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TÜRKÇE ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER 

Bal, F. (2020). Sosyal Öğrenme Kuramının Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği olan 

Çocukların Zihin Kuramı Becerisine Etkisinin İncelenmesi, Yükseklisans Tezi, Biruni 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. 

Bu araştırmada Sosyal Öğrenme Kuramının hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan 

çocukların Zihin Kuramı becerisine etkisi incelenmiştir. Bu araştırmanın çalışma 

grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Beyoğlu İlçesi’ndeki bir özel 

eğitim kurumuna devam eden toplam 30 çocuk oluşturmaktadır. Deney grubunda 15, 

kontrol 15 toplam 30 çocuk araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubunu başlangıç durumlarını birbirine denk katılımcılar oluşturmak için yansız 

olarak seçilemediği için yarı-deneysel olarak yapılmıştır. Araştırma Ön Test ve Son 

Test olarak Eşitlenmemiş Gruplar Kontrol Gruplu modele göre desenlemiştir. Deney 

grubundaki hafif düzeydeki zihinsel yetersizliği olan çocuklara Sosyal Öğrenme 

Kuramı sekiz hafta boyunca toplam 16 oturum uygulanmıştır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak, Zihin Kuramı (zihin kuramı) ölçümlerinde “Beklenmedik İçerik 

Değişikliği, Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi ve İkinci Dereceden Yanlış 

Kanı Atfı Görevi” kullanılmıştır. Çocuklar ve ailelerinin demografik bilgileri ise 

araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak elde edilmiştir. 

Araştırmada çalışma grubundan elde edilen veriler SPSS 25.0 paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde deney ve kontrol gruplarının zihin kuramı 

testlerinden aldıkları puanların ön test ve son testlerde istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Değişkenlere ilişkin hesaplanan puanlar 

Kruskal Wallis testi, Mann-Whitney testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

kullanılarak karşılaştırılmıştır. Zihin Kuramı Testlerinin duyarlılığı ve özgünlüğü ile 

gözlemciler arası analizler Kappa Uyum Testi ile incelenmiştir. Araştırmada elde 

edilen bulgulara göre, deney ve kontrol gruplarında yer alan hafif düzeydeki zihinsel 

yetersizliği olan çocukların son test zihin kuramı testleri toplam puanları arasında 

istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Deney 

grubundaki hafif düzeyde zihinsel yetersizliği çocukların son test beklenmedik içerik 

değişikliği, birinci dereceden yanlış kanı atfı ve ikinci dereceden yanlış kanı atfı testi   
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ön test puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Sosyal Öğrenme Kuramının hafif 

düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların zihin kuramına olumlu etkisi 

bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Öğrenme Kuramı, Zihin Kuramı, Zihinsel Yetersizliği 

Olanlar, Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olanlar. 
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İNGİLİZCE ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER 

Bal, F. (2020). Investigation of the Effect of Social Learning Theory on Mentally 

Handicapped Children 's Theory of Mind, Master's Thesis, Biruni University Graduate 

Education Institute, İstanbul. 

In this research, the effect of Social Learning Theory on the Theory of Mind skills of 

children with mild intellectual disabilities was examined. The sample group of this 

research consists of 30 children attending a private education institution in Beyoğlu 

District of Istanbul Province in the 2019-2020 academic year. 15 in the experimental 

group and 15 in the control group,  totals of 30 children were included in the researc. 

The research group was conducted as a quasi-experimental, since it could not be 

chosen objectively to form participants with equal initial conditions. The research was 

designed as Pre-Test and Post-Test Unequaled Groups according to Control Group 

model. Social Learning Theory was applied to children with mild mental disabilities 

in the experimental group for eight weeks, in a total of 16 sessions. As a data collection 

tool in the researc, "Unexpected Content Change, First Order False Mind Attribution 

Task and Second Order False Consideration Attribution Task" were used in Theory of 

Mind (ToM) measurements. The demographic information of the children and their 

families was obtained using the "Personal Information Form" created by the 

researcher. 

The data obtained from the research group were analyzed using the SPSS 25.0 package 

program. In the analyzes, it was examined whether the scores of the experimental and 

control groups in the theory of mind tests showed a statistically significant difference 

in the pre-test and post-tests. The scores calculated for the variables were compared 

using the Kruskal Wallis test, the Mann-Whitney test and the Wilcoxon Signed Ranks 

Test. The sensitivity and specificity of the Theory of Mind Tests and inter-observer 

analyzes were examined using the Kappa Conformity Test. According to the findings 

of the study, a statistically significant difference was found in favor of the experimental 

group between the total scores of the posttest theory of mind tests of children with mild 

mental disability in the experimental and control groups. Mild mental disability 

children in the experimental group were found to be statistically significantly higher 
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than the post-test unexpected content change, first-order misconception attribution and 

second-order false belief attribution test pre-test scores. According to the results of the 

study, Social Learning Theory has a positive effect on the theory of mind of children 

with mild intellectual disabilities. 

Keywords: Social Learning Theory, Theory of Mind, Mentally Disabled, Mild 

Mentally Disabled 
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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Bu bölümde arattırmanın problem durumu, amacı, önemi, sınırlılıklar, 

sayıltılar ve önemli kavramlar açıklanmıştır. 

1.1.Problem Durumu 

Bilim insanları için insan zihninin süreçlerini incelemek, her zaman bir merak 

konusu olmuştur. Öznel bir yapıya sahip içe bakış yöntemiyle başkalarının düşünce ve 

duygu gibi özelliklerin bireyin kendisinden başka kimsenin gözlemleme yoluyla 

öğrenilmesi zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar için oldukça zordur. Ancak, insan 

zihnindeki düşünce ve duygu süreçlerini somut olarak gözlemleyerek zihinsel süreçleri 

anlamak mümkündür (Cüceloğlu, 2007).  

Bir davranış sadece tek bir etmen tarafından şekillenmemektedir. Bir bireyin 

davranışının altında yatan anlam hem içsel hem de dışsal etmenler tarafından belirlenir 

(Bandura, 2001). Dünyadaki her şeyin zihinsel bir temsili olduğunu bilmek insanların 

inançlarının gerçek dünyadan bütünüyle farklı olabileceğini göstermektedir. Bazı 

durum ve davranışlar açıkça gerçeği yansıtırken, bazı içsel veya zihinsel durumlar 

gerçek durumdan tamamen farklılaşmaktadır (Wellman and Wooley, 1989). Bununla 

birlikte insanların bir davranışı anlama becerisi değişmektedir. İnsanların birbirlerini 

algılama ve tanımlama şekli, cansız varlıkları, taşları, ağaçları ve dünyanın geri 

kalanını algılama ve tanımlama şeklinden farklıdır. İnsan, başkalarını ve kendisini, 

içsel bir yaşam ve bir dünya görüşüne sahip rasyonel ajanlar ile görür (Povinelli and 

Preuss, 1995). Rasyonel ajanlar, duyumlardan ve hislerden zevk alırlar, etraflarındaki 

dünyayı algılarlar, şeylerin gerçek olduğuna inanırlar ve olayların böyle olmasını 

isterler ve amaçlarını ilerletmek niyetindedirler. Rasyonel eylemler, sebeplere dayalı 

kasıtlı eylemler ile gerçekleştirilir. İstediklerini gerçekleştirmek için amaçlı hareket 

ederler. İnsanlar, rasyonel eylemleri açıklarken, ajanın nedenlerini oluşturan inançları 

ve arzuları yeniden yapılandırırlar (Rakoczy, 2017). 

İnsanların birbirlerini tanımladığı ve açıkladığı kavramsal şemaya ya da biçime 

zihin kuramı denir (Rakoczy, 2017). Zihin Kuramı, inançlar, arzular ve niyetler gibi 

zihinsel durumları diğer insanlara ve kendimize atfetme yeteneği, insan doğası ve 

sosyal yaşamımız için temel beceridir (Perner, 1999). Premack ve Woodruff (1978), 
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Zihin Kuramını zihinsel durumları kendine ve başkalarına atfetme yeteneği olarak 

tanımlamıştır. Başkalarının belirli bir inanca sahip olduğu şey hakkında çıkarımlar 

yapma yeteneği, aynı zamanda kişinin ne yapacağını tahmin etme becerisini 

kapsamaktadır. Bu beceri sosyal becerilerin çok önemli bir bileşeni olduğunu 

göstermektedir. İnsanlar, dünyayı nasıl gördüklerini, ne bildiklerini, istediklerini, 

hissettiklerini ve neyin peşinde olduklarını sürekli olarak izlemeseydi diğer insanlarla 

düzgün bir şekilde iletişim kuramaz, iş birliği yapamaz, rekabet edemez veya başka 

şekillerde ilişki kuramazlardı (Rakoczy, 2017). İnsanlar, sadece fiziksel varlıklar 

değildir, aynı zamanda sosyal gruplarla etkileşimde bulunan sosyal varlıklardır. İnsan 

beyninin asıl fonksiyonu sosyal etkileşim içinde uygun sosyal davranış sergilemesidir. 

Sosyal davranış bilişsel, davranışsal ve duyuşsal yeteneklerin karmaşık bir düzende 

birleşmesinin bir sonucudur. Başka bir deyişle sosyal davranış duyumsal, algısal, 

bilişsel ve duygudurumsal analizleri kapsar. Bir sosyal bağlam içerisinde uygun 

yollarla davranabilme yeteneği, diğer insanların ne düşünebileceğini/ 

hissedebileceğini anlamak için bir yeteneğe işaret eder (Happé, 1994). Sosyal 

etkileşimin başarısı, diğer insanlarda bilişsel ve duygusal süreçleri fark etme 

yeteneğine bağlıdır. Başarılı etkileşim için çok önemli bir kapasite, diğer insanları 

anlama ve onların davranışlarını kavrayabilme becerisidir. İnsanlar, diğerlerinin 

davranışlarını anlamak için çok çeşitli ifadeler kullanırlar, örneğin yüz ifadesi, beden 

duruşu, sesin tonu, ancak diğerlerinin davranışlarına basit bir şekilde tepki vermezler; 

diğer insanların zihinsel durumlarını, bilgilerini, niyetlerini, inançlarını ve isteklerini 

açıkça modeller ve tepki verirler (Stone, Baron-Cohen and Knight Robert. 1998).  

Zihin Kuramı, Premack ve Woodruff (1978)’ın şempanzelerin zihinsel 

durumlarını inceledikleri araştırmada ortaya konulmuştur. Araştırmada şempanzelerin 

başkalarının zihinsel durumlarına ilişkin çıkarsama yapmaları zihin kuramı olarak 

tanımlanmıştır (Brüne and Brüne-Cohrs, 2006). 95 yıl önce Kohler (1925) 

şempanzelerde problem çözme ve basit araç kullanımını gösteren çalışmalarını 

gerçekleştirmiştir. Araştırmada şempanzelere çeşitli şekillerde erişilemeyen 

yiyecekler sunulmuştur. Örneğin yiyecekler kafes örgüsünün dışında bir kutuya 

kilitlenmiştir. Bu düzeneklere rağmen araştırmanın sonucunda neredeyse tüm 

durumlarda hayvanların yiyecekleri elde etmek için mevcut kafes malzemelerini 

kullandığını bulmuştur. Diğer çalışmalarda, Kohler meyve yüklü sepetleri harekete 

geçirmiş ve daha sonra hayvanların duvardaki bir çıkıntıya atlayarak ve sepetin hareket 
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ettiği zamanı hesaplayarak sepete ulaştıklarını tespit etmiştir. Bu durum şempanzelerin 

sepetin sonraki pozisyonlarını mevcut olanlardan farklı olabileceği tahmin 

edebileceklerini düşündürtmüştür. Sonuç olarak bu araştırmada, hayvanın dikkati 

dağıtılsa bile fiziksel ilişkileri kavrayabildiği anlaşılmıştır (Premack and Woodruff, 

1978). Bu deneyde olduğu gibi daha üstün bir varlık olan insanda da davranışların 

büyük bölümünün öğrenildiği ve bu öğrenmelerin başkalarının davranışlarını 

gözlemlenerek gerçekleştiği belirtilmiştir (Gerrans, 2013).  

Bu deneyde olduğu gibi daha üstün bir varlık olan İnsanda da davranışlarının 

büyük bölümünün öğrenildiği ve bu öğrenmelerin başkalarının davranışlarını 

gözlemlenerek gerçekleştiği belirtilmiştir (Topses, 2009). Zihinsel yetersizliğe sahip 

olan çocukların ortak ilgi gelişiminin yetersizliği olmayan bireylere göre daha yavaş 

olduğunu ve ortak ilgi gelişiminin zekâ yaşı ile ilişkili olduğunu öne sürmektedirler 

(Adamson, Bakeman, Deckner and Romski, 2009). Ayrıca Down sendromlu 

çocukların yetişkinle etkileşim sırasında pasif oldukları belirtilmektedir (Erdem ve 

Ege, 2011). Zihinsel yetersizliği olan bireyler ise zihinsel becerilerde yetersizdirler. 

Bu nedenle başkalarının davranışlarının altında yatan amacı anlayabilme becerileri 

zayıftır (Çorbacı Serin ve Girli, 2012). 

Zihin Kuramı, başkalarının düşünce, istek ve duygularının anlama becerisidir 

(Doherty, 2009). Bu beceri ile çocuk, başkalarının davranışlarının anlamlı ya da kasıtlı 

olup olmadığını öğrenmektedir (Rowe, Bullock, Polkey and Morris, 2001). Zihin 

Kuramı, başkalarının zihinsel durumlarını kavramada kullanılan önemli bir kavram ve 

insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir (Doherty, 2009).   

John Dewey, kişinin diğer kişilerden öğrenebildiğini söylemektedir. Kendi 

düşüncelerinin oluşumunda sosyal etkileşimin önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

İnsanlar sosyal etkileşim sonucunda kendi düşüncelerini oluştururlar (Williams, 

2017). Lev Vygotsky ise gelişimin, sosyal ortamdaki etkileşimler sonucunda 

sağlandığını savunmaktadır (Mishra, 2013). İnsanlar gözlem sonucu başkalarının 

davranışlarını, davranışlarının sonuçlarını öğrenebilmektedir (Eryılmaz, 2016). 

Zihin kuramı becerilerinin gelişimini etkileyen faktörler arasında yaş, bilişsel 

gelişim ve duygusal gelişim, dil becerileri, sembolik oyun becerileri, ebeveyn- çocuk 

ilişkisi, kardeş sayısı, arkadaş ve akran ilişkileri yer almaktadır. Zihin kuramı 



 
 

4 
 

becerilerin temelleri okul öncesi dönemde atılmaktadır (Villiers and Villiers, 2014). 

İlerleyen yaşlarda olgunlaşmanın gerçekleşmesi, sosyal ve zihinsel gelişimin 

ilerlemesiyle bu becerilerde kalıcı bir ilerleme meydana gelmektedir. Özellikle erken 

çocuklukta sembolik oyun becerileri sosyal etkileşimi sağladığı gibi başka kişilerin de 

duygu ve düşüncelerini anlama bakımından önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte 

ebeveyn, kardeş ve akran iletişimleri aracılığıyla yeni bakış açıları geliştirip 

davranışları doğru yorumlayabilme becerisi kazanılmaktadır (Özen, 2011). Yapılan 

araştırmalar incelendiğinde davranış bozuklukları Otizm Spektrum Bozukluğu, 

şizofreni, sınırda kişilik bozukluğu, frontal lob epilepsisi, Tourette sendromu, korpuz 

kallozum agenizisi, dikkat eksikliği ve hiperektivite bozuklukları, konuşma 

öğrenilmeden oluşan işitme kaybı ve doğuştan gelen görme kaybı gibi durumların 

zihin kuramı bozuklukları ile bazı açılardan ilişkileri olduğu görülmüştür (Cohen, 

1998). 

