varsayımın sunulmasının ardından öğrencilere bu varsayımla ilgili
dört tartıĢma verilerek bunlardan kendi yaklaĢımlarına en yakın olan ve
öğretmenlerinden en yüksek notu alabileceğini düĢündükleri tartıĢmaları seçmeleri
istenmiĢtir. Öğrencilerin kendilerine en yakın buldukları seçenek % 40 ile örneklerin
kullanımına dayanan gerçekçi tartıĢma olurken, öğretmenden en yüksek notu alacak
seçenek olarak ise % 50 kavramsal tartıĢma seçeneği olmuĢtur. AraĢtırma
öğrencilerin kendilerine yakın buldukları tartıĢma ile öğretmenlerinden en yüksek
notu alacak tartıĢmaları tercihleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıĢtır.
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Kramarski

ve

Zeichner

(2001),

“Matematiksel

Muhakemenin

GeliĢtirilmesinde Teknolojinin Kullanımı: Geri Bildirim Vermenin ve Kendini
Ayarlamaya Dayalı Öğrenmenin Etkisi.” adlı çalıĢmalarında bilgisayar ortamında iki
tip geri bildirimin matematiksel muhakeme üzerinde etkisini karĢılaĢtırmıĢlardır.
AraĢtırma 186 yedinci sınıf öğrencisi ile yapılmıĢtır. Öğrencilerin iki gruba ayrılmıĢ
ilk gruba üst biliĢsel geri bildirim, diğer gruba ise sonucun geri bildirimi
sağlanmıĢtır. Her iki gruba da bilgisayar ortamında öğretim yapılmıĢtır. Üst biliĢsel
geri bildirim, kendini ayarlamaya dayalı öğrenmeyi temel almaktadır. Bu tip geri
bildirimde kullanılan üst biliĢ soruları problemin anlaĢılmasında yönlendirici rol
oynamaktadır. Her öğrenciye üst biliĢ sorularının sorulması yoluyla kendi
matematiksel muhakemelerini ifade etme fırsatları tanınmakta, bu yönüyle üst
biliĢsel geri bildirim IMPROVE stratejisini temel almaktadır. Sonucun geri bildirimi
ise yalnızca sonuç ile ilgili yönlendirme sağlamaktadır. AraĢtırmada matematiksel
muhakemenin ölçülmesi için 27 maddelik test kullanılmıĢ, bu test tüm öğrencilere
uygulamanın baĢında ve sonunda uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonuçları üst biliĢsel geri
bildirimin yapıldığı grubun matematiksel muhakemenin geliĢtirilmesinde ve
matematiksel açıklamalarda yalnızca sonucun geri bildirimi yapılan gruba göre
anlamlı düzeyde baĢarılı olduklarını göstermektedir.
Welch-Rose, (1999) yapmıĢ olduğu çalıĢmada 51 okul öncesi çocuğuna bir
hikâye dinletmiĢ ve hikâyenin detayları ile ilgili çocuklara sorular sormuĢtur.
Soruların yarısı yanıltıcı içerikli olup, diğer yarısında böyle bir özellik
bulunmamaktadır. Çocuklara soruları araĢtırmacının biri bilgili, diğeri tecrübesiz
olarak tanıttığı iki kiĢi sormuĢtur. Çocuklar cevaplarında bilgili olarak tanıdıkları
kiĢinin sorduğu yanıltıcı sorulardan etkilenerek yanlıĢ cevaplar vermiĢlerdir. Bir
hafta sonra çocuklara hatırlama düzeylerini belirlemek için aynı sorular sorulmuĢtur.
Çocuklar tekrar bilgili kiĢinin yanıltıcı sorularına yanlıĢ cevap verme eğilimi
göstermiĢlerdir fakat çocukların yanlıĢ cevaplarında azalma olduğu gözlenmiĢtir.
Çocukların geçen süre içinde yaptıkları kendi çıkarımları doğru cevapları
bulmalarına rehberlik etmiĢtir.
Richards ve Sanderson (1999), çalıĢmalarında iki, üç ve dört yaĢ
çocuklarının sonuç tümdengelime dayalı muhakeme becerilerinde hayal gücünün
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etkisini araĢtırmıĢlardır. Toplam 84 çocuk hiç ipucunun olmadığı, sözel ipucunun
olduğu,

hayal gücünün kullanıldığı ve benzetmelerin yer aldığı dört gruba

ayrılmıĢlardır. Çocuklara içinde birbiriyle uyuĢmayan bilgilerin ve anlamsızlıkların
bulunduğu altı problem durumu verilerek bunları çözmeleri istenmiĢtir. AraĢtırma
sonucunda hayal gücünün kullanıldığı grupta yer alan iki-üç yaĢındaki çocukların
problemleri çözmede dört yaĢındakilerle rekabet edecek derecede oldukları
görülmüĢtür. Bu durumu iki-üç yaĢ çocuklarının gerçek dıĢı olayları doğru
anlamlandırabilme becerilerine sahip olmasıyla açıklamıĢlardır.
Ni

(1998)

çocukların

sınıflama

ile

ilgili

muhakeme

becerilerini

değerlendirmeyi amaçlamak üzere yapmıĢ olduğu araĢtırmasında, yaĢları yedi ile
sekiz arasında değiĢen 60 çocukla çalıĢmıĢtır. ÇalıĢması sonucunda çocukların konu
ile ilgili bilgi düzeyleri ve biliĢsel geliĢim düzeylerinin onların sınıflama ile ilgili
muhakeme becerilerini olumlu olarak etkilediğini saptamıĢtır.
Powers ve Enright (1987) üniversite düzeyinde akademik baĢarıda etkili
olan muhakeme becerilerini daha iyi anlamak ve bu becerilerin çeĢitli disiplinlerdeki
önemini ortaya koymak amacıyla yaptıkları çalıĢmada 6 farklı bölümde (kimya,
bilgisayar bilimleri, eğitim, mühendislik, Ġngilizce ve psikoloji) 255 öğretim üyesi
bölümlerindeki baĢarıda çeĢitli muhakeme becerilerinin önemini, bazı muhakeme
sorunlarının ciddiyetini ve çeĢitli kritik durumların öğrencilerin sahip olduğu
muhakeme becerileriyle ilgili kendi değerlendirmelerini ne oranda etkilediği
konusunda görüĢlerini bildirmiĢlerdir. Becerilerin büyük bir çoğunluğu en az
ortalama olarak önemli görülmesine karĢın, öğretim üyeleri göz önünde
bulundurması istenilen beceriler arasında ayrım yapabilmiĢlerdir. Öğretim üyeleri
aynı zamanda hem farklı türdeki muhakeme sorunlarının ciddiyeti hem de çeĢitli
kritik durumların etkilerini ayrı tutmuĢlardır. Bireysel olarak ihtiyaç duyulan bilginin
bulunmadığı durumlarda muhakeme ve problem çözme becerileri gibi genel beceriler
tüm disiplinlerde son derece önemli görülmüĢtür. Bir tartıĢmadaki varsayımları
sorgulamaksızın kabul etme, fikirleri çeĢitli kaynaklardan sentez yaparak bir araya
getirememe, tek baĢına hipotezler üretememe gibi muhakeme sorunları ve kritik
durumların ise tüm disiplinlerde çok ciddi olarak ele alındığı görülmüĢtür. Buna
rağmen disiplinlerin, öğretim üyelerinin muhakeme becerileri, sorunları ya da
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durumlarının önemi, ciddiyeti ya da etkisiyle ilgili algıları açısından farklılık
gösterdiği olmuĢtur. Tümevarımsal muhakeme becerileri tüm disiplinlerde eĢit bir
Ģekilde önemli bulunurken çıkarım yapma/sonuç geliĢtirme bilgisayar bilimleri
dıĢındaki tüm disiplinlerde oldukça önemli görülmüĢtür.
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BÖLÜM III

3. YÖNTEM
3.1. AraĢtırma Modeli
Okul öncesi eğitim kurumlarına devam 60-72 aylık çocukların iĢitsel
muhakeme ve iĢlem becerilerinin ebeveynlerine ait değiĢkenler açısından incelendiği
bu araĢtırmada var olan durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeye çalıĢan genel
tarama modeli kullanılmıĢtır.
3.2. ÇalıĢma Grubu
AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 2013–2014 eğitim-öğretim yılında Bingöl il
merkezindeki bağımsız anaokulları ile ilkokulların bünyesindeki anasınıflarına
devam eden çocukların içinden tesadüfî küme örnekleme yöntemi ile seçilen 352
çocuk ve ebeveynleri oluĢturmuĢtur. ÇalıĢma grubunda yer alan çocukların
demografik değiĢkenlere göre dağılımları aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir;
Tablo 3.1. Çocukların YaĢlarına Göre Dağılımı
YaĢ (Aylık)

n

%

60-66

181

51.4

67-72

171

48.6

Toplam

352

100.0

Tablo 3.1. incelendiğinde, çalıĢma grubunu oluĢturan çocukların %51.4
(n=181)‟ünü 60-66 aylık çocuklar, %48.6 (n=184)‟sını ise 67-72 aylık çocuklar
oluĢturmaktadır. Çocukların yaĢ ortalaması 66.1 ay; standart sapması ise 3.9‟dur.
Çocukların yaĢlarına göre dengeli bir dağılım gösterdikleri sonucu çıkarılabilir.
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Tablo 3.2. Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Cinsiyet

n

%

Kız

168

47.7

Erkek

184

52.3

Toplam

352

100.0

Tablo 3.2.‟de çocukların cinsiyetlerine göre dağılımları yer almaktadır.
ÇalıĢma grubunu oluĢturan çocukların %47.7 (n=168)‟sini kız çocuklar, %52.3
(n=184)‟ünü ise erkek çocuklar oluĢturmaktadır. Çocukların cinsiyetlerine göre
dengeli bir dağılım gösterdikleri söylenebilir.

Tablo 3.3. Ebeveynlerin Ekonomik Durumuna (Gelir Düzeyi) Göre Dağılımı
Gelir Düzeyi

n

%

1000 TL ve altı

98

27.8

1001-1500 arası

63

17.9

1501-2000 arası

37

10.5

2001-2500 arası

44

12.5

2500 TL ve üstü

110

31.3

Toplam

352

100.0

Tablo 3.3.‟de yer alan verilere bakıldığında, çalıĢma grubunu oluĢturan
ebeveynlerin %27.8 (n=98)‟inin 1000 TL ve altı gelir düzeyine sahip oldukları,
%17.9 (n=63)‟unun 1001-1500 TL arası gelir düzeyine sahip oldukları, %10.5
(n=37)‟inin 1501-2000 TL arası gelir düzeyine sahip oldukları, %12.5 (n=44)‟inin
2001-2500 TL arası gelir düzeyine sahip oldukları ve %31.3 (n=110)‟ünün ise 2500
TL ve üstü gelir düzeyine sahip oldukları görülmektedir. ÇalıĢma grubunu oluĢturan
ebeveynlerin büyük çoğunluğu 1000 TL ve altı ile 2500 TL ve üstü gelir düzeyine
sahip oldukları görülmektedir.
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Tablo 3.4. Çocukların Aile Yapısına Göre Dağılımı
Aile Yapısı

n

%

Çekirdek Aile

322

91.5

Büyük Aile

30

8.5

Toplam

352

100.0

ÇalıĢma grubunu oluĢturan çocukların %91.5 (n=322)‟inin çekirdek aile
yapısına sahip oldukları, %8.5 (n=30)‟inin ise büyük aile yapısına sahip oldukları
Tablo 3.4.‟te görülmektedir. Çocukların büyük bir kısmının çekirdek aile yapısına
sahip oldukları söylenebilir.
Tablo 3.5. Çocukların Okul Öncesi Eğitime Devam Sürelerine Göre Dağılımı
Devam Süresi

n

%

1 Yıl

299

85.0

2 Yıl

49

13.9

3 Yıl

4

1.1

352

100.0

Toplam

Tablo 3.5.‟te yer alan veriler ele alındığında; çocukların %85.0‟i 1 yıl,
%13.9‟u 2 yıl, %1.1‟i 3 yıl süre ile okul öncesi eğitime devam ettikleri
görülmektedir. Çocuklarının büyük bir bölümünün 1 yıl süre ile okul öncesi eğitime
devam ettiği görülmektedir.
Tablo 3.6. Ebeveynlerin Sahip Oldukları Çocuk Sayılarına Göre Dağılımı
Çocuk Sayısı

