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ÖZET 

Bu araştırmanın genel amacı; 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme 

becerilerinin ve akran ilişkilerinin işitsel muhakeme ve işlem becerilerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. İlişkisel tarama modelinde düzenlenen 

araştırmanın çalışma grubu; 2013-2014 eğitim öğretim yılında, Ankara ili Polatlı ilçesi 

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı, tesadüfi olarak seçilen resmi okulların anasınıfları ve 

özel anaokulunda eğitim gören 300 okul öncesi dönemi çocuklarından oluşmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Wally Sosyal Problem Çözme Testi”, Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği” ve “Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 17.0 paket 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme 

Ölçeği’nin Çekingenlik, Sosyal Kabul, Problem Çözme, Sosyal Davranış ve 

Saldırganlık alt ölçek puanlarının ile sosyal problem çözme beceri puanlarının işitsel 

muhakeme ve işlem beceri puanlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek 

amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Gruplar arası farkın 

anlamlılığı Tukey Testi ile belirlenmiştir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan genel sonuç: 60-72 aylık çocukların 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi puanları ile Selçuk Akran İlişkilerini 

Değerlendirme Ölçeğinin Sosyal Kabul, Problem Çözme, Sosyal Davranış ve 

Saldırganlık alt test puanları Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi 

puanlarına göre farklılaşırken; Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeğinin 

Çekingenlik alt test puanlarının farklılaşmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Sosyal Problem Çözme Becerisi, 

Akran İlişkileri, Çekingenlik, Sosyal Kabul, Problem Çözme, Sosyal Davranış, 

Saldırganlık, İşitsel Muhakeme, İşlem Becerisi. 
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The purpose of this study is to determine whether social-problem solving skills 
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reasoning and processing skills. Designed as a relational screening model, this study 
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of government-affiliated schools which are randomly chosen (affiliated with the 

Ministry of National Education) in Polatlı district of Ankara during 2013-2014 school 

year. As data collection tools, this study used “Wally's Social Problem-Solving 

Detective Test (WSPSDT)”, “Selçuk Rating Scale of Peer Relations (SRSPR)” and 
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from the study was analysed using SPSS version 17. A One-way Analysis of Variance 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

 

1.1. Problem 

Okul öncesi dönemde, çocuğa verilen eğitim, kazandırılan alışkanlıklar onun 

geleceğine yön vermekte, kişilik yapısını ve davranışlarını belirlemektedir.Bu sebeple 

okul öncesi dönem insan hayatında  eğitim ve gelişim açısından en kritik dönem olarak 

bilinmektedir.  

Okul öncesi dönemde çocuğun yaşamındaki en etkili kurum olarak aileden söz 

edebiliriz. Daha sonra çocuk okulöncesi dönemde akran grupları ile sosyal ilişkiler 

kurma eylemlerine başlar. Onun bu dönemde farklı kimselerle olan ilişkisi sosyal 

gelişimini hızlandırır. Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve bireyin hayatında 

kalıcı etkiler oluşturması açısından önem taşımaktadır. Sosyal gelişimin bir parçası olan 

sosyal problem çözme becerileri de çocuğun toplumsallaşmasında önemli bir rol oynar. 

Sosyal problem çözme, sosyal çevrede karşılaşılan problemleri çözmek için 

kullanılan, sıralı bilişsel süreçleri izleyen bir süreçtir ve problemi tanıma, problemi 

çözecek alternatif yollar oluşturma, bu alternatifler arasından en etkili olanı seçme gibi 

birçok zihinsel aktiviteyi gerektirir. Kişisel bir beceri olan sosyal problem çözme 

becerileri, yaşamın niteliğinin belirleyicisi olabilir (Shure ve Spivack, 1982: Akt. Yaban 

ve Yükselen, 2007). 

 Okul öncesi eğitim sonucunda akran ilişkilerinin ilk örnekleri ortaya çıkmaktadır. 

Akran ilişkileri, aynı yaşta ya da gelişim, olgunluk düzeyinde olan; benzer geçmiş, 

değer, yaşantı, yaşam tarzı ve sosyal bağlamı paylaşan kişiler arasında karşılıklı ve 

devamlılık gösteren etkileşimlerin bütünüdür (Gülay, 2009). 

Bunların yanı sıra içinde yaşanılan çağın gerekleri, bireylerin kendilerini ve 

çevrelerini iyi tanımasını, karşılaştıkları durumlar ve olaylar arasındaki neden sonuç 

ilişkilerini anlamlandırıp çözümleyebilmesini, farklı problemlere kendine özgü 
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çözümler getirebilen kişiler olmasını zorunlu kılmaktadır. Aynı zamanda toplumda 

öğrenmeyi öğrenmeye istekli, toplumsal bilgi düzeyine ulaşmak için hazır bilgilerle 

yetinmeyen, bilgiyi araştıran, sorgulayan, sınayan, çıkarımlar yapan, yani muhakeme 

becerileri gelişmiş kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Muhakeme genel anlamda herhangi 

bir durum, olay ya da konu hakkında eldeki bilgilerden yeni çıkarımlara ulaşarak, akıl 

süzgecinden geçirerek yeni bir karar verme süreci olarak açıklanabilir. Muhakeme 

becerileri insanların doğruya ve doğrunun anlamına ulaşmalarına yardım eden 

becerilerdir. İnsanlar doğruya ya başkalarının doğrularını kabul ederek ya da doğruluğu 

açık ve net olarak kanıtlanabilecek şeylerden, durumlardan çıkarımlar yaparak veya 

bunları muhakeme ederek ulaşırlar (Criner, 1992:Akt.Erbay, 2009).  

Muhakeme becerisi, kişinin yaşamını kendi başına idame ettirebilmesi için 

oldukça gerekli bir beceridir. Bunlardan işitsel muhakeme ve işlem becerileri, özellikle 

okul öncesi dönemlerden itibaren desteklenmesi gereken en önemli muhakeme 

becerilerindendir. İşitsel muhakeme ve işlem becerileri, çocukların işitsel olarak 

duyduğu şeyleri nasıl algıladığı, bunlar hakkında nasıl yorum yapabildiği, 

sıralayabildiği, anlayabildiği, ilişkilendirebildiği gibi bilişsel alana ait becerilerdir 

(Gardner, 1993:Akt. Erbay, 2009). Tüm bu beceriler, çocukların düşünerek, sebep-

sonuç ilişkisi kurarak, yeni anlamlar çıkararak, karşılaştıkları problemleri kolayca 

çözebilmelerine fırsat tanımaktadır. Çocukların yeni fikirler üreterek yaratıcı ve üretken 

bir kişilik geliştirmelerini desteklemektedir. İşitsel muhakeme ve işlem becerileri 

çocukların kendileri için gerekli olan bilgi ve deneyimlere sahip olabilmelerini sağlar. 

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

yaşamlarında nasıl uygulamaya geçirebileceklerine rehberlik eder. Uzmanlar muhakeme 

becerilerinin küçük yaşlardan itibaren desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken bir beceri 

olduğunu, bu becerilerin desteklenmesi için eğitimcilerin uygun eğitim modellerini 

dikkate alarak programlar geliştirmeleri ve uygulamaları gerektiğini vurgulamaktadırlar 

(Criner, 1992:Akt.Erbay, 2009).  

Görüldüğü gibi işitsel muhakeme ve işlem becerileri çocukların sosyal problem 

çözme becerileri ve akran ilişkileri açısından önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada 60-72 

aylık çocukların sosyal problem çözme becerileri ve akran ilişkileri işitsel muhakeme ve 

işlem becerilerine göre farklılaşmakta mıdır? Sorusuna cevap aranmıştır.  



3 

 

1.2.Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın genel amacı; 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme 

becerilerinin ve akran ilişkilerinin işitsel muhakeme ve işlem becerilerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı belirlemektir. Araştırma kapsamında bu genel amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1.2.1.Alt Amaçlar 

1. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Wally 

Sosyal Problem Çözme Testi puan ortalamaları, Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi puanlarına göre farklılaşmakta mıdır?  

2. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Çekingenlik alt ölçek puan ortalamaları, 

Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puanlarına göre farklılaşmakta 

mıdır? 

3. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Kabul alt ölçek puan ortalamaları, 

Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puanlarına göre farklılaşmakta 

mıdır? 

4. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Problem Çözme alt ölçek puan 

ortalamaları, Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puanlarına göre 

farklılaşmakta mıdır? 

5. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Davranış alt ölçek puan 

ortalamaları, Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puanlarına göre 

farklılaşmakta mıdır? 

6. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Saldırganlık alt ölçek puan ortalamaları, 
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Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puanlarına göre farklılaşmakta 

mıdır? 

7. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği toplam test puan ortalamaları Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Puanlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

1.3.Araştırmanın Önemi 

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

kazanıldığı bir dönemdir. Bu dönemde çocuğun, gelişimini tam anlamıyla 

tamamlayabilmesi için gelişimine etki eden değişkenlerin bilinmesi gerekir. Dolayısıyla 

yapılan bu araştırma ile çocukların sosyal problem çözme becerilerinin ve akran 

ilişkilerinin işitsel muhakeme ve işlem becerilerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

belirlendiğinden araştırmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Diğer 

yandan böyle bir araştırmanın yapılması, araştırma konusu ile ilgili alanda ki eksikliği 

gidermesinin yanında; konu ile ilgili araştırma yapacak araştırmacılara da ışık tutacağı 

söylenebilir. 

1.4.Sınırlılıklar 

1.2013-2014 eğitim öğretim yılında, Ankara ili Polatlı ilçesi Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı, tesadüfi olarak seçilen resmi okulların anasınıfları ve özel 

anaokulunda eğitim gören 300 okul öncesi dönem çocuğu ile sınırlıdır. 

2. Araştırma 60-72 aylık çocuklar için doldurulan Wally Sosyal Problem Çözme 

Testinden, Selçuk Akran İlişkileri Testinden ve Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testinden elde edilen verilerle sınırlıdır. 

1.5.Tanımlar 

Okul Öncesi Eğitim: Çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne 

kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli roller 

oynayan; bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük 

ölçüde tamamlandığı, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitimle kişiliğin şekillendiği 

gelişim ve eğitim süreci (Aral ve diğerleri, 2000:Ark. Erbay, 2009). 
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Problem: Türk Dil Kurumu Sözlüğü‟nde (1979) problem; düşünülüp çözülmeye, 

konuşulup bir sonuca bağlanmaya değer ya da gerekliliği olan durum olarak 

tanımlanmıştır (Şahin, 2009).  

Problem Çözme: Belli bir amaca ulaşmakta karşılaşılan engelleri ortadan 

kaldırmaya yönelik süreçtir ( Bingham, 1998:Akt. Şahin, 2009).  

Sosyal Problem Çözme: Kişinin gerçek yaşamında karşılaştığı problemlere 

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

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

Akran ilişkileri: Aynı yaşta ya da gelişim, olgunluk düzeyinde olan; benzer 

geçmiş, değer, yaşantı, yaşam tarzı ve sosyal bağlamı paylaşan kişiler arasında 

karşılıklılık ve devamlılık gösteren etkileşimlerin bütünüdür (Gülay, 2010). 

Muhakeme Becerileri: Bütün etmenleri dikkate alarak düşünüp akılcı bir sonuca 

ulaşma sürecidir (Umay, 2003). 

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

geliştirme, anlam çıkarma, problem çözme ve bilgi edinme yeteneği ve işitsel olarak 

algıladığı şeyleri sıralayabilme, anlayabilme, yorumlayabilme ve ilişkilendirebilme 

becerisidir (Er, 2012). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İLGİLİ KURAMSAL TEMELLER VE ARAŞTIRMALAR 

2.1. SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ 

2.1.1. Sosyal Problem Çözme Becerisi Nedir? 

Literatüre baktığımızda sosyal problem çözme kavramına ilişkin çok farklı 

tanımların varlığı dikkat çekmektedir. Söz konusu tanımlamalarda farklı bakış açıları 

ortaya konmakla birlikte bir kısmına aşağıda yer verilmiştir. Problem çözme, bir sorunu 

çözmek için önceki yaşantılar aracılığı ile öğrenilen kuralların basit biçimde 

uygulanmasının ötesine giderek yeni çözüm yolları bulabilme olarak tanımlanabilir 

(Korkut, 2002: 177). Problem çözme, her şeyden önce belli bir amaca erişmek için 

karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir dizi çabayı içermektedir. İçinde 

bulunan şartlara uymak, engelleri azaltmak ve sonunda organizmayı bir iç dengeye 

kavuşturmak gibi etkinlikler tümüyle bu sürecin kapsamına girmektedir (Öztürk, 

2003:Akt. Özmen, 2013).  

Problem çözme becerileri bireylerin yaşamda daha güçlü olmasını sağlamaktadır. 

Günümüzde uluslararası düzeyde problem çözme becerileri büyük önem kazanmıştır. 

Problem çözme yeteneği öğrenme bağlamında, sorunların çözümünde performans 

sağlamakta ve bilginin gelişimi için önem taşımaktadır. Problem çözme becerileri 

bireyleri yenilikçi ve derin bir anlayış bilgisi kullanmaya teşvik etmektedir (Crebert vd., 

2011: 4). 

 Problem çözme beceri eğitimlerinde bireylere sadece problem-odaklı başa çıkma 

değil duygu-odaklı başa çıkma yöntemi de öğretilmekte hatta diğer başa çıkma 

yöntemleri hakkında da danışanların kişisel başa çıkma stratejileri oluşturabilmelerine 

yönelik çalışmalarda bulunulmaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı aslında problem 

çözmenin başa çıkma kavramıyla eşdeğer görülmesi doğru kabul edilebilir (Çekici, 

2009: 28). Yaşamımızda sosyal yapıda olan problemlerin çözümü ise sosyal problem 

çözme kavramını ortaya çıkarmıştır. 
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 D’Zurilla ve Chang (1995)’a göre sosyal problem çözme; kişinin geniş, bir rant 

içerisinde yer alan stresli durumlar ile etkili bir biçimde başa çıkabilme yeteneğini 

arttıran, bilinçli, rasyonel, çaba ve amaç belirliliği gerektiren bir süreçtir (Akt. Arslan, 

2009: 20). Sosyal problem çözme, kişinin günlük hayatta karşılaştığı problemleri çözme 

sürecidir. Etkili problem çözenler olarak adlandırılan grup, bir problemle karşılaştığında 

problemin üstesinden gelme konusunda kendisine güvenmekte ve problemin üstesinden 

gelebilmektedirler (Maydeu-Olivares ve D’Zurilla, 1996: Akt. Dora, 2003: 5). 

Sosyal sıfatı sosyal problem çözme sürecinin her hangi bir kısmı ve problem türü 

ile kısıtlamayı kast etmemektedir. Sosyal ifadesi sadece bir bireyin gerçek hayata adapte 

olmasını etkileyen problem çözme ile ilgilenildiğinin altını çizmek için kullanılmıştır. 

Bundan dolayı, sosyal problem çözme çalışması bireyin kişisel problemlerini (duygusal, 

davranışsal, bilişsel ve sağlık problemleri), sosyal problemleri (örneğin, evlilik 

çatışmaları, aile tartışmaları) ve bunun yanında daha geniş olarak toplumsal ve sosyal 

problemleri (örneğin, suç, ırksal ayrım) içeren kişinin işlevlerini etkileyen her türlü 

problemle ilgilidir (Arslan, 2009: 19-20). 

2.1.2. Çocuklarda Sosyal Problem Çözme Davranışı 

Sosyal problem çözme “bir kişinin günlük yaşamda karşılaşılan problemleri 

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

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

2013: 480). Problemli bir durum ile başa çıkabilmek için potansiyel olarak etkili 

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

etkili olanın seçilme olasılığının artırılmasıdır (Arslan, 2009: 20). 

Sosyal problemlerin çözümü, çok defa başkalarına karşı sorumlu olmayı kabul 

etmeye ve anlamaya bağlıdır. Karşılaştıkları güçlükler üzerinde başkalarının hüküm 

vermesini bekleyeceği yerde bu güçlüklere çözüm yolları bulmak için ebeveynleri 

tarafından cesaretlendirilen çocuk, mevcut problemin gerektirdiği işi yapmaya 

çalışırken; bilgisini, anlayışını, becerisini de kullanacak bir fırsat bulmuş olur. Böylece 

problem çözme çocuğun yeteneklerinin, kendine saygı ve güven duygularının 

gelişmesini hızlandırmasının yanında bir birey olarak gelişmesini de 

çabuklaştırmaktadır (Bingham, 1998:Akt. Arı ve Seçer, 2003: 454). 
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 Farklı bir ifadeyle çocuklara sosyal problemlerini çözmeleri için fırsatlar 

verildiğinde, çocukların gözlemleme, karşılaştırma, bilgileri düzenleme, değerlendirme 

gibi bilişsel yetenekleri geliştiği gibi demokratik tutum ve tavırları da gelişir. Sosyal 

problem çözümü, çocukların diğerlerinin bakış açılarını düşünmelerini, sosyal ilişkiler 

hakkında anlayışlarını geliştirmelerini ve akranları ile olan ilişkilerinde davranışlarının 

sorumluluklarını üstlerine almalarını teşvik eder (Terzi, 2003: 2). 

Çocuk toplum tarafından cinsiyetine uygun olarak sunulan rolleri yerine getirirken 

pek çok sosyal içerikli problemle de baş başa kalmakladır. Bu problemlerle başarılı bir 

şekilde baş edebilmesi, kişisel niteliklerinin yanında mensubu olduğu toplumun değer 

yargıları, gelenek ve göreneklerine bağlıdır (Şahin, 2000: 452). 

 Gelenekler problem çözmede sık başvurulan yol göstericilerden biridir. Ancak 

her zaman gelenekler problem çözmenin güvenilir bir yolu değildir. Zaman içinde 

koşullardaki değişmeler hem problemlerin niteliğinin değişmesine, hem de farklı 

çözümlerin denenmesine neden olabilir (Arı, 2005). Sonuç itibariyle bireyler yaşamın 

her evresinde çeşitli sosyal problemlerle karşılaşırlar. Çocukluk dönemlerinde ise 

karşılaşılan sosyal problemleri çözmede farklı davranışlar sergilemektedirler. İyi bir 

sosyal gelişim sağlayan çocukların karşılaştıkları sosyal problemleri de olumlu bir 

şekilde çözdükleri söylenebilir. Sosyal problemler karşısında çocukların kullandıkları 

çözüm yolları 2 grup altında toplanmaktadır. Bunlardan ilki herhangi bir problem 

karşısında problemin çözümüne yönelik, yapıcı ve paylaşımcı davranışlar olan 

prososyal tepkilerdir. Bir diğeri ise yıkıcı, yaralayıcı ve karşısındakine zarar verici 

davranışlar olan saldırgan tepkilerdir(Özmen, 2013). 

2.1.2.1. Prososyal Davranış 

Prososyal davranışlar “ Empati, paylaşma, işbirliği, yardımlaşma, dayanışma gibi 

diğer insanların mutluluğu ile ilgili ve diğer insanların yararına olan olumlu kişiler arası 

ilişki olarak tanımlanabilir. 

Prososyal davranış, başkalarının yararı için dışsal bir ödül beklemeden yapılan 

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

Örneğin; arkadaşlarından biri “oyun hamuru” küçük olduğu için ağlayan bir çocuğun 
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oyun hamurundan bir kısmını arkadaşına vermesi gibi. Burada yapılan davranışta bir 

ödül beklentisi yoktur. Prososyal davranış tam anlamıyla geliştiği zaman dostluk, 

koruma, samimiyet ve empatiyi de içeren diğerlerinin duygularıyla ilgili olmaktır. 