Zihin Kuramı, kişinin kendi ve diğer bireylerin niyet, arzu, kanılar gibi zihin 

durumlarını anlama ve zihinsel bakımdan temsil etme ve başka bireylerin kişinin kendi 

zihninden değişik bir zihne sahip olduğunu kavrayabilme becerisini ifade eder 

(Povinelli and Preuss, 1995). Çocuklar Zihin Kuramı becerilerinin gelişmesiyle 

birlikte gerçekçiliğin insanlarda farklılık göstererek zihinde şekillendiğini ve farklı 

zihin temsilleri olduğunu içselleştirir. Görünen ile gerçeklik arasında olan fark 

kandırma, kanı ve yanlış kanıyı anlama gibi yetenekler gerçekliğin değişik temsillerini 

kavramayı gerektirmektedir. İkiz, tek kardeşli ve tek çocuklar karşılaştırıldığında bir 

ikizi olmak, Zihin Kuramı gelişiminde etkili bir değişken olarak görünmektedir 

(Karakelle, 2012). Bireyler diğer insanların yaptığı davranışların pekiştirildiğini veya 

cezalandırıldığını gözlemleyerek öğrenirler. Bu nedenle sosyal öğrenme “başkalarını 

seyrederek çevreden öğrenme” veya “toplum içinde ve toplum için öğrenme” olarak 

da tanımlanabilir (Ültanır, 1997). Sosyal Öğrenme Kuramı, davranışçı kuramların 

deneysel olarak çok katı olan kuralları ve bazı temel prensiplerinin insan davranışlarını 

tam olarak açıklayamadığından hareketle gelişmiş bir kuramdır (Bayrakçı, 2007). 

Skinner ve diğer bazı davranışçı kuramı benimseyenler, insan zihninde geçen süreçleri 

kuram ve açıklamalarına eklememekle ısrar etseler de bazı davranışçı kuramları 

benimseyenler kuramlarına zihinsel süreçleri eklemişlerdir. Bu durum özellikle sosyal 

öğrenme için de geçerlidir (Bacanlı, 2003). 
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Sosyal öğrenme kuramı bilindiği gibi sadece gözlem yoluyla öğrenme, 

davranışın pekiştirilmesi ile tekrar edilmesi demek değildir. Gözlemin aynı zamanda 

bireyi bilgilendirme işlevi de vardır. Sosyal öğrenme kuramını savunanlar bireylerin 

çevredeki diğer bireylerin gözlemledikleri davranışları sonucunda kendilerine yararlı 

olacak durumları davranış olarak gösterdiklerini ifade etmektedirler (Bandura, 1991). 

Sosyal öğrenme sürecinde önemli bir unsur olan Model olarak alınan davranışlar 

saklanıp değiştirilebilmektedir. Bireyin hafızasında kodlanan gözlenen davranışlar 

gerektiğinde geri çağrılabilmektedir (Gürel, 2014). Bu doğrultuda gözlem yoluyla 

öğrenme bilişsel boyutu da kapsar (Erden ve Akman, 1998).  Sosyal Öğrenme Kuramı 

bilişsel, davranış ve çevre faktörlerinin etkileşimleri sonucu ile oluşmaktadır (Malone, 

2002). 

Zihinsel yetersizlik gösteren bireyler de diğer bireyler gibi bilişsel, davranışsal 

ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile pek çok beceriyi öğrenebilmektedirler Bu 

doğrultuda sosyal öğrenme kuramı aracılığıyla zihinsel yetersizliği olan bireylerin 

diğer insanların davranışlarının altındaki amacın ne olduğunu anlamaları 

sağlanabileceği düşünülmektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi Zihin Kuramı, başka 

insanların davranışları altında yatan amacı anlayabilme becerisini içerir. Alanyazın 

incelendiğinde Otizmli çocuklarda farklı bilişsel özellikler ve Zihin Kuramı becerileri 

arasında olan ilişkileri incelenmek için yapılan araştırmalara rastlanılmaktadır. Bazı 

araştırmalarda otizmli çocuklar ile zihinsel yetersizliği olan çocukların Zihin Kuramı 

becerileri açısından karşılaştırıldığı görülmektedir. Ancak zihinsel yetersizliği olan 

bireylerin zihin kuramı becerilerine yönelik sınırlı araştırmalar bulunmaktadır 

(Atasoy, 2008).   

Diğer taraftan çocukların Zihin Kuramı becerilerinin gelişimine yönelik az 

sayıda araştırma olduğu görülmektedir. Çocuklarda zihin kuramı gelişimine yönelik, 

birinci aşama yanlış kanı atfı ile ikili kimlik anlayışının gelişimi yönelik araştırma 

yapılmıştır (Dönmez, 2009). Ayrıca Zihin Kuramı ile bilişsel gelişim arasındaki 

ilişkisi (Özoran, 2009), Türk çocuklarında okul öncesi dönemde Zihin Kuramı gelişimi 

(Bayramoğlu ve Hohenberger, 2007), Down Sendromlu Bireylerin Zihin Kuramı 

Gelişimi Erdem ve Ege, 2011), özel öğrenme güçlüğü ve zihin kuramı ilişkisi ilişkisi 

(Doğmaz ve Girli, 2017), kaynaştırma eğitimi alan hafif düzeyde zihinsel yetersizliği 

olan öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim gören normal gelişim gösteren öğrencilerin zihin 

kuramı performansları ile yürütücü işlev becerilerinin alt boyutlarından biri olan soyut 
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düşünme becerileri performansları (Biçer ve Taymaz Sarı, 2017) ve okul ortamında 

zihin gelişimi teorisi: özel eğitim sınıflarında öğrenim gören hafif düzeyde zihinsel 

yetersizliği olan bir çocuk olgusu (Smogorzewska,  Szumski and  Grygiel, 2019) ile ilgili 

çalışmalara rastlanmıştır. Zihin Kuramı zaman içinde diğer insanlarla etkileşim sonucu 

deneyimlere bağlı olarak gelişim göstermektedir. Çocuklar bilim adamları gibi elde 

ettikleri bilgilere dayalı olarak tahminde bulunup açıklamalar yapar ve kuram 

oluştururlar (Gopnik, 2003). Zihin Kuramı becerileri, bireyin ve başkalarının 

zihinlerinde olup bitenlere ilişkin farkındalıkları içerdiğinden başka insanlarla kurulan 

etkileşimler içinde gelişebilmektedir (Jenkins and Astington, 2000). Zihin yetersizliği 

olan çocukların bilişsel süreçlerinde zorluk yaşadıkları bilinmektedir. Bu durumdan 

zihinsel yetersizliği olan çocukların soyut düşünme süreçleri de olumsuz 

etkilenmektedir (Alak, 2014). Ayrıca, zihinsel yetersizliği olan çocukların soyut 

düşünme becerileri yeteneklerinde sınırlılıklar bulunmaktadır (Vygotsky, 1978). 

Zihinsel yetersizliği olan çocukların zihin kuramı becerilerinin normal gelişim 

gösteren çocuklara göre daha düşük olduğunu gösteren çalışmalardan da yola çıkarak 

zihinsel yetersizliği olan çocukların soyut düşünme becerileri ile zihin kuramı 

gelişiminin ilişkili olabileceği düşünülmektedir (Biçer ve Taymaz Sarı, 2017). Öte 

yandan zihin kuramı becerileri gelişen çocukların öğrenmeye yönelik davranışları 

düzenlemek için gerekli olan motivasyon ve biliş davranışlarını organize etmede daha 

başarılı oldukları ve akademik yeteneklerinin daha olumlu yönde değiştiği 

bilinmektedir. Bununla beraber zihinsel beceri geliştikçe çocukların alıcı dil 

becerisinde gelişme artar, duygusal istikrarsızlık ve saldırganlık ise azalmaktadır 

(Longobardi, Spataro and Rossi-Arnaud, 2015). Ayrıca zihinsel durumlarla ilgili anne 

ve çocuk konuşmalarının sosyal yeterliliğin gelişiminde kritik bir role sahip olduğunu 

gösteren araştırmalar bulunmaktadır (Brown, Donelan-McCall and Dunn, 1996). 

Güncel çalışmalar çocukların, duygular ve nedensellik hakkında aile konuşmalarına 

katılım ile Zihin Kuramı yeteneği ve duygu anlayışı arasında güçlü bir ilişki olduğunu 

bildirmiştir (Garner, Dunsmore, and Southam-Gerrow, 2008; Dunn, Brown and 

Beardsall, 1991). Özellikle, bir annenin çocuğuyla konuşurken zihinsel terimlerini ne 

kadar çok kullanırsa, çocuğun sözcük dağarcığı o kadar sık kullanacağı ve başkalarının 

zihinsel durumlarını ve duygularını anlama becerisinin o kadar gelişmiş olacağı 

gösterilmiştir (Howard, Mayeux and Naigles, 2008). Bu çalışmada sosyal etkileşim 

sonucunda çocukların zihinsel becerilerinin artacağı ve başkalarının davranış ve 

duygularını daha iyi anlayacağını göstermeyi hedeflemektedir. 
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İletişim ve sosyal beceri uygulama ve programları, zihinsel yetersizliği olan 

çocukların zihinsel beceriler üzerinde önemli bir etki sağladığı düşünülebilir. Ancak, 

zihinsel becerilerin farklı ortamlara genellemesi çoğunlukla sınırlıdır. Ayrıca, sosyal 

ve zihinsel becerileri anlamada başarı sağladığı ile ilgili çok az bulgu vardır. Sözel 

olan ve olmayan becerilerin senkronizasyonu da yetersizdir (Atasoy, 2016). Bu 

nedenle, zihinsel becerileri anlamanın ve geliştirilmesine odaklanmanın sosyal 

davranışları büyük değişimlere yol açacağı önem taşımaktadır. Tüm bunlara ilaveten, 

zihin kuramı becerilerinin gelişimi, sosyal davranışı anlama, iletişimi adlandırma, 

aldatma davranışı kavrama, empati becerisinin gelişimi, iç görüye ve farkındalık 

becerilerinde önemli bir rol oynar (Atasoy, 2016).  

Ülkemizde eğitim sistemi ve eğitim programlarını inceleyen araştırma 

sonuçları öğrencilerin düşünme becerilerinin düşük düzeyde olduğunu ortaya 

koymuştur (Gelen, 2002). Öğrenciler ile yapılan çalışmalarda düşünce becerilerin 

yeterince gelişmediği daha çok ders dışı etkinliklerin düşünce becerilerine etki ettiği 

vurgulanmıştır. (Özdemir, 2020). Modern çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek 

düzeyde çocukların yetiştirilebilmesi için eğitim sistemlerinin tasarlanmasında üst 

düzey düşünme ve derinlemesine öğrenme becerilerine büyük önem verilmesi 

gerekmektedir (Senemoglu, 2011). Çocukların üst düzey düşünme becerilerini ne 

derecede geliştirdiğini gösteren somut delilleri sağlamak gereklidir. Çocukların gerçek 

anlamda hayata hazırlanmaları gerek günlük hayatlarında gerekse iş dünyasında 

başarılı olmaları için bu becerilere sahip olmaları gerekmektedir (Özdemir, 2020). 

Bununla birlikte zihinsel yetersizliği olan çocukların bilişsel becerileri ile ilgili 

çalışmalar çok sınırlıdır ve spesifik bir becerinin öğretimine odaklıdır. Bilişsel 

öğrenmeler, kendi başlarına bir öğretim hedefi oluşturmalarına ilaveten, özellikle 

bilişsel alandaki öğrenmelerin gerçekleşmesinde bir araç olarak kullanılmaktadırlar. 

Bir kişinin ilgileri, tutumları ve değerleri, onu tanıtan güçlü belirleyicilerdir. Bu 

yüzden belirtilen özelliklerin bilinmesi, kişinin hem mevcut durumunun anlaşılmasına 

hem de gelecekteki çalışmalarının ve davranışlarının tahmin edilmesine yardım 

edecektir (Tekin, 1996). Bilişsel özelliklerin çoğu doğuştan getirilmesine rağmen, bir 

çok özellik çocukluk dönemlerindeki etkileşimlerde birbirine aktarılmaktadır. Bir çok 

eğitim psikoloğuna göre duyuşsal, zihinsel ve bilişsel özellikler, özellikle tutumlar, 

klasik şartlanma, operant şartlanma, model alma ve gözlemleme yolu ile 

kazanılabilmektedir (Bandura, 1986). Sosyal öğrenme teorisinde, başkalarının 
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davranışları ve bu davranışların gözlenmesine dayalı bir dolaylı öğrenmeden söz 

edilmektedir. Gözleyerek öğrenme denilen bu öğrenmeye göre çocuklar, deneme 

yanılmaya gerek kalmadan, genel ve entegre olmuş öğrenme kalıplarını edinebilirler. 

Sosyal Öğrenme Kuramı, öğrenmenin, tepki sonuçları yoluyla ve model alma yoluyla 

gerçekleştiği belirtilmektedir (Bandura, 2001). Bu özelliklere sahip bir birey, 

kendisinin ve başkalarının davranışlarının altında yatan anlamı anlayabilme becerisi 

artacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada zihinsel yetersizliği olan 

çocukların zihin kuramı işlevlerinin sosyal öğrenme kuramını çerçevesinde 

incelenmesi alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Zihin Kuramı, başkalarının zihinsel durumları (örneğin inançlar, niyetler ve 

arzular) hakkında çıkarımlarda bulunma ve bunları davranışları anlamak ve tahmin 

etmek için kullanma bilişsel yeteneğini ifade eder. Zihin Kuramı, insan sosyal 

etkileşimlerinde merkezi bir rol oynar. Sosyal öğrenme kuramında temel faktör, 

kişinin başkalarını gözlemleyerek öğrenmesidir. Birlikte öğrenme ortamında, 

öğrenenle, öğretenlerin etkileşim içinde olması, öğrenen kişiye gözlemleme ile 

zihinsel beceriler geliştirmede etki sağlayacaktır (Demirbaş ve Yağbasan, 2005). 