n

%

1

62

17.6

2

170

48.3

3

75

21.3

4

28

8.0

5 ve üstü

17

4.8

Toplam

352

100.0
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Tablo 3.6.‟da yer verildiği üzere, ebeveynlerin %17.6 (n=62)‟sının 1 çocuğu,
%48.3 (n=170)‟ünün 2 çocuğu, %21.3 (n=75)‟nün 3 çocuğu, %8.0 (n=28)‟inin 4
çocuğu, %4.8 (n=17)‟inin de 5 ve üstü çocuğu olduğu görülmektedir. Ebeveynlerin
yarısına yakının sahip oldukları çocuk sayısının 2 olduğu söylenebilir.
Tablo 3.7. Çocukların Doğum Sıralarına Göre Dağılımı
Doğum Sırası

n

%

1

167

47.4

2

106

30.1

3

46

13.1

4

19

5.4

5 ve üstü

14

4.0

Toplam

352

100.0

Tablo 3.7. incelendiğinde, çocukların %47.4 (n=167)‟ünün ilk çocuk olduğu,
%30.1 n=106)‟inin ikinci çocuk olduğu, %13.1 (n=46)‟inin üçüncü çocuk olduğu,
%5.4 (n=19)‟ünün dördüncü çocuk olduğu, %4.0 (n=14)‟ünün ise beĢinci ve üstü
çocuk olduğu görülmektedir. ÇalıĢma grubu çocuklarının %77‟sinden fazlası birinci
ya da ikinci çocuk olduğu söylenebilir.
Tablo 3.8. Çocukların Annelerinin YaĢlarına Göre Dağılımı
Anne YaĢı

n

%

20-25

19

5.4

26-30

115

32.7

31-35

137

38.9

36-40

59

16.8

41 ve üstü

22

6.2

Toplam

352

100.0

Tablo 3.8. ele alındığında, annelerin %5.4 (n=19)‟ünün 20-25 yaĢ aralığında
olduğu, %32.7 (n=115)‟sinin 26-30 yaĢ aralığında olduğu, %38.9 (n=137)‟unun 3135 yaĢ aralığında olduğu, %16.8 (n=59)‟inin 36-40 yaĢ aralığında olduğu, %6.2
(n=22)‟sinin ise 41 ve üstü yaĢlarda olduğu görülmektedir. ÇalıĢma grubunu
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oluĢturan annelerin yaĢlarına bakıldığında annelerin çoğunluğunun 31-35 yaĢ
aralığında yer aldığı ve bununla birlikte grubun %70‟inden fazlası 26-30 ile 31-35
yaĢ aralıklarındaki annelerden oluĢtuğu söylenebilir.
Tablo 3.9. Çocukların Anne Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Anne Eğitim Durumu

n

%

Lisansüstü

3

0.9

Fakülte

40

11.3

Ön Lisans

40

11.3

Lise

88

25.0

Ortaokul

46

13.1

Ġlkokul

120

34.1

Diğer

15

4.3

Toplam

352

100.0

Tablo 3.9‟un verileri incelendiğinde, annelerin %0.9 (n=3)‟unun lisansüstü
mezunu, %11.3 (n=40)‟ünün fakülte mezunu, %11.3 (n=40)‟ünün ön lisans mezunu,
%25.0 (n=88)‟inin lise mezunu, %13.1 (n=46)‟inin ortaokul mezunu, %34.1
(n=120)‟inin ilkokul mezunu, %4.3 (n=15)‟ünün ise diğer (okula gitmemiĢ) gruba ait
olduğu görülmektedir. Annelerinin eğitim durumlarına bakıldığında 1/3‟inden fazlası
(n=120) ilkokul mezunu oldukları görülmektedir.
Tablo 3.10. Çocukların Anne Mesleklerine Göre Dağılımı
Anne Mesleği

n

%

Ev Hanımı

291

82.6

Memur

53

15.0

Esnaf

2

0.6

ĠĢçi

2

0.6

Serbest

2

0.6

Diğer

2

0.6

352

100.0

Toplam
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Tablo 3.10. incelendiğinde, annelerin %82.6 (n=291)‟sı ev hanımı,
%15.0(n=53)‟i memur, %0.6 (n=2)‟sı esnaf, %0.6 (n=2)‟sı iĢçi, %0.6 (n=2)‟sı
serbest, %0.6 (n=2)‟sı ise diğer meslek grubuna sahip oldukları görülmektedir.
Çocukların annelerinin büyük çoğunluğunun ev hanımı olduğu görülmektedir.
Tablo 3.11. Çocukların Babalarının YaĢlarına Göre Dağılımı
Baba YaĢı

n

%

20-25

0

0.0

26-30

34

9.7

31-35

137

38.9

36-40

100

28.4

41 ve üstü

81

23.0

Toplam

352

100.0

Tablo 3.11. Çocukların babalarının yaĢlarına göre dağılımı incelendiğinde,
babaların %9.7 (n=34)‟sinin 26-30 yaĢ aralığında olduğu, %38.9 (n=137)‟unun 31-35
yaĢ aralığında olduğu, %28.4 (n=100)‟ünün 36-40 yaĢ aralığında olduğu, %23.0
(n=81)‟ünün ise 41 ve üstü yaĢlarda olduğu görülmektedir. ÇalıĢma grubunu
oluĢturan babaların yaĢlarına bakıldığında babaların çoğunluğunun 31-35 yaĢ
aralığında yer aldığı ve bununla birlikte grubun %67‟inden fazlası 31-35 ile 36-40
yaĢ aralıklarındaki babalardan oluĢtuğu söylenebilir. ÇalıĢma grubunda 20-25 yaĢ
aralığında baba olmadığı görülmektedir.
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Tablo 3.12. Çocukların Baba Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Baba Eğitim Durumu

n

%

Lisansüstü

11

3.1

Fakülte

83

23.6

Ön Lisans

58

16.5

Lise

120

34.1

Ortaokul

25

7.1

Ġlkokul

54

15.3

Diğer

1

0.3

352

100.0

Toplam

Tablo 3.12‟nin verilerinde görüldüğü üzere, babaların %3.1 (n=11)‟inin
lisansüstü mezunu, %23.6 (n=83)‟sının fakülte mezunu, %16.5 (n=58)‟inin ön lisans
mezunu, %34.1 (n=120)‟inin lise mezunu, %7.1 (n=25)‟inin ortaokul mezunu, %15.3
(n=54)‟ünün ilkokul mezunu, %0.3 (n=1)‟ünün ise diğer (okula gitmemiĢ) gruba ait
olduğu görülmektedir. Babalarının eğitim durumlarına bakıldığında 1/3‟inden fazlası
(n=120) lise mezunu oldukları görülmektedir.

Tablo 3.13. Çocukların Baba Mesleklerine Göre Dağılımı
Baba Mesleği

n

%

ÇalıĢmıyor

9

2.5

Memur

158

44.9

Esnaf

58

16.5

ĠĢçi

21

6.0

Serbest

103

29.3

3

0.8

352

100.0

Diğer
Toplam

Tablo 3.13 incelendiğinde, babaların %2.5 (n=9)‟i çalıĢmıyor, %44.9
(n=158)‟u memur, %16.5 (n=58) ‟i esnaf, %6.0 (n=2)‟sı iĢçi, %29.3 (n=103)‟ü
serbest, %0.8 (n=3)‟inin ise diğer meslek grubuna sahip oldukları görülmektedir.
Çocukların babalarının büyük çoğunluğunun memur olduğu görülmektedir.
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Tablo 3.14. Çocukların Kendi Odalarının Olma Durumlarına Göre Dağılımı
Oda Durumu

n

%

Kendi Odası Var

249

70.7

Kendi Odası Yok

103

29.3

Toplam

352

100.0

Tablo 3.14‟ten elde edilen verilere bakıldığında, çalıĢma grubunu oluĢturan
çocukların

%70.7

(n=249)‟sinin

kendilerine

ait

odasının

olduğu,

%29.3

(n=103)‟ünün ise kendilerine ait odasının olmadığı görülmektedir. Çocukların
%70‟ten fazlasının kendilerine ait odasının olduğu sonucu çıkarılabilir.

3.3. Veri Toplama Araçları
AraĢtırmanın veri toplama araçları Ģunlardır;
•

AraĢtırmacı tarafından hazırlanan KiĢisel Bilgi Formu

•

Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi (SĠMĠBT)

•

Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeği Ebeveyn Formu (EKRÖ/K)

•

Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)

•

Çocuk-Anababa ĠliĢki Ölçeği (ÇAĠÖ)

3.3.1. KiĢisel Bilgi Formu
AraĢtırmacı tarafından geliĢtirilen kiĢisel bilgi formu çocukların ve ailelerinin
demografik bilgilerini içermektedir. Çocukların demografik bilgileri olarak; çocuğun
yaĢı, çocuğun cinsiyeti, ölçeği kimin doldurduğu, ailenin ekonomik durumu, ailenin
yapısı, ölçek uygulanan çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi, kardeĢ
sayısı, ölçek uygulanan çocuğun doğum sırası, anne-babanın yaĢı, anne-babanın
eğitim durumu, anne-babanın mesleği, anne-babanın medeni durumu, ailenin
oturduğu evin kira olup olmadığı, çocuğun kendine ait bir odasının olup olmadığı, ile
ilgili bilgiler içermektedir.
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3.3.2. Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi (SĠMĠBT)
Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi, çocuğun nasıl düĢündüğü;
kavrama, fikir geliĢtirme, anlam çıkarma, problem çözme ve bilgi edinme yeteneği
ve

iĢitsel

olarak

algıladığı

Ģeyleri

nasıl

sıralayabildiği,

anlayabildiği,

yorumlayabildiği ve iliĢkilendirebildiği hakkındaki konularda bilgi vermektedir.
SĠMĠBT bir deneğin iĢitsel düĢünme ve muhakeme kalitesi ve miktarını, bir çocuğun
anlam çıkarma ve iĢitsel olarak algıladığı Ģeylerden çıkan düĢünceleri uygulayıp
kullanabilme yeteneklerini ölçmektedir. Birçok soru ve açıklama bir çocuğun evdeki
eğitiminden ve okuldaki eğitiminden öğrendiklerini yansıtırken, bu testin amacı
çocuğun öğrendikleri ile ne yaptığını belirlemektir. SĠMĠBT‟in baĢka bir amacı ise
çocuğun bir soru ve açıklamadaki anahtar kelimeleri nasıl iyi bir Ģekilde
algılayabileceğini ve bu anahtar kelimelerin cevabın ipuçlarını tespit ettiğini veya
cevabın kendisi olduğunu bilmesini değerlendirmektir. SĠMĠBT, 60-72 aylarındaki
çocukların ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerilerini değerlendirmektedir.
Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Test‟i Gardner (1992)‟ın “Test
of Auditory Reasoning and Processing Skills-TARPS” temel alınarak geliĢtirilmiĢtir.
Gardner‟ın ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi 5-14 yaĢ çocuklarının ĠĢitsel
Muhakeme ve ĠĢlem Becerini ölçen, 8 farklı boyutta hazırlanmıĢ, 90 açık uçlu
sorudan oluĢmaktadır. SĠMĠBT‟ te, TARPS‟da yer alan alt boyutlar aynen alınmıĢtır.
Fakat Doğrusal Yönlendirme boyutu 60-72 ay grubu okul öncesi çocuklarına uygun
olmadığı için SĠMĠBT‟ te çıkarılmıĢtır. Ayrıca içerik geçerliği kapsamında uzman
görüĢleri doğrultusunda Sebep bulma ve Anlama alt boyutları Nedensel Muhakeme
baĢlığı altında birleĢtirilmiĢtir. Dolayısıyla SĠMĠBT, 6 alt boyut ve toplam 31 açık
uçlu sorudan oluĢmaktadır (Er, 2012).
SĠMĠBT‟in her çocuğa bireysel olarak uygulanması gerekmektedir. Test
çocukların temposuna bağlı olarak 10 ila 20 dakika arasında bir sürede
tamamlanabilmektedir ve yaklaĢık 5 dakikada puanlanabilmektedir. SĠMĠBT, daha
öncede belirtildiği gibi 31 adet açık uçlu sorudan oluĢmaktadır. Bunlardan bazıları
soru cümleleri, bazıları ise yarım bırakılmıĢ ve tamamlanması istenen cümlelerdir.
SĠMĠBT‟de alt test soruları karıĢık olarak düzenlenmiĢtir. Çocuğa, her sorunun doğru