Prososyal davranış yaklaşık olarak 2 yaşında gelişmeye başlar. Anne, babalar ve 

kardeşler prososyal davranışın gelişiminde önemli rol oynarlar. Çevresindekilerle ve 

kendilerine bakan kişilerle güvenli ilişkileri olan okul öncesi dönem çocukları, 

çevresiyle olumsuz ilişkiler geliştiren çocuklara oranla kardeşlerini teselli etmede daha 

başarılıdırlar. Küçük çocukların paylaşma ve işbirliği kapasiteleri sınırlıdır. Bu nedenle 

prososyal davranışların gelişimi ergenlik ve ötesine kadar sürer (Bayhan ve Artan, 

2007: 78 ).  

Olumlu sosyal davranışlardan bazıları, örneğin paylaşma 18 aylık bebeklerde 

gözlenebilir. Büyük çocuklar yardımseverlik ve paylaşma davranışlarını anne babalarını 

taklit ederek öğrenirler. Ancak, bebeklikteki paylaşma davranışının kaynağı henüz 

açıklanmamıştır. Olumlu sosyal davranışların büyük bir kısmı aile içindeki öğrenmeye 

ve aile bireyleri tarafından sağlanan modellerin örnek alınmasına dayanmaktadır. 

Ayrıca, çok sayıda deney sonucu, olumlu sosyal davranışların gelişmesinde sosyal 

öğrenmenin ve modeli örnek almanın önemini göstermiştir. Modelin yetişkin olması 

gerekmez, başka bir çocuk da model olarak alınabilir. Çocuklar ödül alma, sonucu 

olarak olumlu sosyal davranışları öğrenebildikleri gibi yetişkinlerin tutumu da bu 

davranışların öğrenilmesine yardımcı olabilir (Yılmaz, 2012: 34-35). 

2.1.2.2. Saldırgan (Agresif) Davranışlar 

Saldırganlığın çevrede bulunan nesnelere, kişilere zarar veren davranış biçimleri 

olduğu söylenebilir. Bu nedenle çocuklarda zaman zaman görülen yaramazlıklar, etrafı 

karıştırmalar ve arkadaşları ile aralarındaki ufak geçimsizliklerden dolayı onların 

saldırgan olduğu yargısına varmamak gerekir. Çünkü bir çocuğun saldırgan olduğunu 

söyleyebilmek için saldırgan davranışın süreklilik göstermesi gerekir (Çağdaş ve Seçer, 

2005: 63). Dışa yönelik saldırganlıkta çocuk, eşyalara zarar verme, oyuncaklarını kırma, 

çevresindekilere bağırma, vurma, itme, tekmeleme, ısırma vb. davranışlar gösterir 

(Kandır, 2007: 73). Bu durumlar çocuğun sosyal problem çözme sürecini 

etkilemektedir. 
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 Saldırgan davranış genelde cezalandırıcı, düşmancıl, suçlayıcı ve aşırı talep 

kardır. Saldırganlık başkalarına rağmen istediğini elde etmek, onların haklarını hiçe 

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

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

dedikoduculuk ya da dil sürçmeleri şeklinde ortaya çıkabilir (Altınmakas, 2010). 

2.1.3. Sosyal Problem Çözme Becerisi ile İlgili Yapılan Araştırmalar 

Elias ve Clabby (1992), bir sosyal bilincin gelişmesi ve sosyal sorunları çözme 

projesi geliştirmişlerdir. Projenin uygulandığı New Jersey’deki okulların 6.sınıflarındaki 

öğrenciler, öğretmen, arkadaş görüşleri ve okul sicilleri aracılığıyla projeye 

katılmayanlarla kıyaslanarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; başkalarının duygularına 

karşı duyarlılığın artışı, davranışların sonuçlarını daha iyi anlama, kişiler arası 

durumları tartma ve uygun hareketleri planlama yeteneğinde artış, daha yüksek öz 

saygı, sosyalleşmeye daha açık davranışlar, sosyal sorunları çözme ve sosyal bilinçte 

gelişme görülmüştür. Denekler liseye kadar izlenmiş ve eğitim verilen grubun daha 

düzgün sosyal davranışlar, sınıf içinde ve dışında özdenetim, karar verme becerilerinde 

düzelme olduğu görülmüştür. 

Tchernigova (1995), araştırmasında okul öncesi dönemde çocukların problem 

çözme becerilerindeki cinsiyet farklılıklarını incelemiştir. Araştırmada 4 yaşında olan ve 

okula yeni başlayan çocuklara 4 adet yapboz yaptırılmıştır. Çocuklar bu süreç içerisinde 

kaydedilmiş ve kızların yapbozu tamamlamada daha başarılı olduğu, erkeklerin motor 

davranışlarda daha çok konuştuğu, kızların erkeklere göre daha ısrarcı ve yaptıklarını 

daha iyi anlattığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca stratejiler bakımından erkeklerin deneme 

yanılma yaptığı kızların ise ipucu topladığı, eski bilgiler kullandıkları ve yeni stratejiler 

geliştirdikleri bulunmuştur.(Akt. Özmen, 2013) 

Şahin (1999)’nin yaptığı araştırmada, 11-14 yaş çocukların psiko-sosyal temelli 

problem çözme becerisini etkileyen bazı değişkenler incelenmiştir. Araştırmanın 

bağımlı değişkeni psiko-sosyal temelli problem çözme becerisidir. Bağımsız 

değişkenleri ise yaş, cinsiyet, zekâ puanı ve alt sosyo-kültürel faktörlerdir. Araştırmanın 

sonuçları maddeler halinde özetlenmiştir.  
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1. Çocukların yaşı psikososyal temelli problem çözme becerisi üzerinde etkili 

değildir.  

2. Kız ve erkek çocuklar arasındaki psiko-sosyal temelli problem çözme becerisi 

puan ortalamaları arasında fark olmasına rağmen anlamlı değildir. 3-Zekâ puanı 

çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisini etkilemektedir. 4-Alt sosyo-

kültürel köken çocukların psiko-sosyal temelli problem çözme becerisi üzerinde 

etkilidir.  

Johnson (2000) okulöncesi çocukların sosyal beceri ve sosyal problem çözme 

stratejilerini güçlendirmek, arkadaşları ve çocuklarla ilişki kurmakta zorlanan 

çocukların pozitif ilişki kurmalarını sağlamak amacıyla sosyal beceri eğitim programı 

uygulamıştır. Dört yaşında 48’i deney, 48’i kontrol grubu yüksek riskli okulöncesi 

çocuklar araştırma kapsamına alınmıştır. Çocukların davranışları okulöncesi davranış 

anketi (Preschool Behavior Questiannare) ile sosyal problem çözme becerileri Wally 

sosyal problem çözme testi (Wally Social Problem Solving Test) ile ölçülmüştür. 

Araştırma sonucunda eğitim alan grup kontrol grubu ile karşılaştırıldığında serbest 

oyunlarında daha az agresif davranış eğiliminde oldukları, ancak davranış problemleri 

ve sosyal becerileri arasında anlamlı düzeyde farklılığa neden olmadığı bulunmuştur 

(Akt. Dereli, 2008: 89). 

Terzi (2000) tarafından yapılan araştırmada ilköğretim okulu altıncı sınıf 

öğrencilerinin kişilerarası problem çözme beceri algıları, cinsiyet, sosyo-ekonomik 

düzey, ana-baba tutum ile kardeş sayısı gibi değişkenler açısından incelenmiştir. 

Araştırmada elde edilen bulgular şöyle özetlenebilir:  

1. Öğrencilerin kişilerarası problem çözme beceri algıları, cinsiyetlerine göre 

farklılık göstermemektedir.  

2. Üst sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin kişilerarası problem çözme 

beceri algıları, alt ve orta sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin kişilerarası 

problem çözme beceri algılarından; orta sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin 

kişilerarası problem çözme beceri algıları alt sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin 

kişilerarası problem çözme beceri algılarından yüksek bulunmuştur.  
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3. Demokratik ana-baba tutumuna sahip öğrencilerin kişilerarası problem çözme 

beceri algıları, otoriter ana-baba tutumuna sahip öğrencilerin kişilerarası problem çözme 

beceri algılarından yüksek bulunmuştur.  

4. Öğrencilerin kişilerarası problem çözme beceri algıları, kardeş sayılarına göre 

farklılık göstermemektedir. 

 Eroğlu (2001), ailenin çocuklarda problem çözme yeteneğinin gelişmesi 

üzerindeki etkisini incelediği araştırmada; annelerin eğitim seviyesi ve yaşları, babaların 

eğitim seviyesi ve yaşları, ailenin gelir seviyesi, ailenin sahip olduğu çocuk sayısının 

yüksek düzeyde etkili olduğu, babanın çalışmakta olduğu mesleğin ise düşük düzeyde 

etkili sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Walker, Irving ve Berthelsen (2002) yaptıkları araştırmada okul öncesi çocukların 

sosyal problem çözme yöntemlerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

amaçlamışlardır. Araştırmaya 179 (91’i erkek, 88’i kız) çocuk katılmıştır. Çocukların; 

provokasyon, akran grubuna kabul, paylaşma ve sıra bekleme gibi konulardaki sosyal 

problem çözme becerilerini değerlendirmek amacıyla tasarlanmış olan varsayımsal 

sosyal problem durumlarına cevap vermeleri istenmiştir. Araştırma sonucunda kız 

çocukların sosyal problem çözme becerilerinin erkek çocuklardan daha iyi olduğu 

görülmüştür ve kız çocuklarının misilleme, sözel veya fiziksel saldırganlık gibi 

yöntemleri de daha az kullandıkları gözlenmiştir (Akt. Yılmaz, 2012). 

 Beelmann (2003) zihinsel ve sosyal gelişim geriliği olan okulöncesi çocuklara 

uygulanan sosyal problem çözme programının çocuklar üzerindeki etkisini ve 

uygulanışını değerlendirmiştir. Araştırmaya 32 çocuk katılmış (16’sı deney, 16’sı 

kontrol grubu) ve okul öncesi öğretmeni çocukların sosyal problem çözme becerilerini 

eğitim uygulanmadan önce, eğitim programı tamamlandıktan 1 ay sonra ve eğitim 

tamamlandıktan 4 ay sonra değerlendirmiştir. Programın uygulanabilirliği eğitim 

sırasında eğitimci tarafından çocukların davranışlarına bakılarak değerlendirilmiştir. 

Sonuçlara göre, programın uygulanabilirliğinde çocukların hemen hepsi istenilen 

davranışları sergiledikleri için uygulama yeterli bulunmuştur. Sosyal problem çözme 

programının etkililiği eğitim tamamlandıktan hem 1 ay sonraki hem de 4 ay sonraki 

ölçümde çocukların içsel ve dışsal problemlerin azaltılmasında etkili olduğu 
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gözlenmiştir. Bu sonuçlar sosyal problem çözme programının uluslar arası 

değerlendirmeleriyle uymaktadır (Akt. Özmen, 2013). 

 Anlıak ve Dinçer’in (2005) “Farklı Eğitim Yaklaşımları Uygulayan Okul Öncesi 

Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Kişiler Arası Problem Çözme 

Becerilerinin Değerlendirilmesi” adlı araştırmalarında farklı eğitim yaklaşımları 

uygulayan iki okul öncesi eğitim kurumunda (özel ve resmi) çocukların aldıkları eğitim 

sonucunda kişiler arası problem çözme beceri düzeylerinde bir farklılık olup olmadığı 

değerlendirilmiştir. Araştırmaya 5 ve 6 yaş grubundan toplam 122 çocuk katılmıştır. 

Araştırma sonucunda farklı eğitim yaklaşımlarıyla eğitim programlarını zenginleştiren 

özel okul öncesi eğitim kurumunda, uygulanmakta olan okul öncesi eğitim programının 

çocukların problem çözme ve alternatif çözüm düşünme becerileri üzerinde daha etkili 

olduğu belirlenmiştir.  

Akbaş (2005) okulöncesi eğitime devam eden 6 yaş grubu çocukların sosyal 

problem çözme becerilerini cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, anne öğrenim durumları 

değişkenleri açısından incelediği araştırmaya 60 çocuk katılmıştır. Çocukların sosyal 

problem çözme becerilerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı, sosyoekonomik düzey ve 

anne öğrenim durumlarının önemli düzeyde farklılığa neden olduğu saptanmıştır. 

Çocukların içinde bulundukları sosyo-ekonomik düzey ve anne öğrenim durumu 

arttıkça sosyal problem çözme becerileri de arttığı görülmüştür. 

 Ramani (2005), ”Okulöncesi Dönem Çocuklarında İşbirliğine Dayalı Oyun ve 

Problem Çözme” adlı araştırmasında, işbirliğine dayalı oyun ve problem çözmenin 

eğitim ortamına etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma dört yaş grubundan 40, 5 

yaş grubundan 36 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma deneysel araştırma 

yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu modele göre desenlenmiştir. Uygulama 

sırasında yapı blokları ve öyküler kullanmıştır. Araştırma sonucunda büyük çocukların 

çok daha fazla sayıda blok kullanarak küçük çocuklara göre daha karmaşık yapıları kısa 

sürede yapabildikleri görülmüştür. Oyun ile birleştirilen etkinliklerin hem işbirliği 

davranışının hem de çocuklar arasında işbirliğine dayalı öğrenmenin gelişiminde etkili 

olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (Akt. Özmen, 2013). 
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Çilingir (2006), fen lisesi ve Genel Lise öğrencilerinin sosyal becerileri ve 

problem çözme becerilerinin karşılaştırmak amacıyla yaptığı araştırmanın örneklemini 

Trabzon’da bulunan Trabzon Yomra Fen Lisesi ve Trabzon Lisesi’nde 2002-2003 

eğitim-öğretim yılında okuyan toplamı 400 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın 

bulguları şu şekilde özetlenebilir: Fen Lisesi öğrencileri ile genel lise öğrencilerinin 

problem çözme becerileri arasında farklılaşma gözlenmemiştir. Lise öğrencilerinin 

cinsiyet, kardeş sayısı, ailenin kaçıncı çocuğu olma durumu ve ailenin sosyo-ekonomik 

durumları açısından problem çözmelerinde faklılıklar gözlenmemiştir. Lise 

öğrencilerinin cinsiyet farklılığı açısından sosyal becerilerinde farklılaşma 

gözlemlenmiştir. Sosyal beceri ölçeği Duyuşsal Kontrol ve Sosyal Duyarlılık boyutunda 

öğrencilerinin ailenin sosyo-ekonomik durumlarına göre aralarında fark olmadığı 

gözlemlenmiştir.  

Yaban ve Yükselen (2007) 7-11 yaş arası korunmaya muhtaç çocukların sosyal 

problem çözme becerilerini incelemişlerdir. Araştırmaya 40 kız, 40 erkek öğrenci 

katılmıştır. Araştırma sonucunda, on bir yaş grubu çocuklarda, nesne edinme ile ilgili 

problem durumunda kullanılan farklı strateji sayısı puanlarının, ilgi ve esneklik 

puanlarının cinsiyetle ilişkili olduğu, kızların sosyal problemleri çözmede erkeklerden 

daha başarılı oldukları bulunmuştur. Yaşla, arkadaş edinme ile ilgili problem durumuna 

getirilen çözüm sayısı ve nesne edinme ile ilgili problem durumunda kullanılan farklı 

strateji sayısı puanları arasındaki ilişkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu, ilgi 

puanlarının ise yaş ile ilişkisi olmadığı saptanmıştır. Araştırmada ayrıca, problemin 

çözümünün başarısız olması durumunda büyük yaş grubu çocukların problem 

durumunu çözecek yeni stratejiler oluşturmada (esneklik) daha başarılı oldukları 

bulunmuştur.  

Taylı (2007), altı yaş grubu anasınıfı öğrencilerinin problem çözme becerilerini 

karşılaştırmalı olarak incelemek amacıyla yaptığı araştırmanın çalışma grubu, Düzce ili 

Gümüşova ilçesindeki ilköğretim okulları anasınıflarına devam eden 30 kız ve 30 erkek 

olmak üzere toplam 60 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında öğrencilerin 30 

ve 48 parçalık iki adet yapboz üzerinde çalışmaları sağlanmıştır. Öğrencilerin 

yapbozlarla çalışmaları sırasında problem çözmeye dönük ortaya koydukları 

davranışlar, oluşturulan gözlem formuna ve kameraya kaydedilmiştir. Değerlendirme üç 
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aşamada yapılmıştır. Gözlem sonuçlarından elde edilen verilere göre kız ve erkek 

öğrencilerin problem çözme aşamaları incelenmiştir. Buna göre kız ve erkek 

öğrencilerin hepsinin problem çözmeye istekli oldukları ortaya çıkmıştır. Problemi 

anlama becerisi, problem üzerinde çalışma ve geriye bakma aşamalarında sonuçlar 

karşılaştırıldığında birbirine yakın oranlar çıkmıştır. 

 Hamarta (2007), ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin sosyal problem çözme 

becerilerinin algılanan anne-baba tutumları açısından incelediği araştırma sonucunda 

elde edilen bulgulara göre, kız öğrencilerin probleme olumsuz yönelim ve akılcı 

problem çözme puan ortalamaları erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur. Erkek öğrencilerin içtepisel-dikkatsiz yaklaşım ve kaçıngan yaklaşım 

puan ortalamaları kız öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

 Gülay (2008)’in akran ilişkilerini çeşitli değişkenler açısından incelediği 

araştırmada cinsiyet ve anne tutumlarına göre saldırganlık ile ilgili yapılan iki boyutlu 

varyans analizinin (ANOVA) sonucunda çocukların saldırganlık düzeyleri arasında 

cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Buna göre 

erkeklerin kızlara göre daha saldırgan oldukları söylenebilir. Bununla birlikte baba 

eğitim düzeyine göre saldırganlık, başkalarına yardımı amaçlayan sosyal davranışlar, 

asosyal davranışlar, korkulu kaygılı olma, dışlanma ve aşırı hareketlilik alt ölçekleri ile 

baba eğitim düzeyinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.  

Dereli’nin (2008) “Çocuklar İçin Sosyal Beceri Eğitim Programının 6 Yaş 

Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisi” doktora tezinin çalışma grubu 

34’ü kız, 47’si erkek toplam 81 çocuktan oluşmaktadır. Araştırma, 22 oturumdan oluşan 

Çocuklar İçin Sosyal Beceri Eğitim Programının (ÇİSBEP) deney gruplarına 

uygulanması temeline dayanmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, 

Çocuklar İçin Sosyal Beceri Eğitim Programının (ÇİSBEP) deneme grubundaki 

çocukların sosyal problem çözme ve duyguları anlama becerilerinin gelişimine olumlu 

katkı sağlamıştır. Ayrıca cinsiyetin ve programın uygulama sıklığı ve süresinin deneme 

grubu çocukların sosyal problem çözme ve duyguları anlama becerileri puan 

ortalamalarında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı bulunmuştur.  
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Ceylan (2008), İlköğretim 6.sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki problem 

çözme becerileri ile günlük yaşamdaki problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi 

araştırmıştır. Araştırma sonuçları hem matematik testinde hem de problem çözme 

envanterinde devlet okullarındaki öğrencilerin özel okullardaki öğrencilerden daha 

başarılı olduğunu ve problem çözme başarı testi ile problem çözme envanteri puanları 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. 

 Arslan (2009) tarafından yapılan araştırmada lise öğrencilerinin algılanan sosyal 

destekleri ile sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma 

kapsamında lise öğrencilerinin cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu 

değişkenlerine göre sosyal problem çözme becerilerinin anlamlı düzeyde farklılaşıp 

farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 292’isi kız 229’u erkek 

olmak üzere toplam 521 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda cinsiyet, 

anne eğitim durumu ve baba eğitim durumuna göre sosyal problem çözme becerilerinin 

anlamlı düzeyde farklılaştığı gözlenmiştir. 