Çocuklukta, kişinin ve başkalarının zihnini anlama becerisi, kendiliğinden oluşur gibi 

görünmektedir. Ancak, araştırmalar, farklı gelişen çocukların zihinsel durumları 

muhakeme etmede zayıflık gösterdiği ve zayıflığın bir çok gelişimsel anormalliklerin 

temelini oluşturduğu altını çizmişlerdir (Atasoy, 2016). Ayrıca, zihinsel yetersizliği 

olan çocukların zihin kuramı becerilerinde normal gelişim gösteren çocuklarla 

kıyaslandığında yetersizlikleri olduğu belirtilmektedir (Abbeduto, Short-Meyerson, 

Benson ve Dolish, 2001). İnanç, arzu ve istekler sosyal öğrenme yoluyla diğer 

öğrenilmiş özellikler gibi değişmesi, farklılaşması mümkündür. Bu nedenle sosyal 

öğrenme yoluyla zihinsel yetersizliği olan çocukların kendi ve diğer bireylerin niyet, 

arzu ve kanılar gibi zihin durumlarını anlama ve kavrayabilme becerisinin artacağı 

düşünülmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan 

çocuklarda sosyal öğrenme kuramının zihin kuramı becerisine etkisi incelenmiştir. 
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1.2.Amaç 

 Bu araştırmanın genel amacı, Sosyal Öğrenme Kuramının hafif düzeyde 

zihinsel yetersizliği olan çocukların Zihin Kuramı becerisi üzerindeki etkisini 

araştırmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda yanıt aranan araştırma soruları şunlardır: 

1. Deney ve kontrol gruplarındaki hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan 

çocukların Zihin Kuramı becerisi öntest puanları anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?  

2. Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanan deney grubundaki hafif düzeyde zihinsel 

yetersizliği olan çocukların Zihin Kuramı ön test ve son test puanları arasında anlamlı 

bir farklılık var mıdır? 

3. Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanmayan kontrol grubundaki hafif düzeydeki 

zihinsel yetersizliği olan çocukların Zihin Kuramı ön test ve son test puanları arasında 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

4. Sosyal öğrenme kuramı uygulanan deney grubu ve sosyal öğrenme kuramı 

uygulanmayan kontrol gruplarındaki hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan 

çocukların Zihin Kuramı son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

1.3.Önem 

Zihin Kuramı hakkında yapılan çalışmalar çoğunlukla otizm tanısı alan 

çocuklar ve gelişim süreçleri normal olan çocuklarla ilgilidir. Yapılan bazı 

çalışmalarda ise zihinsel yetersizliği olan çocuklar karşılaştırma amacı ile 

kullanılmıştır (Giaouri et al., 2010). Ülkemizde ise buna benzer karşılaştırmalı 

çalışmaların yapıldığına dikkat çekilmiştir (Girli ve Tekin, 2010). Bir araştırmada 6-

10 yaşları aralığında olan görme yetersizliğinden etkilenmiş çocuklar ve gören 

çocukların Zihin Kuramı becerileri ile sözel çalışma belleği performansları arasındaki 

ilişkiyi karşılaştırarak incelenmiştir (Işıtan ve Özdemir, 2019). Tipik gelişim gösteren 

çocuklar ile zihinsel yetersizliği olan çocukların zihin kuramı test puanlarının yüksek 

olduğu görülmüştür (Biçer ve Taymaz Sarı, 2017).  

Yapılan meta-analiz çalışmalarında otizmli, zihinsel yetersizliği olan ve tipik 

gelişim gösteren bireylerin zihin kuramı becerilerinde bozulma olduğu görülmüştür 

(Yirmiya Erel, Shaked, and Solomonica-Levi, 1998). Zihinsel yetersizliği olan 

çocuklar yalnızca doğru ve yanlış inançları ayırt etmede değil, aynı zamanda 
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başkalarının duygularını anlamada da güçlükler yaşamaktadırlar (Thirion ‐ Marissiaux 

and Nader ‐ Grosbois, 2008). Aynı zamanda araştırmalar, zihinsel yetersizliği olan 

bireylerde Zihin Kuramı becerilerinde yetersizlik yanında geç gelişme de olduğu 

belirtilmiştir (Baurain and Nader-Grosbois, 2013). 

 Ülkemizde eğitim sistemi ve eğitim programlarını inceleyen araştırma 

sonuçları öğrencilerin düşünme becerilerinin düşük düzeyde olduğunu ortaya 

koymuştur (Gelen, 2002). Bu durum düşünme ve zihinsel süreçleri aktif kullanma ile 

işkili olan Zihin Kuramı becerilerinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Zihin kuramı 

becerileri ile ilgili ülkemizde sınırlı sayıda araştırma yapıldığı görülmüştür. Bu durum 

düşünme ve zihinsel süreçleri aktif kullanma ile işkili olan Zihin Kuramı becerilerinin 

önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada zihinsel yetersizliği olan 

çocukların Zihin Kuramı becerileri Sosyal Öğrenme Kuramı çerçevesinde incelenmesi 

önem arz etmektedir. 

1.4.Sayıltılar 

  Araştırmada Zihin Kuramı testlerinin (Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, 

Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi (Ann-Sally Paradigması), İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi (Martha-Oliver Paradigması) zihin kuramı 

becerilerinin ölçmede yeterli olduğu varsayılmıştır. 

1.5.Sınırlılıklar 

1. Zihinsel yetersizliği olan çocukların zihin kuramı becerilerini ölçmek ve 

puanlayabilmek amacıyla “Beklenmedik İçerik Değişikliği, Birinci Dereceden Yanlış 

Kanı Atfı Görevi ve İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi” yararlanılmıştır. Bu 

çalışmada ulaşılan veriler bu ölçeklerle ulaşılan veriler ile sınırlıdır.  

 2. Araştırma bulguları İstanbul İl sınırları içinde bulunan, Beyoğlu İlçesinde 

bulunan özel eğitim kurumlarına devam zihinsel yetersizliği olan çocuklardan elde 

edilen veriler ve bulgular ile sınırlıdır.  

3. Bu araştırma, 2019-2020 öğretim yılına ilişkin bilgi ve bulgular ile sınırlıdır. 
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1.6.Tanım 

Zihin Kuramı: Bireyin, başkalarının zihinsel durumlarını ve duygularını fark 

edebilme becerisi olarak tanımlanır (Brüne and Cohrs, 2006). 

Sosyal Öğrenme Kuramı: Kişilerin başka bireylerin davranışlarının 

gözlenmesine model alarak dolaylı bir öğrenmedir. Gözlem yoluyla öğrenmeye göre 

bireyler, deneme yanılmaya gerek olmadan ve entegre olmuş öğrenme kalıplarını 

kazanabilmektedir (Bandura, 2001). 

Zihinsel Yetersizlik: Zihinsel yetersizlik; genel zekâ işlevinin belirgin 

derecede ortalamanın altında olmasının yanı sıra, bireyin yaş grubu ile kıyaslandığında 

toplumsal beceriler, sorumluluk, iletişim kurma, günlük beceriler ve kendi kendine 

yeterlilik gibi alanlarda gecikmelerin olması durumudur (Milli Eğitim Bakanlığı, 

2015). 
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2.GENEL BİLGİLER 

2.1.Zihinsel Yetersizlik  

Bilimsel açıdan zihinsel yetersizliğin ilk tanımı 1900’lü yıllarda yapılmıştır. 

Tarihsel süreçte Amerikan Zihin ve Gelişimsel Birliği (AIDD) 1876 yılında zihinsel 

yetersizliğin ilk tanımını yapmıştır (Çıkılı, 2016). AIDD 1959 yılında tanım 

karışıklıklarına son vermek için bir komisyon kurmuştur. Temel olarak üç önemli 

alanda durulmuştur. Bunlar; zihinsel işlevler, uyumsal davranışlar ve destek 

sistemleridir. Bu alandaki ihtiyaçlar değişmektedir. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği 

olan çocuklar ev ve okul hayatında bağımsız kalabilecek düzeyde uyumsal davraışlara 

sahiptirler. Diğer taraftan orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklar bu 

alanlarda desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Zihinsel işlevler, zihinsel işlevlerde 

normalin altında olma olarak tanımlanmaktadır (Tekinaslan, 2016). Genel olarak 

zihinsel yetersizlik, gelişim döneminde başlayan, çocuğun uyum davranışlarında ve 

zihinsel işlevlerinde bir sınırlılık olarak tanımlanmaktadır. Eğitim yaklaşımlı 

tanımlamalarda gelişim döneminde zihinsel becerilerde ve uyum davranışlarında 

görülen bir yetersizlikten ve bu durumun çocuğun eğitim performansını olumsuz 

yönde etkilemesi olarak tanımlanmaktadır (Çelik, 2016). 

2.1.1.Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde zihinsel yetersizlik; “Zihinsel işlevler 

bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak 

kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu 

özellikleri 18 yaşından önceki gelişim dönemlerinden önce ortaya çıkan ve özel eğitim 

ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir” şeklinde tanımlanmıştır (Kozak, 

İlhan ve Yarayan, 2019). 

Zihinsel yetersizliği olan çocuklar normal gelişim süreci gösteren akranları ile 

aynı haklara sahiptirler oyun tecrübeleri içinde eşit fırsatlara sahiptirler. Birleşmiş 

Milletler 1989’da yayınladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 23.maddesinde “Zihinsel 

ya da fiziksel yetersizliği olan çocuk, saygınlıkları güvence altına alınan, özgüveni 

geliştirilen ve çocuğun topluma aktif katılımı kolaylaştırılan koşullarda düzgün ve 

dolu dolu bir hayata sahip olmalıdır “ifadesine yer vermesi ile bütün çocukların eşit 



 
 

13 
 

haklara sahip olduğuna kanıt olarak gösterilir (Assen and Kernan, 2013; Santrock, 

1998). Verilen eğitimler bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmektedir. Hafif 

düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin sosyal becerileri, yaşam becerileri ve 

mesleki becerilerini kapsayan detaylı ve kapsamlı bir eğitim almaları gereklidir. 

Türkiye’deki zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitimi Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği tarafından düzenlenmektedir (Büyüköztürk, 2018).  

Zihinsel yetersizliği olan çocuklar herhangi bir yetersizliği olmayan gruba göre 

daha fazla problem davranış sergilemekte, bu çocuklar çeşitli psikolojik ve 

nöropsikiyatrik bozukluklar açısından normal gelişim gösteren çocuklara göre daha 

fazla risk altındadırlar (Aykır ve Tekinarslan, 2012). Zihinsel yetersizliği olan 

çocuklar, iletişim kurmada zorluk yaşamakta kendisini ifade edememektedirler. Hem 

kendisine hem de başkalarına zarar verme davranışı sergilemektedirler. Düşmanlık, 

saldırganlık, iletişim kuramama, sosyal uyumsuzluk zihinsel yetersizliği olan 

çocukların en temel problem davranışlarıdır. Bunlara ilaveten zihinsel yetersizliği olan 

çocuklar kendilerini eğitim ortamından da soyutlamaktadırlar. Yaş, cinsiyet, çocuğun 

yetiştiği ortam ve engelin düzeyi ve ebeveyn tutumları problem davranışları etkileyen 

faktörler arasındadır (Sucuoğlu, 2003). 

Gelişimsel ve zihinsel işlevlerde normal gelişim dönemindeki çocuklardan 

farklılık olacak biçimde gerilik, yetersizlik ve davranış problemleri görülen çocuklara 

zihinsel yetersizliği olan çocuklar denir (MEB, 2015). Genel anlamda Zihinsel 

yetersizliği olan çocuklar hafızalarını yeterli düzeyde kullanamadıkları için, 

öğrenmeyi gerçekleştirmekte zorluk yaşamaktadırlar. Temel ihtiyaçlarını bir yaşındaki 

bir çocuk gibi kelimeler halinde ifade etmektedirler, daha fazla kelime kullanmaları 

ileriki yağlarda olmaktadır. Zihin yetersizliği olan tipik gelişim gösteren bireylerden 

ayıran en belirgin özellikleri öğrenme becerileridir. Gerçekte zihin yetersizliği olan 

çocukların öğrenme görevini yerine getirirken geçtikleri aşamalar tipik gelişim 

gösteren çocuklardan farklı değildir. Sadece bu aşamalardan geç ve zor geçerler 

(Güven, 2003). 

Öğrenme ve hatırlamanın en temel basamaklardan biri dikkati öğrenilecek 

konu üzerinde odaklanılmasıdır. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar bu konuda zorluk 

çekmektedirler. Dikkatleri kısa süreli ve dağınık olması nedeniyle bu zihinsel 

yetersizliği olan çocuklar genellikle kısa süreli bellekte sorun yaşamaktadırlar. Uzun 
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süreli bellekte ise çok fazla sorun yaşamamaktadırlar. Zihinsel yetersizliği olan 

çocuklar, kendilerine bir şey söylendiğinde duymuyor, gösterildiğinde görmüyor gibi 

davranabilirler. Bunlara ilaveten çabuk unutabilir, soyut kavramları öğrenmekte 

oldukça zorluk, geçmiş bilgileri hatırlama, genelleme yapma, kavramları ifade etmede 

ve zıt kavramları ayırt etmede zorluk yaşayabilirler (Metin ve Işıtan, 2011). Zihinsel 

yetersizliği olan çocuklar birçok beceriyi çevre ile etkileşim ve gözlem yoluyla 

öğrenirler.  

Zihinsel yetersizliği olan çocuklar sosyal becerileri, arkadaş grupları ya da aile 

içinde ve farkında olmadan sistematik olmayan biçimde öğrenebilmektedirler. Tipik 

gelişim gösteren çocuklar; ailelerin, diğer yetişkinlerin, kardeşlerin ve akranların 

model olmasıyla ve gözlem yaparak sosyal becerileri öğrenirler. Bu öğrenme, farkında 

olmadan ve sistemli olmayan bir öğrenme şeklidir. Fakat, zihinsel yetersizliği olan 

çocukların akranlarıyla ve yetişkinlerle olan etkileşim yetersizliğinden dolayı bu süreç 

oldukça zor ilerler. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar, tipik gelişim gösteren 

akranlarını yeterince gözleme olanağı bulamadıklarından gözleyerek sosyal, zihinsel 

ve bilişsel becerileri kazanamamaktadırlar. Bu nedenle, zihinsel yetersizliği olan 

çocuklara sosyal ve zihinsel becerilerin sistemli olarak öğretilmelidir. Ayrıca bu 

becerileri aile ve öğretmenleri tarafından uygulamaları için desteklenmelerine ihtiyaç 

vardır (Thorkildsen, 1985). Sosyal etkileşim için sosyal becerilere erken müdahale 

edilmeli, eğer erken müdahale edilmezse, sosyal beceri düzeyleri eksik olan zihinsel 

yetersizliği olan çocukların, sosyal gelişim ve zihinsel düzeylerinde akranlarının çok 

gerisinde kalabilmektedirler. Bu süreç, zihinsel yetersizliği olan çocukların 

akranlarıyla etkileşimlerinin sağlanabilmesi ve toplumla bütünleşebilmelerine yönelik 

geliştirilecek olan sosyal ve zihinsel beceri   programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çocuğun sosyal gelişimi, çevresindeki yetişkinlerle olan ilişkilerine bağlıdır. Çocuk 

sosyal ilişkilerini nasıl belirleyeceğini, başka insanlara nasıl davranacağını 

çevresindeki anne, baba ve akranlarını gözleyerek ve model alarak öğrenir. Ancak 

yapılan araştırmalarda, yetersizliği olan çocukların akranlarına göre daha az sosyal 

ilişki kurdukları ve çocuklar ile akranları arasında, etkileşim için yeterli fırsatlar 

oluşmadığı tespit edilmiştir (Avcıoğlu, 2012). 
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2.2. Temel Kavramlar ve Tanımı  

Doll 1940 yılında yapmış olduğu zihinsel yetersizlik tanımları ileriki yıllarda 

yapılacak tanımlar için temel oluşturmaktadır. Doll zihinsel yetersizlik durumunu 

ölçütler olarak 6 basamakta tanımlamıştır (MEB, 2015). 