73

cevabı için 1, yanlıĢ cevabı için 0 puan verilmektedir. SĠMĠBT psikologlar, konuĢma
ve dil patologları, öğrenme uzmanları, öğretmenler, danıĢmanlar, rehber danıĢmanlar,
mesleki terapistler ve diğer profesyoneller tarafından uygulanabilir. SĠMĠBT,
aĢağıdaki iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerini ölçmektedir. Bunlar;
Genel Bilgi (General Information); Çocuğun okuldaki eğitimden, kendi
gözlemlerinden, araĢtırmalarından, deneyimlerinden ve evden elde ettiği olaylar
bilgisini değerlendirmektedir. Testte Genel Bilgi düzeyine yönelik 1., 10., 23., 28.,
31., maddeler olmak üzere 5 soru yer almaktadır.
Analojik Tamamlamalar (Analogical Completions); Birinci terimin ikinci
terimi tamamladığı gibi üçüncü terimle de aynı iliĢkiye sahip dördüncü terim olan bir
kelime ile üçüncü terimi tamamlama yeteneğini ifade etmektedir. Bir baĢka ifade ile
çocuklara daha önce tamamlanmıĢ bir cümle verilerek devamında gelen cümleyi
benzeri bir Ģekilde tamamlayabilmelerinin ölçüldüğü alandır. 2., 8., 9., 13., 17.,
sorular olmak üzere toplam 5 soruluk bir kısımdan oluĢmaktadır.
Nedensel Muhakeme; Gardner‟ın (1992) geliĢtirdiği ĠĢitsel Muhakeme ve
ĠĢlem Becerileri Testinin (Test of Auditory Reasoning and Processing SkillsTARPS), Sebep Bulma ve Anlama boyutları gelen uzman görüĢleri doğrultusunda
Nedensel Muhakeme baĢlığı altında birleĢtirilmiĢtir. Nedensel Muhakeme, çocuğun
bir Ģeyin varlığının nedenini göstermekte sağduyu ve pratik fikirler uygulayabilme
yeteneğini ölçmektedir. Çocukların iliĢkileri görme, sosyal durumları çözme ve
verilen olaylardan kesintiler yapma ile ilgisi bulunan anlama, düĢünceleri kavrama ve
konuyu kavramsallaĢtırma yeteneğini ölçmektedir. 3., 7., 11., 18., 26., 27., sorular
olmak üzere toplam 6 sorudan oluĢmaktadır.
Benzerlikler (Similarities); Çocuğun iki ya da fazla nesne veya düĢünce
arasındaki özdeĢlik ve benzerlikleri fark edebilme yeteneğini; birbirine benzeyen iki
ya da daha fazla nesne veya düĢünce arasındaki tek bir kavramı ya da ortak unsuru
belirleyebilme

yeteneğini

ölçmektedir.

Testte

5

soru

ile

benzerlikler

değerlendirilmektedir. Bunlar, 4., 14., 19., 22., 25., maddelere ait sorular sorulardır.
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Aritmetik (Matematiksel) Muhakeme (Aritmetical Reasoning); Çocuğun
aritmetik bir problemi çözmekte mantık kullanma yeteneğini ya da sayısal iliĢkiler
kurma veya sayı iliĢkilerinde bulunan aritmetik problemleri çözme yeteneğini
ölçmektedir. ĠMĠBT de Aritmetik Muhakemeyi kapsayan toplam 5 maddelik soru
bulunmaktadır. Bunlar; 5., 12., 16., 20., 30., maddelerdir.
Sözel Anlamsızlıklar (Verbal Absurdities); Sözlü bir açıklamanın
anlamsızlıklarını veya saçmalıklarını bulma ve bunun neden anlamsızlık ve saçmalık
olduğunu muhakeme edebilme yeteneğini değerlendiren sözel anlamsızlıklar 6., 15.,
21., 24., 29., maddelerden oluĢan toplam 5 soruyu içermektedir.
3.3.3. Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeği Ebeveyn Formu
Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği (EKRÖ), ebeveynlerin çocuğu kabullenme ve
reddetme davranıĢlarına ait algılamasını ölçmek üzere Rohner, Saavedra ve Granum
(1978) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Toplam 60 maddeden oluĢan ölçeğin 4 alt ölçeği
vardır:
1)Sıcaklık ve sevgi (tersi soğukluk) (20 madde),
2) DüĢmanlık (15 madde),
3) Kayıtsızlık ve ihmal (15 madde),
4) AyrıĢmamıĢ reddetme (10 madde).
Ebeveyn reddini ölçen 4 alt ölçeğe 5. alt ölçek olan Kontrol Ölçeğinin (13 madde)
eklenmesiyle EKRÖ, Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeği (EKRÖ/K Ebeveyn
formu) olarak adlandırılarak 73 maddelik son halini almıĢtır.
Ölçekte yer alan her madde için “ 4 = hemen hemen her zaman doğru”, “ 3 =
bazen doğru”, “ 2 = nadiren doğru” ve “ 1 = hemen hemen hiçbir zaman doğru değil”
olarak 4‟lü Likert tipi seçeneklerden birinin iĢaretlenmesi istenir. Sıcaklık ve sevgi
ölçeğindeki tüm maddeler tersine puanlanarak düĢmanlık, kayıtsızlık ve ihmal,
ayrıĢmamıĢ reddetme ölçeklerinden alınan puanlara eklenir. Böylece, alt testlerden
alınan puanlar toplam reddetme puanını verir. Bu 4 alt ölçekten alınan toplam
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puanlar 60 (en düĢük) ile 240 (en yüksek) arasında değiĢmektedir. Yüksek puan
yüksek düzeyde reddetmeyi göstermektedir.
Khaleque ve Rohner (2002) 1977‟den 2000‟e kadar farklı kültürlerde
yapılmıĢ olan birçok araĢtırmayı içeren bir meta-analiz çalıĢması yaparak ebeveyn
reddini ölçen 4 alt ölçek için iç tutarlılığı .84 civarında bulmuĢtur. Ölçeğin yapı
geçerliliği ise faktör analiziyle incelenmiĢtir. Sonuçlar maddelerin red ve kabul
olmak üzere iki ana boyut üzerinde toplandığını göstermiĢtir. Ayrıca, red ve kabul
faktörleri arasındaki .50 civarında bulunan korelasyon bu iki faktörün birbirinden
bağımsız olmadığını ve tek bir boyutun (sıcaklık) uçlarını temsil ettiklerini ortaya
koymuĢtur. Kontrol alt ölçeği ise ebeveynlerin, çocuklarının davranıĢlarını
düzenlemeye ve idare etmeye yönelik davranıĢlarını değerlendirmektedir. 13
maddelik bu alt ölçekten alınan 13-26 arasındaki puanlar düĢük kontrolü, 27-39
arasındaki puanlar orta derecedeki kontrolü, 40-45 arasındaki puanlar sıkı kontrolü
ve 46-52 arasındaki puanlar ise katı/kısıtlayıcı kontrolü göstermektedir. Kontrol alt
ölçeği için yapılan meta-analiz çalıĢması sonucunda ölçeğin iç tutarlılığı .70 olarak
bulunmuĢtur. Yapılan faktör analizi sonucunda maddelerin izin vericilik ve katılık
olmak üzere iki ana boyut üzerinde toplanması ölçeğin yapı geçerliliğini
göstermektedir.
Ebeveyn Kabul-Red ölçeğinin Türkçe‟ye uyarlaması ilk olarak Anjel ve
Erkman (1993) tarafından yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada ölçeğin iç tutarlılığı .90 olarak
bulunmuĢtur. Ölçeğin yapı geçerliği, Aile Ortamı Ölçeği ve Aile Hayatı ve Çocuk
YetiĢtirme Tutumu Ölçeği ile yapılan karĢılaĢtırılmalar sonucunda belirlenmiĢtir
(Anjel ve Erkman, 1993). Bulgulara göre, bu ölçekte yüksek puan alan anneler Aile
Ortamı Ölçeği‟nin “birlik beraberlik” alt testinden ve Aile Hayatı ve Çocuk
YetiĢtirme Tutumu Ölçeği‟nin “demokrasi” alt testinden düĢük puan almıĢlardır. Bu
anneler aynı zamanda, Aile Hayatı ve Çocuk YetiĢtirme Tutumu Ölçeği‟nin “ev
kadınlığı rolünü reddetme” ve “sıkı disiplin” alt testlerinden anlamlı düzeyde yüksek
puan almıĢlardır. EKRÖ‟ye Kontrol alt ölçeğinin eklenmesiyle EKRÖ/K‟nin
güvenirlik analizleri Erkman (2004) tarafından tekrarlanmıĢtır. Ölçeğin geneline ait
iç tutarlık .74 olarak bulunurken sıcaklık, düĢmanlık, kayıtsızlık ve ihmal,
ayrıĢmamıĢ reddetme alt ölçekleri için iç tutarlık katsayıları sırasıyla .79, .83, .68 ve
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.59 olarak bulunmuĢtur. Kontrol alt ölçeğine ait iç tutarlık ise .69 olarak bulunmuĢtur
(Erkman, 2004). AraĢtırmada EKRÖ/K‟ nin 73 maddelik bu uyarlaması
kullanılmıĢtır.
3.3.4. Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)
ETÖ, bu çalıĢmada, araĢtırmacı tarafından ebeveynlerin 2-6 yaĢ arasındaki
çocuklarına olan davranıĢlarını ölçmek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. 2-6 yaĢ arasında
çocuğu olan ebeveynlere uygulanabilen ölçek, Demokratik, otoriter, aĢırı koruyucu
ve izin verici olmak üzere 4 alt boyuttan ve 46 maddeden oluĢmaktadır. Hazırlanan
ölçek Likert Tarzı‟ndadır. OluĢturulan maddeler davranıĢ biçimleri Ģeklindedir ve her
bir davranıĢ biçiminin karĢısında cevaplayıcıların seçecekleri, sıklık oranlarına göre
farklılaĢan 5 seçenek bulunmaktadır. Bunlar; “Her zaman böyledir”; “Çoğunlukla
böyledir”; “Bazen böyledir”; “Nadiren böyledir” ve “Hiçbir zaman böyle değildir”
Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. Böylece yanıtlayan anne-babaların, bahsedilen davranıĢı ne
sıklıkta yaptıklarını ifade etmeleri sağlanmıĢtır. Her madde için bu seçeneklerden biri
iĢaretlenmektedir. “Her zaman böyledir” 5 puan; “Çoğunlukla böyledir” 4 puan;
“Bazen böyledir” 3 puan; “Nadiren böyledir” 2 puan ve “Hiçbir zaman böyle
değildir” 1 puan almaktadır. Her boyuttan alınan puanlar ayrı ayrı hesaplanarak her
boyut için bir puan elde edilmektedir. Bir boyuttan yüksek puan almak o boyutun
temsil ettiği davranıĢ Ģeklini benimsemek anlamına gelmektedir.
ETÖ‟nün geçerlik ve güvenirlik çalıĢması araĢtırmacı tarafından yapılmıĢtır
ve Cronbach Alfa değerlerinin Demokratik boyut için .83, Otoriter boyut için .76,
AĢırı Koruyucu boyut için .75 ve izin Verici boyut için ise .74 olarak bulunmuĢtur
(Karabulut Demir, 2007)
3.3.5. Çocuk-Anababa ĠliĢki Ölçeği (ÇAĠÖ)
Ölçek Robert C. Pianta tarafından 1992 yılında anne baba çocuk iliĢkisini
anlamak amacı ile geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin maddeleri hazırlanırken anne çocuk
etkileĢimi literatüründen, bağlanma teorisinden ve Bağlanma Q-Set (Waters ve Dean,
1985) ölçeğinden yararlanılmıĢtır.
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Ölçeğin orjinali üç alt boyuttan oluĢmaktadır. ÇatıĢma alt boyutu 14 madde,
Bağlanma alt boyutu 6 madde ve olumlu iliĢki boyutu alt boyutu 10 madde olmak
üzere toplam 30 maddeden oluĢmuĢtur. Ölçek 5‟li Likert tipi bir ölçek olup (1)
Kesinlikle uygun değil, (5) Kesinlikle çok uygun arasında yanıtlanmaktadır. Ölçekte
olumlu ve olumsuz ifadeler vardır ve olumsuz ifadeler tersine çevrilerek
puanlanmaktadır. (1)Kesinlikle uygun değil 5 puan , (5) kesinlikle çok uygun 1
puandır.
Pianta (1992), çalıĢmasında ölçeğin normları 4,5-5,5 yaĢlarında çocukları olan
714 anne babadan elde edilmiĢtir. Sonuçlara göre her bir alt boyut için Cronbach α
katsayıları sırasıyla ÇatıĢma .83, Olumlu iliĢki boyutu .72 ve Bağlanma .50 dir.
National Institute of Child Health and Human Development (Ulusal Çocuk Sağlığı
Ve Ġnsan GeliĢimi Entstitüsü) kapsamında yapılan çalıĢmada CPRS ölçeği
kullanılmıĢ, 10 farklı eyaletten veriler elde edilmiĢ, okul öncesi eğitim kurumlarına
devam eden 1364 çocuğun annesine ölçek uygulanmıĢ, 1 yıl sonra ölçeğin tekrar
uygulaması yapılmıĢtır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik açısından yeterli olduğuna
karar verilmiĢtir (Akgün ve YeĢilyaprak, 2010).
3.4. Verilerin Toplanması
AraĢtırmada

kullanılan

ölçeklerin

uygulanması

iki

aĢamada

gerçekleĢtirilmiĢtir. Öncelikle ebeveynlere uygulanan ölçek formları ebeveynlere
ulaĢtırılıp özellikle annelerin doldurmaları istenmiĢtir. Okur-yazar olmayan anneler
için de okuma yazması olan aile üyelerinin form maddelerini anneye okuması
yoluyla doldurmaları sağlanmıĢtır. Daha sonraki aĢamada ise ölçek formlarını
tamamlayan annelerin çocuklarına araĢtırmacı tarafından Selçuk ĠĢitsel Muhakeme
ve ĠĢlem Becerileri Testi‟ni uygulanmıĢtır.