2.2. AKRAN İLİŞKİLERİ 

2.2.1. Akran İlişkileri Nedir? 

Akranlar, yaşamın ilk yıllarında aynı beceriyi kazanmayı, aynı ilgileri paylaşmayı 

ifade etmektedir. Çocukların akranlarıyla birebir başlattıkları iletişim zamanla küçük ve 

büyük grup oyunlarına dönüşmektedir. Grup şeklinde bu değişim, ileriki yıllarda 

anlamlı, sağlıklı, başarılı ilişkilerin temelini oluşturur. Bununla birlikte akran 

etkileşimlerinin sosyalleşmeyi hızlandırıcı etkisi de bulunmaktadır. Çocuklar akran 

etkileşimleriyle toplum kurallarını, topluma uyum sağlamayı öğrenerek, kendilerini 

tanımaya, kendilik algılarını şekillendirmeye başlayacaklardır. Görüldüğü gibi akran 

ilişkileri eğlenceli, hoş vakit geçirmenin yanı sıra tüm gelişim alanları üzerinde büyük 

ve kalıcı etkiler sağlamaktadır (Gülay, 2010: 69). 

Başka bir deyişle, çocuğun sağlıklı bir biçimde bireyselleşmesi ve 

toplumsallaşması akran grupları içindeki etkileşimiyle yakından ilgilidir. Bireysel önem 

ve değer duygularını geliştirdiği her türlü olumlu deneyim çocuğun sosyal gelişimini 

olumlu yönde etkiler. Diğer yandan korku ve kaygı yaratan durumlar çocukta yetersizlik 
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ve değersizlik duygularının güçlenmesine neden olur. Akran gruplarına güvenli ve 

güvensiz bağlanma olarak tanımlanabilecek bu durum, büyük ölçüde çocuğa sağlanan 

sosyal öğrenme yaşantılarına ve model alınacak kişilik modellerinin varlığına bağlıdır 

(Olcay, 2008: 46). 

Akran ilişkileri incelendiğinde, her yaştaki akran ilişkilerinin farklı niteliklere 

sahip olduğu görülmektedir. Çocukluk dönemindeki akran ilişkilerine genel olarak 

bakıldığında da, çocuğun içinde yer aldığı sosyal çevrede (akran ilişkileri, sınıf kuralları 

vb.), kişilerin bireysel özellikleri (sosyal becerileri, saldırgan, sosyal davranışları vb.) ve 

birbirleriyle etkileşimleri akran ilişkilerinin yapısını şekillendirmektedir (Song, 2006: 

Akt. Gülay, 2009: 49). 

2.2.2. Akran İlişkilerinde Etkili Davranış Biçimleri 

Bu bölümde akran ilişkilerinde etkili davranış biçimleri olarak çekingenlik, sosyal 

davranış, problem çözme, sosyal kabul ve saldırganlık kavramları incelenmiştir. 

2.2.2.1. Çekingenlik 

Çekingenlik, tanınmayan ya da az tanınan akran ve yetişkinlerin yanında 

gösterilen davranışları ifade etmektedir. Sessizlik ile başlayan çekingenlik zamanla 

kişilerden uzaklaşmayı ve ilişkilerde sorun yaşamayı beraberinde getirmektedir (Gülay, 

2010: 67).  

Çekingen çocuk ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığından bazı sosyal, 

psikolojik ve fizyolojik doyumsuzluklar yaşayabilir (Voltan, Acar, 1980: Akt. 

Gündoğdu, 2012: 677). Bu kapsamda çekingen çocuklar akranları ile ilişki kurmada 

zorlanırlar, akranları ile birlikte olmaktansa yalnız kalmayı tercih ederler, yaşıtlarından 

çekinirler, bazı hallerde kendilerinden küçüklerle bir araya gelirler. Birisi onlara çok 

yaklaşırsa ondan uzaklaşmak suretiyle tepkide bulunurlar (Bilim, 2011: 32). 

Araştırmalar okul çağlarında çekingen olan çocukların genellikle birlikte 

olduklarını göstermiştir. Çocuklarda çekingen yapı çoğu zaman korku ve sosyal 

becerilerde azalma davranışı ile birlikte kendini gösterir. Çekingenlikle birlikte gelişen 

bağlanmaktan korkma, arkadaşlık kurmaktan kaçınma, düşünce ve duygularını ifade 
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edememe, haklarını koruyamama; güven duygusunun giderek azalmasına yol açar 

(Ünal, 2004: 216). Netice olarak akran grupları, çocukların kendilerine olan güven 

duygularının gelişmesi için de oldukça önemlidir. Ayrıca akran gruplarındaki etkileşim, 

çocukla çekingenliği azaltır ve sosyal uyumunu kolaylaştırır (Asendorph vd., 1994: Akt. 

Çağdaş ve Seçer, 2005: 72). 

2.2.2.2. Sosyal Kabul 

Sosyal kabul en temel anlamda, çocukların akran grubundaki diğer çocuklar 

tarafından ne kadar sevildiğini, sevilmediğini ifade eder. Sosyal kabulün 

belirlenmesinde, çocukların akran grubu içindeki kabul düzeyleri esas alınmaktadır. 

Sosyal kabul, sosyometrik ölçümlerden elde edilen sonuçlara göre ortaya çıkmaktadır. 

Akranları tarafından sevilmeyen (reddedilen) ve sevilen (popüler) çocukların, ileriki 

yıllarda suç işleme, uyum problemleriyle karşılaşma olasılıkları farklılaşmaktadır. 

Çocukların sosyal kabulleri, anaokulundan ilköğretime aktarılabilmektedir (Ogelman, 

Gülay, 2011). 

Okul öncesi dönem, çocukların akranlarıyla sosyal kabul adına çeşitli etkileşimler 

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

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

becerileri gelişirken, akranlarla yaşanan sorunları çözmek için davranışsal çözümler de 

üretilir (Hay, 2006: Akt. Gülay, 2008: 28). 

Okul öncesi dönemindeki çocukların toplumsallaşma yolunda gelişim 

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

kabul arasında ilişki kurabilecek düzeyde zihinsel yeteneğe sahip olup olmamalarına 

bağlıdır (Yavuzer, 2010:106: Akt. Uluyurt, 2012: 14). 

Hartup (1983) çocuğun sosyal etkileşimde gördüğü sosyal beğeni derecesini 

popülerlik olarak tanımlarken statü ya da sosyal konum kavramlarının popülerliği içeren 

genel bir kavram olduğunu belirtmektedir (Akt. Ogelman, Gülay, 2011). 
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2.2.2.3. Problem Çözme 

Okulöncesi dönemde çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek, 

çocukların diğer bireylerle başarılı bir etkileşime geçmesi ve iletişim kurması açısından 

önemlidir. Çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri değerlendirildiğinde bebeklikten 

itibaren kendi duygularını, isteklerini ve niyetlerini karşı tarafa iletebildikleri, başka bir 

birey problem yaşadığında ona nasıl yardımcı olunabileceğinin farkında oldukları zor 

durumda olan arkadaşlarının rahatlaması için onlarla eşyalarını paylaştıkları, çatışma 

durumlarında da çatışmalarla başa çıkma becerisine sahip oldukları saptanmıştır. 

(Koruklu ve Yılmaz, 2010: 3, Akt. Özmen, 2013).  

Nitekim etkin problem çözme becerisi konusunda eğitim almayan bireyler bu 

davranışlarını okuldan sonra yetişkinlik yaşamında da sürdürmektedir. Öğrencilerin 

duygularını tanımalarına, iletişim kurma becerilerini geliştirmelerine, olaylara farklı 

bakabilmelerine, problem çözme becerilerini geliştirmelerine yönelik programların 

okullardaki şiddeti ve şiddet içeren davranışları azaltacağı düşünülmektedir (Sünbül, 

2008: 2). Bu açıdan akran ilişkilerinde etkili davranış biçimleri arasında beklide en 

önemlilerinden birisi problem çözme becerisidir. Problem çözme becerisi noktasında 

olumlu gelişim göstermiş bireyin akran ilişkilerinde oluşan problemlerin çözümünde de 

etkin rol oynadığını söylemek mümkündür (Özmen,2013). 

2.2.2.4. Sosyal Davranış 

Sosyal yeterlilikler ancak sosyal davranışların niteliği ile gözlenebilir. Bu yönüyle 

sosyal davranışlarda bireysel farklılıkları ölçme girişiminin kökleri Thorndike ve 

arkadaşlarının sosyal zekâ ile ilgili olan çalışmalarına kadar dayanmaktadır. Tarihsel 

gelişimine bakıldığında, sosyal davranışların değerlendirilmesi için farklı boyutlarda 

değişik değerlendirme metotlarının olduğu görülmektedir. Sosyal davranışların 

değerlendirilmesinde kullanılacak bilgi pek çok kaynaktan toplanabilir. Örneğin, 

öğretmen, ebeveyn ve akran gibi arttırılabilir (Akt. Seven, 2010: 194).  

Okul öncesi dönemdeki bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal olgunlaşma da 

çocuğun sosyal davranışlarında değişime neden olmaktadır. Bu değişim akran 

ilişkilerinin niteliğini geliştirmektedir. Akranlarla geçirilen zamandaki artış, olgunlaşma 
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sonucunda ortaya çıkan sosyal davranışlar ve oyunlar bir bütün olarak okul öncesi 

dönemdeki akran ilişkilerinin zamanla gelişmesine ve karmaşık bir yapı haline 

gelmesine yol açmaktadır (Gülay, 2009: 85).  

Çocukluktan ergenlik dönemine girildiği zaman yeni onaya çıkan kişilerarası 

ilişkiler, yaşa bağlı bilişsel ve duygusal gelişimler ve sosyal ortam değişimleridir. 

Örneğin ergenlik dönemindeki gençlerin bir yandan anne-babasıyla ilişkileri değişime 

uğrarken öte yandan yeni arkadaşlıklar ve güçlü akran ilişkileri gelişmektedir. Aynı 

yaşla birlikte ergenlikle olumlu sosyal davranış sergileme imkânı fazlalaşırken, ergenin 

sosyo-bilişsel ve sosyo-duygusal becerilerinde de bir takım değişimler yaşanmaktadır 

(Kumru vd. 2004).  

Netice olarak olumsuz sosyal davranışların sıklığı, çocuğun yaşı büyüdükçe 

azalma eğilimi göstermesine rağmen özellikle erken çocukluk döneminde yüksek 

seviyede görülen anti-sosyal davranışlar, ergenlik ve sonrasındaki dönemlerde akran 

reddi, düşük akademik performans, okulu terk ve suç işleme gibi sorunların habercisi 

olabilmektedir (Yağmurlu ve Candan, Kodalak, 2010). Özetle okulöncesi çağında akran 

ilişkilerinde sosyal davranışların rolü önemlidir. 

2.2.2.5. Saldırganlık 

Saldırganlığın çevrede bulunan nesnelere, kişilere zarar veren davranış biçimleri 

olduğu söylenebilir. Bu nedenle çocuklarda zaman zaman görülen yaramazlıklar, etrafı 

karıştırmalar ve arkadaşları ile aralarındaki ufak geçimsizliklerden dolayı onların 

saldırgan olduğu yargısına varmamak gerekir. Çünkü bir çocuğun saldırgan olduğunu 

söyleyebilmek için saldırgan davranışın süreklilik göstermesi gerekir (Çağdaş ve Seçer, 

2005). 

Saldırganlığın ilişkili olduğu kontrol edilebilir sosyal etmenlerin belirlenmesi 

oldukça büyük önem taşımaktadır. Bireylerde özellikle çocuklarda saldırganlığın 

etkilediği en önemli sosyal etmenlerden biri birey ya da çocuğun günlük sosyal 

hayatının büyük bir kısmını kapsayan kişilerarası ilişkileridir (Hasta ve Güler, 2013).  

Çocuklar 2 yaştan sonra dil gelişimindeki ilerleme nedeniyle kendilerini daha 

kolay ifade edebilirler. Bunun sonucu olarak saldırgan davranışların sıklığının azaldığı 
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ve saldırganlık süresinin kısaldığı görülmektedir. Ancak saldırganlık konusunda da 

çocuklar arasındaki bireysel farklılıklar unutulmamalıdır. Genelde erkeklerin kızlardan 

daha fazla fiziksel tepki verdikleri, kızların ise daha fazla sözel tepki verdikleri 

bulunmuştur. Öfke ve saldırganlığın yetişkinlerden çok kardeşlere ve yaşıtlara yöneldiği 

de görülür (Bayhan ve Artan, 2007). 

Saldırgan çocuklar arkadaşlarıyla sürekli çekişme içine girerler. Arkadaşlık 

ilişkisini hep kendi yararlarına kullanmak çabasındadırlar. Kendilerini kabadayılıkla 

benimsetmeye, üstünlük kurmaya çalışırlar. Amaçlarına erişemeyince, ya kavga eder ya 

da arkadaş değiştirmek zorunda kalırlar. Arkadaş kümelerinden dışa itildikçe daha 

hırçın ve kuşkulu olurlar (Yörükoğlu, 2010). Bu durum devam ettikçe akran ilişkilerini 

sosyal kabul noktasında etkilemekte ve çocuğu yalnızlığa sürüklemektedir. 

2.2.3. Okul Öncesi Dönemde Akran İlişkilerinin Gelişimi 

Yapılan çeşitli araştırmalar, akranların yasamın farklı dönemlerinde farklı 

işlevlere ve etkilere sahip olduklarını göstermektedir. Okul öncesi dönem gelişimin hızlı 

olması ve bireyin hayatında kalıcı etkiler oluşturması açısından önem taşımaktadır. 

Gelişimdeki hızlılık ve okulöncesi eğitim sonucunda akran ilişkilerinin ilk örnekleri 

ortaya çıkmaktadır. Akran ilişkileri, aynı yasta ya da gelişim, olgunluk düzeyinde olan; 

benzer geçmiş, değer, yaşantı, yasam tarzı ve sosyal bağlamı paylaşan kişiler arasında 

karşılıklılık ve devamlılık gösteren etkileşimlerin bütünüdür (Gülay, 2009). 

Okul öncesi dönemdeki akran ilişkileri, o dönemdeki sosyal ilişkileri, çocukların 

deneyimlerini şekillendirmekle birlikte, bireyin sonraki yıllardaki sosyal–duygusal 

uyumunu etkileyebilmektedir. Bu nedenle okul öncesi dönem de çocukların akran 

ilişkileri gelişiminin, özelliklerinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu alandaki 

çalışmalar, okul öncesi eğitimin kalitesinin arttırılmasını, çocuklara sağlıklı sosyal 

ilişkiler geliştirecekleri ortamların oluşturulmasını, akranlarıyla sorun yaşayan 

çocuklara zamanında ve tam anlamıyla destek sağlamayı hatta sorunları başlamadan 

önlemeyi beraberinde getirecektir. Akranlarıyla sağlıklı ilişkiler kuran çocukların sosyal 

gelişimleri başta olmak üzere diğer gelişim alanlarında da kısa ve uzun vadede olumlu 

ilerlemeler sağlanacaktır (Gülay, 2009).  
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Akran ilişkileri incelendiğinde, her yaştaki akran ilişkilerinin farklı niteliklere 

sahip olduğu görülmektedir. Çocukluk dönemindeki akran ilişkilerine genel olarak 

bakıldığında da, çocuğun içinde yer aldığı sosyal çevrede (akran ilişkileri, sınıf kuralları 

vb.), kişilerin bireysel özellikleri (sosyal becerileri, saldırgan, sosyal davranışları vb.) ve 

birbirleriyle etkileşimleri akran ilişkilerinin yapısını şekillendirmektedir (Song, 

2006:Akt. Özdemir, Topaloğlu, 2013). Özellikle okul öncesi dönemdeki akran ilişkileri 

çocuklar arasındaki güven duygusu ve benlik saygısını geliştirmek, çocukların okula 

daha kolay uyumuna yardımcı olmak için oldukça önemlidir (Manaster & Jobe, 2002: 

Akt. Özdemir, Topaloğlu, 2013). 

Çocuğun erken dönemde aile içinde yaşadıkları tecrübeler, okul çağında akran 

ilişkileri kurabilme, sürdürebilme, sorun çözme becerilerinin ve çatışmaları tolere 

edebilme güçlerinin de belirleyicisidir. Erken dönemden itibaren aile içinde; güven ve 

sevgi ortamında büyüyen bağımsızlaşma, ayrışma çabaları desteklenen, sevgi adına aşırı 

korunmayıp büyümesine yardım edilen, sorun çözmesine destek olunan akranları ile 

deneyim ortamı sağlanan çocuklar akran ilişkilerinde sorun yaşamamaktadırlar. Öyle ki 

bu dönemde çocukların yaşadıkları tüm etkileşimler, çatışmalar onlar için çok öğretici 

ve önemli deneyimler olup, onların büyümelerine, olgunlaşmalarına ve gelecekteki 

sosyal ilişkilerinde daha donanımlı hale gelmelerine imkân verecektir (Öter, 2013). 

2.2.3.1. 0-3 Yaş Arası Akran İlişkilerinin Gelişimi 

Bebeğin, doğumdan sonra diğer yeni doğan bebeklerin sesini duyup ağlaması, ilk 

akran etkileşimi olarak değerlendirilebilmektedir. Altıncı aydan itibaren bebek, 

etrafındaki diğer bebekler ona dokunduğunda ya da baktığında gülümser. Bebekler 

birbirlerinin ağlamasına ağlayarak karşılık vermekte, bir bebek başka bir bebeğin 

dokunuşuna, ona dokunarak karşılık verebilmektedir. Yaşamın ilk yılında, akran 

ilişkilerinde sosyal farkındalık, dikkat ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu yaşta, çocuklar 

birbirlerine dokunurlar, gülümserler, birbirlerinin hareketlerine dikkat ederler (Gülay, 

2010). 

Doğumdan hemen sonra gözleri iyi seçemeyen, kulağı yalnızca gürültüleri 

algılayan bebek, kendi bedeninden gelen uyaranlara karşı çok duyarlıdır. Bir başka ifade 

ile bebeğin antenleri çevreye değil, kendisine dönüktür. Bu nedenle bebeğin ilk 
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aylardaki yaşamı dışa değil içe dönüktür. Bebeğin ilk sosyal davranışı 3. Ayda 

gerçekleşen gülümseme reaksiyonudur. 0-2 yaş döneminde daha çok aile içindeki 

bireylerle ilişki halindedir. Ancak kendi yaşıtlarım 6 aylıkken fark etmeye başlar ve Bu 

çağdan sonra, diğer çocuklarla ilgilenmesi gittikçe daha canlı bir hal alır. Bebeklik 

döneminde, yaklaşık 3 aylık iken iki bebek karşılaştıklarında birbirlerine herhangi bir 

yetişkine olduğundan daha uzun süre baktıkları ve daha fazla heyecanlandıkları 

bulunmuştur. 6-12 aylarda ise birbirlerine karşılıklı olarak daha fazla dokundukları ve 

gülümsedikleri gözlenmiştir. Bir yaşma basmadan önce çocukların pek çoğu başka 

çocukların ağlamasına aldırış etmez. Bazıları da, yanlarında başka bir çocuk 

ağladığında, homurdanarak ya da ağlayan çocuğu çevresinden uzaklaştırarak dikkati 

kendi üstünde toplamaya çalışmaktadır. 2 yaş döneminde akranlarıyla daha çok 

ilgilenmeye başlar. Ancak ilişkileri daha çok alma eğilimlidir ve oyunları paralel oyun 

şeklindedir. 2, 5 yaş civarında başkaldırma ve isyan dönemini atlattıktan sonra çocuğun 

sosyal ilişkileri 3 yaşta daha olumlu ve dengeli bir döneme girer (Uluyurt, 2012). 