1- Normal zihinsel kapasitenin altında olma,  

2- Sosyal yetersizliğin bu duruma sebep olması,  

3-Gelişim sürecinde duraksama ve kesiklik olması,  

4- Doğumla birlikte veya çocukluk döneminde zihinsel yetersizlik oluşması,  

5-Geç olgunlaşma sürecinin görülmesi,  

6- Hastalık veya genetik nedenlerin zihinsel yetersizliğe kaynak olması,  

7- Tedavisi olmayan, kalıcı durumun olması. 

8- Zihinsel işlevlerde yetersizlik  

2.2.1 Zihinsel İşlevlerde Yetersizlik  

Öğrenme süreçlerindeki dikkat, hafıza ve genelleme yapmayı kapsayan 

yetersizlik durumları ve zihinsel işlev seviyesindeki sınırlara bağlı olarak görülen 

yenilenen başarısızlık sonucunda düşük motivasyonun görülmesi zihinsel yetersizliğin 

göstergesi olmaktadır (Eripek, 2005). 

2.2.2 Uyumsal Davranışlarda Yetersizlik  

Davranışlarda uyumsal yetersizlik olması bireyde yaş ve içinde olduğu kültürel 

gruptan kişisel özgürlük ve sosyal sorumluluk ile ilgili yerine getirmesi gereken 

görevleri yapamaması durumudur. Uyum davranışları yeteri seviyede olup zihinsel 

yetersizlik gösteren çocuklar hafif derecede zihinsel yetersizliği olan olarak 

adlandırılmaktadır (Kuhn, 2011).  
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2.3. Zihinsel Yetersizliğin Sınıflandırılması 

Zihinsel yetersizliği olan çocukların homojen bir grup olmaması nedeniyle ve 

kendi içlerinde farklılıklar göstermesi bu konuda farklı sınıflandırılmalar yapılmıştır. 

Bu tür sınıflandırmaların yapılması çocuklara özgü bireysel farklılıkların belirlenmesi 

ve çocuklara yönelik özel eğitim hizmetlerinin sağlanması açısından önemlidir.  

DSM-IV’te zihinsel yetersizlik dört düzeyde sınıflandırılmıştır.  

Bunlar; Hafif Düzey (50-55 ve 70 arası Zeka Bölümü), Orta Düzey (35-40 ve 

50-55 Zeka Bölümü), Ağır (20-25 ile 30-40 Zeka Bölümü) ve İleri Derecede Ağır (20-

25 Zeka Bölümü) şeklinde, Zeka Bölümü puanlarına göre sınıflandırılmıştır. Ancak 

DSM-5 ile birlikte yetersizliğin şiddeti zekâ testinden elde edilen puanlardan ziyade 

uyum işlevlerindeki bozulmalara göre yapılmaktadır. Ancak, bu türden 

sınıflandırmalar yapılırken sadece çocukların uyum davranışları değil aynı zamanda 

zekâ testinden elde ettikleri puanlar da temel bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, Zeka 

Bölümü düzeyinin bireysel olarak uygulanan, iyi standardize edilmiş ve güvenilir bir 

zekâ testi ile belirlenmesi gerekmektedir (Çelik, 2016). Zekâ testlerinde ise zihinsel 

yetersizliğin değerlendirilmesinde öncelikle Toplam Zeka Bölümü veya Tüm Ölçek 

Zekâ Puanlarının kullanıldığı görülmektedir (Çelik, 2016). 

Hafif Derecede Zihin Yetersizliği Olan (50/69 IQ): Zihinsel işlev olarak 

sosyal, kavramsal ve uyum becerilerinde hafif düzeyde eksiklik ya da yetersizlik 

görülen bireylerdir.  Eğitilebilir zihinsel yetersizliği olan çocuklar normal gelişim 

gösteren ve ilkokul programlarından yararlanamayan çocuklar Amerikan Gerilik 

Birliği’ne göre hafif zihinsel yetersizlik olarak tanımlanmaktadır. İlkokul düzeyinde 

akademik konularda çocukların eğitilebilirlik ve bağımsız yaşayabileceği seviyede 

sosyal uyum, yetişkin düzeyinde, kısmi veya tam destek alacak biçimde mesleki 

yeterlilik alanları içinde gelişim potansiyeline sahip oldukları şeklinde ifade 

edilmektedir (Çıkılı, 2016).  

Orta Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan (35-49 IQ): Zihinsel işlev olarak 

sosyal, kavramsal ve uyum becerilerinde sınırlılık olması nedeniyle akademik, günlük 

yaşam becerileri ve sosyal öğrenme becerilerinin kazanımlarında destek eğitim 

alabilecek olan bireylerdir. Okul öncesi dönemde konuşmayı ve iletişim kurmayı 

öğrenebilmen çocuklar orta derecede zekâ engeli olan çocuklar olarak 



 
 

17 
 

tanımlanmaktadır. Okul döneminde sosyal ve beceri konusunda eğitimlerden 

yaralanmaktadırlar. Yavaş öğrenmelerinin yanı sıra kavramsallaştırmada yeterli 

seviyededirler (Çıkılı, 2016).  

Ağır Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan (20-34 IQ): Zihinsel işlev olarak 

sosyal, kavramsal ve uyum becerilerinde yetersizlik olması nedeniyle özbakım dahil 

tüm alanlarda destek eğitim alması gereken bireylerdir. Motor becerilerin okul öncesi 

dönemde zayıf olduğunun yanı sıra az konuştukları, sözel gelişimin gelişiminin az 

olduğu veya hiç olmadığı görülmektedir ve bakımları hayat boyu başkalarına bağlıdır. 

Fakat eğitimlerle basit işleri denetim altında olarak yapabilirler (Çıkılı, 2016). 

Çok Ağır Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan (0-19 IQ): Zihinsel işlev olarak 

sosyal, kavramsal ve uyum beceriler dışında başka alanlarda da eksiklik ve 

yetersizlikleri olan bireylerdir. Doğuştan getirilen fiziksel sorunlar sık görülmekle 

beraber yaşam süreleri kısa olduğu görülmektedir. Sınırlı sözcük dağarcıkları vardır 

ve özbakım olarak eğitime yanıt verdikleri gibi tam denetim altında olmaları 

gereklidir. Bakım ve korunma açısından yardım aldıkları gibi tıbbı olarak büyük 

ölçüde desteğe ihtiyaçları bulunmaktadır (Çıkılı, 2016). 

2.4. Zihinsel Yetersizliği olan Çocukların Özellikleri    

Normal gelişim gösteren çocuklara kıyasla zihinsel yetersizliği olan çocuklar 

zihinsel gerilik seviyeleri arttıkça zihinsel işlevlerde de azalma olmaktadır. Ağır 

zihinsel gerilik görülen bireylerde zihinsel gelişimin duyu-motor dönemini, ota derece 

zihinsel geriliği bireyse işlem öncesi dönemini bulunabilirken, hafif zihinsel geriliğe 

sahip bireyler somut işlemler dönemini geçemedikleri görülmektedir. Tüm çocuklar 

için öğrenme basamak ve süreçleri aynı olmasına karşın zihinsel yetersizlik olan 

çocuklarda daha yavaş ilerlemektedir (Borthwick-Duffy, 1993). 

Akademik alanda başarısız olma sebepleri dikkat ve bellek sürelerinin yetersiz 

olmasıdır. Kalıcı öğrenmeler için uyaranların farklı zaman ve ortamlarda verilmesi 

gerekmektedir (Camadan ve ark., 2016). 

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin sosyal gelişim alanlarının zihinsel düzeyde 

gelişimlerinde farklılıklar bulunmaktadır. Akran gruplarındaki normal gelişim 

gösteren çocuklara oranla farklı oldukları bilgilenmektedir. Yaşça kendilerinden daha 
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küçük çocuklarla oyun oynayıp onlara liderlik yapmaktan zevk almaktadırlar. Normal 

gelişim gösteren çocuklara göre zihinsel yetersizliği olan çocuklarda duygusal ve 

sosyal sorunlar gözlenebilmektedir. Görülen bu sorunların uygun destekler verilerek 

çözüme ulaşılmaması durumunda çocukta farklı davranış problemleri meydana 

gelebilmektedir. Hafif derecede zihinsel yetersizliği olan çocuklar akranlarından onay 

gördükleri zaman onlarla anlaşmaları daha kolay olmaktadır. Bu çocuklara 

yapabileceklerinin üzerinde zor görevler istenmesi onların başarısızlık duygusu 

yaşamalarına sebep olmaktadır. Başarı sergileyebilecekleri durumlarda gelişimleri 

normal olan akranları birlikte olmaları, yapabileceği durumların vurgulanması, başarılı 

olabilmesi için fırsatlar verilmesi, duygusal olarak kendilerine güvenmelerini 

sağlayabilmektedir (Tekinaslan, 2016). 

2.5. Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimi  

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, 

sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim 

ve destek eğitim hizmetine sınırlı düzeyde ihtiyacı olan bireyi ifade eder. (Özel Eğitim 

ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2020). 

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklar geleneksel olarak normal 

okulların özel sınıflarında eğitim görmektedirler. Günümüzde bu çocuklar destek 

hizmetleri yoluyla normal sınıflarda eğitim görmektedir. Zihinsel yetersizliği hafif 

olan çocukların çoğu okula başlayana, hatta ileri sınıflara kadar farkına varılmazlar. 

Okulda ve ileri sınıflarda kendilerinden beklenilen görevler giderek zorlaştığı için ileri 

sınıflarda farkına varılırlar (Akçamete, 2012). 

Hafif düzeyde yetersizliği olan çocukların eğitim programında, ilköğretim I. 

Kademesinde okuma, yazma ve aritmetik gibi temel akademik konulara, II. Kademede 

ve ortaöğretimde mesleki eğitim ve iş çalışma programlarına ağırlık verilmektedir. 

Günümüzde meslek eğitimi ve günlük yaşam becerilerinin öğretimi ilköğretimin daha 

erken sınıflarında verilmektedir. Zihinsel yetersizliği hafif olan çocukların çoğu altıncı 

sınıfta temel akademik becerileri, bağımsız veya yarı bağımlı olarak yaşamlarını 

sürdürmeleri için gerekli olan iş becerilerini öğrenebilmektedirler (Akçamete, 2012).  
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Yetersizliği olan bireylerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirip gerekli bilgi, 

beceri ve davranış kazandırarak onları hayata hazırlamak eğitim sistemimizin genel 

amaçlarından biridir. Bu nedenle zihinsel yetersizliği/otizmi olup eğitsel 

performansları nedeniyle herhangi bir orta öğretim kurumuna devam edemeyecek 

durumda olan bireyler için özel eğitim meslek okulları açılmaktadır. 

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitimi farklı kademelerde farklı eğitim 

kurumlarında gerçekleştirilmektedir. Bunlar; ilköğretim okulları, eğitim ve uygulama 

okulları, iş okulları ve iş eğitim merkezleridir.  

İlköğretim Okulları: 6-14 yaş grubunda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği 

olan çocukların eğitim gördükleri eğitilebilir zihinsel engelliler ilköğretim okullarıdır. 

Bu okullardan mezun olan öğrenciler normal ilköğretim diploması alır.  

Eğitim ve Uygulama Okulları: 6-14 yaş grubunda orta veya ağır düzeyde 

zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitim gördükleri öğretilebilir zihinsel engelliler 

eğitim uygulama okulu ve ilköğretim okullarıdır. Bu öğrencilere verilen diploma 

ilköğretim diplomasına denk değildir.  

İş Okulları: 15-21 yaş grubunda hafif derecede zihinsel yetersizliği olan 

bireylere yönelik 4 yıllık eğitim veren okullardır. Bu okulları tamamlayan bireylere 

verilen diploma lise diplomasına denk değildir ancak iş bulma ve yerleşmede 

geçerlidir.  

İş Eğitim Merkezleri: Orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan, zorunlu 

eğitimin dışında kalan ve genel eğitim programlarından faydalanamayan bireylerin 

eğitim gördükleri, kurs bitirme ve İş eğitimi belgesi aldıkları okullardır. Bu belgeler 

mesleki eğitim merkezlerinde verilen belgelere denk değildir (Millî Eğitim Bakanlığı 

2008) 

2.6. Farklı Zihinsel Gelişim Gösteren Çocuklar ve Zihin Kuramı 

Zihinsel işlevlerde belirgin derecede gerilik ve bununla birlikte ortaya çıkan 

iletişim, öz bakım, ev yaşamı, sosyal beceriler, toplumsal servislerden yararlanma, 

kendini yönetme, sağlık ve güvenlik, işlevsel akademik beceriler, boş zamanlarını 

kullanma ve iş becerileri olarak sıralanan 10 uyumsal davranıştan en az iki ya da daha 
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fazlasında yetersizlik durumudur ve bu yetersizlikler 18 yaştan önce ortaya çıkar. 

Tanımda, zihin işlevlerindeki sınır, kullanılan zeka testine bağlı olarak zeka bölümü 

70-75 olarak kabul edilmektedir (Sucuoğlu, 2013). 

DSM-5’e göre zihinsel yetersizliğin tanısı için aşağıdaki üç kriterin 

karşılanması gerekmektedir.  

1. Hem klinik değerlendirme hem de kişiye göre uygulanan, kabul gören bir zeka 

ölçümü ile doğrulanan, akıl yürütme, sorun çözme, tasarlama, soyut düşünme, 

yargılama, okulda öğrenme ve deneyimlerinden öğrenme gibi entelektüel işlevlerde 

eksiklikler.  

2. Bireysel bağımsızlık ve toplumsal sorumluluk için gelişimsel ve toplumsal-

kültürel ölçütleri karşılayamama ile sonuçlanan uyum işlevselliğinde eksiklikler. 

Devam bir dayanak sağlanmadıkça, uyumsal eksiklikler, ev, okul, iş ve toplum gibi 

farklı çevrelerde iletişim, toplumsal katılım ve bağımsız yaşama gibi günlük yaşamın 

bir ya da birden çok etkinliğinde işlevselliği kısıtlar. 

3. Entelektüel ve uyumsal eksiklikler gelişimsel dönemde başlar (Köroğlu, 2014). 

Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda zihin kuramı ile ilgili yapılan çalışmalar 

çoğunlukla otizmli çocuklarla karşılaştırma şeklinde desenlemiştir. Bu alanda zihinsel 

yetersizliği olan bireylerde zihin kuramı gelişimi ile ilgili çalışmalar ilk kez Baron-

Cohen (1985) tarafından planlanmıştır. Araştırmasında, aynı zekâ yaşındaki Down 

sendromlu, otizmli ve normal çocuklara test düzeneklerini uyguladıklarında normal ve 

Down Sendromlu çocukların doğru düşünce stratejisine sahip olabildikleri halde 

otizmli çocukların başkasının düşüncesini fark edemedikleri dolayısıyla doğru sonuca 

varamadıklarını iddia etmektedirler.  