3.5. Verilerin Analizi
Öncelikli olarak Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi
(SĠMĠBT)‟ne göre çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri puanları ve
Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeği (EKAR/K)‟ne göre annelerin çocuklarını kabul-
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red ve kontrol puanları, Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)‟ne göre annelerin demokratik,
otoriter, aĢırı koruyucu ve izin verici tutumları ve Çocuk-Anababa ĠliĢki Ölçeği
(ÇAĠÖ)‟ne göre de annelerin çocuklarına karĢı olumlu iliĢki-çatıĢma puanları
bulunmuĢtur. AraĢtırmanın bağımlı değiĢkeni ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri,
bağımsız değiĢkenleri ise annelerin çocuğu kabul-red düzeyi, annelerin çocuğu
kontrol düzeyi, annelerin demokratik tutumu, otoriter tutumu, aĢırı koruyucu tutumu
ve izin verici tutumu, anne-çocuk iliĢki düzeyi ve anne ve babanın yaĢı, eğitim
düzeyi ve mesleklerinden oluĢmaktadır.
AĢağıda araĢtırmanın bağımsız değiĢkenlerine ait En Küçük-En Büyük, n, X ,
S Değerleri ve bağımsız değiĢkenlerine ait her bir alt grupta yer alan annelerin
sayıları ve puan aralığı verilmiĢtir.
Tablo 3.15. Annelerin Kabul-Red Düzeyi Puanlarına ĠliĢkin En Küçük-En
Büyük, n, X ve S Değerleri

Anne Kabul-Red Düzeyi

n

En Küçük

En Büyük

X

S

352

60

157

84.71

14.896

Anneler kabul-red düzeyleri bakımından üç gruba ayrılmıĢtır. Gruplar
oluĢturulurken çalıĢmaya alınan annelerin kabul-red düzeyi puan ortalaması (84.71)
ve standart sapması (14.896) hesaplanmıĢtır (Bkz. Tablo 3.15). Normal dağılım
içinde ortalamanın +1 standart sapma sağı ile -1 standart sapma solu arasında kalan
anne kabul-red düzeyi puanına sahip anneler kabul-red düzeyi orta düzeyde;
ortalamanın +1 standart sapma değerinin üstünde kabul-red düzeyi puanına sahip
annelerin (X+S= 100) kabul-red düzeyi yüksek düzeyde; ortalamanın -1 standart
sapma değerinin altında kabul-red düzeyi puanına sahip annelerin (X-S= 70) kabulred düzeyi düĢük düzeyde olarak sınıflandırılmıĢtır. Tablo 3.16‟de her bir alt grupta
yer alan annelerin sayıları ve puan aralığı verilmiĢtir.
Tablo 3.16. Anne Kabul-Red Düzeyi Puanları
Anne Kabul-Red Düzeyi

n

Puan Aralığı

DüĢük Düzey Red

54

60-69

Orta Düzey Red

248

70-100

Yüksek Düzey Red

50

101-157
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Anneler, Kontrol Düzeyi bağımsız değiĢkenine göre; üç gruba ayrılmıĢtır.
Gruplar oluĢturulurken çalıĢmaya alınan annelerin kontrol düzeyi puan ortalaması
(42.03) ve standart sapması (4.492) hesaplanmıĢtır (Bkz. Tablo 3.17).
Tablo 3.17. Annelerin Kontrol Düzeyi Puanlarına ĠliĢkin En Küçük-En
Büyük, n, X ve S Değerleri

Anne Kontrol Düzeyi

n

En Küçük

En Büyük

X

S

352

25

51

42.03

4.492

Normal dağılım içinde ortalamanın +1 standart sapma sağı ile -1 standart
sapma solu arasında kalan anne kontrol düzeyi puanına sahip annelerin kontrol
düzeyi orta düzeyde; ortalamanın +1 standart sapma değerinin üstünde anne kontrol
düzeyi puanına sahip annelerin (X+S=47) anne kontrol düzeyi yüksek düzeyde;
ortalamanın -1 standart sapma değerinin altında anne kontrol düzeyi puanına sahip
annelerin (X-S=38) anne kontrol düzeyi düĢük düzeyde olarak sınıflandırılmıĢtır.
Tablo 3.18‟da her bir alt grupta yer alan annelerin sayıları ve puan aralığı verilmiĢtir.
Tablo 3.18. Anne Kontrol Düzeyi Puanları
Anne Kontrol Düzeyi

n

Puan Aralığı

DüĢük Düzey Kontrol

76

25-37

Orta Düzey Kontrol

216

38-47

Yüksek Düzey Kontrol

60

48-51

Anneler, demokratik tutum düzeyleri bakımından üç gruba ayrılmıĢtır.
Gruplar oluĢturulurken çalıĢmaya alınan annelerin demokratik tutum puan ortalaması
(73.36) ve standart sapması (9.526) hesaplanmıĢtır (Bkz. Tablo 3.19).
Tablo 3.19. Annelerin Demokratik Tutum Düzeyi Puanlarına ĠliĢkin En
Küçük-En Büyük, n, X ve S Değerleri

Demokratik Tutum Düzeyi

n

En Küçük

En Büyük

X

S

352

20

105

73.36

9.526
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Normal dağılım içinde ortalamanın +1 standart sapma sağı ile -1 standart
sapma solu arasında kalan demokratik tutum düzeyi puanına sahip annelerin
demokratik tutum düzeyi orta düzeyde; ortalamanın +1 standart sapma değerinin
üstünde demokratik tutum düzeyi puanına sahip annelerin (X+S=83) demokratik
tutum düzeyi yüksek düzeyde; ortalamanın -1 standart sapma değerinin altında
demokratik tutum düzeyi puanına sahip annelerin (X-S=64) demokratik tutum düzeyi
düĢük düzeyde olarak sınıflandırılmıĢtır. Tablo 3.20‟de her bir alt grupta yer alan
annelerin sayıları ve puan aralığı verilmiĢtir.
Tablo 3.20. Anne Demokratik Tutum Düzeyi Puanları
Anne Demokratik Tutum Düzeyi

n

Puan Aralığı

DüĢük Düzey Demokratik Tutum

65

20-63

Orta Düzey Demokratik Tutum

229

64-83

Yüksek Düzey Demokratik Tutum

57

84-105

Anneler, otoriter tutum düzeyleri bakımından üç gruba ayrılmıĢtır. Gruplar
oluĢturulurken çalıĢmaya alınan annelerin otoriter tutum puan ortalaması (20.78) ve
standart sapması (7.460) hesaplanmıĢtır (Bkz. Tablo 3.21)
Tablo 3.21. Annelerin Otoriter Tutum Düzeyi Puanlarına ĠliĢkin En KüçükEn Büyük, n, X ve S Değerleri

Otoriter Tutum Düzeyi

n

En Küçük

En Büyük

X

S

352

7

74

20.78

7.460

Normal dağılım içinde ortalamanın +1 standart sapma sağı ile -1 standart
sapma solu arasında kalan otoriter tutum puanına sahip annelerin otoriter tutum
düzeyi orta düzeyde; ortalamanın +1 standart sapma değerinin üstünde otoriter tutum
puanına sahip annelerin (X+S=28) otoriter tutum düzeyi yüksek düzeyde;
ortalamanın -1 standart sapma değerinin altında otoriter tutum puanına sahip
annelerin (X-S=13) otoriter tutum düzeyi düĢük düzeyde olarak sınıflandırılmıĢtır.
Tablo 3.22‟de her bir alt grupta yer alan annelerin sayıları ve puan aralığı verilmiĢtir.
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Tablo 3.22. Anne Otoriter Tutum Düzeyi Puanları
Anne Otoriter Tutum Düzeyi

n

Puan Aralığı

DüĢük Düzey Otoriter Tutum

64

7-13

Orta Düzey Otoriter Tutum

237

13-28

Yüksek Düzey Otoriter Tutum

51

28-74

Anneler, aĢırı koruyucu tutum düzeyleri bakımından üç gruba ayrılmıĢtır.
Gruplar oluĢturulurken çalıĢmaya alınan annelerin aĢırı koruyucu tutum puan
ortalaması (36.20) ve standart sapması (6.290) hesaplanmıĢtır (Bkz. Tablo 3.23).
Tablo 3.23. Annelerin AĢırı Koruyucu Tutum Düzeyi Puanlarına ĠliĢkin En
Küçük-En Büyük, n, X ve S Değerleri

AĢırı Koruyucu Tutum Düzeyi

n

En Küçük

En Büyük

X

S

352

18

49

36.20

6.290

Normal dağılım içinde ortalamanın +1 standart sapma sağı ile -1 standart
sapma solu arasında kalan aĢırı koruyucu tutum düzeyi puanına sahip annelerin aĢırı
koruyucu tutum düzeyi orta düzeyde; ortalamanın +1 standart sapma değerinin
üstünde aĢırı koruyucu tutum düzeyi puanına sahip annelerin (X+S=42) aĢırı
koruyucu tutum düzeyi yüksek düzeyde; ortalamanın -1 standart sapma değerinin
altında aĢırı koruyucu tutum puanına sahip annelerin (X-S=30) anne aĢırı koruyucu
tutum düzeyi düĢük düzeyde olarak sınıflandırılmıĢtır. Tablo 3.24.‟de her bir alt
grupta yer alan annelerin sayıları ve puan aralığı verilmiĢtir.
Tablo 3.24. Anne AĢırı Koruyucu Tutum Düzeyi Puanları
Anne AĢırı Koruyucu Tutum Düzeyi

n

Puan Aralığı

DüĢük Düzey AĢırı Koruyucu Tutum

58

18-30

Orta Düzey AĢırı Koruyucu Tutum

215

30-42

Yüksek Düzey AĢırı Koruyucu Tutum

79

42-49

Anneler, izin verici tutum düzeyleri bakımından üç gruba ayrılmıĢtır. Gruplar
oluĢturulurken çalıĢmaya alınan annelerin izin verici tutum puan ortalaması (19.88)
ve standart sapması (5.471) hesaplanmıĢtır (Bkz. Tablo 3.25)
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Tablo 3.25. Annelerin Ġzin Verici Tutum Düzeyi Puanlarına ĠliĢkin En
Küçük-En Büyük, n, X ve S Değerleri

Ġzin Verici Tutum Düzeyi

n

En Küçük

En Büyük

X

S

352

8

39

19.88

5.471

Normal dağılım içinde ortalamanın +1 standart sapma sağı ile -1 standart
sapma solu arasında kalan izin verici tutum puanına sahip annelerin izin verici tutum
düzeyi orta düzeyde; ortalamanın +1 standart sapma değerinin üstünde izin verici
tutum puanına sahip annelerin (X+S=25) izin verici tutum düzeyi yüksek düzeyde;
ortalamanın -1 standart sapma değerinin altında izin verici tutum puanına sahip
annelerin (X-S=14) izin verici tutum düzeyi düĢük düzeyde olarak sınıflandırılmıĢtır.
Tablo 3.26.‟de her bir alt grupta yer alan annelerin sayıları ve puan aralığı
verilmiĢtir.
Tablo 3.26. Anne Ġzin Verici Tutum Düzeyi Puanları
Anne Ġzin Verici Tutum Düzeyi

n

Puan Aralığı

DüĢük Düzey Ġzin Verici Tutum

58

8-14

Orta Düzey Ġzin Verici Tutum

221

14-25

Yüksek Düzey Ġzin Verici Tutum

73

25-39

Anneler, çocuk-anne iliĢki düzeyleri bakımından üç gruba ayrılmıĢtır. Gruplar
oluĢturulurken çalıĢmaya alınan annelerin çocuk-anne iliĢki düzeyi puan ortalaması
(95.32) ve standart sapması (12.373) hesaplanmıĢtır (Bkz. Tablo 3.27).
Tablo 3.27. Çocuk-Anne ĠliĢkisi Puanlarına ĠliĢkin En Küçük-En Büyük, n,