Bu dönemdeki sosyal etkileşimler, gelecekteki akran ilişkilerinin 

belirleyicilerindendir. Çocuklar 9.-13. aylar arasında, öncelikli olarak oyuncaklara tepki 

verirler, ancak bulundukları ortamda tek bir oyuncağın olması, oyuncağa ulaşmada 

birbirlerini engel olarak algılamalarına neden olabilir. Diğer bir çocuğun varlığı, 

oyuncak için kavga etme, gergin bir şekilde izleme, vurma ve ısırma gibi saldırgan 

davranışlara yol açabilir. On iki aylık bebekler yan yana getirildiklerinde, karşılıklı bir 

ilişki kurma isteği görülür. Birbirlerine bakar, yaklaşır, keşfeder ve daha sonra 

oyuncaklarım paylaşırlar. Fakat temaslar kısa sürelidir ve genelde birkaç saniyeden 

birkaç dakikaya kadar değişir. Bebeklerin sıklıkla akranlarıyla aynı ortamlarda 

bulunmalarını sağlamak, onların yaşıtlarına olan ilgisini arttırabilmekte ve bebeklerin 

birbirlerini etkileme çabası içerisinde bulunmalarım sağlamaktadır (Gülay, 2008). 

Bir yaş civarında, çocuklar arasında işbirlikli oyunun temel davranışları, iki yaş 

civarında da başkalarına yardımı amaçlayan davranışların başlangıç halleri görülmeye 

başlanmaktadır. Fakat bu becerilerin akran ilişkilerine tam olarak yansıması söz konusu 

değildir. İki yaşta, 1 yaşa göre akranlarla nesneleri paylaşmada daha nazik tavırlar 

görülebilmektedir. Ayrıca 2 yaş civarında çocuklarla akranları arasında etkileşim 

başlamaktadır. Çocukların etkileşimlerinde 2 yaştan sonra artış görülmeye başlanır. 
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Akranlar arasında ilk tercihler 2 yaştan itibaren başlayabilmektedir. Küçük çocuklarda 

akran ilişkilerinde cinsiyet tercihleri de zamanla aynı cinsiyetten karşı cinsiyete doğru 

gelişmektedir. İki-üç yaş civarında kız çocuklar, erkeklerden ziyade kızlarla 

oyuncaklarını paylaşırlar ve kız akranlarının isteklerine cevap verirler. Ortamda rekabet 

yoksa çocuklar 14.-18. aylar arasında birbirlerine arkadaşça bir tutumla 

yaklaşabilmektedirler. Eşyalar ya da oyuncaklar için yapılan kavganın yerini genellikle 

farklı oyuncaklarla yan yana oynama ve bazen de işbirliği alabilmektedir. İlk üç yıl 

içinde akranlar nesneleri sahiplenme konusu ile ilgili anlaşmazlıklar 

yasayabilmekteyken zamanla anlaşmazlıkların azaldığı görülmektedir. Dil gelişimi ileri 

düzeyde olmadığı için akranlarla yaşanan anlaşmazlıklarda fiziksel saldırganlığa 

başvurulmaktadır. İki buçuk-üç yaş civarında genellikle olumlu akran etkileşimleri ve 

sosyal etkileşimlerde gerçek yeterliklerin görülmeye başlandığı belirtilmektedir. 

Yaşamın ilk iki yılında, çocukların bir araya geldiklerinde daha çok ikili gruplar 

oluşturdukları gözlemlenmiştir. Üç yaştan itibaren de hem akran gruplarındaki çocuk 

sayısında hem de bu grupların oluşmasında farklılıklar görülebilmektedir. İkili gruplar 

halinde oymayı tercih etseler de, daha kalabalık gruplarla da ilgilenmeye başlarlar. 

Kendi cinsiyetlerinden olan akranlarıyla ilişki kurma eğilimleri de giderek artmaktadır. 

Üç yaşta çocuklar, akranlarıyla ilişki kurmada kendilerine özgü ve kalıcı yöntemler 

geliştirmeye başlayabilirler. Bazılarında olumsuz sosyal tavırlar görülebilmektedir. Bu 

çocukların kurdukları ilişkiler tartışma, saldırı ve karsı çıkışlardan oluşur. Bazı çocuklar 

ise daha olumlu ve sosyal olabilmektedirler. Bu çocuklarda da akranlarıyla paylaşma, 

faaliyette bulunma ve akranlarına karşı sevgi gösterileri görülür. Üç yaşla birlikte aynı 

cinsiyetten akranların tercih edilmesinde sıklık görülmeye başlanmaktadır. Aynı 

cinsiyette akran tercihi, ilköğretim dönemine kadar artarak kabulü ile ilgili tek 

belirleyici faktör saldırganlıktır. Bu dönemde, saldırganlığa bağlı olarak bir akranın 

sevilmemesi seklinde yargılar ortaya çıkabilmektedir (Gülay, 2008). 

2.2.3.2. 4-6 Yaş Arası Akran İlişkilerinin Gelişimi 

Dört yaş çocuklarının, akranlarıyla ilgili algıları 3 yaştan daha karmaşıktır. 

Saldırgan davranış, çocuklar arasında daha büyük ve olumsuz tepkilere yol 

açabilmektedir. Sosyal tercihte 3 yaşa göre saldırganlık tek belirleyici değildir. Eğer bir 

çocuk, saldırgan fakat sosyal açıdan aktif ise sosyal beceriler geliştirebilmişse 
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reddedilmemektedir. Akran tercihlerinin ve popülerliğin temel karakteristiği 4-5yaştan 

itibaren şekillenmeye başlamaktadır. Olumlu davranışlar, popülerlikle, olumsuz 

davranışlar ise akran reddi ile ilişkilidir. Popüler çocukların popüler olmayanlara göre 

daha çok arkadaşı vardır. Akranları tarafından reddedilen çocuklar, kendilerini yalnız 

hissetmektedirler ve akranlarıyla olumlu ilişkiler geliştirme fırsatlarından 

uzaklaşmaktadırlar. Dört yaştan itibaren daha uzun süreli oyun oynamaya 

başlamaktadırlar. Ayrıca sosyal beceriler de gelişmeye baslar. İşbirliği becerisi ya da 

davranışların, diğer kişilere ve hedefe uygun şekilde sergilemenin de yine 4 yaş 

civarında başladığı öne sürülmektedir. Akranlarla etkileşimlerde ve arkadaş sayılarında 

artış 4 yaş civarında görülmeye başlamaktadır. Beş-altı yaştan itibaren yalan akran 

ilişkilerinin ve gerçek arkadaşlıkların örnekleri görülmeye başlanmaktadır. Beş yaştan 

sonra çocukların anlaşmazlıklarım çözmek için sosyal davranışlar ve sözel tartışma gibi 

farklı stratejiler de geliştirmeye başladıkları belirtilmektedir. Beş yaşında diğer 

çocuklarla birlikte olma, iyi ilişkiler kurma isteğinin hâkim olduğu dönemin ardından, 

6-7 yaş aralığında, çocukların paylaşma, dostluk ve sempati gibi davranışlar 

sergilemelerinin yanı sıra, rekabet, kavga ve çatışmalar içine girdikleri 

gözlemlenebilmektedir (Gülay, 2008). 

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

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

suretiyle devamlı olarak zihnini zenginleştirir. Bu yaşta zihninin gelişmesi harekette 

bulunmasına bağlı olduğundan harekete ve çeşitli oyunlara karşı büyük ihtiyaç duyar. 

Sosyal çevre içinde keşifler yapar. Akran tercihlerinin ve popülerliğin temel 

karakteristiği 4-5 yastan itibaren şekillenmeye başlamaktadır. Olumlu davranışlar, 

popülerlikle, olumsuz davranışlar ise akran reddi ile ilişkilidir. Popüler çocukların 

popüler olmayanlara göre daha çok arkadaşı vardır. Akranları tarafından reddedilen 

çocuklar, kendilerini yalnız hissetmektedirler ve akranlarıyla olumlu ilişkiler geliştirme 

fırsatlarından uzaklaşmaktadırlar arkadaşlarını memnun etmek ister. Kelime dağarcığı 

arttıkça duygularım daha rahat ifade ettiği için öfkelerini sözel olarak belirtir ve 

saldırganlık azalır. Bu yaş döneminde arkadaşlarım daha çok taklit etme eğilimi gösterir. 

5 yaş döneminde ise akranlarıyla başladığı oyunu bir gün sonra devam ettirebilir. 

Arkadaşlarım kendi seçer. Onların duygularını paylaşır ve anlar, işbirliği yapar. Grup 

oyunlarım tercih eder. Anne babadan bağımsızlaştığı için akran ilişkileri daha fazla 
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gelişme gösterir. Akranlarıyla daha çok vakit geçirerek paylaşmayı, sıra beklemeyi, sıra 

olmayı öğrenir (Uluyurt, 2012). 

6 yaş döneminde akran grupları ile kurallı karmaşık oyunlar oynar. Sözel ifade 

becerisi daha da artmıştır. Daha çok arkadaşlarla ilişki kurar ve aile ilişkileri zayıflar. 

Bireysel oyunun yerini grup oyunları almıştır. Arkadaşlarını dinler ve konu hakkında 

görüşlerini belirtir (Uluyurt, 2012). 

Okul öncesi dönemde yaslara göre akran ilişkilerinin gelişimi incelendiğinde, yas 

ilerledikçe çocuklarda akran ilişkilerinin yapısının geliştiği görülmektedir. Bu durumu 

oluşturan etmenler, akranlarla geçirilen zamanın artması, yasın ilerlemesi ve oyundur. 

Yas ilerledikçe gelişim alanlarında sağlanan olgunlaşma, çocukların akran ilişkilerine 

sosyal davranışlardaki artış olarak yansımaktadır. Akran ilişkilerinin başlaması ve 

gelişmesi için önemli bir zemin görevi olan oyun da çocukların yasma bağlı olarak 

gelişmektedir. Oyun gruplarının sayısı, yasla birlikte artmakta, tek basma oyundan grup 

ve işbirlikli oyunlara geçilmektedir. Akranlarla geçirilen zamandaki artış, olgunlaşma 

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

dönemdeki akran ilişkilerinin zamanla gelişmesine ve karmaşık bir yapı haline 

gelmesine yol açmaktadır. Okul öncesi dönem akran ilişkilerinin temellerinin atıldığı ve 

akran ilişkilerim etkileyecek temel yeterliklerin kazanıldığı bir dönem olarak önem 

taşımaktadır (Gülay, 2008). 

Ayrıca Okul öncesi dönemde 6 yaş çocukları arkadaş edinme ve bu arkadaşlığı 

devam ettirme konusunda daha bilinçlidir. Arkadaşlarıyla iyi geçinmek oldukça 

önemlidir. Diğerleri ile nasıl etkileşime geçeceğini ve onları değerlendirirken kişisel 

beklentilerini erteleyip, karşı tarafı olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmeye başlar. 

Arkadaşlık ilişkileri karşılıklı ve dinamiktir (Wortham, 1998: Akt. Akman ve diğerleri, 

2011). Kolaylıkla arkadaş bulabileceği gibi kolaylıkla da arkadaşlıklarım kaybedebilir. 

Kendi cinsiyetinden çocuklarla daha çok zaman geçirebilir, onlarla daha yakın 

arkadaşlıklar kurabilir. Sosyal becerilerde akran ilişkileri ayrı bir öneme sahiptir. 

Çocuklar sosyal becerilerini akran ilişkilerinde pekiştirme ya da kazanma fırsatlarını 

elde ederler. Sosyal becerilere sahip çocuklar, akranları tarafından sevilirler, kabul 

edilirler, okula uyum sağlarlar. Sosyal becerilere sahip çocukların oluşturduğu gruplar 
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dinamiktir. Grup üyeleri arasında iletişimin kalitesi artmakla birlikte, başarı da 

sağlanmaktadır (Akman ve Diğerleri, 2011). 

2.2.4. Akran İlişkileri ile İlgili Yapılan Araştırmalar 

Okul öncesi dönemde akran ilişkileri ile ilgili yurt içinde yapılmış çalışmaya pek 

rastlanamamıştır. Çalışmalar, genellikle ilköğretim sıklıkla da ergenler üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte yurtdışında okul öncesi dönemden ergenlik dönemine 

kadar akran ilişkileri ile ilgili pek çok çalışmaya rastlanmaktadır. Yaşamın ilk 

yıllarındaki akran ilişkilerini ele alan araştırmalar incelendiğinde, yıllar boyunca 

konunun farklı ve artan sayıdaki değişkenlerle ele alındığı görülmektedir. Özellikle son 

20 yılda okul öncesi dönemde akran ilişkileriyle ilgili yapılan çalışmalar göstermiştir ki; 

Bu dönemdeki akran ilişkileri; 

● Normal gelişimi çeşitli yönlerden desteklemektedir. 

● Sosyal davranışın farklı biçimlerini barındırmaktadır. 

● Bireysel ve toplumsal açıdan birçok unsurla etkileşim halindedir. 

● Ayrıca uzun süreli olarak akademik başarıyı, sosyal ve duygusal uyumu 

etkilemektedir (Gülay, 2010). 

Peterson (2001) araştırmasında, 3-5 yaş grubu 43 çocuğun akran ilişkilerindeki 

tartışmaları, çözüm becerilerini ve öz güvenleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Çalışmada, söz konusu çocuklarla görüşmeler yapılarak öğretmen akran ebeveyn 

görüşlerine başvurulmuştur. Fakat saldırganlık ile öz güven arasında bir ilişki 

bulunmamıştır. Diğer taraftan araştırma sonuçlarında akran tarafından kabulü ile 

öğretmen değerlendirmelerindeki akranlar tarafından kabulü arasında olumlu yönde 

ilişki bulunmuştur. Öğretmen ve ebeveyn görüşleri arasında, sosyal durumlarda problem 

çözme ve akranları tarafından kabulü arasında olumlu yönde ilişki bulunmuştur. 

Saldırgan olarak nitelenen çocukların hem öğretmen değerlendirmelerinde hem de 

ebeveyn değerlendirmelerinde de yüksek düzeyde saldırgan oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır (Akt. Özmen, 2013). 
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Monks vd, (2002) 4-6 yaş arası İspanyol anaokuluna devam eden çocukların 

saldırganlık ile ilgili rollerini (saldırgan, şiddete maruz kalan, şiddeti destekleyen, 

maruz kalanı savunan ve izleyici) incelediği araştırmada, saldırgan çocuklar sosyal 

açıdan reddedilmiş olarak bulunmuştur. Çocuklar arkadaşlarının %12’sini saldırgan, 

%13, 5’ini akran şiddetine maruz kalan, %29’unu savunucu, %30’unu izleyici olarak 

tanımlamıştır. Akran şiddetine maruz kalma deneyimleri açısından kızlar ve erkekler 

arasında farklılık bulunmamıştır. Araştırmada akran şiddetiyle baş etme stratejileri 

arasında en sık yalan söyleme, arkadaştan yardım isteme, kaçma ve ağlama davranışları 

görülmüştür (Akt. Özmen, 2013). 

Hopp (2004) ise nitel çalışmasında çocukluk döneminde akranları tarafından 

reddedilme yaşantılarının yetişkinlik dönemindeki etkilerini araştırmıştır. Sonuçlar, 

akran reddi yaşantılarının, araştırma kapsamına giren tüm yetişkin katılımcılar için acı 

veren yaşantılar olarak algılandığını ve bu yaşantıların etkilerinin güçlü ve kalıcı 

olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, tüm katılımcıların, arkadaşlık kurmak ve 

sürdürmekle ilgili güçlükleri olduğu, yetişkinlik döneminde ilişkilerinde yalnızlık ve 

dışlanma duyguları yaşadıklarını, akranları, öğretmenleri ve çevrelerindeki diğer kişiler 

tarafından zorbalığa maruz kaldıkları bulunmuştur (Akt. Özmen, 2013). 

Chang vd. (2005)’nin yaptıkları araştırmaya göre okul öncesi dönemde, sosyal 

olarak çekingen olan çocukların empati becerileri, sosyal problem çözme becerileri, 

benlik algıları düşük düzeydedir. Akran gruplarında etkin değildirler (Akt. Özmen, 

2013). 

Gülay (2008), okulöncesi dönem çocuklarına yönelik akran ilişkileri ölçeklerinin 

(Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği, Akranlarının şiddetine Maruz Kalma Ölçeği 

ve Resimli Sosyometri Ölçeği) dilsel es değerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışmalarını 

gerçekleştirmek ve akran ilişkilerini, çeşitli değişkenler (cinsiyet, anne tutumları, anne 

ve baba eğitim düzeyleri) açısından incelemek amacıyla bir çalışma yapmıştır. İstanbul 

ilindeki 5-6 yaş grubu öğrenciler araştırmaya katılmıştır. Anne tutumlarına bağlı olarak 

çocukların dışlanma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Otoriter 

annelerin çocuklarının, demokratik annelerin çocuklarına göre daha çok dışlandıkları 

belirlenmiştir. Çocukların cinsiyetlerine bağlı olarak aşırı hareketlilik düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Erkek çocuklarının, kız çocuklarına göre daha aşırı 
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hareketli oldukları belirlenmiştir. Anne eğitim düzeylerine bağlı olarak çocukların 

sosyal konumları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Eğitim düzeyi yüksek 

annelerin çocuklarının, eğitim düzeyi düşük annelerin çocuklarına göre akranları 

tarafından daha çok tercih edildikleri belirlenmiştir. Eğitim düzeyi düşük annelerin 

çocuklarının, eğitim düzeyi yüksek annelerin çocuklarına göre asosyal davranışları daha 

sık gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Eğitim düzeyi yüksek babaların çocuklarının 

akranları tarafından, eğitim düzeyi düşük babaların çocuklarına göre daha çok tercih 

edildikleri belirlenmiştir. 

2.3. İŞİTSEL MUHAKEME VE İŞLEM BECERİLERİ 

2.3.1. Muhakeme Nedir?  

Mantık ilkelerine uygun biçimde düşünme ya da bu ilkelerden yararlanarak sorun 

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

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

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

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

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

boyutlarıyla inceler, keşfeder, mantıklı tahminlerde, varsayımlarda bulunur, 

düşüncelerini gerekçelendirir, bazı sonuçlara ulaşır, ulaştığı sonucu açıklayabilir ve 

savunabilir (Umay, 2003). 

2.3.2. Muhakeme Yaklaşımları 

Alan yazında uzmanlar muhakeme yapan kişilerin bazı muhakeme yaklaşımlarını 

kullandıklarını belirtiler. Bu yaklaşımlar tümevarıma dayalı muhakeme yaklaşımı ile 

tümdengelime dayalı muhakeme yaklaşımıdır (Erbay, 2009). 

2.3.2.1. Tümdengelime Dayalı Muhakeme 

Tümdengelime dayalı muhakeme mantık olarak kesin sonuçlara ulaşmak için bir 

veya daha fazla önermeden muhakeme geliştirme sürecidir (Pilten, 2008). 
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Tümdengelim, geçici de olsa doğruluğu kabul edilen bir genellemeden, 

gözlemlerden ya da akıldan kaynaklanan bir doğrudan hareket edilerek tekil olayların 

alacağı şeklin kararlaştırıldığı akıl yürütme sürecidir (Karasar, 2012).  

2.3.2.2.Tümevarıma Dayalı Muhakeme 

Poyla (1988), tümevarıma dayalı muhakemeyi, bilimsel bilginin elde edilmesine 

imkân veren doğal bir muhakeme türü olarak tanımlar (Akt. Pilten, 2008). 

 Tümevarıma dayalı muhakeme, olguları açıklanabilen genel bir sonuca ulaşmak 

için belirli olayları ve gözlemleri kullanarak muhakeme geliştirme sürecidir. 