Happe (1994) çalışmasında doğal ve karmaşık olarak hazırlanmış hikâyelerle 

yanlış inanış ve ikinci yanlış inanış testi desenlemiştir. Otizmli katılımcılar, Zihinsel 

yetersizliği olan ve normal gelişim gösteren katılımcılarla karşılaştırıldıklarında 

hikaye kahramanlarının mecazi anlamdaki konuşmalarından anlam çıkarmada yetersiz 

bir performans gösterdikleri belirlenmiştir. Otizmli katılımcılar, standart zihin kuramı 

testlerinde Zihinsel yetersizliği olan gruba yakın bir performans göstermişlerdir. 

Bununla birlikte otizmli katılımcılardan testi geçenlerin çoğu, normal yetişkin kontrol 
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grubuna göre doğal hikâye testlerinde daha düşük bir başarı göstermişlerdir (Happé, 

1994).  

Birinci yanlış inanış konusunu içeren testi geçmiş otizmli ve zihinsel 

yetersizliği çocuklar olan ikinci yanlış inanış testi ile karşılaştırılmışlardır. On iki 

Zihinsel yetersizliği olan ve on iki otizmli çocuk, dilsel zeka yaşı ve cümleyi anlama 

alt testi ve zeka testi ile eşlenmişlerdir. Uygulanan test daha önce yapılan testlere göre 

daha kısa ve daha az karmaşıktır. İki grup arasında ön test son test performansları 

arasında bir fark bulunmamıştır. Sonuçlar yorumlandığında bilgiyi işleme faktörünün 

bilgiyi anlama faktöründen zihin kuramı yeteneği açısından çok daha etkili olduğu 

bulunmuştur (Flusberg-Tager and Hale, 2003). 

2.7. Zihin Kuramı  

Zihin Kuramı, insan davranışlarını açıklamak ve tahminde bulunmak için 

zihinsel durumları hakkında çıkarım yapmak olan bilişsel yeteneği ifade etmektedir 

(Westra and Carruthers, 2018). Zihin Kuramı becerileri makalesinde bahseden ilk 

araştırmacılar Premack ve Woodruff’tur. Bu makalede, şempanzenin diğerinin 

davranışını tahmin etme yeteneği araştırılmıştır. Şempanzelerin, türdeşlerinin zihinsel 

durumları hakkında çıkarsama yapabileceklerini öne sürmüşlerdir (Premack and 

Woodruff, 1978).  İleriki yıllarda Josef Perner ve Heinz Wimmer’ın 1983 yılında 

beklenmedik yer değişikliği testini geliştirmeleriyle çocukların farklı bakış açılarını, 

yanlış inançlarını değerlendirmeyi hedefleyen çok sayıda çalışmaya öncülük etmiştir 

(Flavell, 2004). 

Premack ve Woodruff (1978)’ un yaptıkları araştırmada şempanzelere yetişkin 

bireylerin karşılaştıkları güçlükleri çözme biçimleri ile ilgili video kayıtları izletilmiş, 

ardından bu durumlardaki çözümlerle ilgili resimler gösterilmiş. Şempanzeler, 

izledikleri deneklere uygun çözümü içeren resimleri seçmişlerdir (Rakoczy, 2017; 

Povinelli and Preuss, 1995). Şempanzelerin başkalarının düşüncelerini anlayıp bu 

doğrultuda davranışlarını değiştirip değiştirmeyeceklerini açıklamak amacıyla 

düzenledikleri araştırmanın bir sonucu olarak kullanmışlardır. Bir çok araştırmanın 

sonucunda olduğu gibi davranışçı kuramını benimseyenler öğrenme kurallarının 

hayvanlar üzerinde yapılan birçok deneylerin, insanları ile benzerlik göstermesine 
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rağmen, daha karmaşık olan insan davranışlarını ve insanın öğrenmesini açıklamakta 

yetersiz kaldığına dikkat çekmişlerdir (Cheney and Seyfarth, 1990).  

Hayvanlar üzerine yapılan araştırmaların tartışmaları insanların zihin kuramı 

becerilerinin nasıl test edilebileceğine karşı ilgi uyandırmıştır. Standart bir 

değerlendirme yöntemi durumuna gelen yanlış inanç, bireyin yanlış inancına göre 

hareket edeceğini tahmin etmek ve başkalarının kedisinden farklı inançlara sahip 

olduğunu bilmesini gerektirmektedir (Westra and Carruthers, 2018). Wimmer ve 

Perner, bir gelişim çalışmasında çocukların inanç anlayışını araştırmışlardır. Bu 

çalışmada bir hikâye ve hikâyeye ilişkin hazırlanmış çizimler kullanmışlardır. 

Hikâyede Maxi annesinin aldığı bir çikolatayı dolaba koyar. Annesi Maxi yokken 

mutfağa gelir ve dolaptan çikolatayı çıkarır ve başka bir dolaba koyar. Çocuklardan 

Maxi’nin mutfağa geri döndüğünde çikolatayı nerede arayacağı sorusuna yanıt 

vermeleri istenmiştir. Hikâyenin bir diğer düzeneğinde ise Maxi’nin erkek kardeşi 

çikolata istemekte ve Maxi’ye çikolatanın nerede olduğu sorulmuştur. Yapılan bu 

çalışma sonucunda beş yaş çocuklarının sürekli olarak yanlış inanç görevlerinden 

geçtiklerini ve üç yaş civarındaki çocukların ise bu konuda başarısız oldukları 

bulunmuştur (Wimmer and Perner, 1983).  

Zihin Kuramının insanlar arasında etkileşim ve sosyal becerileri açısından 

anlamlı olduğunu özellikle diğer bireylerin zihinsel durumlarını tahmin etmek ve 

sosyal becerilerinin gelişimini anlamada yol gösterici olduğunu düşündürmüştür 

(Hofmann, Doan, Wilson, Ebesutani, Harris, Curtusis and sprung, 2016). 

Gelişimsel süreçte 3-4 yaş aralığındaki çocukların rüya görme, isteme, 

düşünme, sır tutma vb. zihinsel işlevleri olduğu bilinmektedir (Westra and Carruthers, 

2018). Özel gereksinimli çocuklarda 4 yaş üstü zihinsel yaşa sahip otizmli çocuklarda 

fiziksel olarak işlevleri bildikleri görülse de tipik olarak beynin herhangi bir zihinsel 

işlevinden bahsedilmemektedir (Cohen, 1998). Zihinsel işlevlerin düzeyi sözel 

yetenekler açısından değerlendirilmektedir. Bu bağlamda sözel yeteneklere sahip 

olmayan bireylerde zihinsel işlev düzeyinin değerlendirilmesi güçleşmektedir.  

Bazı çalışmalarda 4 yaş üzerindeki tipik gelişim gösteren çocukların Zihin 

Kuramının boyutlarından biri olan görünüş ve gerçeklik arasında ayrım yapabilmede 

ve yanıltıcı görünüşleri olan nesneler ile ilgili olarak hakkında konuşmada başarılı 
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performans sergiledikleri gözlenmiştir (Habbe, 2003). Örneğin, çocuğa gösterilen 

elma şeklindeki bir mumun, elma gibi göründüğünü fakat aslında gerçekte bir mum 

olduğunu söyleyebilmektedir. Otizmli çocuklara sunulan buna benzer test 

çalışmalarında nesnenin gerçekten bir elma veya sadece bir mum olduğunu söyleyerek 

gerçekçilik hataları yapma eğiliminde oldukları görülmüştür (Cohen, 1998). 

Bazı çalışmalarda 4 yaş üzerindeki çocukların normalde görünüş ve gerçeklik 

arasında ayrım yapabildikleri ve yanıltıcı görünüşleri olan nesneler ile ilgili olarak 

hakkında konuşabildikleri gözlenmiştir (Habbe, 2003). Örneğin, çocuğa gösterilen 

elma şeklindeki bir mumun, elma gibi göründüğünü fakat aslında bir mum olduğunu 

söyleyebilmektedir. Otizmli çocuklara sunulan buna benzer test çalışmalarında 

nesnenin gerçekten bir elma veya gerçekten bir mum olduğunu söyleyerek gerçekçilik 

hataları yapma eğiliminde oldukları görülmüştür (Cohen, 1998). 

Zihin Kuramı sosyal bilişin çok önemli bir yönüdür ve karmaşık bir sinir ağı 

tarafından aracılık edilir (Li, Chiu,Yeh and Liou, 2013). Bu yönüyle Zihin Kuramı üst 

bilişsel becerilerle ilişkilidir. Üst biliş, öğrenme ve gelişimin en önemli basamağıdır. 

İkinci önemli basamağı ise Zihin Kuramı’dır.  Kişinin kendi becerilerini denetlemesine 

üst biliş denir. Üst biliş, çocuklarda 4 yaşlarında gelişmektedir. Bu gelişim çocukların 

problem çözme ve öğrenme becerileri açısından önemlidir. Kişinin kendisi dışında 

başkalarının varlığını bilmesi ve farkında olması zihin kuramı olarak tanımlanmaktadır 

(Huebner and Morgan, 2000). Zihin kuramı diğer insanların davranışlarını yordama ve 

kavrama yeteneğine sahip olmakla birlikte diğerlerinin hareketlerinin anlamlı ve 

niyetli olduğunun yorumlanmasının temelini oluşturur (Li et al., 2013). 

Zihin Kuramı çalışmalarından farklı olarak üst biliş çalışmaları çocuğun diğer 

bireylerin zihinsel durumlarını anlamaktan ziyade kendi zihinsel durumu ile ilgili bilgi 

durumunu içermektedir. Kuhn (1999) tarafından geliştirilen metaknowing yani üst 

bilgi çocuğun kendi ve başkalarının bilişi ile ilgili aynı amaç doğrultusunda hizmet 

eden kavramdır. Üstbilgi çocuğun bendi ve diğer bireylerin biliş fonksiyonlarını fark 

edip anlama ve kontrol edebilme için tanımlanır. Kuhn’ın bu kuramından yola 

çıkılarak yapılan çalışmalarda üst biliş ve zihin kuramı arasındaki ilişkiyi anlamak 

amacıyla zihin kuramı ve üst hafıza ilişkisini odak alan ampirik çalışmalar yapılmıştır. 

Üç yaşında 174 çocukla iki yıl süreli yapılan bir çalışmada altı ay aralıklı ölçümler 
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yapılmış ve bu ölçümler sonucunda 5 yaş üst hafıza performans değişimi, 4 yaş 

çocuktaki zihin kuramı performansı ile açıklanmıştır (Kuhn, 2011).  

Zihin Kuramı farklı bireylerin aynı durum ile ilgili olarak farklı fikirlere sahip 

olabileceği anlayışıyla ilgilenmektedir. Birinci dereceden test olarak adlandırılan bu 

durum bireyin zihinsel durumunun kısırlaştırılmasını içermektedir. 4 yaşındaki tipik 

gelişim gösteren bir çocuğun diğer kişilerin dünya ile ilgili farklı düşüncelerini takip 

edebilmektedir (Wimmer and Perner, 1983). 

Otizm ve zihinsel yetersizliği olan çocukların bilişsel süreçlerde zorluklarla 

karşılaştıkları görülmüştür. Bu yüzden otizm ve zihinsel yetersizliği olan çocuklardaki 

soyut düşünme süreçleri olumsuz olarak etkilenmektedir. Yapılan çalışmalarda normal 

gelişim sürecindeki çocukların zihin kuramı becerileri zihinsel yetersizliği olan 

çocuklara kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür (Villiers and Villiers, 2014). Bu 

durumdan hareket ederek zihin kuramı gelişiminin zihinsel yetersizliği olan çocukların 

soyut düşünme becerileriyle ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Çocuklarda diğer 

bireylerin fikirlerini anlamaları için öncelikle çocuğun sembolik oyun ile zihinsel 

nesne temsili ardından da zihinsel durumları anlama görevleri verilerek gerçek 

dünyayla diğer kişilerin zihninde olan temsili dünyayı ayırt edebilmeleri 

gerekmektedir. Bu ayırt etme becerisini yapamayan çocuk zihin kuramı ya da soyut 

düşünme becerilerinde sorun yaşayacağı bilinmektedir (Biçer ve Taymaz Sarı, 2017). 

Londra’da yetersizliğe sahip çocukların epidemiyolojik araştırması üzerinde 

çalışan Wing et al. (1979) sosyal bozuklukların otizmle sınırlı olmadığını, zihinsel 

yetersizliği olan bireylerde de görülebileceğini ortaya koymuşlardır. Yapılan 

çalışmalarda 15 yaşın altındaki her 10.000 çocuktan 21,2' sinin karşılıklı etkileşim 

bozuklukları gösterdiğini ve bunların 4,9' unun tipik otizm öyküsü olduğunu 

belirtmişlerdir. Bununla birlikte Wing et al. (1979) sosyal uzaklaşma, pasif etkileşim 

ve aktif fakat garip etkileşim olarak sosyal eşleşmenin üç türe ayrılabileceğini 

belirtmişlerdir. Bu çalışma sonucunda ise bireylerin ihtiyaçlarına hiçbir ilgi 

göstermeyen, tekrarlayan, kendine özgü bir meşguliyetle başa çıkmak için üstlenilen 

sosyal davranışa atıfta bulunmuşlardır (Wing and Gould , 1979). 

Hayvanlarda ve çocuklarda yapılan deneyler, önümüzdeki 65 yıl boyunca bu 

popülasyonların zihin kuramı yetenekleri üzerinde kapsamlı bir araştırma yapılmasına 
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başlangıç olmuştur (Povinelli and Preuss , 1995). Hayvanlardan elde edilen sonuçlar 

karmaşıklık göstermektedir. Mesela sosyal ipuçlarını sofistike bir şekilde 

kullandıklarına dair güçlü kanıtlar olsa da başkalarının görebileceği veya duyabileceği 

şeylere katılıp yanlış inançları atfettiğine dair hiç kanıt gösterilmemektedir (Martin 

and Santos, 2014). Çocuklarla yapılan çalışmalarda bebekler için kullanılan “örtük” 

zihin kuramı testlerinde başkalarının hedefleri, algıları ve hatta yanlış inançları 

hakkında akıl yürüttüğünü göstermektedir (Luo and Johnson, 2009). Yanlış inanç 

anlayışının gelişimsel başlangıcı hakkında, zihin kuramı yeteneklerinin bebeklik ve 

okul öncesi yıllar arasında ne kadar kavramsal bir gelişme gösterdiği hakkında önemli 

tartışmalar vardır (Warnell and Redcay, 2019). Hayvanların bağımsız olarak beslenme 

ve barınma ihtiyaçlarının ötesinde ileri düzeyde bilişsel kapasiteye sahip oldukları 

savunulmuştur. Hayvanlarda beyin gelişimi üzerinde evrimsel baskı uygulayan sosyal 

çevrenin etkisinin fazla olduğu öne sürülmüştür (Brüne and Cohrs, 2006). 

Zihin Kuramı araştırmaları insanın sosyal biliş ve davranışlarının neredeyse 

tüm sorularına geniş ve kapsamlı bir şekilde uygulanması gelişimsel psikoloji 

alanlarının ötesine uzanmasını sağlamıştır. Filozoflar ve bilişsel bilim adamları, bu 

yeteneklerin altında yatan mekanizmaları ve davranışa dayalı davranış anlayışı yerine 

zihinsel bir anlayış için test edebilecek deney türlerini sorgulamışlardır (Habbe, 2003). 