X ve S Değerleri

Çocuk-Anne ĠliĢkisi (ÇAĠÖ)

n

En Küçük

En Büyük

X

S

352

36

128

95.32

12.373

Normal dağılım içinde ortalamanın +1 standart sapma sağı ile -1 standart
sapma solu arasında kalan çocuk-anne iliĢki puanına sahip annelerin çocuk-anne
iliĢki düzeyi orta düzeyde; ortalamanın +1 standart sapma değerinin üstünde çocukanne iliĢki puanına sahip annelerin (X+S=108) çocuk-anne iliĢki düzeyi yüksek
düzeyde; ortalamanın -1 standart sapma değerinin altında çocuk-anne iliĢki puanına
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sahip annelerin (X-S=83) çocuk-anne iliĢki düzeyi düĢük olarak sınıflandırılmıĢtır.
Tablo 3.28‟da her bir alt grupta yer alan annelerin sayıları ve puan aralığı verilmiĢtir.
Tablo 3.28. Çocuk-Anne ĠliĢki Düzeyi Puanları
Çocuk-Anne ĠliĢki Düzeyi

n

Puan Aralığı

DüĢük Düzey Olumlu ĠliĢki(ÇatıĢma)

73

36-83

Orta Düzey Olumlu ĠliĢki

221

84-108

Yüksek Düzey Olumlu ĠliĢki

58

109-128

Verilerin istatistiksel analizi bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢken üzerine
etkilerini ortaya koyacak bir desen içinde incelenmiĢtir.
AraĢtırmaya katılan annelerin çocuğu kabul-red düzeyi, annelerin çocuğu
kontrol düzeyi, annelerin demokratik tutum, otoriter tutum, aĢırı koruyucu tutum ve
izin verici tutum düzeyleri ile anne-çocuk iliĢkisi, iĢitsel muhakeme ve iĢlem
becerileri puanları üzerindeki etkisini saptamak amacıyla “tek yönlü varyans analizi
(ANOVA)” kullanılmıĢ ve farklılıklar Tukey Testi ile değerlendirilmiĢtir.
AraĢtırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 19.0 paket programı
kullanılarak analiz edilmiĢtir. Verilerin analizinde önem düzeyi 0.05 olarak
benimsenmiĢtir.
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BÖLÜM IV

BULGULAR
Bu bölümde araĢtırma bulgularına yer verilmiĢtir. AraĢtırmada elde edilen
bulgular araĢtırmanın alt amaçları doğrultusunda aĢağıda verilmiĢtir.

1.

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60 -72 aylık

çocukların Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan
ortalamaları, annelerin çocuklarını kabul-red düzeyine göre farklılaĢmakta
mıdır?
Tablo 4.1. Annelerin Çocuklarını Kabul-Red Düzeylerine Göre Selçuk ĠĢitsel
Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi Puanlarına ĠliĢkin F Testi Sonuçları
Anne Kabul-Red Düzeyi

n

X

S

DüĢük Düzey Red

54

18.31

5.113

Orta Düzey Red

248

18.03

6.241

Yüksek Düzey Red

50

16.88

5.177

F

P

.929

.396

Anlam

p>0.05

Tablo 4.1‟de çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerinin annelerin
çocuklarını kabul-red düzeylerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını test etmek
amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonucu; düĢük düzey red grubundaki
annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan
ortalamalarının en yüksek olduğu (18.31), orta düzey red grubundaki annelerin
çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamalarının
(18.03), düĢük düzey red grubundaki annelerin çocuklarının puan ortalamalarına göre
düĢük, yüksek düzey red grubundaki annelerin çocuklarının puan ortalamalarına göre
yüksek olduğu, yüksek düzey red grubundaki annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel
Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamalarının (16.88) en düĢük olduğu
saptanmıĢtır. Ancak yapılan Varyans Analizi sonucu gözlenen farkın anlamlı
olmadığını ortaya koymuĢtur (F=.929; p>0.05).
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2.

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60 -72 aylık

çocukların Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan
ortalamaları, annelerin çocuklarını kontrol etme düzeyine göre farklılaĢmakta
mıdır?
Tablo 4.2. Annelerin Çocuklarını Kontrol Düzeylerine Göre Çocukların
Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi Puanlarına ĠliĢkin F Testi
Sonuçları
Anne Kontrol Düzeyi

n

X

S

DüĢük Düzey Kontrol

76

18.87

4.986

Orta Düzey Kontrol

216

17.70

6.449

Yüksek Düzey Kontrol

60

17.47

5.024

F

P

1.295

.275

Anlam

p>0.05

Çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerinin annelerin çocuklarını
kontrol düzeylerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını test etmek amacıyla yapılan tek
yönlü varyans analizi sonucunun yer aldığı Tablo 4.2‟de; düĢük düzey kontrol
grubundaki annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi
puan ortalamalarının en yüksek olduğu (18.87), bu ortalamayı orta düzey kontrol
grubundaki annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi
puan ortalamalarının (17.70) takip ettiği, düĢük düzey kontrol grubundaki annelerin
çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamalarının
(17.47) en düĢük olduğu görülmektedir. Tablo 4.2. verilerine göre Selçuk ĠĢitsel
Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamaları düzeyler arasında doğrusal bir
iliĢki görülmektedir. Fakat Varyans Analizi istatistiksel olarak anlamlı değildir
(F=1.295; p>0.05).
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3.

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60 -72 aylık

çocukların Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan
ortalamaları, annelerin çocukları ile olan iliĢkilerine göre farklılaĢmakta mıdır?
Tablo 4.3. Annelerin Çocukları Ġle Olan ĠliĢkilerine Göre Çocukların Selçuk
ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi Puanlarına ĠliĢkin F Testi Sonuçları
Çocuk Anne ĠliĢkisi

n

X

S

73

16.71b

6.170

Orta Düzey Olumlu ĠliĢki

221

17.81b

5.683

Yüksek Düzey Olumlu ĠliĢki

58

19.83a

6.241

DüĢük Düzey Olumlu ĠliĢki
(ÇatıĢma Düzeyi)

F

P

4.634

.010

Anlam

p<0.05

a, b: Farklı harf taĢıyan ortalamalar arası fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.05).
Okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocukların annelerinin çocukları
ile olan iliĢkilerine göre Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi‟nin puan
ortalamalarının yer aldığı Tablo 4.3. incelendiğinde, düĢük düzey olumlu iliĢkiye
sahip olanların diğer bir ifadeyle çatıĢma düzeyinde olan annelerin çocuklarının
Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamasının 16.71, orta
düzey olumlu iliĢkiye sahip annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve
ĠĢlem Becerileri Testi Puan ortalamasının 17.81 ve yüksek düzey olumlu iliĢkiye
sahip annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan
ortalamasının 19.83 olduğu görülmektedir. Puan ortalamaları arasında görülen farkın
anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan Varyans analizi sonucunda F değeri 4.634
ve (p<0.05) olarak bulunmuĢtur. Yapılan Tukey Testi sonucuna göre düĢük düzey
olumlu iliĢkiye sahip anneler (çatıĢma düzeyi) (16.71) ile orta düzey olumlu iliĢkiye
sahip annelerin çocukları (17.81) Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi
puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark görülmemiĢtir (p>0.05). Ancak düĢük
düzey olumlu iliĢkiye sahip olan anneler (çatıĢma düzeyi) ile yüksek düzey olumlu
iliĢkiye sahip annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri
Testi puan ortalamaları arasında yüksek düzey olumlu iliĢkiye sahip olan annelerin
lehine anlamlı farklılık belirlenmiĢtir. Yine orta düzey olumlu iliĢkiye sahip anneler
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ile yüksek düzey olumlu iliĢkiye sahip annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel
Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamaları arasındaki farkın yüksek
düzey olumlu iliĢkiye sahip olanların lehine anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,05).

4.

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60 -72 aylık

çocukların Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan
ortalamaları, annelerin demokratik tutumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
Tablo 4.4. Annelerin Demokratik Tutumuna Göre Çocukların Selçuk ĠĢitsel
Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi Puanlarına ĠliĢkin F Testi Sonuçları
Annenin Demokratik Tutumu

n

X

S

DüĢük Demokratik Tutum

65

17.94

5.665

Orta Demokratik Tutum

229

18.15

6.006

Yüksek Demokratik Tutum

57

17.16

5.818

F

P

Anlam

.640

.528

p>0.05

DüĢük, orta ve yüksek düzeyde demokratik tutuma sahip annelerin
çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerisi Testi puan ortalamaları
arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan Varyans Analizi
sonuçlarının yer aldığı Tablo 4.4. incelendiğinde F değerinin .640 olduğu ve p>0.05
olduğu gözlenmektedir. Tabloya göre yüksek düzeyde demokratik tutuma sahip
annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerisi Testi puan
ortalaması 17.16, orta düzeyde demokratik tutuma sahip annelerin çocuklarının
Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerisi Testi puan ortalaması (18.15), düĢük
düzeyde demokratik tutuma sahip annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme
ve ĠĢlem Becerisi Testi puan ortalaması ise 17.94 dır. Farklı düzeyde demokratik
tutuma sahip annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerisi Testi
puan ortalamalarının birbirlerine yakın olduğu, dolayısıyla aralarında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark görülmemektedir. (p>0.05).
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5.

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60 -72 aylık

çocukların Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan
ortalamaları, annelerin otoriter tutumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
Tablo 4.5. Annelerin Otoriter Tutumuna Göre Çocukların Selçuk ĠĢitsel
Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi Puanlarına ĠliĢkin F Testi Sonuçları.
Annenin Otoriter Tutumu

n

X

S

DüĢük Otoriter Tutum

64

16.72

5.854

Orta Otoriter Tutum

237

18.41

6.017

Yüksek Otoriter Tutum

51

17.08

5.473

F

P

Anlam

2.663

.071

p>0.05

Tablo 4.5‟te görüldüğü gibi düĢük düzeyde otoriter tutuma sahip annelerin
çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalaması
16.72, orta düzeyde otoriter tutuma sahip annelerin çocuklarının iĢitsel muhakeme ve
iĢlem becerisi puan ortalaması 18.41 ve yüksek düzeyde otoriter tutuma sahip
annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan
ortalaması 17.08‟dir. Puan ortalamaları arasında görülen farkın anlamlılığını test
etmek amacıyla yapılan Varyans Analizi sonucunda F değeri 2.663 (p>0.05) olarak
bulunmuĢtur. Tablo 4.5 verilerine göre otoriter tutum düzeyi farklı olan annelerin
çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerisi Testi puan ortalamalarının
birbirlerine yakın olduğu ve ortalamalar arası farkın anlamlı olmadığı görülmektedir
(p>0.05).
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6.

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60 -72 aylık

çocukların Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan
ortalamaları, annelerin aĢırı koruyucu tutumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
Tablo 4.6. Annelerin AĢırı Koruyucu Tutumuna Göre Çocukların Selçuk
ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi Puanlarına ĠliĢkin F Testi Sonuçları
Annenin AĢırı Koruyucu Tutumu

n

X

S

DüĢük AĢırı Koruyucu Tutum

58

18.02

5.418

Orta AĢırı Koruyucu Tutum

215

18.06

6.225

Yüksek AĢırı Koruyucu Tutum

79

17.44

5.546

F

P

.317

.729

Anlam

p>0.05

Tablo 4.6. incelendiğinde, çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerinin
annelerin çocuklarına göstermiĢ oldukları aĢırı koruyucu tutum düzeylerine göre
farklılaĢıp farklılaĢmadığını test etmek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi
sonucu; orta düzey aĢırı koruyucu tutum gösteren gruba ait annelerin çocuklarının
Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamalarının en yüksek
olduğu (18.06), yüksek düzey aĢırı koruyucu tutum gösteren gruba ait annelerin
çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamalarının
en düĢük olduğu (17.44), düĢük düzey aĢırı koruyucu tutum gösteren gruba ait
annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan
ortalamalarının (18.02) ise ikinci sırada yer aldığı saptanmıĢtır. Tablo 4.6‟da verilen
değerlerinden de anlaĢılacağı gibi ortalamalar arası fark istatistiksel açıdan anlamlı
değildir (F=.317; p>0.05).
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7.