Tümevarıma dayalı muhakemede mantıksal olarak kesin sonuçlara ulaşmak mümkün 

değildir. Bu yaklaşımda birey, önce kendi kişisel ve çevresindekilerin gözlem ve 

deneyimlerinden yararlanarak olayların ve olguların açıklanmasında kullanılabilecek 

“denemelik genellemelerde” bulunur. Bunlar dikkatli gözlemler sonucu yapılmış 

kestirilerdir. Tekil olaylardan hareket edilerek bir genellemeye ulaşılmıştır. Bir başka 

deyişle tümevarım yaklaşımı izlenmiştir (Karasar, 2012).  

Tümdengelime dayalı muhakeme ile tümevarıma dayalı muhakeme arasında 

önemli bir fark vardır. Tümdengelime dayalı muhakeme diğer önermelerin doğru kabul 

edilmesi şartıyla kesin sonuçlar çıkarmamızı sağlar. Örneğin A’nın B’den ve B’nin de 

C‟den daha uzun olduğunu varsayarsak, A’nın C’den daha uzun olduğu sonucu 

kesinlikle doğrudur. Tersi düşünüldüğünde tümevarıma dayalı muhakeme özel 

bilgilerden genel yargılara ulaşmayı içerir fakat elde edilen sonuçların kesinlikle doğru 

olduğu söylenemez (Pilten, 2008). 

 Farklı araştırma sonuçlarında iki, üç, dört yaşlarındaki çocukların, yetişkinler gibi 

tümevarıma dayalı muhakeme geliştirebildiklerini vurgulanmıştır (Pilten, 2008). Ancak 

Piaget işlem öncesi dönemde çocukların ne tümdengelimi, ne de tümevarımı 

kullandıklarını belirtir. Piaget’e göre bu dönemde çocuklar genel olana hiç 

dokunmadan, bir özelden başka bir özele geçerek, “özelden özele akıl yürütme” 

sistemini kullanırlar. Piaget bunu “transduction” olarak isimlendirir. Bu süreç 

çocuklarda tümevarım ve tümdengelim gibi sistemli düşünme başlayıncaya kadar 

görülen tipik bir muhakemedir. Transductionda tümevarım ve tümdengelimde olan 
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mantıksal katılık ve genelleme olmaz. Örneğin, güneş ve ayın hareket etmeleri 

nedeniyle, çocuk bunların canlı olduklarını düşünür. Ancak, bisikletin itilerek hareket 

ettirilmesi ya da ateşin başkaları tarafından yakılması sebepleri ile çocuk bunların canlı 

olmadığını bilir. Bir başka örnekle açıklanacak olursa çocuk, annesinin manda dediği 

bir hayvanın bir köpekten daha büyük olduğunu, dört ayağı ve bir çift boynuzu 

bulunduğu için bir boğa olduğunu sonucunu çıkarabilir (Gander ve Gardiner, 2001; 

Yavuzer, 1999). 

2.3.3. Okul Öncesi Dönemde İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri 

İşitsel muhakeme ve işlem becerileri, çocukların işitsel olarak duyduğu şeyleri 

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

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

hakkında nasıl yorum yapabildiği, onları sıralayabildiği, anlayabildiği, 

ilişkilendirebildiği, problem durumlarını nasıl değerlendirip çözebildiği, akıl yürüterek 

yeni çözüm ve sonuçlara nasıl ulaştığı ile ilgili becerilerdir (Gardner, 1993:Akt.Erbay, 

2013). 

Okul öncesi dönem çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerileri genel bilgi, 

analojik tamamlama, benzerlikler, sebep bulma, anlama, matematiksel muhakeme, sözel 

anlamsızlıklar bölümlerinden oluşmaktadır (Erbay, 2009). 

Genel Bilgi: 

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

olarak tanımlanır(www.anlambilim.net/arama).  

Bilgi, insanın bilgiyi algılama, yorumlama, kodlama, sınıflama, bellekte saklama, 

gerektiğinde kullanmadan oluşan biliş sisteminin bütünündedir. Birey dikkatine dayalı 

olarak nesne ve olaylarla ilgili algılarını yaratır. Bilişsel işlemler sürecinde kararlar 

vererek yeni bilgiler üretir. Belli bir kapsamda anlamlı olan bilgi, belleğin malzemesini 

oluşturur. Bu malzeme yani bilgi, gerekli durumlarda kullanılır. Birey bu bağlamda 

tecrübe kazanır (Ülgen, 1996: Akt. Erbay, 2009). 
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Bilgi, problem çözme sürecinin en gerekli öğelerinden biridir. İnsanlar sürekli 

olarak, kendilerini ve çevrelerini aydınlatma, tanıma, olay ve oluşumları açıklama ve 

karşılaştıkları problemlere güvenilir çözümler arama uğraşı içindedirler. Her problem 

çözümü, belli kararların alınmasını; her karar belli bilgilerin elde edilmesini gerektirir. 

Problemlere güvenilir çözümlerin bulunabilmesi, her şeyden önce, doğru kararların 

alınabilmesine; doğru kararların alınabilmesi ise doğru bilgilerin kullanılabilmesine 

bağlıdır (Karasar, 2012). 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 bilgilerde üretilemez (Ülgen, 1996: 

Akt. Erbay, 2009). 

Genel bilgi, belli bir alanda, belli bir konu ile doğrudan ilgili olan spesifik 

bilgilerin dışında kalan bilgiler olarak tanımlanabilir. Genel bilgiler spesifik bilgilerin 

öğrenilmesini desteklerler. “Narenciye Türkiye’nin hangi bölgesinde yetişir?” sorusunu 

yanıtlamak için, öğrencinin narenciye, iklim kavramlarını anlamış olması gerekir ki 

bunlar spesifik bilgilerdir. Ancak problemin çözümünde kullandığı sözcük dağarcığının 

zenginliği genel bilgi niteliğindedir. Başka bir örnekle açıklamak gerekirse, öğrencinin 

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

bilgisayar yazım programının kullanılması ise genel bilgi niteliği taşır (Ülgen, 1996: 

Akt. Erbay, 2009). 

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

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

deneyimler elde ettikçe daha zengin bilgiler toplar ve sorun çözümü için yeni araçlar 

keşfeder. Bu onlara önlerindeki sorun için yeni stratejiler sağlar. Böylece kavramları 

anlama ve çıkarımda bulunmada yeni yollar geliştirirler. Yani çocuğun bilgisi ne kadar 

geniş ise sorunun üstesinden nasıl geleceğini o kadar kolay planlar (Thornton, 1998: 

Akt. Erbay, 2009). 

Analoji ve Analojik Tamamlama: 

Analoji, bir durum hakkındaki fikir ve düşünceleri başka bir duruma 

uyarlayabilme ve bir sorun için geliştirilen çözüm önerilerini başka bir sorunun 

çözümüne aktarma yeteneğidir. Başka bir ifadeyle analoji, yabancılık çekilen bir 
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olgunun yabancılık çekilmeyen, bilinen bir olguya benzetilerek açıklanmasıdır. Bilinen 

durum, kaynak; bilinmeyen durum ise hedeftir. Hedefe ulaşmak için var olan 

kaynaklardan çağrışımlar yapılır. Analoji ile çocuklar yeni bilgiler öğrenirken, onların 

önceden sahip oldukları bilgilerle olan benzerliğinden yararlanmaktadırlar. Analoji, 

özellikle soyut kavramların öğrenilmesine yardımcı olan bir tekniktir (Akt. Bilgin ve 

Geban, 2001). 

Analojiler ile kavramların öğretilebilmesi öğrencilerin günlük yaşantılarında 

karşılaştıkları benzer olaylar kullanılarak onların aktif bir şekilde katılımın sağlanması 

ile olur. Uzmanlar analojinin kavram öğrenmede etkili bir öğretim tekniği olduğunu 

düşünmektedirler. Gabel yapmış olduğu çalışmada, öğrencilerin kullanılan analoji ile 

öğretilmesi hedeflenen kavramlar arasında bağlantı kurabildikleri takdirde, kavram 

yanılgılarının azaldığını ve onların kavramları daha kolay öğrendiklerini tespit etmiştir. 

Maxwell, Rutherford ve Einstein öğretim aracı olarak analojiler kullanarak problemlerin 

daha iyi anlaşılmasını sağlamışlardır (Akt. Bilgin ve Geban, 2001). 

Analojilerin kullanılmasında; analojilerin konuyla yakından ilgili olmasına, 

öğrencilerin günlük yaşantılarından izler taşımasına, öğrencilerde kavram yanılgısına 

yol açmamasına dikkat edilmeli; öğrencilerin önbilgileriyle bağlantı kurmalarına imkân 

tanımalıdır. Eğer çocuk yeni konu ile ilişkisi kurulan olay hakkında az da olsa önbilgiye 

sahip değilse, yeni konuyu anlaması güçleşecektir. Aynı zamanda analojiler öğrencilerin 

bilişsel düzeylerine uygun, onların anlayabileceği seviyede olmalıdır (Kaptan ve Arslan, 

2009). 

Analojik tamamlama; analojilerin kullanılarak eksik bırakılan unsurların 

tamamlanması anlamına gelir. Birinci terimin ikinci terimi tamamladığı gibi, verilen 

üçüncü terimle de aynı ilişkiye sahip dördüncü terimi bulma, bu terimle üçüncü terimi 

tamamlama becerisidir. “Elma bir meyvedir, peki ya kabak…………” cümlesinde elma 

birinci terim, meyve ikinci terim, kabak üçüncü terimdir. Analojik tamamlamada 

çocuktan istenen elma ve meyve arasındaki benzer ilişkiyi, kabak ve bulacağı dördüncü 

terim arasında da kurarak cümleyi tamamlamasıdır (Erbay,2009). 
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Benzerlikler: 

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

edebilme ve bunlar arasındaki ortak unsuru belirleyebilme becerisi olarak tanımlanabilir 

(Gardner, 1993: Akt. Erbay, 2009). 

Doğuştan itibaren bebekler, çok karmaşık işlemler olmasına rağmen nesneler 

arasındaki benzerlikleri tanıyabilir ve geçmiş olaylarla bağlantı kurabilirler. Çok küçük 

çocuklar yetişkinler gibi benzerliklerden ve hatırlayabildiklerinden çıkarımlar 

yapabilirler. Bu gibi temel beceriler olmadan çocuk öğrenemez ve gelişemez. Örneğin 

dört - yedi yaş arasındaki çocuklar maymunların ve köpeklerin insanlar gibi yeme içme, 

nefes alma davranışlarına sahip olduklarını gözlemler. Bu davranışların en iyi bildikleri 

canlı örneği olan insanlarla benzerliklerini anladıklarında maymunlarla köpeklerin de 

canlı olduğu çıkarımını yapabilirler (Thornton, 1998: Akt. Erbay, 2009). 

Sebep Bulma: 

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

nedenselliğe göre keşfetme ve anlamlandırmadır. İnsanlar bir durumu veya durumun 

gerçekleşme olasılığını, o durumun içindeki olaylar arasındaki neden-sonuç 

bağlantısının gücüne göre değerlendirirler (Atkinson ve diğerleri, 2002: Akt. Erbay, 

2009).  

Araştırmalar, bebeklerin altı aylık olduklarında sebep-sonuç ilişkisini 

anlayabildiklerini göstermektedir. Bir deneyde bebeklere, hareket eden bir nesnenin 

sabit bir nesneyi oynattığı filmi izletilmiştir. Ardından bebeklere sebep sonuç ilişkisini 

bozan görüntüler izletilmiştir. Bebekler ilkenin ihlal edildiği filmi, yalnızca bu ilkenin 

gösterildiği filme göre daha fazla izlemişlerdir. Çocuklar büyüdükçe sebep-sonuç 

ilişkisi hakkındaki bilgileri de artar (Ömeroğlu ve Kandır, 2005: Akt. Erbay, 2009).  

Farklı konularda sebep sonuç ilişkisine dayalı çıkarımlar yapabilirler. Örneğin altı 

yaşındaki bir çocuk sigara içmemek gerektiğine ilişkin iki-üç sebep öne sürebilir. 

Çocuklar olaylar ve durumlar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini kendi düzeylerine 

uygun olarak kavradıkları zaman muhakeme becerilerinde de gelişme kaydedeceklerdir 

(Erbay, 2009). 



35 

 

Anlama: 

Anlama, bir şeyin ne demek olduğunu, neye anlattığını kavramak; yeni bilgileri 

eski bilgilerle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek olarak 

tanımlanabilir (Türkçe Sözlük, 1988). 

Çocuklarda anlama becerisinin gelişebilmesi için, çocuğun o nesne, durum, olay 

ile deneyimi olmalı; yani onu gözlemeli, algılamalı, kullanmalı, yaşamalıdır (Maviş, 

2006: Akt. Erbay, 2009). 

Matematiksel Muhakeme: 

Muhakemenin en yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biri de matematiktir. 

Matematiksel muhakeme, matematiğin temelini oluşturur. Matematik sayıları, işlemleri, 

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

gereği örüntüleri keşfetmeyi, akıl yürütmeyi, tahminlerde bulunmayı, gerekçeli 

düşünmeyi, sonuca ulaşmayı da öğretir (Umay, 2003). 

 Matematiksel muhakeme, matematiksel tahminleri oluşturma, matematiksel 

tartışmaları geliştirme ve değerlendirme, matematiksel bilgileri çeşitli şekilde sunma 

becerilerini içermektedir (Pilten, 2008).  

Matematiksel muhakeme bireysel bir etkinliktir ve pek çok şekilde yapılabilir. 

Herkesin kendine özgü düşünme stratejileri vardır. Birisi için kolay gelen düşünme 

biçimi bir başkası için karışık ve zor olabilir (Umay, 2003). 

Okul öncesi dönem çocuklarının matematik öğretimi için Milli Eğitim 

Bakanlığı‟nın belirlemiş olduğu hedefler incelendiğinde sınıflama, eşleştirme, sıralama, 

karşılaştırma kavramları bu hedeflerin temelini oluşturmaktadır. Bunlar mantıklı 

düşünme için bireylerde eksiksiz olarak bulunması gereken ana kavramlardır 

(Altıparmak ve Öziş, 2005). Okul öncesi dönemde matematiksel muhakeme becerileri 

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

ilişkileri anlama ve bağlantı kurma gibi becerileri kapsamaktadır. 

Okul öncesi dönemde çocuklar, soyut düşünme becerisine sahip olamadıkları için 

matematiğin soyut yönünü doğal olarak algılayamazlar. Sayı saymayı bilirler, toplama 
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ve çıkartma yapabilirler ama bunu kâğıt üzerinde gösteremezler. 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 ilişkileri 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. Şekillerin birbirine benzer ve farklı 

yönlerini yaşları ilerledikçe daha iyi kavrarlar. Piaget üç yaş çocuklarının geometrik 

şekilleri kapalı ve eğimli düzeyler olarak algıladıklarını ve birbirinden farklı şeyler 

olduklarını fark etmediklerini belirtir. Dört-beş yaşlarında ise üç boyutlu algının, 

mesafe, pozisyon ve doğru/düz kavramlarının gelişimiyle şekillerin farklılıklarına ve 

benzerliklerine ilişkin çıkarımlar yapabilirler. Tüm bu anlarlarda karşılarına çıkan 

problemleri çözebilmek için çocuklar mantıksal düşünme ve keşfetme becerilerine 

ihtiyaç duyarlar. Çocukların matematik etkinlikleri sırasında ulaştıkları sonuçları sınıf 

içinde tartışıp fikirlerini paylaşmaları, çocukların bu konulardaki bilgilerini inşa 

etmelerine, neden sonuç ve iletişim becerilerini geliştirmelerine, farklı şekilde 

düşünmeyi görebilmelerine ve kendi matematiksel düşüncelerine güvenmelerine neden 

olur (Arı ve Çelebi Öncü, 2005; Altıparmak ve Öziş, 2005; Akman, 2002; Louis, 2006: 

Akt. Erbay, 2009). 

Sözel Anlamsızlıklar: 

Sözlü olarak verilen bir cümlenin ya da bir açıklamanın anlamsızlıklarını bulma 

becerisidir. Sözel anlamsızlıklarda çocuklardan açıklamanın neden anlamsız ya da 

saçma olduğunu da kavraması ve anlatması beklenir (Gardner, 1993:Akt. Erbay, 2009). 

Okul öncesi dönemde çocukların sözel anlamsızlıkları fark edebilmeleri için 

muhakemeyle ilgili genel bilgi, anlama, neden sonuç ilişkisi kurma, sıralama gibi bazı 

temel becerilere sahip olması gerekir. Çocuğa “Uçağın motorları durduktan sonra uçak 

uçmaya devam etti.” cümlesinin neden anlamsız olduğu sorulur. Çocuğun bu soru 

hakkında fikir yürütüp doğru cevabı verebilmesi için uçak, motor gibi genel düzeyde bir 

bilgi birikimine sahip olması gerekir. Aynı zamanda uçakları çalıştıran unsurun 

motorlar olduğunu yani uçak ve motor arasındaki ilişkiyi doğru olarak anlamalıdır. 

Ardından çocuktan uçağın motoru durduğunda ne olacağını bilmesi, yani olay 
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sıralaması yapması beklenir. En son olarak da tüm bu durumları bir neden sonuç 

çerçevesi içinde değerlendirebilmelidir (Erbay, 2009).  

Bu nedenlerle sözel anlamsızlıklar çocukların pek çok muhakeme becerilerini 

kullanmalarını gerektirirken, kullanılan bu becerileri de desteklemekte ve gelişimlerine 

katkı sağlamaktadır (Erbay, 2009). 

Okul öncesi dönemde çocuklar işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin 

geliştirilebilmesi için eğitim programları ile desteklenmeye ihtiyaç duyarlar. Ancak bu 

becerilerin çocuklara tam olarak kazandırılabilmesi için öğretmen merkezli geleneksel 

eğitim anlayışının tersine, çocukların yaparak yaşayarak öğrendikleri etkinliklerden 

oluşan eğitim programlarının kullanılması gerekmektedir (Erbay, 2009). 

2.3.4. İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri ile İlgili Yapılan Araştırmalar 

Bountrogianni (1983), araştırmasında Kanadalı ve Yunan asıllı Kanadalı 

çocukların parça-bütünle ilgili muhakeme becerilerini kullanmalarını incelemiştir. 

Araştırmacı, yaşları 5, 8 ve 11 arasında değişen, birinci dili İngilizce olmayan 45 Yunan 

asıllı Kanadalı çocukla ve yaşları 5, 8 ve 11 arasında değişen, birinci dili İngilizce olan 

45 Kanadalı çocukla çalışmıştır. Çalışmasında çocukların parça bütünle ilgili 

muhakeme becerilerini manüpülatif bir set kullanarak değerlendirmiştir. İstatistiksel 

analizler sonucunda; çocukların yaşları arttıkça muhakeme becerilerinin de arttığını, 

cinsiyete göre bu becerilerde bir değişme olmadığını, iki farklı kültüre ait çocukların 

becerilerinde anlamalı bir fark bulunmadığını ifade etmiştir (Akt.Erbay, 2009). 

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

eşleştirme (uygunluk) ile ilgili becerilerini incelemiştir. Araştırmacı çocuklara 

hesaplama ve şekillerle ilgili bir dizi problem sunmuş ve bunları mantıksal çıkarımlarla 

ve daha önceki bilgileriyle ilişkilendirerek çözmelerini beklemiştir. Çocuklar 

problemleri çözerken her iki yolu da kullanmışlardır. Çocukların matematiksel 

muhakemelerinin onların farklı tiplerdeki matematiksel problemleri çözebilme 

becerileriyle ve bu problemleri anlamlandırabilmeleri ile ilgili olduğunu vurgulamıştır 

(Akt. Erbay, 2009). 



38 

 

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

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

çocukla çalışmıştır. Çalışması sonucunda çocukların konu ile ilgili bilgi düzeyleri ve 

bilişsel gelişim düzeylerinin onların sınıflama ile ilgili muhakeme becerilerini olumlu 

olarak etkilediğini belirtmiştir (Akt. Erbay, 2009). 