Nörologlar ve bilişsel sinirbilimciler, çeşitli zihin kuramı becerilerinin sinirsel 

temelleri ile ilgilenmişler ve klinisyenler, çeşitli zihinsel bozuklukları olan ve birçok 

psikiyatrik, nörolojik sendrom gösteren bireylerde araştırmalar yapmışlardır (Cotter et 

al., 2018). 

2.7.1. Zihin Kuramı Gelişimi 

İnsan doğumu ile birlikte beyinde hücresel hareketlenmeler olur ve beyin adeta 

insanın iletişim sistemini kurmaya başlar. Yeni doğan bir bebek, henüz bir işletim 

sistemi yüklenmemiş bilgisayar gibidir. Çocuk doğar doğmaz, beyin hücreleri ortamda 

bulunduğu çevreye göre şekillenir. Bu nedenle insanın içinde doğduğu ve yaşadığı 

çevre önemlidir (Bulut, 2019).  

Yaşamın ilk yıllarından itibaren ilk sosyal çevresi ailesi ile birlikte çocuğun 

sosyal çevresi değişmektedir. İleriki yıllarda karmaşıklaşan sosyal ilişkiler ortamında 

çocuğun, kişilerin davranışlarını doğru yorumlayıp buna uygun davranması, sosyal 



 
 

26 
 

ilişkiler ve diğer öğrenmeleri açısından büyük önem taşımaktadır (Hofman et al., 

2016). Yaşamın ikinci yılında çocuklar daha yoğun bir şekilde, kendi ve başkalarının 

duygularını, deneyimlerini konuşmaya ve anlamlandırmaya başlamaktadır. Bu 

nedenle çocuklar çevreye karşı zihinsel şemalar oluşturur ve daha sonra zihinsel 

şemalar değişerek gelişmektedir (Flavell, 1999). 

Bebeklikten itibaren gelişim gösteren zihin kuramı ileriki yaşlarda da gelişim 

göstermeye devam etmektedir (Villiers and Villiers, 2014). Diğer bireylerin duygusal 

ve bilişsel süreklerini anlama ve fark etme becerisi yaşamın ilk yıllarında oluşan sosyal 

ilişkilerin başarılı olmasına bağlıdır (Baron-Cohen et al., 1999). Bireyleri anlama ve 

davranışlarını yorumlama becerisi için olumlu ve başarılı bir etkileşim önemli bir 

adımdır. Çocukların akran ilişkilerinde başarı sağlanabilmesi için niyet ve inanç gibi 

zihinsel durumlarda temel olan davranışları anlama önem taşımaktadır (Rakoczy, 

2017). Bebeklik dönemi gelişim süreci dikkate alındığında, farklı gelişim aylarındaki 

bebeklerin hangi davranışları kişiler hakkındaki bilginin gelişimi ile ilişkili 

görülmektedir ve bu davranışları nasıl yorumlamak gerektiği ile ilgili iki soru 

sorulabilmektedir. Normal bir gelişim sürecinde bebek doğduğu andan itibaren 

dünyaya dair temel bir bilgi edinmeye başlar. Yeni doğan bebek basit olarak zaman, 

uzay ve nedensellik kavramlarının farkındadır. Zihin kuramı araştırmacıları Zihin 

Kuramı mekanizmasının yapısını, her bir gelişimsel aşamada ne olduğunun ortaya 

konulması ile daha iyi anlaşılacağını savunmuşlardır (Brüne and Cohrs, 2006). 

Çocuğun diğerleriyle etkili bir ilişki kurmasında önemli bir yeri olan zihin kuramı 

gelişimi ve akran ilişkileri önemli bir durumdur. Etkili bir ilişki oluşmadığında çocuk 

ve akran ilişkisinde başarı oranı azalmaktadır. Sürekli olarak akran ilişkisi ile 

karşılaşılan zorluklar uzun süreli sosyal uyum sorunlarının görülme olasılığının fazla 

olduğunu göstermektedir. Çocuklarda sosyal etkileşimde başarı sağlanması ve akran 

popülerliği olması için Zihin Kuramı gelişiminin iyi düzeyde olması gerekmektedir 

(Gürleyik ve Gözün Kahraman , 2019).  

Zihin Kuramı becerileri ile ilgili araştırmalar, çocukların zihinsel ilişkilerin 

tümünü anlamasının mümkün olmadığını, bazı ilişkileri kolay anladıklarını, bazılarını 

daha erken veya daha geç kazandıklarını görülmektedir (Wellman and Lui, 2004). 

Bununla birlikte bazı araştırmacıların yaptığı bulgulara göre (Flavell,1999) çocukların 

bu becerileri kazanma sırasının olduğu görülmektedir.  Çocuklar yanlış inançları farklı 

inançları daha geç bir dönemde anlamaktadırlar (Wellman  and Liu, 2004). 
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Zihin Kuramı’nın 14 temel bileşeni bulunmaktadır. Bu bileşenler zihinsel ve 

bedensel farkı anlamada zorluk, zihinsel foksiyonları anlamada eksiklik,  yapılan 

yanlış inanç testlerindeki yaşanan zorluk,  gelenekleri anlamak, kavramları anlamada 

zorluk konuşmalarda ve içeriği zihinsel durumların oluşturduğu kelimeleri anlamakta 

yaşanan zorluklar, duyguların neden karmaşık olduğunu anlamada yaşanan zorluklar,  

geciken ya da bozulma görülen sembolik oyun gelişim süreçleri, arzular ve fikirleri 

göz kontağı kurmada ve bakışları kullanmada zorluk yaşanması, davranışın bilinçli 

veya kaza ile yapılıp yapılmadığını anlamlandırmada yaşanan zorluk, mecaz içerikli 

sözcükleri anlamada zorluklar ve neden-sonuç ilişkisi kurmada yaşanılan eksiklikler 

olarak sıralanmaktadır. Zihin Kuramı’na yönelik yapılan en çok araştırmalar otizim 

gruplarında olmakla beraber bu grupların 14 bileşenin tamamında eksiklik 

görülmektedir (Baron-Cohen, 2001). 

2.7.2. Zihin Kuramı’nın Nörobiyolojisi 

Zihin Kuramı becerilerini değerlendiren hikayeler ve zihinselleştirme 

gerekliliği olmayan hikayeler kullanan Fletcher, ve arkadaşları 1995 yılında pozitron 

emisyon tomografi (PET) yöntemiyle ön ve temporal lobun aktif olduğunu bulmuşlar 

ve ön lobun yalnızca zihin kuramı gerekli olan görevlerde etkin bulmuşlardır. Bu 

bölgede yalnız zihin kuramı becerilerini kapsadığı bulgusuna varmışlardır (Fletcher et 

al., 1995). 

Fonksiyonel beyin görüntülemenin kullanıldığı ve zihin kuramının 

araştırılması yakın zamanda yapılan çalışmaların sonucu olarak bildirilmiştir. Proton 

emisyonlu bilgisayar tomografisi (SPECT) Orbitofrontal bölgeleri hedefleyen 

çalışmalarda sonucunda orbito frontal bölgeler hakkında farklı aktivasyon paternleri 

bulunmuştur. Veriler sonucunda sol frontal korteksin medial dorsal bölgesini 

zihinselleştirmeye eleştirel olarak dahil edilmiş olup insanlarda medial frontal 

bölgenin fonksiyonlarının iyi düzeyde olduğu belgelenememiştir. Bu bölgelerdeki 

hasarlar insanlarda ve maymunlarda öğrenmenin şartlı olduğunu açıklamış olup 

koşullu ilişkisel öğrenme görevi ile ilişkili olarak bu bölgenin aktivasyonunu 

göstermiştir (Fletcher et al., 1995).  

Genel olarak çalışmalar zihin kuramında frontal, temporal, pariyetal korteksi 

ön plana çıkaran sonuçlar vermektedir. Yapılan bir fonksiyonel magnetik rezonans 
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görüntüleme (fMRI) çalışmasında taklit ve yüz ifadelerini tanımada ve anlamada yani 

empati yapmada sağ hemisferin aktif olduğu ve önemli rol oynadığı gösterilmiştir. 

Benzer yüz ifadeleri yapması istendiğinde ise sol hemisferin aktif hale geldiği 

görülmüştür (Leslie et al., 2004). 

Zihin Kuramı, beyindeki nöral temeller ile ilgili normal birey ilişkileri ve 

psikiyatrik durumları açısında önemli olduğu anlaşılınca çalışmalar artmıştır. Bu 

temelin ilk adımı ayna nöronların keşfi ve bu nöronların bir sinir ağı oluşturabilecekleri 

düşüncesi olmuştur (Povinelli and Preuss, 1995). Nöronlar ilk hayvanlarda açıklanmış 

olmasına rağmen yapılan fonksiyonel görüntüleme çalışmaları ile insan beyninde de 

var oldukları ortaya çıkmıştır (Habbe, 2003). Ayna nörolarının diğerlerinin 

hareketlerini tanımladığı görülmüştür. Kendisinin daha önce yaptığı ve bir başkasının 

da yapmış olduğu bir davranış kişinin kendi ayna nöronlarını harekete geçirir. 

Böylelikle diğer bireylerin hedef ve davranışlarını anlamada yardımcı olur. 

Hayvanlarda belirli el ve ağız hareketleri sırasında ve aynı davranışın bir başka 

hayvanın yaptığını görünce özelleşmiş olan bölgelerin aktif olduğu görülmüştür. 

Aktive olmuş bölgelerin bireylerde el hareketleri sırasında aktif olan inferior frontal 

lob ve premotor alanın ventrolateral kısmı olduğu düşünülmektedir (Rizzolatti et al., 

1999). Zihin Kuramı kapsamında yapılan araştırmalar frontal, temporal, pariyetal 

korteksi ön plana çıkaran sonuçları verdiği görülmektedir. Fonksiyonel magnetik 

rezonans görüntüleme (fMRI) ile yapılan çalışmalarda yüz ifadelerini tanıma, taklit 

etme ve empati yapmada sağ hemisferin aktive olduğu ve önemli bir rol oynadığı 

görülmüştür. Benzer yüz ifadeleri yapması istendiğinde ise sol hemisferin aktive 

olduğu görülmüştür (Leslie, et al., 2004). Bu bulgular zihin kuramı becerilerin ön lob 

ve her iki hemisferin ortak aktivasyonu olduğu sonucuna varılabilir.  

Zihin Kuramı becerilerinin nörobiyolojik temelinin anlaşılmasında sağlıklı 

gönüllü bireyler ve nörojenik grupta yapılan araştırmalar ile yapılan görüntüleme 

çalışmaları da yardımcı olduğu görülmüştür. Zihin kuramı becerilerinin 

değerlendirilmesi için kullanılan hikaye ve hedef görevleri kullanılarak pozitron 

emisyon tomografi (PET) yöntemi kullanılarak yapılan görüntüleme çalışmasında 

forontal ve temporal lobun aktive olduğu görülmüştür (Fletcher et al., 1995). fMRI 

yöntemi kullanılarak yapılan bir çalışmada bireylerin zihinsel durumlarını temsil etme 

becerisi çalışmasında  ön lobta olan anterior singulat korteks (ASK) aktivasyonunun 

önemli olduğu gösterilmiştir (Stone et al., 1998). Yapılan bu çalışma nöro görüntüleme 
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sonuçlarına göre beyin kortikal bölgelerinin zihin kuramı ile ilişkisi olduğu sol ve sağ 

korteksin farklı düzeyde anlama ve yorumlama becerilerinin olduğu söylenebilir.  

Daha sonraki dönemlerde bir beyin hasarı olan hastalarda Zihin Kuramı 

görevlerine bakıldığı zaman, bu hastaların hasar oluşumundan önce normal Zihin 

Kuramı becerilerine sahip olduğunu ve Zihin Kuramı becerisinin sonradan oluşan 

durumlar sonucunda da hasarlanabileceği görülmüştür (Stuss et al., 2001). Benzer 

şekilde ön lobu hasarlı hastaların posterior hasarlı hastalara göre ironi anlamada daha 

düşük performans göstermiş oldukları yapılan çalışmalarda bulunmuştur (Brunet et al., 

1999). Bu bulgular zihin kuramı becerilerinde beynin ön lobunun sorumlu olduğu ve 

ön lobun hasar aldığı durumlarda zihin kuramı becerilerinde yetersizliğe yol açtığı 

söylenebilir.  

2.7.3. Zihin Kuramı Teorileri 

Bireylerin başkalarının ve kendi düşünceleri, inançları ve zihinsel işleyişlerini 

anlama üzerine farklı kuramlar geliştiren araştırmalar yapılmıştır. Simülasyon kuramı, 

Modül kuramı ve Kuram kuramı bu araştırmalar arasında yer almaktadır (Şencan, 

2019; Westra and Carruthers, 2018). 

2.7.3.1. Simülasyon Kuramı 

Bu kuram "empati teorisi" olarak adlandırılan simülasyon teorisidir. Robert 

Gordon (1986), bu teoriyi günümüzde geliştiren ilk araştırmacı olup "O başka kişinin 

durumunda olsam ne yapardım?" sorusunu yanıtlayarak başkalarının davranışını 

tahmin edebileceğimizi öne sürmüştür. Bir insan rakibe karşı oynayan satranç 

oyuncuları, tahtayı diğer taraftan görselleştirdiklerini, rakip taşları kendileri için 

aldıklarını ve bunun tersi olduğunu bildirir. Davranışın nedenlerinin buna göre 

değiştiği iddia edilmektedir. Böylece davranış hayal gücüne taşınır, ne yapılacağına 

karar verilir ve bu kararı rakibe yansıtırlar (Goldman, 2012). 

Simülasyon kuramının temel fikri, özellikle hermeneutik gelenekte, daha 

önceki birkaç Avrupalı yazarın fikirlerini yeniden canlandırır. Dilthey, başkalarını 

başkalarıyla "hissetme" (mitfuehlen), zihinsel durumlarını "yeniden deneyimleme" 
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(nacherleben) veya "kendini onların yerine koyma" (hineinversetzen) yoluyla anlama 

süreci olarak bildirmiştir (Goldman, 2012). 

Simülasyon kuramında kişinin benzer zihinsel durumları yaratmaya çalışarak 

bir hedefi simüle ederek, daha sonra hedefe bunlar aktarılır. Başka bir deyişle, atıfta 

bulunanlar hedefin zihnini taklit etmek veya "modellemek" için kendi zihinlerini 

kullanır ve böylece hedefte neyin olup olmadığını veya neyin ortaya çıkacağını belirler 

(Goldman, 2012). 

Bu kuramı Robert Gordon ve Jane Heal 1986 yılında kuram kuramına alternatif 

olarak öne sürmüşlerdir. Similasyon kuramının farklı versiyonları olsa da genel 

anlamda kişinin kendi zihninde başkalarının zihinsel işlevlerine benzer aktiviteler 

üreterek zihinsel benzetim yaptığını ve başkalarının zihinsel işlemlerini temsil ettiğini 

savunmaktadırlar (Wellman et al., 2001). Bu kurama göre çocuk kendi zihnini bir 

model olarak kullanmaktadır. Çocuğun bu modeli başkalarının zihinsel durumlarını ve 

davranışlarını tahmin etme ve açıklamada kullanması benzetim yapması ile mümkün 

olmaktadır. Böylece çocuk girdiler verildiğinde kendi zihninin çıktılarını 

gözlemlemekte ve bu sonuçları başkalarına uygulamaktadır (Gopnik, 2003). 