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60 -72 aylık

çocukların Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan
ortalamaları, annelerin izin verici tutumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
Tablo 4.7. Annelerin Ġzin Verici Tutumuna Göre Çocukların Selçuk ĠĢitsel
Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi Puanlarına ĠliĢkin F Testi Sonuçları
Annenin Ġzin Verici Tutumu

n

X

S

DüĢük Düzey Ġzin Verici Tutum

58

18.59

6.230

Orta Düzey Ġzin Verici Tutum

221

17.96

5.883

Yüksek Düzey Ġzin Verici Tutum

73

17.23

5.891

F

P

Anlam

.857

.425

p>0.05

60-72 aylık çocukların Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi
puan ortalamalarının annenin izin verici tutumuna göre karĢılaĢtırıldığı Tablo
4.7‟deki değerler incelendiğinde, düĢük düzeyde izin verici tutuma sahip annelerin
çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamasının
18.59, orta düzeyde izin verici tutuma sahip annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel
Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamasının ise 17.96 ve yüksek düzeyde
izin verici tutuma sahip annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem
Becerileri Testi puan ortalamasının 17.23 olduğu görülmektedir. Puan ortalamaları
arasında görülen farkın anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan Varyans Analizi
sonucunda F değeri .857 (p>0.05) olarak bulunmuĢtur. Annenin izin verici tutum
düzeylerine göre çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi
puan ortalamalarının farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir (p>0.05).
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8.

Annenin yaĢı, eğitim düzeyi ve mesleği birlikte çocukların Selçuk

ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi Puanlarını anlamlı bir Ģekilde
yordamakta mıdır?
Tablo 4.8. Annenin YaĢı, Eğitim Düzeyi ve Mesleği DeğiĢkenlerine Göre
Çocukların Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi Puanlarının
Yordanmasına ĠliĢkin Regresyon Analizi Sonuçları
DeğiĢken
Sabit
Anne YaĢı
Anne Eğitim
Düzeyi
Anne Mesleği

B

Standart
Hata B

ᵦ

t

p

Ġkili

Kısmi

r

r

18.663

1.615

-

11.555

.000

-

-

.544

.327

.089

1.666

.097

.087

.089

-.555

.226

-.139

-2.453

.015*

-.143

-.130

.187

.531

.020

.353

.725

.079

.019

R=.171

R2=.029

F(3,349)=3.478

p=.016

Annenin yaĢı, eğitim düzeyi ve mesleği değiĢkenlerine göre çocuğun iĢitsel
muhakeme ve iĢlem becerilerinin yordanmasına iliĢkin regresyon analizi sonuçları
Tablo 4.8.‟de verilmiĢtir.
Bağımsız (yordayıcı) değiĢkenlerle bağımlı (yordanan, ölçüt) değiĢkenler
arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde, anne yaĢı ile çocuğun iĢitsel
muhakeme ve iĢlem becerileri arasında pozitif (r= .09) ve oldukça düĢük bir iliĢkinin
olduğu, diğer iki değiĢken kontrol edildiğinde bu korelasyonun yine .09 olarak
hesaplandığı görülmektedir. Anne eğitim düzeyi ile çocuğun iĢitsel muhakeme ve
iĢlem becerileri arasında negatif ve düĢük bir iliĢkinin (r= -.14) olduğu, ancak diğer
değiĢkenler kontrol edildiğinde iki değiĢken arasındaki korelasyonun r= -.13 olarak
hesaplandığı görülmektedir. Annenin mesleği ile çocuğun iĢitsel muhakeme ve iĢlem
becerileri arasında hesaplanan pozitif ve oldukça düĢük düzeyde ikili korelasyonun
(r=.08) olduğu, diğer değiĢkenler kontrol edildiğinde iki değiĢken arasındaki
korelasyonun .02 olarak hesaplandığı görülmektedir.
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Anne yaĢı, anne eğitim düzeyi ve anne mesleği birlikte, çocukların iĢitsel
muhakeme ve iĢlem beceri puanları ile anlamlı bir iliĢki vermektedir.

R=.171,

R2=.029, p<0.05. Adı geçen üç değiĢken birlikte çocukların iĢitsel muhakeme ve
iĢlem becerilerindeki toplam varyansın yaklaĢık %3‟ünü açıklamaktadır.

ᵦ

Standardize edilmiĢ regresyon katsayısına ( ) göre, yordayıcı değiĢkenlerin
çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri üzerindeki göreli önem sırası; anne
eğitim düzeyi, anne yaĢı ve anne mesleğidir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına
iliĢkin sonuçlar incelendiğinde ise, sadece anne eğitim durumu değiĢkeninin
çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri üzerinde anlamlı bir yordayıcı
olduğu görülmektedir (p<0.05).
Anne yaĢı ve anne mesleği değiĢkenleri ise önemli bir etkiye sahip değildir.

9.

Babanın yaĢı, eğitim düzeyi ve mesleği birlikte çocukların Selçuk

ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi Puanlarını anlamlı bir Ģekilde
yordamakta mıdır?
Tablo 4.9. Babanın YaĢı, Eğitim Düzeyi ve Mesleği DeğiĢkenlerine Göre
Çocukların Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi Puanlarının
Yordanmasına ĠliĢkin Regresyon Analizi Sonuçları
DeğiĢken
Sabit
Baba YaĢı
Baba Eğitim
Düzeyi
Baba Mesleği

B

Standart
Hata B

ᵦ

t

p

Ġkili

Kısmi

r

r

19.876

1.482

-

13.410

.000

-

-

.158

.340

.025

.466

.642

.022

.025

-.156

.291

-.037

-.537

.592

-.122

-.029

-.622

.300

-.142

-2.075

.039*

-.165

-.111

R=.169

R2=.028

F(3,349)=3.403

p=.018
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Tablo 4.9.‟da baba yaĢı, baba eğitim düzeyi ve baba mesleği değiĢkenlerine
göre çocuğun iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerinin yordanmasına iliĢkin
regresyon analizi sonuçları verilmiĢtir.
Yordayıcı değiĢkenlerle bağımlı (yordanan, ölçüt)

değiĢkenler arasındaki

ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde, baba yaĢı ile çocuğun iĢitsel muhakeme
ve iĢlem becerileri arasında pozitif ve minimum düzeyde (r= .022) bir iliĢki vardır.
Ancak diğer iki değiĢken kontrol edildiğinde bu korelasyonun r= .025 olarak
hesaplandığı görülmektedir. Baba eğitim düzeyi ile çocuğun iĢitsel muhakeme ve
iĢlem becerileri arasında negatif ve düĢük bir iliĢkinin (r= -.122) olduğu, ancak diğer
değiĢkenler kontrol edildiğinde iki değiĢken arasındaki korelasyonun r= -.029 olarak
hesaplandığı görülmektedir. Babanın mesleği ile çocuğun iĢitsel muhakeme ve iĢlem
becerileri arasında negatif ve düĢük düzeyde bir korelasyonun (r= -.165) olduğu,
diğer iki değiĢken kontrol edildiğinde negatif ve düĢük düzeyde (r= -.111) olduğu
görülmektedir.
Babanın yaĢı, eğitim düzeyi ve mesleği birlikte, çocukların iĢitsel muhakeme
ve iĢlem beceri puanları ile anlamlı bir iliĢki vermektedir. R=.169, R2=.028, p<0.05.
Adı geçen üç değiĢken birlikte çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerindeki
toplam varyansın yaklaĢık %3‟ünü açıklamaktadır.

ᵦ

Standardize edilmiĢ regresyon katsayısına ( ) göre, yordayıcı değiĢkenlerin
çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri üzerindeki göreli önem sırası; baba
mesleği, baba eğitim düzeyi ve baba yaĢıdır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına
iliĢkin sonuçlar incelendiğinde ise, sadece baba mesleği değiĢkeninin çocukların
iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu
görülmektedir (p<0.05).
Baba eğitim düzeyi ve baba yaĢı değiĢkenleri ise önemli bir etkiye sahip
değildir.
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BÖLÜM V

TARTIġMA VE YORUM
Ebeveynlere ait değiĢkenlerin 60-72 aylık çocukların iĢitsel muhakeme ve
iĢlem becerileri üzerindeki etkisini incelemek üzere yapılan araĢtırmanın bu
bölümünde elde edilen bulgular araĢtırmanın amaç ve alt amaçları doğrultusunda
özetlenmiĢ ve ilgili literatür ıĢığında tartıĢılmıĢtır. Fakat alan yazın incelendiğinde
iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerini ebeveynlere ait değiĢkenler açısından
inceleyen araĢtırmaların çok sınırlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle ebeveynlere ait
değiĢkenlerin iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri gibi diğer biliĢsel beceri
alanlarıyla etkisini inceleyen çalıĢma sonuçlarına göre araĢtırma bulgularının
tartıĢması yapılmıĢtır.
Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60 -72 aylık çocukların Selçuk
İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puan ortalamaları, annelerin çocuklarını
kabul-red düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? alt amacını test etmek amacıyla
yapılan tek

yönlü

varyans

analizi

sonucuna dair bulgular

göz

önünde

bulundurulduğunda düĢük düzey red grubuna ait annelerin çocuklarının iĢitsel
muhakeme ve iĢlem becerileri testi puan ortalamalarının en yüksek olduğu, orta
düzey red grubuna ait annelerin çocuklarının iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri
test puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu ve yüksek düzey red grubuna ait
annelerin çocuklarının iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri test puan ortalamalarının
en düĢük olduğu saptanmıĢtır. Fakat annelerin çocuklarını kabul-red düzeylerinin,
onların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerisi testi puan ortalamalarına etkisi açısından
düzeyler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır.
Bu çalıĢmada anne kabul-red düzeyleri ile çocukların iĢitsel muhakeme ve
iĢlem becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki tespit edilmemesine
rağmen, Kasuto (2005), 4-6 yaĢ grubundaki 295 çocuk ve aileleri ile yaptığı
çalıĢmasında da, anne kabul reddi ile çocukların geliĢim özellikleri arasındaki iliĢkiyi
incelemiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda anneleri reddetme davranıĢı gösteren 4-6 yaĢ
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çocuklarının biliĢsel geliĢimlerinin anneleri kabul etme davranıĢı gösteren çocuklara
oranla daha düĢük olduğu bulunmuĢtur.
Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60 -72 aylık çocukların Selçuk
İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puan ortalamaları, annelerin çocuklarını
kontrol etme düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? alt amacını test etmek amacıyla
yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda, düĢük düzey kontrol grubundaki
annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan
ortalamalarının en yüksek olduğu, orta düzey kontrol grubundaki annelerin
çocuklarının iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri test puan ortalamaları ile düĢük
düzey kontrol grubundaki annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem
Becerileri Testi puan ortalamalarının daha düĢük ve birbirine çok yakın olduğu
görülmektedir. AraĢtırmanın bulguları çocukların Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem
Becerileri Testi puan ortalamaları ile düzeyler arasında doğrusal bir iliĢki olduğunu
göstermesine rağmen çocukların Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi
puan ortalamalarının annenin çocuğunu kontrol düzeyine göre farklılaĢmadığı
belirlenmiĢtir.
Bu çalıĢmada annelerin çocukları kontrol düzeyleri ile çocukların iĢitsel
muhakeme ve iĢlem becerileri arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamasına rağmen
Getzels ve Jackson (1961), IQ puanları yüksek olmasına rağmen yaratıcılık puanları
düĢük olan çocukların ebeveynleriyle, IQ puanları düĢük fakat yaratıcılık puanları
yüksek çocukların ebeveynlerini kıyasladıkları çalıĢmalarında; IQ puanları yüksek
fakat yaratıcılık puanları düĢük çocukların ebeveynlerinin diğer durumdakilere
kıyasla çocuklarına daha fazla kontrol uyguladıklarını bulmuĢlardır (Baumrind,
1966). Buradan ebeveyn kontrolünün çocukta yaratıcı düĢünme becerisinin geliĢmesi
üzerinde bir etkisinin olabileceği sonucu çıkarılmıĢtır. Aynı sonuca Hirsh-Pasek ve
arkadaĢları (1990) tarafından da ulaĢılmıĢ ve daha az yaratıcı çocukların, kontrol
edici davranıĢlar sergileyen annelere sahip olduklarını ortaya koymuĢlardır (HirshPasek, 1991, akt. Can YaĢar ve Aral, 2011).
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Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk
İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puan ortalamaları, annelerin çocukları ile
olan ilişkilerine göre farklılaşmakta mıdır? alt amacını test etmek amacıyla yapılan
tek yönlü varyans analizi ve yapılan Tukey Testi sonucuna göre düĢük ve orta düzey
olumlu iliĢkiye sahip annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem
Becerileri Testi puan ortalamalarının, yüksek düzey olumlu iliĢkiye sahip annelerin
çocuklarının