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

çocuklarının sonuç çıkarmaya (tümdengelime) dayalı muhakeme becerilerinde hayal 

gücünün etkisini araştırmışlardır. Toplam 84 çocuk hiç ipucunun olmadığı, sözel 

ipucunun olduğu, hayal gücünün kullanıldığı ve benzetmelerin yer aldığı dört gruba 

atanmışlardır. Çocuklara içinde birbiriyle uyuşmayan bilgilerin ve anlamsızlıkların 

bulunduğu altı problem durumu verilerek bunları çözmeleri istenmiştir. Araştırma 

sonucunda hayal gücünün kullanıldığı grupta yer alan iki-üç yaşındaki çocukların 

problemleri çözmede dört yaşındakilerle rekabet edecek derecede olduklarını 

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

anlamlandırabilme becerilerine sahip olmasıyla açıklamışlardır (Akt. Erbay, 2009). 

Hong ve diğerleri (2005), Çin’de 3, 5-4, 5 yaşlarındaki 86 çocukla yaptıkları 

çalışmada çocukların nedensel muhakeme becerilerini incelemişlerdir. Çalışmaları 

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

nedene bağlı sonuç çıkarma işleminden daha başarılı olduklarını gözlemişleridir. 

Ayrıca, Nedensel muhakeme becerilerinin 3, 5-4 yaşlarında hızlı bir gelişim 

gösterdiğini belirtmişler ve çalışmalarını diğer çalışmalarla kıyasladıklarında nedensel 

muhakeme becerilerinin kültürden etkilendiğini vurgulamışlardır (Akt. Erbay, 2009). 

İrkörücü (2006), anaokuluna devam eden 6 yaşındaki çocukların annelerine 

uygulanan örnek bir matematiksel destek programının çocukların matematiksel kavram 

becerilerine etkisini ve ailelerin eğitime katılımları sonucunda çocuğun eğitimindeki 

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

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

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

kavram becerilerini ölçmek için “Matematiksel Kavram Becerileri Kontrol Listesi” 

kullanılmıştır. Sonuç olarak ev ortamında yapılan ebeveyn odaklı matematiksel destek 

programının çocuğun öğrenme sürecinde daha etkili olduğu görülmüştür.  
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Ebrahim (2006), çalışmasında işitme engeli olan ve olmayan çocukların yaratıcı 

düşünmeleri ile muhakeme becerilerini kıyaslamayı amaçlamıştır. Çalışmasının 

örneklemini 210 işitme engelli ve 200 işitme engeli olmayan 410 çocuk oluşturmuştur. 

Veri toplama aracı olarak Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Şekilsel A Formu ile Matrix 

Analog (Benzerlik) Testini kullanmıştır. Elde ettiği bulgular sonucunda çocukların 

muhakeme becerileri ve yaratıcı düşünmeleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu 

vurgulamıştır. Ayrıca işitme engeli olmayan çocukların örüntü oluşturma, benzerlik 

muhakemesi ve sıralama muhakemesi alt boyutları puanlarının işitme engellilere göre; 

işitme engelli çocuklarında zihinde canlandırma puanlarının engeli olmayan çocuklara 

göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucunu ortaya koymuştur (Akt. Erbay, 2009). 

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

çocuklarının akıl yürütme yetenekleri ile sezgisel düşünme yetenekleri arasındaki 

ilişkiyi belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, çocuklara Sezgisel Matematik Testi-

2‟yi ve Analiz Sentez Testlerini uygulamışlardır. Elde ettikleri verilerin 

değerlendirilmesi sonucunda çocukların sezgisel matematik ve akıl yürütme yetenekleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca altı yaş kız ve erkek çocukların sezgisel 

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

yetenekleri arasında da altı yaş çocukları lehine anlamlı farklar olduğunu saptamışlardır. 

Çocukların muhakeme becerileri konusunda daha önce yapılan araştırmalar genel olarak 

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

araştırmanın yapılmadığı görülmüştür. Yapılan bu çalışma ile okul öncesi çocuklarının 

işitsel muhakeme ve işlem becerileri incelenerek hem konu hem de kullanılan ölçme 

aracı bakımından literatüre katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Erbay (2009), yaratıcı drama eğitiminin anasınıfına devam eden altı yaş 

çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerine etkisi incelemiştir. Araştırma, bir 

ilköğretim okulunun dört anasınıfını oluşturan çocuklar arasından seçilen 15 deney 15 

kontrol grubu olmak üzere 30 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada genel bilgi 

formu ile Gardner (1992) tarafından geliştirilen ve altı yaş çocukları için Türkçeye 

uyarlaması yapılan İşitsel Muhakeme ve işlem Becerileri Testi -İMİBT (Test of 

Auditory Reasoning and Processing Skills -TARPS)” kullanılmıştır. Test çocuklara 
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deneme öncesi ve sonrasında verilmiştir. Ortaya çıkan genel sonuç; yaratıcı drama 

eğitiminin çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin gelişimini desteklediğidir. 

Sarıtaş (2010), Milli Eğitim Bakanlığı Okul öncesi Eğitim Programına uyarlama 

çalışması yapılmış GEMS (Great Exploration in Math and Science) Fen ve Matematik 

Programının anaokuluna devam eden altı yaş grubu çocukların kavram edinimleri ve 

ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyleri üzerine etkisini incelemiştir. Örnekleme 40 

deney, 40 kontrol olmak üzere 80 çocuk dahil edilmiştir. Deney grubuna GEMS Fen ve 

Matematik Programı 12 hafta boyunca toplam 81 saat olarak uygulanmıştır. Verilerin 

toplanmasında Bracken Temel Kavram Ölçeği (BTKÖ), Marmara İlköğretime Hazır 

Bulunuşluk Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Sonuç olarak, BTKÖ ve 

Marmara İlköğretime Hazır Bulunuşluk Ölçeğinden elde edilen bulgular; GEMS Fen ve 

Matematik Programının, altı yaş çocuklarının kavram edinimleri ve okula hazır 

bulunuşluk düzeylerinin geliştirilmesinde etkili bir program olduğunu desteklemiştir. 

Er (2012), farklı bilişsel tempoya sahip 5-6 yaş grubu çocuklarının işitsel 

muhakeme ve işlem becerileri incelemiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010–2011 

eğitim-öğretim yılında Konya il merkezindeki ilköğretim okullarının bünyesindeki 

anasınıfları ile bağımsız anaokullarına devam eden çocukların içinden tesadüfî küme 

örnekleme yöntemi ile seçilen 350 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak; çocukların kişisel bilgilerinin edinilmesi için “Kişisel Bilgi Formu”, çocukların 

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

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

Çocuklar İçin Düşüncelilik-İçtepisellik Ölçeği (KOÖDÇDİ)” nin A formu 

kullanılmıştır. 5-6 yaş grubu çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerini ölçmek 

için ise Gardner (1992) tarafından geliştirilen Test of Auditory Reasoning and 

Processing Skills-TARPS temel alınarak yeniden geliştirilen “Selçuk İşitsel Muhakeme 

ve İşlem Becerileri Testi-(SİMİBT)” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda 

ulaşılan genel sonuç: Yavaş doğrucu (Reflektif) çocukların işitsel muhakeme ve işlem 

becerileri puan ortalamalarının, hızlı yanlışçı (İmpulsif) çocukların işitsel muhakeme ve 

işlem becerileri puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksek olduğudur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

 

3.1. ARAŞTIRMA MODELİ 

Araştırmada genel tarama modeli esas alınmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya 

da hala süregelen bir durumu var olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımlarıdır (Karasar, 2012). Genel tarama modelinde desenlenen bu araştırmada, 

araştırmanın bağımsız değişkeninin bağımlı değişkenler üzerindeki etkililiğini test 

etmek amacıyla karşılaştırma türü ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 

3.2. ÇALIŞMA GRUBU 

Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında, Ankara ili 

Polatlı ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı, tesadüfi küme örnekleme yöntemiyle 

seçilen dört  resmi okulun anasınıfları ve bir  özel anaokulunda eğitim gören 300 okul 

öncesi dönem çocuğu oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılan çocukların demografik değişkenlere göre dağılımları 

aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Tablo 3.1. Çocukların Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet n % 

Erkek 139 46.3 

Kız 161 53.7 

TOPLAM 300 100 

Tablo 3.1 incelendiğinde çalışma grubunu oluşturan çocukların 139’unun (%46.3) 

erkek, 161’inin (%53, 7) ise kız çocuk olduğu görülmektedir. Çocukların cinsiyetlerine 

göre dengeli bir dağılım gösterdikleri söylenebilir. 
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Tablo 3.2. Çocukların Yaşa Göre Dağılımı 

Yaş n % 

60-66 ay 141 47.0 

67-72 ay 159 53.0 

TOPLAM 300 100 

Tablo 3.2.’de görüldüğü gibi çalışma grubunu oluşturan çocukların 141’i 60-66 

aylık (%47.0), 159’u 67-72 aylıktır (%53.0). Çalışma grubunu oluşturan 300 çocuğun 

yaş ortalaması 66.38 ay standart sapması ise 3.58’dir. 

 

Tablo 3.3. Çocukların Okul Öncesi Eğitime Devam Sürelerine Göre Dağılımı 

Devam Süreleri n % 

1yıl 257 85.7 

2yıl 43 14.3 

TOPLAM 300 100 

Tablo 3.3’de yer verildiği üzere, çalışma grubundaki çocukların 257 (%85.7)’si 1 

yıl, 43(%14.3)’ü 2 yıldır okul öncesi eğitime devam ettikleri görülmektedir. Çocukların 

çoğunluğunun 1 yıl okul öncesi eğitime devam ettiği görülmektedir. 

 

Tablo3.4. Çocukların Anne Öğrenim Düzeyine Göre Dağılımı 

Anne Öğrenim Düzeyi n % 

Okuryazar 1 .3 

İlkokul 106 35.3 

Ortaokul 37 12.3 

Lise 107 35.7 

Yüksekokul 21 7.0 

Üniversite 28 9.3 

TOPLAM 300 100 
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Tablo 3.4’de görüldüğü gibi çalışma grubunu oluşturan çocukların annelerinin 1 

(%0.3)’ inin okur yazar, 106(%35.3) ’sının ilkokul, 37(%12.3) ’sinin ortaokul 

107(%35.7) ’sinin lise, 21(%7.0)’inin yüksek okul, 28(%9.3)’inin üniversite mezunu 

olduğu belirlenmiştir. Çocukların anne öğrenim düzeylerine bakıldığında çoğunluğun 

(n=107) lise mezunu olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3.5. Çocukların Baba Öğrenim Düzeyine Göre Dağılımı 

Baba Öğrenim Düzeyi n % 

Okuryazar 1 3 

İlkokul 62 20.7 

Ortaokul 20 6.7 

Lise 132 44.0 

Yüksekokul 18 6.0 

Üniversite 52 17.3 

Lisanüstü 15 5.0 

TOPLAM 300 100 

Tablo 3.5’de görüldüğü gibi çalışma grubunu oluşturan çocukların babalarının 1 

(%0.3)’inin okur yazar, 62(%20.7)’sinin ilkokul, 20 (%6.7)’sinin ortaokul, 132(%44.0) 

’sinin lise, 18(%6.0 )’inin yüksekokul, 52(%17.3) ’inin üniversite ve 15(%5.0)’nin 

lisansüstü mezunu olduğu belirlenmiştir. Çocukların baba öğrenim düzeylerine 

bakıldığında çoğunluğun (n=132) lise mezunu olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3.6. Çocukların Anne Mesleğine Göre Dağılımı 

Anne Meslek n % 

Ev Hanımı 245 81.7 

Memur 27 9.0 

Esnaf 3 1.0 

İşçi 8 2.7 

Serbest 8 2.7 

Diğer 9 3.0 

TOPLAM 300 100 
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Çocukların anne meslek dağılımlarının yer aldığı Tablo 3.6 incelendiğinde, 

annelerin %81, 47 (n=245)’si ev hanımı, %9.0 (n=27)’u memur, %1.0 (n=3)’i esnaf, 

%2, 7 (n=8)’si işçi, %2, 7 (n=8)’si serbest, %3.0 (n=9)’u diğer meslek grubuna sahip 

oldukları görülmektedir. Çocukların annelerinin çoğunluğunun ev hanımı olduğu 

görülmektedir. 

 

Tablo3.7. Çocukların Baba Mesleğine Göre Dağılımı 

Baba Meslek n % 

Çalışmıyor 1 .3 

Memur 61 20.3 

Esnaf 51 17.0 

İşçi 71 23.7 

Serbest 50 16.7 

Diğer 66 22.0 

TOPLAM 300 100 

Tablo 3.7’de görüldüğü üzere, çocukların babalarının %0, 3(n=1)’nün işsiz, %, 

20.3 (n=61)’ünün memur, %17.0(n=51)’sinin esnaf, %23.7(n=71)’si işçi, %16.7(n=50) 

’si serbest, %22.0(n=66)’si diğer meslek grubundandır. Çocukların babalarının 

çoğunluğunun işçi olduğu görülmektedir. 

 

3.3. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

3.3.1. Wally Sosyal Problem Çözme Testi (Wally Social Problem Solving Test) 

Spivak-Shure (1985)’un Preschool Problem-Solving Test ile Rubin-Krasnor 

(1986)’un Child Social Problem-Solving Test’in birleşiminden oluşturulmuştur. Test 

“The Incredible Years” projesi kapsamında Carolyn Webster Stratton tarafın-dan 

derlenmiştir. Testte çocuklara varsayımsal problem durumları anlatan renklen-dirilmiş 

15 resim gösterilir ve böyle bir problemle karşılaştıklarında “ne yaparsın” diye sorulur. 

Çocuğun söylediği davranışlar prososyal ve prososyal olmayan olarak gruplandırılır. 

Her prososyal davranış için 1 puan, prososyal olmayan davranış için ise 0 puan verilir. 
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Wally Sosyal Problem Çözme Testi kız ve erkek çocuklar için ayrı resim kartlarından 

oluşmaktadır (www.incredibleyears.com). Test’in Kr 20 güvenirlik katsayısı .79 ve 

testin aralıklı tekrarı korelasyon katsayısı ise .95’dır. On beş sorunun tek faktör altında 

toplandığı testte, bu tek faktörün ölçeğe ilişkin varyansı açıklama oranı % 36.17 dir 

(Yılmaz ve Tepeli, 2013). 

3.3.2. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği 

36-72 aylık çocukların sınıf içerisinde, akranlarıyla olan ilişkilerini 

değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçektir. Selçuk Akran İlişkilerini 

Değerlendirme Ölçeği öğretmen tarafından doldurulmaktadır. Ölçeğin uygulanması için 

öğretmenlerin özel bir eğitim alması gerekmemektedir. Ancak öğretmenin çocukları çok 

iyi tanımış ve gözlemlemiş olması, ölçeğe verilecek yanıtların güvenirliliği açısından 

büyük önem taşımaktadır. Bir ölçeğin doldurulması 5-7 dk. almaktadır. Ölçek, 

çocukların akran ilişkilerini 5 alt boyutta değerlendirmektedir. Her bir boyut bir alt 

ölçeği oluşturmaktadır. Ölçekte bulunan toplam madde sayısı 27’dir. Alt ölçekler ve 

madde sayıları aşağıdaki gibidir (Özmen, 2013). 

1. Çekingenlik (6 madde) 

2. Sosyal Kabul (4 madde) 

3. Problem çözme (5 madde) 

4. Sosyal Davranış (6 madde) 

5. Saldırganlık (6 madde) 

Ölçeğin başında, ölçeğin nasıl doldurulacağı ile ilgili kısa bir açıklama yer 

almaktadır. Ölçek 5’li “Likert Tipi” derecelendirme ölçeğine uygun olarak 

hazırlanmıştır. Derecelendirmeler “Hiçbir zaman”, “Nadiren”, “Bazen”, “Sık sık”, “Her 

Zaman” şeklindedir. Ölçek puanlandırılırken “Hiçbir zaman” yanıtına 1 puan, 

“Nadiren” yanıtına 2 puan, “Bazen” yanıtına 3 puan, “Sık sık” yanıtına 4 puan, “Her 

Zaman” yanıtına 5 puan verilmektedir. Ancak ölçeğin 12 maddesi (3., 7., 9., 11., 15., 

16., 18., 20., 21., 22., 25. ve 26. maddeler) olumsuz davranışları tanımladığı için bu 

maddelerde puanlama tersten yapılmaktadır. Bu maddelerde “Hiçbir zaman” yanıtına 5 
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puan, “Nadiren” yanıtına 4 puan, “Bazen” yanıtına 3 puan, “Sık sık” yanıtına 2 puan, 

“Her Zaman” yanıtına 1 puan verilmektedir. Ölçeğin Çekingenlik alt boyutunda 

ölçülmek istenen davranış çocukların akranlarıyla konuşurken, yardım isterken ya da 

etkileşim halindeyken yaşadığı güven yetersizliğidir. Çekingenlik alt ölçeğinde toplam 

6 madde bulunmaktadır. Ölçekteki bu maddeler 5., 6., 9., 18., 25. ve 27.’dir. 

Çekingenlik alt ölçeğinde alınabilecek minimum puan 6, maksimum puan 30’dur. Bu alt 

testte puanın yüksekliği çekingenlik davranışının çocukta az gözlendiğini 

göstermektedir. Ölçeğin Sosyal Kabul alt boyutu çocukların akranları tarafından kabul 

edilme düzeyini ölçmeye amaçlamaktadır. Sosyal Kabul alt ölçeğinde toplam 4 madde 

bulunmaktadır. Bunlar 1., 4., 15. ve 20. maddeleridir. Bu alt ölçekten alınabilecek 

minimum puan 4, maksimum puan 20’dir. Ölçeğin Problem Çözme alt boyutunda 

ölçülmek istenen davranış, çocukların akranları ile olan ilişkilerinde karşılaştıkları 

problemlere çözüm üretebilme becerisidir. Problem Çözme alt ölçeğinde toplam 5 

madde bulunmaktadır. Bu maddeler 2., 12., 17., 23. ve 26. maddelerdir. Problem çözme 

alt ölçeğinde alınabilecek minimum puan 5, maksimum puan 25’dir. Selçuk Akran 

İlişkilerini Değerlendirme Ölçeğinin Sosyal Davranış alt boyutunda, çocukların 

akranlarıyla ilişkilerinde olumlu davranışlar sergileyebilme becerilerini ölçmek 

amaçlanmaktadır. Sosyal Davranış alt ölçeğine ait toplam 6 soru bulunmaktadır. Bu 

sorular 8., 10., 13., 14., 19. ve 24. sorulardır. Sosyal Davranış alt ölçeğinde minimum 

puan 6, maksimum puan 30 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Saldırganlık alt boyutunda 

ölçülmek istenen davranış; çocuğun akranlarıyla ilişkilerinde akranına karşı zarar verici 

davranışlarda bulunma sıklığıdır (Özmen, 2013). 

Saldırganlık alt ölçeğine ait toplam 6 soru bulunmaktadır. Bu sorular 3., 7., 11., 

16., 21. ve 22. sorularıdır. Saldırganlık alt ölçeğinden alınacak minimum puan 6, 

maksimum puan 30’dur. Bu alt testte puanın yüksekliği saldırganlık davranışının 

çocukta az gözlendiğini göstermektedir. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği 

uygulamasından alınabilecek toplam minimum puan 27, toplam maksimum puan 

135’dir. Ölçekten alınacak yüksek puan çocuğun akran ilişkilerinde istendik yönde 

davranış sergilediğini göstermektedir. Aynı şekilde alt ölçeklerden alınacak maksimum 

puan ilgili kavram bakımından çocuğun istendik yönde davranış sergilediğini 

göstermektedir (Özmen, 2013). 
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3.3.2.1. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği (SAİDÖ)’nin Güvenirliği 

Bir ölçüm aracının güvenirliği çeşitli yöntemlerle hesaplanmakla birlikte Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin güvenirliği iç tutarlılık ölçütüne göre 

incelenmiştir. 