Simülasyon kuramı simülasyon öğretilerine dayanmaktadır. Kuramın ana 

düşüncesi ise bir kimse kendi zihin aygıtını kendisini diğer bireylerin yerine koyup 

açıklama yapmak ve tahminde bulunmak amacıyla kullanır. Kişinin kendi deneyimleri 

sonucu oluşan bireyin ve zihnin akıl yürütmesi, kavramsallaştırma ya da somut 

temsiller sonucu oluşmadığı bilinmektedir (Rakoczy, 2017). İnsanlara deneyimleri 

aktarmada, çıkarımsamalar ya da kavramlardan ziyade simülasyonların olması 

gerekmektedir. Bir birey başka bireylerin zihnini düşünürken, kendini karşısındaki 

kişinin yerine koyup, ne hissettiğini düşünür ve bunun sonucunda edindiği deneyimi 

karşısında olan kişiye yöneltir. Bu kuramda kuram kuramı gibi deneyimin öneminin 

fazla olduğu görülmektedir (Goswami, 2004). Diğer bireyin zihinsel süreçlerini 

anlayabilmek için kişinin oluşan durumu kendi içinde yaşaması gerekmektedir. 

Zihinselleştirmeyi minimum bir şekilde tarif eden simülasyon kuramı kuram 

kuramından farklı olarak bireyin kendine zihinsel durumlar yöneltmesinin, 

başkalarının zihinsel hayatını yineleme ya da taklit yoluyla zihinsel durumlarını 

anlama merkezinde yer aldığı savunulmaktadır. Simülasyon kuramı, bireylerin iç 
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gözlem ile diğer bireylerin zihinsel durumlarını anlayabileceklerini belirtmektedir. 

Ayrıca Zihin Kuramı’na özgü bir nöral yapı yerine genel perspektif-alma becerisine 

destek sağlayan nöral yapılar olduğu da varsayılmaktadır (Gallese, 2013). 

2.7.3.2. Modül kuramı 

Modül kavramı, 1983 yılında Fodor tarafından psikolojiye girmiştir. Bu kuram 

zihnin alana özgü modüllerden oluştuğu görüşüne dayanmaktadır. Bu modüller 

doğuştan zihnimizde programlanmış olmakla beraber çevresel etmenler ile 

tetiklenmektedir (Miller, 2012). Bu çevresel etmenlerin farklılaşması modüllerin 

tetiklenme zamanını değiştirse de en sonunda tüm kültürlerde ve tüm çocuklarda Zihin 

Kuramı’nın kazanılması aynıdır (Leslie et al., 2004).  

Bireylerin kendi zihin yaşantıları ve diğer bireylerin davranışlarını yorumlama 

açısından büyük ölçüde alana özgü davranış kullanıldığını savunan modül kuramı, 

düşünme kapasitesi bilişsel yapının doğumdan itibaren geldiğini, domain-specific 

olarak bilinen özel bir alanı olduğunu ve kapsülle çevrildiğini yani modülü 

oluşturduğunu düşünmektedir (Scholl and Leslie, 1999).  

Modül kuramının Zihin Kuramı’na olan etkisi açısından bakıldığı zaman 

doğumdan itibaren gelmiş olan özel bir temel yapısı olduğu düşünülen Zihin 

Kuramı’nın bu temel yapının önemli olduğunun ve bireylerin doğuştan gelen genetik 

özel yeteneklere göre algıladıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Bu kuram Zihin 

Kuramı’nın bilişsel fonksiyonlarından işleyiş olarak ayrı bir yetenek olduğunu bu 

yetenek için özel olarak adandığı veya daha fazla nöral yapının var olduğu 

düşünülmektedir. Beyin bölgelerinin nörolojik olarak olgunlaşmasına dayanan zihin 

kuramı, deneyimler aracılığı ile zihin kuramı mekanizmasının donanımını belirlemek 

yerine yalnızca işleyişini tetikleyebilmektedir (Brüne and Cohrs, 2006; Rakoczy, 

2017). Modüler kuramda, modüler bir becerinin dört farklı yöntemle edinilebileceği 

belirtmektedirler. Birincisi, çevre tarafından uygun şekilde tetiklense bile doğuştan 

gelen modüler becerinin temel karakterinin değişmeyeceği şeklinde ifade 

edilmektedir. İkincisi, doğuştan gelen modüler kapasitenin temel karakteri çevre 

tarafından çevresel uyaranları düzenleme aracılığıyla çok kısıtlı bir şekilde 

belirlenebilmektedir. Üçüncüsü, modüler becerinin temel karakteri doğuştan olabilir 

ancak, modülün içten şekillenip olgunlaşmasıyla oluşmaktadır. Dördüncüsü, modüler 
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becerilerin bir kısmı doğuştan bir temeli olmayabilir ve bu kapasite bilişsel geçirgenlik 

ve basit tümevarım aracılığıyla edinilebilmektedir (Scholl & Leslie, 1999). 

2.7.3.3. Kuram Kuramı 

Kuram Kuramı, 1980 yılında Adam Morton tarafından öne sürülmüştür. Kuram 

kuramı bilişsel gelişimi açıklamaya çalışmaktadır (Doherty, 2009). Kuram kuramı, 

erken yaşlardan itibaren çocukların farklı alanlara özgü sezgisel ve naif kuramlar 

oluşturabildiklerini ve bu kuramları alanları açıklamada kullandıklarını öne 

sürmektedir. Dünya hakkında kuram geliştirme becerisi çocuklarda doğuştan getirilen 

bir eğilimdir sonradan kazanılan bir şey değildir. Çocuklar doğuştan getirdikleri 

“soyutlama becerisi” ile kuramlar oluşturmakta ve “deneyim” ile kuramlarını 

biçimlendirmektedirler. Kuram kuramı doğuştan getirilen bir soyutlama ve kuram 

oluşturma eğilimi olduğunu öne sürmektedir. Bu kuramların zaman içinde değiştiğini 

öne sürmektedir ve böylece gelişimsel bir bakış açısı ortaya koymaktadır (Miller, 

2012). Bu kuramda çocuklar kanıt toplayıp, gözlem yaparak kendi kuramlarını 

bilimsel yöntemle değiştirmektedirler. Fiziksel olayların yanında aynı zamanda inanç 

ve arzular gibi gözlenemeyen mental durumlara ilişkin kuramlar üretmektedirler 

(Goldman, 2012). 

Son 25 yıl içinde ortaya çıktığı görülen ve alana hakim olma açışından ilerleme 

gösteren kuram kuramına göre çocukların dünya ile ilgili gündelik bilgileri 

geliştirirken yetişkin bireylerin bilimsel çalışmalarda kullandıkları bilişsel yetenekleri 

aynı şekilde gösterdikleri yani kuram ürettikleri görülmektedir. Çocukların ürettikleri 

bu kuramlar yeni veriler ile ilgili tahminde bulunmaları, bulguları yorumlamaları ve 

açıklama yapabilmelerini sağlamaktadır (Rakoczy, 2017). Yapılan bu tahminle çevre 

ile etkileşimleri sonucunda doğru çıkmaz ise alternatifler ile yeni kuramlar ürettikleri 

görülmektedir (Gopnik, 2003). Kuram kuramında zihin ile ilgili bilgiler gerçek 

bilimsel teoriyi kapsamadığı gibi gündelik çerçevesini oluşturduğu görülmektedir. 

Kuram kuramına göre zihin kuramının gelişmesinde deneyimin davranışları 

şekillendirdiğinden önemli bir rolü olduğu görülmüştür. Bireyde belirli içsel durumları 

dış uyaranla, başka içsel durum ve davranışla ilişkilendiren nöral nedensellik donanımı 

olduğu vurgulanmaktadır. Simülasyon kuramından faklı olarak kuram kuramı başka 

bireylerin davranışlarının altında yatan amacın bireyin davranışlarını taklitle değil de 
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zihinsel bir nedenselleştirme becerisiyle kendi zihinsel temsillerinden hareketle elde 

ettiğini öne sürmektedir (Flavell, 1999). 

2.7.4 Zihin Kuramını Değerlendiren Testler 

Zihin Kuramı testleri sözel ve sözel olmayan testler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Sözel testle birinci ve ikinci düzeyde olan yanlış inanç testleri, Faux Pas olarak bilinen 

aldatma, gaf hikayeleri ve Tuhaf Öyküler Testi gibi zihinsel durum hikayelerdir. 

Yanlış inanç hikayeleri aynı durumla ilgili farklı insanların farklı düşünceleri olarak 

anlayış düzeyini test etmektedir. Yanlış inanç testlerinin birinci düzey olarak 

adlandırılma sebebi kişinin zihinsel durumu ile ilgili olarak tahmin etmeyi içermesidir 

Baron-Cohen, 2003). Normal gelişim gösteren 4 yaşındaki bir çocuk farklı insanların 

aynı dünya görüşü ile ilgili farklı şeyleri düşünebileceğini aklında tutabilmektedir. 

Kırmızı başlıklı kız veya pamuk prenses birinci düzey yanlış inanç testleri içinde en 

çok bilinenleridir. Çocuklar kinci düzey olarak canlandırma ve temsilleri anlamayı 6-

7 yaş aralığında öğrenir. Şakaları yalandan ayırt etme, bir kişinin bildiği bir şeyi 

başkasının da biliyor olmasını bilme gibi durumları da ayırt etmesi gerekmektedir. 

Mehmet’in Ayşe’nin ne düşündüğünü düşünebilmek İkinci düzey yanlış inanç 

hikâyeleri testlerinde kişiden beklenen durumlardır. Öte yandan Sally-Anne testi olan 

yanlış inanç testleri, Reading The Mind In The Eyes Test-Eyes Test olarak bilinen 

zihinsel durum karikatürleri, gözlerden zihni okuma testleri de sözel olmayan 

testlerdir. Ayrıca ileri düzey testler olarak bilinen seslerden ve filmlerden zihin 

okumayı değerlendirme testlerde bulunmaktadır (Cohen, 1998). 

2.7.4.1. Birinci Düzey Yanlış İnanç Testleri (First Order False Belief Tasks) 

Çocukların zihinsel durumları, kendi ve diğer kişiler üzerinden düşünme 

becerisiyle ilgili olarak Birinci dereceden zihin kuramı ilgilenmektedir. Yapılan 

araştırmalara göre birinci düzey yanlış inancın 4 yaş civarında gelişim gösterdiği 

görülmüştür (Miller, 2012). 
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2.7.4.2. Beklenmedik Yer Değişikliği (Unexpected Transfer) 

Wimmer ve Perner 1983 yılında geliştirdikleri unexpected transfer olarak 

bilinen beklenmedik yer değişikliği yöntemini 3-9 yaş aralığındaki çocuklara 

uygulamışlardır. Yapılan çalışmada Çocuklara dinletilen Maxi isimli bir çocuğun 

hikayesinde, Maxi alışverişten gelen annesine yardımcı olmaktadır ve pasta yapımında 

gerekli olan çikolatayı nereye kayacağını annesine soran Maxi annesinin söylediği 

mavi kutuya çikolatayı koyar. Bir süre sonra Maxi oynamak için dışarıya çıktığında 

annesi çikolatayı pasta için mavi kutudan alır ve yeşil kutuya koyar. Annesi komşudan 

yumurta almaya gittiği zaman eve gelen Maxi acıktığı için biraz çikolata yemek ister. 

Bu aşamada inanç sorusu olarak hikayeyi dinleyen çocuklara Maxi’nin inancını 

belirlemek amacıyla çikolatayı nerede arayacağını hakkında fikirleri sorulur. Ardından 

isimlendirme sorusu olan Maxi’nin çikolatanın yerini söyleyeceği, gerçeklik sorusu 

olarakda çikolatanın gerçekte nerede olduğu ve hafıza sorusu olarak ve Maxi’nin 

çikolatayı en başta nereye koyduğu soruları sorulur. Çocuklardan beklenen Maxi’nin 

çikolatayı mavi kutuda arayacağı cevabıdır. Hikaye Maxi’nin düşündüğü ve çocuğun 

düşündüğü arasında keskin bir ayrım yaratmaktadır. Bu da çocuğun sadece doğru 

bildiği şeylere dayanarak cevaplayamayacağı anlamına gelmektedir Maxi’nin yanlış 

inancı olduğunu bilip mavi kutuyu göstermesi gerekmektedir. Üç yaş çocuklarının bu 

testte başarı gösteremedikleri görülmüştür (Wimmer and Perner, 1983). 

Baron- Cohen, Leslie ve Frith bu testin ardından 1985 yılında daha basit düzeyde 

modifiye edilerek otizm, down sendromu olan çocuk ve akranlar ile benzer gelişimde 

olan başka çocuklar üzerinde de karşılaştırma çalışmaları yapmışlardır. Bu 

çalışmalarda testte olarak ise iki oyuncak bebek olan Sally ve Ann, top, sepet ve kutu 

kullanılmıştır. Çocuklara test başında tanıtılan bebeklerin isimlendirme sorusu olarak 

isimlerini hatırlayıp hatırlamadıkları sorulur. Sonra hikaye anlatılır. Hikayede Sally 

topu sepete koyup dışarıya çıkar ardından Ann içeri gelip topu sepetten alıp kutunun 

içine koyar ve dışarı çıkar. Sonra çocuklara inanç sorusu olarak Sally içeri geldiği 

zaman topu almak amacıyla nereye bakacağı sorusu sorularak düşüncelerini 

söylemleri istenir. Çocuklar Sally’nin topunu almak için sepete bakacağı yanıtını 

verirlerse yani Sally’nin bakış açısını ve yanlış inancını anlayabilirlerse testten başarılı 

olmaktadırlar (Cohen et al., 1985). Deney şekil 2.1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2.1. Deney Senaryosu (Cohen et al., 1985) 

2.7.4.3. Beklenmedik İçerik / Aldatmacalı Kutu Testi (Unexpected) 

Smarties Test olarak da bilinen bu test Hogrefe, Wimmer ve Perner tarafından 

1986 yılında geliştirilmiştir. Testte kullanılan şekerleme kutusu olan Smarties kutusu 

İngiliz ve Kanadalı çocuklar tarafından çok iyi bilinmektedir (Hogrefe et al.,1986). 

Uygulayıcı tarafından kutunun içine uygulama öncesinde küçük bir kalem 

konulmaktadır. “Burada ne var?” sorusu kutu çocuklara gösterilerek sorulmaktadır. 