Selçuk

ĠĢitsel

Muhakeme

ve

ĠĢlem

Becerileri

Testi

puan

ortalamalarından anlamlı düzeyde düĢük olduğu belirlenmiĢtir. ÇalıĢmanın bu
bulgusu, ebeveyn-çocuk iliĢkisinin ve aile ortamının çocuğun geliĢimi üzerine
etkisini konu edinen diğer çalıĢmalar tarafından da desteklenmektedir.
Dubois ve diğerlerinin (1994) ilköğretim 4. sınıftan 6. sınıfa kadar 159
öğrencinin katıldığı ve iki yıl süren araĢtırmalarında aile ortamı ve çocuğun okul
baĢarısı arasındaki iliĢkiyi incelemiĢ ve aile değiĢkenlerinin, çocuğun okul
baĢarısıyla yakından iliĢkili olduğunu belirlemiĢlerdir. Ebeveynlerle kurulan güçlü ve
destekleyici iliĢkinin, çocukların akademik baĢarılarını olumlu yönde etkilediği;
anne, babanın çocuk açısından eĢit derecede önemli olduğunu saptamıĢlardır.
Bununla birlikte Grusec (2008) ebeveyn tutumlarıyla ilgili yapılan birçok
çalıĢmanın kabul edilebilir seviyelerdeki kontrol ve kısıtlayıcılıkla birlikte ebeveyn
sıcaklığının çocuğun geliĢimine olumlu yönde etki ettiğine iliĢkin sonuçlar
ürettiğinden bahsetmektedir.
Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60 -72 aylık çocukların Selçuk
İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerisi Testi puan ortalamaları, annelerin demokratik
tutumu, otoriter tutumu, aşırı koruyucu tutumu ve izin verici tutumuna göre
farklılaşmakta mıdır?
DüĢük, orta ve yüksek düzeyde demokratik tutuma sahip annelerin
çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerisi Testi puan ortalamaları
arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan Varyans Analizi
sonucuna göre farklı düzeyde demokratik tutuma sahip annelerin çocuklarının Selçuk
ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerisi Testi puan ortalamalarının birbirlerine yakın
olduğu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.
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Farklı düzeyde otoriter tutuma sahip annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel
Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamaları arasında görülen farkın
anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan analiz sonucuna göre ise otoriter tutum
düzeyi farklı olan annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerisi
Testi puan ortalamalarının birbirlerine yakın olduğu görülmüĢtür. Bununla beraber
ortalamalar arası gözlenen fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.
Çocukların Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi‟nin puan
ortalamaları annelerin çocuklarına göstermiĢ oldukları aĢırı koruyucu tutum
düzeylerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını test etmek amacıyla yapılan tek yönlü
varyans analizi sonucu elde edilen verilerin sonuçlarına bakıldığında ortalamalar
arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur.
Farklı düzeyde izin verici tutumuna sahip olan annelerin 60-72 aylık
çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamaları
arasında görülen farkın anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan varyans analizi
sonucunda annenin izin verici tutum düzeylerine göre çocuklarının Selçuk ĠĢitsel
Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamalarının anlamlı düzeyde
farklılaĢmadığı bulunmuĢtur.
Annelerin çocuklarına karĢı benimsedikleri tutumların onların iĢitsel
muhakeme ve iĢlem becerileri üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı sonucu ilgili
literatür ıĢığında değerlendirildiğinde Kaya, Bozaslan ve Genç (2012) tarafından
üniversite öğrencilerinin anne-baba tutumlarının problem çözme becerilerine, sosyal
kaygı düzeylerine ve akademik baĢarılarına etkisini belirlemek amacıyla yapılan
çalıĢmanın sonuçları demokratik tutuma sahip anne-baba çocuklarının akademik
baĢarılarının ve problem çözme becerilerinin yüksek olduğu ve sosyal kaygılarının
düĢük olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca anne-baba tutumunu demokratik olarak
algılayan öğrencilerin ilgisiz, koruyucu, otoriter ve tutarsız algılayanlara göre sosyal
kaygılarının daha düĢük olduğu bulunmuĢtur.
Anderson (1946), Miles (1945) tarafından yapılan çalıĢmanın sonuçlarını göz
önüne alarak ebeveynler tarafından benimsenen tutumların, çocukların okul
arkadaĢları tarafından sosyal kabulü ve liderlik statüsünün belirlenmesi üzerinde
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etkisi olduğunu belirtmiĢtir (Schaefer ve Bell,1958). Ebeveyn tutumlarının akademik
baĢarı üzerine etkisinin araĢtırıldığı çalıĢmalarda akademik baĢarının açıklayıcıotoriter (demokratik) aile çocuklarında yüksek olduğu ve akademik baĢarı ile otoriter
tutum arasında negatif bir iliĢki, demokratik tutum ile pozitif bir iliĢki olduğu
bulunmuĢtur. Ayrıca ebeveynlerin tutumları aĢırı koruyucu ve baskıcı disiplinden
uzaklaĢtıkça öğrencilerin akademik baĢarılarının yükseldiği görülmüĢtür (Gelir,
2009).
Parsons, Adler ve Kaczala (1982) tarafından yapılan çocukların kendini
baĢarılı görme ve bununla ilgili inanıĢlarına ebeveynlerin etkisini inceleyen
çalıĢmaları çocukların tutumlarının geçmiĢte göstermiĢ oldukları performanslarından
ziyade ebeveynlerin kendi yetenekleriyle ilgili tutumlarından etkilendiğini ortaya
koymaktadır. Anne-baba tutumları ile ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okul
baĢarısı ve özerkliklerinin geliĢimi arasındaki iliĢkiyi incelemek amacıyla yaptığı
çalıĢmada Yılmazer (2007) algılanan ana baba tutumlarına göre akademik baĢarının
ortaya çıkmasında en çok etkili olan tutumun demokratik tutum; en az etkili olanın
ise izin verici/ihmalkâr tutum olduğunu bulmuĢtur.
Ucur (2005) farklı aile tutumlarının okulöncesi dönem 5 yaĢ çocuklarının
biliĢsel performans düzeylerine etkisini araĢtırdığı çalıĢmasında aĢırı kontrol ve
müdahaleciliği içeren anne-baba tutumları 5 yaĢ çocuklarının biliĢsel performans
düzeylerini olumsuz yönde etkilediğini saptamıĢtır. Ayrıca 5 yaĢ çocuklarının biliĢsel
performans düzeyleri demokratik ve eĢitlik içeren tutumla sıkı disiplin içeren tutuma
göre farklılaĢtığını ve bu farkın demokratik ve eĢitlik içeren tutum lehine olduğunu
bulmuĢtur.
Anne ve babanın yaşları, eğitim düzeyleri ve meslekleri birlikte çocukların
işitsel muhakeme ve işlem becerileri puanlarını anlamlı bir şekilde yordamakta
mıdır?
Anne ve babanın yaĢları, eğitim düzeyleri ve meslekleri değiĢkenlerine göre
çocuğun iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerinin yordanmasına iliĢkin regresyon
analizi sonuçlarına bakıldığında anne ve babanın yaĢları, eğitim düzeyleri ve
meslekleri birlikte, çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem beceri puanları ile anlamlı
99

bir iliĢki vermektedir. Adı geçen değiĢkenler birlikte çocukların iĢitsel muhakeme ve
iĢlem becerilerindeki toplam varyansın yaklaĢık %3‟ünü açıklamaktadır.
Regresyon katsayılarının anlamlılığına iliĢkin sonuçlar incelendiğinde ise,
anne-babanın yaĢları, anne mesleği ve baba eğitim düzeyi değiĢkenleri önemli bir
etkiye sahip olmadığı görülmektedir. Sadece anne eğitim düzeyi değiĢkeni ile baba
mesleği değiĢkeninin çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri üzerinde
önemli (anlamlı) bir yordayıcı olduğu belirlenmiĢtir.
AraĢtırmanın bu sonucu yapılan diğer çalıĢmaların sonuçları ile örtüĢtüğü
görülmektedir. Seçer ve diğerleri (2009) çalıĢmalarında, çocukların düĢünme süreleri
ve hata sayılarının annelerin eğitim düzeyine göre farklılaĢtığını tespit etmiĢtir. Buna
göre; Yükseköğretim mezunu annelerin çocuklarının orta ve ilköğretim mezunu
annelerin çocuklarından daha uzun düĢünme sürelerine sahip olduğunu, ilköğretim
mezunu annelerin çocuklarının ortaöğretim mezunu ve yükseköğretim mezunu
annelerin çocuklarına göre daha fazla hata yaptıklarını belirlemiĢlerdir.
Babaların

eğitim

düzeyleri

açısından

araĢtırmada

ulaĢılan

sonuçlar

değerlendirildiğinde, babanın eğitim düzeyinin çocuğun düĢünme süresinde anlamlı
farklılık oluĢturmadığı, bunun yanında hata sayılarında anlamlı fark oluĢturduğu
gözlenmiĢtir. Diğer bir anlatımla ilköğretim mezunu babaların çocukları orta öğretim
ve yüksek öğretim mezunu babaların çocuklarına göre daha fazla hata yapmıĢlardır
(Seçer ve diğerleri, 2009).
Arı, SavaĢ ve Konca (2010) ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik
kaygısının nedenlerinin incelenmesi amacıyla yapmıĢ oldukları çalıĢmadan elde
edilen bulgulara göre annesi üniversite mezunu olan 7. sınıf öğrencilerinin matematik
kaygı düzeyleri annesi hiç okula gitmemiĢ olan, ilkokul mezunu olan, orta ve lise
mezunu olanlara göre daha düĢüktür. Buradan anne öğrenim durumunun matematik
kaygısına etkisinin olduğu sonucu çıkarılabilir. Babası üniversite mezunu olan 7.sınıf
öğrencilerinin matematik kaygı düzeyi babası ortaokul ve ilkokul mezunu olanla,
okula hiç gitmemiĢ olanlara göre daha düĢüktür. Bu sonuca göre baba öğrenim
durumunun matematik kaygısına etkisinin olduğu söylenebilir.
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Anne babanın eğitim durumu ile ilgili bulgular incelendiğinde ise yüksekokul
mezunu olan anne-babaların çocuklarının eğitimi ile yakından ilgilendikleri,
çocuklarını eğitim konusunda daha da bilinçlendirdikleri ve yol gösterdikleri
gözlenmiĢtir. Yapılan araĢtırmalara göre ilkokul mezunu olan ebeveyn ile yüksek
okul mezunu olan ebeveynin çocuklarına uyguladıkları tutumlar farklılık
gösterebilmektedir (Arı, SavaĢ ve Konca, 2010).
Aynı çalıĢmada anne-babanın mesleğinin çocuğun matematik kaygısı üzerine
etkisi ile ilgili bulgulara göre anne mesleğinin 7.sınıf öğrencilerinin matematik
kaygısına bir etkisinin olmadığı görülmüĢtür. Buradan araĢtırmacılar ülkemizde ve
özellikle Güney Doğu Anadolu Bölgesinde annelerin çocukların okul durumlarıyla
fazla ilgilenmedikleri sonucuna varmıĢlardır. Babası öğretmen ve memur olan 7.
Sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin serbest (iĢsiz de dâhil) ve iĢçi
olanlara göre daha düĢük olduğu görülmüĢtür. Bu bulgulara göre baba mesleğinin
matematik kaygı düzeyine bir etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (Arı, SavaĢ ve
Konca, 2010).
Doğan (2013) anne davranıĢlarının okul öncesi dönemdeki çocukların biliĢsel
stillerine etkisini incelenmek amacıyla yaptığı çalıĢmasında annelerinin öğrenim
düzeyine göre çocukların Kansas Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar Ġçin
DüĢüncelilik-Ġçtepisellik Ölçeği-A Formundan aldıkları hata sayısı puanlarını
incelemiĢtir. Sonuca göre ortaöğretim mezunu annelerin çocuklarının ilköğretim
mezunu annelerin çocuklarından daha az hata yaptıkları; üniversite mezunu annelerin
çocuklarının ilköğretim mezunu annelerin çocuklarından daha az hata yaptıkları
görülmüĢtür.
Aynı araĢtırmanın diğer bulgularına göre ise ilköğretim mezunu annelerin
çocuklarının üniversite mezunu annelerin çocuklarından daha kısa sürede tepki
verdiklerini; ortaöğretim mezunu annelerin çocuklarının üniversite mezunu annelerin
çocuklarından daha kısa sürede tepki verdikleri bulunmuĢtur. Buradan annelerin
eğitim düzeyin çocukların biliĢsel stillerine etkisinin olduğu sonucuna ulaĢılabilir.
Bu ve diğer birçok çalıĢma ebeveynlerin eğitim düzeyleri ve mesleki
durumlarının çocukların biliĢsel becerilerine etki ettiği sonucuna ulaĢmıĢken Ulusoy
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(1997) yapmıĢ olduğu çalıĢmada kız meslek liseleri uygulama anaokullarına devam
eden, anne ve babalarının öğrenim düzeyinin çoğunlukla yüksek olduğu 3-6 yaĢ
grubundaki çocukların biliĢsel becerilerinin geliĢiminde cinsiyet, kardeĢ sayısı,
doğum sırası, anne ve babanın öğrenim düzeyi değiĢkenlerinin önemli bir etmen
olmadığını saptamıĢtır.
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BÖLÜM VI