İç Tutarlılık: SAİDÖ’ deki maddelerin iç tutarlık güvenirliği Cronbach alfa 

katsayısı kullanılarak test edilmiştir. SAİDÖ ve alt ölçekleri için güvenirlik katsayıları 

tablo 3.8’de verilmiştir. Tabloya göre, SAİDÖ’in alt ölçek ve toplam ölçek güvenirlik 

katsayılarının .76 ile. 88 arasında değiştiği görülmektedir (Özmen, 2013). 

 

Tablo3.8. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği Güvenirlik Katsayıları 

Selçuk Akran İlişkileri Ölçeği                                                                          Kr 20 

1. Faktör (Çekingenlik)                                                                                                   .78 

2. Faktör (Sosyal Kabul)                                                                                                 .79                                             

3. Faktör (Problem Çözme)                                                                                            .78  

4. Faktör (Sosyal Davranış)                                                                                            .76 

5. Faktör (Saldırganlık)                                                                                                   .77 

Toplam Test                                                                                                                    .88 

 

 

3.3.2.2. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği (SAİDÖ)’nin Geçerliği 

SAİDÖ’nün geçerlik çalışmaları iki ölçüt kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bunlar 

İçerik (muhteva) ve yapı geçerliğidir. 

İçerik Geçerliği: İçerik geçerliği yöntemleri, ölçülecek olan davranış alanının 

temsili bir örneğini kapsayıp kapsamadığını belirlemek için test muhtevasının sistematik 

incelenmesini içermektedir (Anastasi & Urbina, 1997:Akt. Özmen, 2013). Belli bir 

alanda test geliştirilirken, testin içerik geçerliğini sağlamak ve söz konusu içerik 

geçerliğini yükseltmek için ölçülecek olan yeteneklerin (özelliklerin) kuramsal bir 

dayanağı olması ve hali hazırdaki bilgilerle tutarlı olmalıdır. SAİDÖ’nün içerik 
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geçerliğinin sınanmasında, kuramsal temele dayanırlığı ve güncel bilgilerle 

tutarlılığında “uzman görüşü”ne başvurulmuştur. Uzman görüşleri, SAİDÖ’nün yeterli 

içerik geçerliğine sahip olduğunu göstermektedir. SAİDÖ’ü oluşturan soruların 5-6 yaş 

çocukları için uygun olup olmadığı, çocuk gelişimi alanında doktora derecelerine sahip 

beş çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı hakem, bağımsız olarak değerlendirmiştir. 

Hakemler arası intra-class korelasyon katsayısı. 91 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 

bağımsız hakem değerlendirmeleri arasında yüksek tutarlılığı göstermektedir içerik 

geçerliğinde uzman görüşü için yeterli kanıt olarak kabul edilmiştir (Özmen, 2013). 

Yapı Geçerliği 

Bir değişkeni ölçmek üzere geliştirilen maddelerin o değişkeni ölçüp 

ölçmediğinin ya da değişkenle ne derece ilişkili olduklarının kuramsal analizidir. 

SAİDÖ’NÜN yapı geçerliği, Alt Test Korelasyonları incelenerek test edilmiştir. SAİDÖ 

alt test puanlarının korelasyonu Pearson Korelâsyon Katsayısı ile analiz edildi. Elde 

edilen katsayılar tablo 3.9’da verilmiştir (Özmen, 2013). 

 

Tablo 3.9. Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği Alt Test Korelasyonları 

                        Çekingenlik         Sosyal Kabul           Problem             Sosyal            Saldırganlık 

                                                                                                   Çözme              Davranış 

Sosyal Kabul            .70** 

Problem Çözme        .60**           .61** 

Sosyal Davranış        .65**           .69**              .68** 

Saldırganlık               .45**           .59**              .56**          .64** 

Toplam Test             .81**           .85***            .84**          .91**             .80**  

**Korelasyon .01 düzeyinde önemlidir. 

Hangi büyüklükteki bir korelasyon katsayısının testin geçerliği için yeterli olduğu 

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

eden katsayılar geçerlik çalışmaları için değerlendirmeye katılmaktadır. Bu katsayıların 

fazla yüksek olmaması kaydı ile belli düzeyde olması beklenir. Eğer Selçuk Akran 

İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği alt testleri arasındaki korelasyon katsayıları 
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gereğinden fazla yüksek olsaydı, bu durum alt testlerin aynı yeteneği aynı derecede 

ölçtüğü anlamına gelirdi. Katsayılar çok düşük olsaydı alt testlerin işitsel muhakeme ve 

işlem becerilerinin gelişiminin ayırıcı yönünden çok, ilişkili olmayan yetenekleri 

ölçtüğü düşünülürdü(Özmen, 2013). 

3.3.3. Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi (SİMİBT) 

Tepeli vd. (2012a) tarafından geliştirilen Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi (SİMİBT), çocuğun nasıl düşündüğü; kavrama, fikir geliştirme, anlam 

çıkarma, problem çözme ve bilgi edinme yeteneği ve işitsel olarak algıladığı şeyleri 

nasıl sıralayabildiği, anlayabildiği, yorumlayabildiği ve ilişkilendirebildiği hakkındaki 

konularda bilgi vermektedir. SİMİBT geliştirilirken Gardner (1992)’ın “Test of 

Auditory Reasoning and Processing Skills-(TARPS)” ın alt boyutları temel alınarak 

geliştirilmiştir. SİMİBT’ te, TARPS’da yer alan alt boyutlar aynen alınmıştır. Fakat 

Doğrusal Yönlendirme boyutu 5-6 yaş grubu okul öncesi çocuklarına uygun olmadığı 

için SİMİBT’ te çıkarılmıştır. Ayrıca içerik geçerliği kapsamında uzman görüşleri 

doğrultusunda Sebep bulma ve Anlama alt boyutları Nedensel Muhakeme başlığı 

altında birleştirilmiştir. Dolayısıyla SİMİBT, 6 (Genel Bilgi, Aritmetik Muhakeme, 

Sözel Anlamsızlıklar, Benzerlikler, Analojik Tamamlama, Nedensel Muhakeme) alt 

boyut ve toplam 31 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Nedensel Muhakeme alt testi 6, 

diğer alt testler ise 5 soru içermektedir. Çocuğa, her sorunun doğru cevabı için 1, yanlış 

cevabı için 0 puan verilmektedir. SİMİBT toplam ve alt testleri için Kr 20 güvenirlik 

katsayıları: Genel Bilgi için .70, Aritmetik Muhakeme için .69, Sözel Anlamsızlıklar 

için .82, Benzerlikler için .83, Analojik Tamamlama için .76, Nedensel Muhakeme için 

.77 dir. Testin Aralıklı Tekrarı için hesaplanan Pearson Korelasyon Katsayısı değerleri 

toplam test ve alt tesler için 90 ve üzeri belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizinde altı 

faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları toplam varyans ise % 43.10 dur Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi (SİMİBT): Tepeli vd. (2012a) tarafından 

geliştirilen Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi (SİMİBT), çocuğun nasıl 

düşündüğü; kavrama, fikir geliştirme, anlam çıkarma, problem çözme ve bilgi edinme 

yeteneği ve işitsel olarak algıladığı şeyleri nasıl sıralayabildiği, anlayabildiği, 

yorumlayabildiği ve ilişkilendirebildiği hakkındaki konularda bilgi vermektedir. 

SİMİBT geliştirilirken Gardner (1992)’ın “Test of Auditory Reasoning and Processing 
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Skills-(TARPS)” ın alt boyutları temel alınarak geliştirilmiştir. SİMİBT’ te, TARPS’da 

yer alan alt boyutlar aynen alınmıştır. Fakat Doğrusal Yönlendirme boyutu 5-6 yaş 

grubu okul öncesi çocuklarına uygun olmadığı için SİMİBT’ te çıkarılmıştır. Ayrıca 

içerik geçerliği kapsamında uzman görüşleri doğrultusunda Sebep bulma ve Anlama alt 

boyutları Nedensel Muhakeme başlığı altında birleştirilmiştir. Dolayısıyla SİMİBT, 6 

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

Tamamlama, Nedensel Muhakeme) alt boyut ve toplam 31 açık uçlu sorudan 

oluşmaktadır. Nedensel Muhakeme alt testi 6, diğer alt testler ise 5 soru içermektedir. 

Çocuğa, her sorunun doğru cevabı için 1, yanlış cevabı için 0 puan verilmektedir. 

SİMİBT toplam ve alt testleri için Kr 20 güvenirlik katsayıları: Genel Bilgi için .70, 

Aritmetik Muhakeme için .69, Sözel Anlamsızlıklar için .82, Benzerlikler için .83, 

Analojik Tamamlama için .76, Nedensel Muhakeme için .77 dir. Testin Aralıklı Tekrarı 

için hesaplanan Pearson Korelasyon Katsayısı değerleri toplam test ve alt tesler için 90 

ve üzeri belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizinde altı faktörün ölçeğe ilişkin 

açıkladıkları toplam varyans ise % 43.10 dur (Er ve Tepeli, 2013). 

3.4. VERİLERİN TOPLANMASI 

Araştırma verileri, 2013-2014 eğitim öğretim yılında, Ankara ili Polatlı ilçesi 

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı, tesadüfi olarak seçilen resmi okulların anasınıfları ve 

özel anaokulunda eğitim gören 300 okul öncesi dönemi çocuklarından ve onların 

öğretmenlerinden toplanmıştır. “Wally Sosyal Problem Çözme Testi” ve Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Test’i araştırmacı tarafından çocuklarla yüz yüze 

uygulanmıştır. Çalışmaya katılan her bir çocuk için öğretmenler tarafından da Selçuk 

Akran İlişkileri Ölçeği doldurulmuştur. 

3.5. VERİLERİN ANALİZİ 

Araştırma da Wally Sosyal Problem Çözme Testi’ne göre çocukların sosyal 

problem çözme beceri puanları, Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi ‘ne 

göre çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerileri puanları ve Selçuk Akran İlişkileri 

Ölçeğine göre çocukların akran ilişkileri puanları saptanmıştır. Araştırmanın bağımsız 

değişkeni işitsel muhakeme ve işlem becerileri, bağımlı değişkenleri ise sosyal problem 

çözme becerisi ve akran ilişkileri becerisidir. 
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Tablo3.10. Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Puanlarına İlişkin En 

Düşük-En Yüksek, n, X  ve S Değerleri 

 
n 

En 

düşük 

En 

yüksek 
X  S 

İşitsel 

Muhakeme ve 

İşlem Becerisi 

300 9 31 21.07 4.43 

Çalışmaya alınan çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerileri puan ortalaması 

(21.07) ve standart sapması (4.43) hesaplanmıştır (Bkz. Tablo3.10). Normal dağılım 

içinde ortalamanın +1 standart sapma sağı ile -1 standart sapma solu arasında kalan 

işitsel muhakeme ve işlem beceri puanına sahip işitsel muhakeme ve işlem becerileri, 

orta düzeyde; ortalamanın +1 standart sapma değerinin üstünde işitsel muhakeme ve 

işlem beceri puanına sahip çocukların ( X  +S= 26) işitsel muhakeme ve işlem 

becerileri, yüksek düzeyde; ortalamanın -1 standart sapma değerinin altında işitsel 

muhakeme ve işlem becerileri puanına sahip çocukların ( X  -S= 17) işitsel muhakeme 

ve işlem becerileri, düşük düzeyde olarak sınıflandırılmıştır.Tablo 3.11’de her bir alt 

grupta yer alan çocukların sayıları verilmiştir. 

 

Tablo 3.11. Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi 

Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi Puanları N 

9-17 puanlar arası “Düşük” 

18-25puanlar arası “Orta” 

26-31puanlar arası “Yüksek” 

61 

163 

76 

Verilerin istatistiksel analizi bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerine 

etkilerini ortaya koyacak bir desen içinde ele alınmıştır: 

Araştırmaya katılan çocukların sosyal problem çözme beceri puanlarının ve akran 

ilişkileri puanlarının işitsel muhakeme ve işlem becerileri puanlarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek amacıyla “tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” 

kullanılmış ve farklılıklar da Tukey Testi ile değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. Verilerin analizinde önem düzeyi 0.05 olarak benimsenmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

 

Bu bölümde araştırma bulguları yer almaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular 

araştırmanın alt amaçları doğrultusunda aşağıda verilmiştir. 

1.Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Sosyal 

Problem Çözme Beceri Ölçeği’nin toplam puanları İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri düzeylerine göre farklılaşmakta mıdır? 

Tablo 4.1. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 60-72 Aylık Çocukların 

Sosyal Problem Çözme Beceri Ölçeği Puanlarının İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri 

Düzeylerine Göre F Testi Sonuçları 

İşitsel 

muhakeme 

ve işlem 

becerisi 

n X  S F p Anlam 

Düşük 61 10.44 
b 

2.328 

8.790 .000 P<0.001 Orta 163 11.47
a 

2.520 

Yüksek 76 12.18
a
 2.267 

a, b: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0, 05). 

 

İşitsel muhakeme ve işlem becerilerine göre gruplanan çocukların sosyal problem 

çözme puan ortalamalarının verildiği tablo 4.1 incelendiğinde; en yüksek sosyal 

problem çözme puan ortalamasına işitsel muhakeme ve işlem becerisi yüksek düzeyde 

olan çocukların sahip olduğu görülmektedir (12.18). Bu grubu sırasıyla işitsel 

muhakeme ve işlem becerisi orta düzeyde(11.47) olan grup ve düşük düzeyde olan 

grup(10.44) takip etmektedir. Yapılan Varyans Analizi sonucunda F değeri 8.790 olarak 

bulunmuştur (p<0, 001). Ortaya çıkan bu farkın kaynağını bulmak için yapılan Tukey 

Testi sonucuna göre işitsel muhakeme ve işlem becerisi düşük düzeyde olan çocukların 

sosyal problem çözme puan ortalaması işitsel muhakeme ve işlem beceri düzeyi orta ve 

yüksek olan çocukların sosyal problem çözme puan ortalamalarından anlamlı düzeyde 
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düşüktür (p<0, 05). Ancak işitsel muhakeme ve işlem becerisi yüksek düzeyde olan 

grupla orta düzeyde olan grubun sosyal problem çözme puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0, 05). 

2. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Çekingenlik alt ölçek puan 

ortalamaları, Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puanlarına göre 

farklılaşmakta mıdır? 

 

Tablo 4.2. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 60-72 Aylık Çocukların 

Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Çekingenlik Alt Ölçek Puanlarının 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Düzeylerine Göre F Testi Sonuçları 

Çekingenlik 

İşitsel 

muhakeme 

ve işlem 

becerisi 

n X  S F p Anlam 

 Düşük 61 21.27 3.17 

1.522 .220 p>0.05  Orta 163 21.22 3.52 

 Yüksek 76 22.02 3.27 

 

Tablo 4.2.’den Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Çekingenlik 

alt ölçeğine ait puan ortalamaları incelendiğinde; düşük düzeyde işitsel muhakeme ve 

işlem becerilerine sahip çocukların puan ortalamalarının 21.27, orta düzeyde işitsel 

muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların puan ortalamalarının 21.22, yüksek 

düzeyde işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların puan ortalamalarının 

22.02 olduğu görülmektedir. Ortalamalar işitsel muhakeme ve işlem becerisi düşük 

düzeyde olan çocukların akran ilişkilerinde daha çekingen davranışlar sergilediklerini 

ortaya koymaktadır. Yapılan Varyans Analizi sonucunda F değeri 1.522 olarak 

bulunmuştur. F değerine göre ortalamalar arası fark istatistiksel açıdan anlamlı 

değildir(p>0.05). 
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3. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Kabul alt ölçek puan 

ortalamaları, Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puanlarına göre 

farklılaşmakta mıdır? 

 

Tablo 4.3. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 60-72 Aylık Çocukların 

Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Kabul Alt Ölçek Puanlarının 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Düzeylerine Göre F Testi Sonuçları 

Sosyal 

Kabul 

İşitsel 

muhakeme ve 

işlem becerisi 
n X  S F p Anlam 

Düşük 61 16.00
b 

3.06 

10.140 .000 P<0.001 Orta 163 15.39
b
 2.93 

Yüksek 76 17.22
a
 2.75 

 a, b:Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel açıdan anlamlıdır(p<0.05). 

 

Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Kabul alt ölçeğine ait 

puan ortalamalarına ilişkin sayısal değerlerin verildiği Tablo 4.3 incelendiğinde; sosyal 

kabul alt ölçek değerlerinde en yüksek puan ortalamasının yüksek düzeyde işitsel 

muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocuklara (17.22) ait olduğu görülmektedir. 

Yüksek düzeyde işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukları sırasıyla, düşük 

düzeyde işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocuklar (16.00) ve orta düzeyde 

işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocuklar (15.39) takip etmektedir. Yapılan 

Varyans Analizi sonucunda F değeri 10.140 olarak bulunmuştur (p<0.001). Tukey 

Testine göre yüksek düzeyde işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların 

sosyal kabul alt ölçek puan ortalamaları ile orta ve düşük düzeyde işitsel muhakeme ve 

işlem becerilerine sahip çocukların sosyal kabul alt ölçek puan ortalamaları arasında ki 

fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. (p<0.05). 
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4.Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Problem Çözme alt ölçek puan 

ortalamaları, Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puanlarına göre 

farklılaşmakta mıdır? 

Tablo 4.4. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 60-72 Aylık Çocukların 

Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Problem Çözme Alt Ölçek 

Puanlarının İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Düzeylerine Göre F Testi Sonuçları 

Problem 

Çözme 

İşitsel muhakeme ve 

işlem becerisi 
n X  S F p Anlam 

Düşük 61 17.21
ab

 3.23 

3.355 .036 P<0.05 Orta 163 16.49
b 

2.98 

Yüksek 76 17.56
a 

3.37 

a, b, ab: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel açıdan anlamlıdır(p<0.05). 

Tablo 4.4.’e göre farklı düzeyde işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip 

çocukların Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği Problem Çözme alt ölçek 

puan ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir faklılığın olduğu görülmektedir 

(F=3.355, P<0.05). Sayısal değerler incelendiğinde en yüksek ortalamanın yüksek 

düzeyde işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların ortalamasının (17.56) 

olduğu görülmektedir. Düşük düzeyde (17, 21) işitsel muhakeme ve işlem becerilerine 

sahip çocukların Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği Problem Çözme alt 

ölçek puan ortalamaları ile orta düzeyde (16, 49) ve yüksek düzeyde (17, 56) işitsel 

muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların problem çözme alt test puan 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Bununla birlikte yüksek 

düzeyde (17.56) işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocuklar ile orta düzeyde 

(16.49) işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların Selçuk Akran İlişkileri 

Değerlendirme Ölçeğinin Problem Çözme alt ölçek puan ortalamaları arasındaki fark 

Tukey Testi sonucuna göre anlamlıdır (p<0.05). 
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5. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Davranış alt ölçek puan 

ortalamaları, Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puanlarına göre 

farklılaşmakta mıdır? 

 

Tablo 4.5. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 60-72 Aylık Çocukların 

Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Davranış Alt Ölçek 

Puanlarının İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Düzeylerine Göre F Testi Sonuçları 

Sosyal 

Davranış  

İşitsel muhakeme 

ve işlem becerisi 
n X  S F p Anlam 

Düşük 61 22.39
ab

 4.60 

5.820 .003 P<0.01 Orta 163 21.53
b 

4.43 

Yüksek 76 23.68
a 

4.69 

a, b, ab: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel açıdan anlamlıdır(p<0.05). 