SONUÇ VE ÖNERĠLER

Bu bölümde, araĢtırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanılarak ulaĢılan
genel sonuçlar ve önerilere yer verilmiĢtir.
Bu araĢtırmanın amacı, 60-72 aylık çocukların ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem
Becerileri Testi‟nin toplam test puanlarının ebeveynlerine ait değiĢkenlere (anne
kabul-red ve kontrol düzeyi, annenin tutumları, anne-çocuk iliĢkisi, anne ve babanın
yaĢları, eğitim düzeyleri ve meslekleri)

göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını

incelemektir. Tek yönlü varyans analizi, Tukey testi ve regresyon analizi sonucunda
elde edilen bulgulara göre;


Anne kabul-red düzeyi değiĢkeni incelendiğinde, çocukların Selçuk ĠĢitsel
Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamalarının annelerin
çocuklarını kabul-red düzeylerine göre farklılaĢmadığı bulunmuĢtur.



Anne kontrol düzeyleri ile çocukların Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem
Becerileri Testi puan ortalamaları arasında doğrusal bir iliĢki olduğu
gözlenmesine rağmen annenin çocuğunu kontrol düzeyine göre çocukların
Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaĢma görülmemiĢtir.



Anne-çocuk iliĢkisi değiĢkeniyle ilgili bulgular, düĢük ve orta düzey olumlu
iliĢkiye sahip annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem
Becerileri Testi puan ortalamalarının, yüksek düzey olumlu iliĢkiye sahip
annelerin çocuklarının Selçuk ĠĢitsel Muhakeme ve ĠĢlem Becerileri Testi
puan ortalamalarından anlamlı düzeyde düĢük olduğunu ortaya koymuĢtur.
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Annelerin çocuklarına karĢı benimsedikleri tutumların onların iĢitsel
muhakeme ve iĢlem becerileri testi puan ortalamaları üzerine anlamlı bir
etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.



Anne ve babanın yaĢları, eğitim düzeyleri ve meslekleri değiĢkenlerine göre
anne ve babanın yaĢları, eğitim düzeyleri ve meslekleri birlikte, çocukların
iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri testi puan ortalamaları ile anlamlı bir
iliĢki vermiĢtir. Adı geçen değiĢkenler birlikte çocukların iĢitsel muhakeme
ve iĢlem becerilerindeki toplam varyansın yaklaĢık %3‟ünü açıklamıĢtır.
Regresyon katsayılarının anlamlılığına iliĢkin sonuçlar incelendiğinde ise,
anne-babanın yaĢları, anne mesleği ve baba eğitim düzeyi değiĢkenleri
önemli bir etkiye sahip olmadığı görülmüĢtür. Sadece anne eğitim düzeyi
değiĢkeni ile baba mesleği değiĢkeninin çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem
becerileri testi puanları üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda yapılabilecek öneriler

aĢağıdaki gibidir;


Çocukların ĠĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri ebeveynlere ait baĢka
değiĢkenler açısından incelenebilir.



Bu çalıĢma 60-72 aylık çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerinin
ebeveynlere ait değiĢkenler açısından incelemiĢtir. Aynı çalıĢma farklı yaĢ
gruplarına, ölçek güvenirlik-geçerlik çalıĢması yapılarak uygulanabilir.



Aynı çalıĢmayı ebeveynlere çocukların muhakeme becerileri konusunda
eğitimler verilerek ön test-son test uygulanması Ģeklinde yapılabilir.
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Elde edilen sonuçların genellenebilirliğini arttırmak ve iĢitsel muhakeme ve
iĢlem becerilerini etkileyen diğer değiĢkenlerden daha iyi ayırt edilmesini
sağlamak için çalıĢma daha geniĢ bir örneklem grubuna uygulanabilir.



Okul öncesi dönemde çocukların iĢitsel muhakeme ve iĢlem becerilerini
geliĢtirecek etkinliklere daha fazla yer verilebilir.



ĠĢitsel muhakeme ve iĢlem becerileri ile ilgili anne-babalara yönelik
konferanslar,

seminerler,

eğitim

programları

ve

benzeri

etkinlikler

düzenlenerek ebeveynlerin bu konuda bilgi sahibi olmaları sağlanabilir.


Bu çalıĢma çocukların muhakeme becerilerini, iĢitsel muhakeme ve iĢlem
becerileri boyutuyla ele alan ölçek kullanarak yürütülmüĢtür. Okul öncesi
dönem çocuklarının muhakeme becerilerini daha farklı boyutlarıyla ele alan
yeni ölçme araçları geliĢtirilebilir.
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EKLER

EK: 1

EBEVEYN KABUL-RED KONTROL ÖLÇEĞĠ
(EKRÖ/K EBEVEYN FORMU)

1

Ben çocuğum hakkında güzel Ģeyler söylerim.

2

Çocuğum kötü davrandığında ona söylenir veya onu
cezalandırırım.

3

Çocuğuma sanki orada yokmuĢ gibi davranırım.

4

Çocuğumu gerçekten sevip sevmediğimden Ģüphe ediyorum.

5
6
7
8
9
10

Çocuğumun neleri yapıp, neleri yapamayacağını kesin olarak
bilmesini sağlarım.
Gündelik genel yapılacakları çocuğum ile konuĢur ve
söyleyeceklerini dinlerim.
Çocuğum beni dinlemediği zaman çocuğumu baĢkalarına
Ģikâyet ederim.
Çocuğumla yakından ilgilenirim.
DıĢarıya çıkacağı zaman, çocuğuma kesin olarak saat kaçta
evde olacağını söylerim.
ArkadaĢlarını eve getirmesi için çocuğumu cesaretlendiririm ve
onların iyi vakit geçirmesi için elimden geleni yaparım.
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Hemen hemen
hiçbir zaman
doğru değil

DOĞRU DEĞĠL
Nadiren doğru

DOĞRU
Bazen doğru

BENĠM ĠÇĠN

Hemen hemen
her zaman
doğru

BENĠM ĠÇĠN

EK: 2

1

Ben bir baĢkasıyla konuĢurken çocuğumun araya girmesine izin
veririm.

2

Çocuğumun kendine özgü bir bakıĢ acısı olduğunu kabul ederim.

3

Çocuğumla aynı fikirde olmadığımız zaman, benim fikirlerimi kabul
etmesi için onu zorlarım.

4

Çocuğumu, hayatın ufak tefek güçlüklerinden korurum.

5

Çocuğuma bağımsız olmayı öğrenmesi konusunda yardımcı olurum.

6

Çocuğuma, kurallara neden uyması gerektiğini açıklarım.

7

Çocuğuma yaptığı Ģeyin önemli olduğunu hissettiririm.

8

Çocuğumu, kendisi için yorucu olabilecek iĢlerden korurum.

9

Çocuğum söz dinlemediğinde ona vururum.

10

Çocuğumun iyi ve kötü davranıĢı karĢısında neler hissettiğimi ona
açıklarım.
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5

4

3

2

1

Çoğu zaman böyledir

Bazen böyledir

Nadiren böyledir

Hiçbir zaman böyle değildir

Aşağıdaki cümleleri okuduktan sonra o ifadenin size ne kadar uyduğunu
aşağıdaki 5seçenekten birinin altındaki kutucuğa işaret koyarak belirtiniz.
Örneğin, okuduğunuz ifade size tamamıyla uyuyorsa "her zaman böyledir"
seçeneğini, size çoğunlukla uyuyorsa "çoğu zaman böyledir" seçeneğini,
bazen uyuyorsa "bazen böyledir" seçeneğini, size çok az uyuyorsa
"nadiren böyledir" seçeneğini ya da size hiç uymuyorsa "hiçbir zaman
böyle değildir" seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu ifadelerde doğru veya
yanlış yoktur, sadece size uyan seçeneği işaretlemeniz gerekiyor. Araştırma
için, bütün soruların cevaplandırılması çok önemlidir. Bu nedenle, bazı
ifadeler size benzer gelse de lütfen hepsini mutlaka cevaplandırınız.

Her zaman böyledir

EBEVEYN TUTUM ÖLÇEĞĠ (ETÖ)

EK: 3
ÇOCUK-ANABABA ĠLĠġKĠ ÖLÇEĞĠ(ÇAĠÖ)
AĢağıdaki her bir ifadenin çocuğunuz ile iliĢkinizi hangi derecede yansıttığını
değerlendiriniz. AĢağıdaki dereceleri düĢünerek, her bir ifade için uygun rakamı
altına “X” iĢareti koyunuz. (1) Kesinlikle uygun değil, (2) Pek uygun değil, (3)

1

Çocuğumla sıcak ve Ģefkatli bir iliĢki paylaĢırım

2

Çocuğumla ben sürekli olarak birbirimizle çatıĢma halinde
gibiyiz

3

Çocuğum iyi hissetmediğinde benim kendisini
rahatlatmamı bekler

5

Çocuğum benimle olan iliĢkisine değer verir

7

Çocuğum ihtiyaç duyduğunda yardım kabul etmek istemez

8

Çocuğumu övdüğümde, gururla gözlerinin içi güler

10

Çocuğum kendisi hakkındaki bilgileri içinden geldiği gibi
paylaĢır

122

2

3

4

5

Kararsızım

Oldukça Uygun

Kesinlikle Uygun

Değil

Kesinlikle uygun

1

Pek Uygun Değil

Karasızım, (4) Oldukça uygun, (5)Kesinlikle uygun

EK: 4

SELÇUK ĠġĠTSEL MUHAKEME VE ĠġLEM BECERĠLERĠ TESTĠ – SĠMĠBT

1.

Uçurtmayı gökyüzünde uçuran nedir?

2.

Armut tatlıdır, peki ya limon nasıldır?

3.

Terli iken neden su içmemeliyiz?

4.

Uçak ve helikopter birbirine ne yönden benzer?

5.

5 balonun 2 tanesi patladı geriye kaç balon kaldı?

6.

- AĢağıdaki cümlede yanlıĢ olan nedir?
Arabanın benzini bittikten sonra araba yoluna hızla devam etti.

123

T. C.
SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
ÖzgeçmiĢ
Adı Soyadı:

Hasan SELĠMOĞLU

Doğum Yeri:

BĠNGÖL

Doğum Tarihi:

24.04.1982

Medeni Durumu:

Evli
Öğrenim Durumu

Derece:

Okulun Adı:

Ġlkokul:

Sarayiçi Ġlkokulu-BĠNGÖL

Ortaokul:

Bingöl Ġmam Hatip Lisesi (Orta Kısım)

Lise:

Açık Öğretim Lisesi

Lisans:

On Dokuz Mayıs Üni. /Amasya Eğitim Fak./Okul Öncesi Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü

Becerileri:
Ġlgi Alanları:
ĠĢ Deneyimi:

Muhakeme Becerileri
Milli Eğitim Bakanlığı-Okul Öncesi Öğretmeni
Bingöl Üniversitesi-Öğretim Görevlisi

Aldığı Ödüller:
Hakkımda bilgi
almak için
önerebileceğim
Ģahıslar:
E-Posta:

hselimoglu@bingol.edu.tr

Adres:

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/BĠNGÖL

İmza:

124