 

Düşük, orta ve yüksek düzeyde işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip 

çocukların Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Davranış alt 

ölçek puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan 

Varyans Analizi sonuçlarının verildiği Tablo 4.5 incelendiğinde F değerinin 5.820 

olduğu görülmektedir. Bu değer 0.01 düzeyinde anlamlıdır. Ortaya çıkan bu farkın 

kaynağını bulmak için yapılan Tukey Testi sonucuna göre işitsel muhakeme ve işlem 

becerisi yüksek düzeyde olan çocukların sosyal davranış alt ölçek puan ortalaması 

işitsel muhakeme ve işlem beceri düzeyi orta olan çocukların sosyal davranış alt ölçek 

puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir (p<0, 05). Bununla beraber işitsel 

muhakeme ve işlem becerileri düzeyi düşük olan çocukların sosyal davranış alt ölçek 

puan ortalaması ile işitsel muhakeme ve işlem beceri düzeyi orta ve yüksek olan 

çocukların sosyal davranış alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur 

(p>0.05). 
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6. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Saldırganlık alt ölçek puan 

ortalamaları, Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puanlarına göre 

farklılaşmakta mıdır? 

 

Tablo 4.6. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 60-72 Aylık Çocukların 

Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Saldırganlık Alt Ölçek Puanlarının 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Düzeylerine Göre F Testi Sonuçları 

Saldırganlık  

İşitsel muhakeme ve 

işlem becerisi 
n X  S F p Anlam 

Düşük 61 24.88
a
 3.53 

6.714 .001 P<0.01 Orta 163 23.52
b 

4.00 

Yüksek 76 25.40
a 

4.25 

a, b, :Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel açıdan anlamlıdır(p<0.05) 

 

Tablo 4.6.’dan Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Saldırganlık alt 

ölçeğine ait puan ortalamaları incelendiğinde; işitsel muhakeme ve işlem becerisi düşük 

düzeyde olan çocukların sosyal davranış alt ölçek puan ortalaması 24.88, orta düzeyde işitsel 

muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların puan ortalamalarının 23.52, yüksek düzeyde 

işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların puan ortalamalarının 25.40 olduğu 

görülmektedir. Ortalamalar işitsel muhakeme ve işlem becerisi orta düzeyde olan çocukların 

akran ilişkilerinde daha saldırgan davranışlar sergilediklerini ortaya koymaktadır. Yapılan 

Varyans Analizi sonucunda F değeri 6.714 olarak bulunmuştur. Ortaya çıkan bu farkın 

kaynağını bulmak için yapılan Tukey Testi sonucuna göre yüksek düzeyde işitsel muhakeme ve 

işlem becerisine sahip çocukların Saldırganlık alt ölçek puan ortalaması, orta düzeyde işitsel 

muhakeme ve işlem becerisine sahip çocukların Saldırganlık alt ölçek puan ortalamasından 

anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Ancak işitsel muhakeme ve işlem becerisi yüksek düzeyde 

olan grup ile düşük düzeyde olan grubun saldırganlık çözme alt ölçek puan ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı değildir(p>0.05). 
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7. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk 

Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği toplam test puanları çocukların İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Puanlarına göre farklılaşmakta mıdır? 

 

Tablo4.7. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 60-72 Aylık Çocukların 

Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği Toplam Test Puanlarının İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Düzeylerine Göre F Testi Sonuçları 

Akran 

İlişkileri 

İşitsel muhakeme ve 

işlem becerisi 
n X  S F p Anlam 

Düşük 61 101.77
ab

 15.08 

6.775 .001 P<0.01 Orta 163 98.18
b 

15.29 

Yüksek 76 105.90
a 

15.30 

a, b, ab: Farklı harf taşıyan ortalamalar arası fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.05). 

60-72 aylık çocukların Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği, toplam test puan 

ortalamalarının yer aldığı Tablo 4.7 incelendiğinde düşük düzeyde işitsel muhakeme ve işlem 

becerilerine sahip çocukların akran ilişkisi puan ortalamasının 101.77, orta düzeyde işitsel 

muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların akran ilişkisi puan ortalamasının 98.18 ve 

yüksek düzeyde işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların akran ilişkisi puan 

ortalamasının 105.77 olduğu görülmektedir. Puan ortalamaları arasında görülen farkın 

anlamlılığını test etmek amacıyla yapılan Varyans Analizi sonucunda F değeri 6.775 (p<0.01) 

olarak bulunmuştur. Yapılan Tukey Testi sonucuna göre yüksek ve orta düzeyde işitsel 

muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların akran ilişkileri toplam test puan ortalamaları 

arasında gözlenen fark, istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.05). Bununla birlikte düşük düzeyde 

işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların akran ilişkileri toplam test puan 

ortalamalarıyla yüksek ve orta düzeyde işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların 

puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir(p>0.05). 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

TARTIŞMA VE YORUM 

 

Bu bölümde 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme becerilerini ve akran 

ilişkilerini işitsel muhakeme ve işlem becerileri açısından incelemek amacıyla 

gerçekleştirilen araştırmanın bulguları özetlenmiş sonra bu bulgular literatür ışığında 

tartışılmıştır. 

Araştırma bulgularına , 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme becerileri 

işitsel muhakeme ve işlem becerilerine göre farklılaşmaktadır, bu sonuca göre 

çocukların işitsel muhakeme ve işlem beceri düzeyleri arttıkça sosyal problem çözme 

becerileri puan ortalamaları da artmaktadır. 

İşitsel muhakeme ve işlem becerileri, çocukların işitsel olarak duyduğu şeyleri 

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

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

hakkında nasıl yorum yapabildiği, onları sıralayabildiği, anlayabildiği, 

ilişkilendirebildiği, problem durumlarını nasıl değerlendirip çözebildiği, akıl yürüterek 

yeni çözüm ve sonuçlara nasıl ulaştığı ile ilgili becerilerdir (Gardner, 1993:Akt.Erbay, 

2009). Bu sebeple çocukların işitsel muhakeme ve işlem beceri düzeyleri arttıkça sosyal 

problem çözme becerileri puan ortalamalarının artması beklenen bir sonuçtur. 

Akran etkileşimleri sonucunda çocuk, diğerlerinin duygularını, düşüncelerini daha 

iyi anlayabilecek, kişiler arası problemleri çözme becerileri gelişecek, sosyal 

ilişkilerdeki sebepleri-sonuç ilişkisini daha iyi anlayabilecektir. Piaget, çocukların akran 

ilişkilerindeki karşılıklı etkileşimler sırasında öğrendiklerini belirtmektedir.Buna göre 

akranlar etkileşimlerle birbirlerinin rollerini öğrenirler, kendi rollerini pekiştirirler 

(Staub, 2005: Akt. Gülay, 2010). 

Araştırma bulguları yüksek düzeyde işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip 

60-72 aylık çocukların akran ilişkilerinde çekingen davranışları daha az sergiledikleri 

ortaya çıkmıştır. Bu sonuç yüksek düzeyde işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip 

çocukların akranlarıyla olan ilişkilerinde grup oyunlarını tercih ettiklerini ve 
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arkadaşlarıyla olan aktivitelerde iletişim halinde olduklarını; düşük düzeyde işitsel 

muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların ise genellikle yalnız oyunları tercih 

ettiklerini ve grup oyunlarında çekingen davrandıklarını göstermektedir. 

Chang vd. (2005)’nin yaptıkları araştırmaya göre okul öncesi dönemde, sosyal 

olarak çekingen olan çocukların empati becerileri, sosyal problem çözme becerileri, 

benlik algıları düşük düzeydedir. Akran gruplarında etkin değildirler (Akt. Özmen, 

2013). Akranları tarafından bu çocuklar genellikle reddedilmektedirler. Bu çalışma 

araştırma bulgusunu destekler niteliktedir. 

Araştırma bulguları çocukların akranları tarafından kabulünün işitsel muhakeme 

ve işlem becerilerine göre farklılaştığını göstermiştir. Bu bulguya göre çocukların işitsel 

muhakeme ve işlem becerileri puanları arttıkça sosyal kabul puanları da artmaktadır. Bu 

sonuç yüksek düzeyde işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların akranları 

ile ilişkilerinde akranları tarafından kabul gördüklerini, herhangi bir durum karşısında 

görüş ve önerilerinin dikkate alındığını ortaya koymaktadır. Orta ve düşük düzeyde 

işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların ise akranları ile ilişki 

kurmaktan kaçındıklarını ve akranlarının onu oyunlarında görmek istemediklerini 

göstermektedir. 

Uz Baş ve Siyez (2011) yaptıkları çalışmada akranları tarafından kabul gören ve 

görmeyen ilköğretim okulu (4. 5. sınıf) öğrencilerinin akran ilişkilerine yönelik 

algılarını incelemişlerdir. Çalışmada 44 öğrenci ile görüşülmüştür. Akranları tarafından 

kabul gören öğrencilerin, kabul görmeyen öğrencilere göre arkadaş ilişkilerini 

başlatmak ve sürdürmek ile çatışma çözümü alanında sosyal açıdan daha yeterli yanıtlar 

verdikleri görülmüştür. Bu çalışma araştırma bulgusunu destekler niteliktedir. 

Araştırmanın bir başka bulgusuna göre yüksek düzeyde işitsel muhakeme ve işlem 

becerilerine sahip çocukların akran ilişkilerinde daha başarılı bir şekilde problem çözme 

davranışı sergiledikleri belirlenmiştir. Farklı bir ifadeyle orta düzeyde işitsel muhakeme 

ve işlem becerilerine sahip çocuklar akranları ile ilişkileri sırasında karşılaştıkları 

problemleri çözmede başarısız olmaktadırlar. Bu sonuca göre yüksek düzeyde işitsel 

muhakeme ve işlem becerilerine sahip çocukların, akranlarıyla olan ilişkilerinde 

duygularını uygun bir şekilde ortaya koydukları, diğer çocuklarla çatışmaya 
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girdiklerinde uygun çözümler sergiledikleri ve akranlarının da hata yapabileceğini kabul 

ettikleri görülmektedir. 

Ceylan (2008), İlköğretim 6.sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki problem 

çözme becerileri ile günlük yaşamdaki problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi 

araştırmıştır. Araştırma sonuçları hem matematik testinde hem de problem çözme 

envanterinde devlet okullarındaki öğrencilerin özel okullardaki öğrencilerden daha 

başarılı olduğunu ve problem çözme başarı testi ile problem çözme envanteri puanları 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu sonuca göre araştırma bulgusunu 

desteklenir niteliktedir. 

Araştırma bulguları incelendiğinde orta düzeyde işitsel muhakeme ve işlem 

becerilerine sahip çocukların daha az sosyal davranış sergiledikleri görülmektedir. Bu 

araştırma sonucu yüksek düzeyde işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip 

çocukların, arkadaşlarının aldığı kararlara uyduklarını, onlara karşı nezaket sözcükleri 

kullandıklarını ve haklarına saygı duyduklarını göstermektedir. 

Shure, Spivack ve Jaeger (1972) dezavantajlı okul öncesi çocukların sosyal 

davranışları ile sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Araştırmada sosyal problem çözme üç parametrik düşünceyi gerektirir. Bunlar: akran ve 

otoriteyle yaşanan problemlere çözüm üretme, sonucunu ve nedenini düşünebilmedir. 

Araştırmaya Philadelphia’da Head Start eğitimi alan 4-5 yaş arasında 62 (32 erkek ve 

30 kız) Afrika kökenli Amerikalı çocuk katılmıştır. Araştırmaya katılan çocuklara on 

hafta süresince problem çözme beceri eğitimini içeren bir pilot program uygulanmıştır. 

Araştırma sonuçları incelendiğinde öğretmenler tarafından değerlendirilen sınıf 

davranışlarının yalnızca problemlere alternatif çözüm üretebilme yeteneğiyle doğrudan 

ilgili olduğu görülmüştür. Ancak üç parametrik düşüncenin de anlamlı düzeyde 

birbirleriyle ilişkili oldukları saptanmıştır (Akt. Yılmaz, 2012). Ayrıca uygulanan 

programın, çocuğun gerçek hayattaki problemlere ürettiği alternatif çözüm becerilerini 

olumlu etkilediği görülmüştür. 

Araştırma bulgularına göre yüksek düzeyde işitsel muhakeme ve işlem 

becerilerine sahip 60-72 aylık çocukların saldırganlık davranışlarının düşük olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuç orta düzeyde işitsel muhakeme ve işlem becerilerine sahip 
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çocukların emreder bir tonda akranlarıyla konuştuklarını ve akranlarına karşı sözlü ve 

fiziksek saldırgan davranışlarda bulunduklarını ortaya koymaktadır. 

Guerra ve Slaby (1990), problem çözme becerileri eğitiminin saldırganlık 

davranışları üzerinde etkisini araştırmışlardır. Verilen eğitim sonunda bilişsel eğitim 

programına katılanların problem çözme becerilerinde artış, saldırganlık davranışlarında 

ise azalma olduğu saptanmıştır. Bu araştırma, araştırmada elde dilen bulguları destekler 

niteliktedir (Akt. Özmen, 2013). 

Son olarak 60-72 aylık çocukların Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği 

toplam puan ortalamaları incelendiğinde yüksek düzeyde işitsel muhakeme ve işlem 

becerilerine sahip çocukların akran ilişkilerinin de iyi olduğunu göstermiştir. 

Özellikle son 20 yılda okul öncesi dönemde akran ilişkileriyle ilgili yapılan 

çalışmalar göstermiştir ki; 

Bu dönemdeki akran ilişkileri; 

● Normal gelişimi çeşitli yönlerden desteklemektedir. 

● Sosyal davranışın farklı biçimlerini barındırmaktadır. 

● Bireysel ve toplumsal açıdan birçok unsurla etkileşim halindedir. 

● Ayrıca uzun süreli olarak akademik başarıyı, sosyal ve duygusal uyumu 

etkilemektedir (Gülay, 2010). 
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ALTINCI BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde, araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanılarak ulaşılan genel 

sonuçlar ve önerilere yer verilmiştir. 

Bu araştırmaya göre, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme becerileri ve 

akran ilişkileri işitsel muhakeme ve işlem becerilerine göre farklılaşmaktadır. 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Sosyal 

Problem Çözme Beceri Ölçeği’nin puanları İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri 

düzeylerine göre farklılaşmaktadır. İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri üst düzeyde 

olan çocukların Sosyal Problemleri daha iyi çözebildikleri saptanmıştır. 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk Akran 

İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Çekingenlik alt ölçek puan ortalamaları, Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puanlarına göre istatiksel açıdan anlamlı 

düzeyde farklılaşmamaktadır. Bununla birlikte düşük düzeyde muhakeme becerisine 

sahip çocukların akran ilişkilerin de daha fazla çekingen davranış sergiledikleri 

belirlenmiştir.  

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk Akran 

İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Kabul alt ölçek puan ortalamaları, Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puanlarına göre farklılaşmaktadır. İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri yüksek olan çocukların akranları tarafından daha çok 

kabul gördüğü belirlenmiştir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk Akran 

İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Problem Çözme alt ölçek puan ortalamaları, 

Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puanlarına göre farklılaşmaktadır. 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri yüksek olan çocukların akran ilişkilerinde 

karşılaştıkları problemleri daha iyi çözebildikleri saptanmıştır. 
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Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk Akran 

İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Davranış alt ölçek puan ortalamaları, 

Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puanlarına göre farklılaşmaktadır. 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri yüksek olan çocukların arkadaşları ile ilişkilerinde 

olumlu sosyal davranışlar sergiledikleri görülmüştür. 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk Akran 

İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Saldırganlık alt ölçek puan ortalamaları, Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi puanlarına göre farklılaşmaktadır. İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri yüksek düzeyde olan çocukların daha az saldırganlık 

gösteren çocuklar olduğu belirlenmiştir.  

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık çocukların Selçuk Akran 

İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği toplam test puanları çocukların İşitsel Muhakeme ve 

İşlem Becerileri Testi Puanlarına göre farklılaşmaktadır. İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri ile akran ilişkileri arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında geliştirilen öneriler şunlardır: 

 Yapılan araştırma Ankara İli Polatlı İlçesinde okul öncesi eğitime devam eden 60-

72 aylık çocuklar ile sınırlıdır. Dolayısıyla farklı illerde ve farklı yaş gruplarındaki 

okul öncesi eğitim kurumuna devam eden ve etmeyen çocukların sosyal problem 

çözme becerileri ve akran ilişkileri işitsel muhakeme ve işlem becerileri 

incelenebilir. 

 Okul öncesi dönem çocukları için hazırlanacak okulöncesi eğitim programlarında 

çocukların İşitsel Muhakeme ve İşlem becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik 

örnekleri hazırlanmalı ve programlarda nasıl uygulanacağına yönelik gerekli 

açıklamalar yapılabilir ve bu araştırma sonuçlarından yararlanabilinir. 

 Okulöncesi dönemde Muhakeme becerileri, sosyal problem çözme becerileri ve 

akran ilişkileri ile ilgili ebeveynlere kapsamlı eğitim programları, seminerler, 

konferanslar hazırlanabilir. Böylelikle ebeveynlerin konu hakkında bilgi sahibi 

olmaları ve bu beceriler ile ilgili farkındalık kazanmaları sağlanabilir. 
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 Kitle iletişim araçları yoluyla çocuklarda muhakeme becerilerinin gelişimine ve 

desteklenmesine ilişkin konuları içeren yayınlar yapılabilir. 

 Üniversitelerin Eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının, 

çocuklarda muhakeme becerilerinin gelişimini içeren teorik dersler almaları 

sağlanabilir. Bu derslerde muhakeme becerilerinin ne olduğu, nasıl geliştirileceği 

ve destekleneceği, bunun için hangi yöntem ve tekniklerin kullanılabileceği gibi 

konulara yer verilebilir. Böylece öğretmen adayları mesleğe başladıkları zaman bu 

konuda kendi öğrencilerine daha çok yardımcı olabilirler. 

 Öğretmenler, çocukların muhakeme becerilerini, sosyal problem çözme 

becerilerini ve akran ilişkilerini desteklemek amacıyla aile katılım çalışmalarına 

yer vererek, okulda verdikleri eğitimin evde de devamlılığını sağlayabilirler.
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EKLER 

EK-1: Selçuk Akran İlişkilerini Değerlendirme Ölçeği Örneği 

1- Grup aktiviteleri esnasında diğer çocuklarla konuşmaz, iletişime geçmez. 

2- Akran grubu tarafından kabul görür. 

3- Bir tartışma sonucu arkadaşından ayrıldığında kısa zamanda yeniden barışır. 

4- Zor durumdaki arkadaşlarına yardım eder. 

5- Diğer çocuklara vurur onları ısırır ve onlara tekme atar. 
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EK-2: Wally Sosyal problem Çözme Testi Örneği 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi 2. Olay Örneği 
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EK-3: Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi (SİMİBT) 

 

SELÇUK İŞİTSEL MUHAKEME VE İŞLEM BECERİLERİ TESTİ- (SİMİBT) 

1. Uçurtmayı gökyüzünde uçuran nedir?  

2. Uçak ile helikopter birbirine ne yönden benzer?  

3. Ayağımıza ayakkabı giymemiz için iki sebep söyle?  

4. Dört şekerin yanına iki şeker daha koyarsan kaç şekerin olur?  

5. Aşağıdaki cümlede yanlış olan nedir?  

-Bütün parasını kaybeden küçük çocuk marketten kendine bir şeker satın aldı.  

Çay bir içecektir, peki ya kurabiye nedir? 
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