Beklenen cevap ise “Smarties” veya “şeker” olacaktır. Çocuğun verdiği yanıttan sonra 

kutuda şeker yerine kalem olduğu gösterilip kutu yeniden kapatılır. Ardından çocuğa 

“Kutunun içinde ne var?” ve “İlk sorduğumda sen ne cevap verdin?” gibi iki tane 

hatırlatıcı soru sorulur. Sonra “Şimdi dışarıdan gelecek olan arkadaşın bu kutuyu daha 

önce görmedi ve ona “Kutunun içerisinde ne var?” diye soracağız. “Arkadaşın kutunun 

içinde ne olduğunu söyleyerek bize bakalım nasıl yanıt verecek”. Şeklindeki sorularla 

çocukların başkalarının habersiz olduğu durumlarla ilgili fikirlerini almak 

amaçlanmıştır. Çalışmalarda 4 yaş çocukları bu testte doğru cevap verdikleri halde 3 

yaş çocukların kalem cevabını vererek başkalarının yanlış inançlarını anlama ile ilgili 

yanlış tahminde bulundukları görülmüştür (Frıth and Happe , 1999; Astington and 

Edward, 2010). 
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2.7.4.4. Görünüm Gerçeklik (Appearance Reality) 

Flavell, Flavell ve Green tarafından geliştirilen görünüm ve gerçeklik 

arasındaki ilişki gündelik yaşamda oyun, aldatma, fantezi, yanlış anlama, algılama, 

inanç konularında duygusal, algısal, sosyal ve kavramsal etkinliklerde önem 

kazanmaktadır (Flavell et al., 1986). Testte gerçekçi bir biçimde taş ile benzer olan bir 

sünger çocuklara gösterilir ve ne olduğu sorulur. Çocuklardan beklenen cevap taş olup 

cevaplardan sonra çocuklardan süngere dokunmaları ne “Neye benziyor?”, “Gerçekte 

bu nedir?”, “Sen bunun ne olduğunu sanmıştın?” gibi sorular sorularak cevap 

vermeleri istenir. Daha sonra çocuklara dışardan bir arkadaşınızı sınıfa çağırıp bunun 

ne olduğunu sorsak bize hangi cevabı verir sizce şeklinde bir soru yöneltilir. Burada 

amaç çocukların başka bir kişinin görünüm ve gerçekliği ile ilgili doğru cevap 

veremediğini ve görünüm geçerlikle ilgili Zihin Kuram’ı becerisinin görsel perspektif 

alma becerisiyle ilişkili olduğunu göstermektir (Doherty, 2009). 

2.7.4.5. İkinci Düzey Yanlış İnanç Testleri (Second Order Belief False Tests) 

Birinci dereceden akıl yürütmenin ötesinde beceri düzeyi ikinci dereceden 

Zihin Kuramı becerileridir. Bireyler arası etkileşim zihin etkileşimine dayandığı için 

kişilerin diğer bireylerin düşünceleri ile ilgili fikirleri yani ikinci derece inançları göz 

önüne aldığında bu durumun tam anlamıyla anlaşılmasını mümkün kılmaktadır 

(Perner and Wımmer, 1985). İkinci düzey yanlış inanç testleri, düşünce ile ilgili fikir 

veya inanç biçiminde birinci düzey yanlış inanç testlerine kıyasla zor ve bedensel 

çıkarım yapmayı gerektirecek biçimde uyarlanmaktadır (Miller, 2012). 

2.7.4.6. Dondurma Kamyonu (Ice Cream Van) 

Mary ve John isimli iki çocuğun yer aldığı bu testi 1985 yılında Perner ve 

Wimmer tarafından oluşturulmuştur. Birlikte parka giden Mary ve John orada bir 

dondurma kamyonu görürler. Dondurma almak isteyen Mary parasını evde 

unutmuştur. Mary’e dondurmacı parasını alıp gelmesini ve tüm öğleden sonra parkta 

olacağını söyler. Mary eve gidince John parkta yalnız kalmıştır. Bu sırada dondurma 

kamyonunun parktan ayrıldığını gören John dondurmacıya nereye gittiğini sorar. 

Kiliseye doğru gideceğini ve burada çok satış yapamadığını söyleyen dondurmacı 
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orada uzaklaşır. Mary’nin evinin önünden geçen dondurma kamyonunu görünce Mary 

dondurmacıya nereye gittiğini sorar. Kiliseye gittiğini söyleyen dondurmacı oradan 

ayrılır. Mary’nin dondurmacı ile konuştuğunu bilmediği için John parktan evine gider. 

John öğlen yemeğinden sonra Mary ile ödev yapmak için evine gider. Kapıyı açan 

Mary’nin annesine John “Mary evde mi?” diye sorar. Mary’nin annesi onun dondurma 

almak için evden ayrıldığını söyler. Çocuklara bu aşamada yeniden John’un Mary’nin 

dondurmacıyla konuştuğundan haberi olmadığı hatırlatılır ve kontrol soruları 

kapsamında “Mary dondurma kamyonunun nerede olduğunu biliyor mu?, John 

dondurmacının Mary ile konuştuğunu biliyor mu? ve Mary dondurma almak için 

nereye gitti?” soruları sorulur. Daha sonra test sorusu olan “John’un Mary’yi aramak 

için nereye gidecek?” ve ardında gerekçe sorusu olarak “Neden oraya gideceğini 

düşünüyor?” soruları sorulur. Yapılan çalışmalarda 6 yaş üzeri çocukların test 

sorularına doğru cevaplar verdiği görülmüştür (Perner and Wımmer , 1985).   

2.7.4.7. Çikolata Testi (Chocalate Bar Test)   

2008 yılında Flobbe, Verbrugge, Hendriks ve Kramer tarafından uyarlanan bir 

testtir. Hikâyede John ve Mary odada oturmaktadır. Alışverişten dönen anneleri aldığı 

çikolatayı John’a verir. John çekmeceye çikolatayı koyduktan sonra oradan ayrılır. 

Mary John çıktıktan sonra çikolatayı çekmeceden çıkarıp oyuncak sandık içine saklar 

ve John bunu görür. Mary bunu bilmemektedir. John odaya geldiğinde çikolatayı 

almak ister. Çocuklara bu aşamada gerçeklik kontrol sorusu olarak “Çikolata şimdi 

nerede? Birinci düzey yanlış inanç sorusu olarak John Marry’nin çikolatayı oyuncak 

kutusunda sakladığını biliyor mu? Dilsel kontrol sorusu Mary John’un çikolatayı 

sakladığını gördüğünü biliyor mu? İkinci dereceden yanlış inanç sorusu olarak Mary 

John’un çikolatayı nerede arayacağını düşünür?  Ve gerekçe sorusu olarakta Mary 

neden böyle düşünür? Soruları yöneltilerek çocukların ikinci düzey yanlış inançları 

test edilmektedir (Flobbe et al., 2008).      

2.7.5. İleri Düzey Zihin Kuramı Testleri  

Zihnin bilgiyi aktif bir biçimde yorumlayıcısı olarak anlaşılmasını ileri düzey 

zihin kuramı becerileri nitelemektedir (Sodian, 2005).  Araştırmacılar birinci ve ikinci 

düzey yanlış inanç testlerinin ileri düzey zihin durumunu içeren Zihin Kuramı 
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becerilerini ölçmede yetersiz kaldığı için Zihin Kuramı becerisi gelişimiyle beraber 

ilerlemesi nedeniyle ileri düzey zihin kuramı becerisini test edebilecekleri görevleri 

geliştirmişlerdir (Baron-Cohen, 2001; Frıth and Happe, 1999).  

2.7.5.1. Gözlerden Zihin Okuma Testi (Reading Mind in the Eyes Test )  

Gözlerden Zihin Okuma Testi (reading mind in the eyes test) bir yetişkin testi 

olarak Baron- Cohen (1995) tarafından gözlerin dili olarak tanımlanmıştır. Kadın- 

erkek 25 farklı yüzün göz kısmının fotoğraflarını içeren bir testtir. Dergilerden alınan 

fotoğraflar tüm yüzler siyah-beyaz 15*10 cm gibi bir boyutta göz ortasından burun 

ortasına kadar olacak biçimde standart olarak ayarlanmıştır. Her bir fotoğraf altında 2 

adet zihinsel durum yazılıdır. Deneklere 3 saniye süresince fotoğraflar gösterilip “Bu 

kişinin anlatmak istediği nedir veya ne hissetmektedir bunu anlatan en iyi sözcük 

hangisidir?” sorusu sorularak fotoğrafın altındaki zihinsel durumu kapsayan 

sözcüklerden birini tercih etmeleri istenir. Testin ileri düzey zihin kuramı testleri 

arasında yer alma sebebi içeriğinde kişilerin zihinsel durum terimleri hakkında bilgi 

sahibi olması ve bu terimlerin anlamlarını bilmesidir. Hızlı, bilinçdışı ve otomatik 

olarak verilen cevaplarda bireylerin her bir fotoğrafta bellekte saklanan, gözlerle 

eşleşmesi gereken, belirli bir zihinsel durum bağlamında görülen ve göze en yakın olan 

ifadeyi veren bir yargıya ulaşmak amaçlanır. 2001 yılında çocuklar için yeniden 

düzenlenen testte 28 göz kısmının olduğu fotoğraflar bulunmaktadır. Fotoğraftaki 

bireyin ne düşündüğü ya da ne hissettiği ile ilgili olan tanımlamalardan en iyi 4 

sözcükten bir tanesini seçmeleri çocuklardan istenir. Bu test otizmli çocukların 

bakışları kullanma ve anlamadaki sıkıntılarını tespit etmek için ortaya çıkmıştır. Baron 

Cohen, Campbell, Smith, Grant ve Walker (1995) çalışmalarında çocukların bir 

bireyin zihinsel durumunu anlamada göz hareketlerini işaret olarak kullandıklarını 

fakat otizimli çocuklarda gözlerin bireyin zihinsel durum hakkında bir bilgiyi 

aktarmada zorluk çektiğini ve testin başarısız olduğunu görmüşlerdir. Baron-Cohen ve 

arkadaşları 2001’de testte revizyon yaparak daha önceki testin neden olduğu 

psikometrik sorunlar belirlenmiş ve bireysel farklılıkların ortaya çıkabileceği daha 

karışık zihinsel durumlara yer vermişlerdir (Baron-Cohen et al., 2001). 
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2.7.5.2. Tuhaf Hikayeler Testi (Strange Stories)  

Tuhaf hikayeler testi 24 tane kısa hikayeden oluşan 1994 yılında Francesca 

Happe tarafından geliştirilmiştir. Happe, Tuhaf Hikayeler testini yüksek işlevi olan 

otizm tanılı birinci ve ikinci düzey yanlış inanç testlerinde geçen çocuklar için 

geliştirmiştir. Gündelik olaylar hakkında basit düzeyde oluşturulan doğal hikayelerden 

ibarettir. Hikayelerin gerçekliği doğru olmayan gündelik konuşmalar ardındaki hikaye 

karakterlerinin değişik motivasyonlarını anlama durumunu kapsamaktadır. Yalan, 

beyaz yalan, yanlış anlama, alay, ikna, karşıt duygular, taklit, şaka, kinaye ve mecazı 

anlama, çifte blöf, görünüm – gerçeklik ve unutma gibi durumlardan oluşan 12 zihinsel 

durumu kapsayan hikayelerin her birinden 2’şer tane olmak üzere 24 adet zihinsel 

durum hikayelerinden oluşmaktadır ve birer karikatür ile hikayeler betimlenmektedir. 

Çocuklara hikayeler okunduktan sonra “Bu doğru mu?” ve “Neden böyle söyledi?” 

şeklinde sorular sorulur. Bu yapılan çalışmalar sonucunda otizimli bireylerde zihinsel 

durumları açıklama ile ilgili olarak yetersiz performans sergiledikleri tespit edilmiştir. 

Hikayelerin revizyonunu 1999 yılında yapan Happe yeni versiyonda hikayeler 8 tane 

fiziksel 8 tane sosyal hikayeden oluşmaktadır. Hikayelerden fiziksel olanlar katılımcı 

bireylerin hikayelerin gerektirdiği akıl yürütme, çıkarım da bulunma ve bilgiyi işleme 

düzeyine sahip olunduğunu göstermek amacına hizmet eder (Miller, 2012). Sosyal 

hikayeler de farklı zihin durumları içermekte olup farklı zihin durumlarını anlama 

durumunu kapsayan ileri düzey zihin kuramı becerilerini ölçmektedir (Frith and Happe 

, 1999). 

2.7.5.3. Sosyal Gaf (Faux Pas) Testi  

Daha ileri düzey Zihin Kuramı becerisini değerlendirmek için 7-11 yaş 

aralığındaki çocuklarla Baron-Cohen (1999) tarafından gerçekleştirilmiştir. Sosyal 

Gaf 2-3 karakterin olduğu 10 tane hikayeden oluşan 2 ayrı ifadeyi anlamayı içeren bir 

testtir. Hikâyede söylenmemesi gereken bir şey söyleyen karakterlerden bir tanesi ile 

ilgili olarak çocuklara bu durumla ilgili sorular yöneltilir. Örnek hikayede Helen’in 

annesi sürpriz doğum günü partisi düzenlemektedir. Nicky’i de davet ederek özellikle 

Helen olmak üzere kimseye bir şey söylememesini istemektedir. Nicky partinin bir 

gün öncesinde parkta Helen ile oynarken Nicky’nin yeni aldığı elbiseler yırtılınca 

Nicky “Olamaz! Bunu partinde giyecektim.” Der ve Helen “Ne partisi?” diyerek 
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sorduğunda Nicky ise eve gidelim anneme tamir edip edemeyeceğini soralım der. 

Hikaye okunduktan sonra sürpriz partinin kimin için olduğu ve Nicky’nin sürpriz 

partiyi hatırlayıp hatırlamadığı çocuklara sorularak gafı anlama becerileri test 

edilmiştir (Baron-Cohen et al., 1999). 

2.7.5.4.Günlük Hayattan Hikayeler (Stories from Everyday Life)  

Günlük hayattan hikayeleri (stories from everyday life) 2002 yılında Kaland ve 

arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Test 26 tane hikayeden oluşup yalan, beyaz 

yalan, konuşma, yanlış anlama, çift blöf, ironi, ikna, karşıt duygular, unutma, 

kıskançlık, niyetler, empati ve sosyal güçlükler gibi 13 farklı zihin durumunu anlamayı 

değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Hikayelerin ilk paragraflarında fiziksel ya 

da mekanik olay tanımlamaları yapılmaktadır. Çocuklar sorulara yanıt verirken 

fiziksel durum ile ilgili çıkarımda bulunma becerilerini test etmektedir. İlk paragrafın 

ardından çocukların çıkarımda bulunma becerilerini ölçmek için kontrol soruları 

sorulur. İkinci paragraf zihin durumunu içermektedir. Paragrafın ardından 

gerekçelendirme ve kavramayı ölçmek amacıyla çeşitli test soruları sorulmaktadır 

(Kaland et al., 2002). 

2.8.Zihinsel Süreçlerin Belirlenmesi  

Bireyler hakkında anlayış geliştirme doğum sonrası süreçte başlar, doğum 

sonrası bebeklerde anlayış geliştirme sürecinin başlaması için gereken beceri doğumla 

birlikte veya bebeklik yıllarının erken dönemlerinde oluşmaktadır (Wellman and Lui, 

2004). Çocuklar bebeklik döneminde ön zihinsel anlayışla dünyaya gelirler ve zihin 

kuramı beceri çalışmaları da yanlış inanç kazanımlarının görüldüğü 3-5 yaş 

aralığındaki döneme yoğun olarak odaklanmaktadır. Bu kazanıma ilaveten istek, 

duygu, bilgi gibi diğer zihin durumları da bulunmaktadır (Flavell, 1999). 

2.8.1.İsteği Anlama  

Yapılan araştırmalar sonucunda isteği anlama yanlış inanç durumuna kıyasla 

erken dönemde kazanıldığı düşünülen zihinsel bir durum olduğu görülmüştür (Gopnik, 

2003; Wellman and Lui, 2004; Perner and Wımmer, 1985). Yapılan çalışmalar 

davranışın istek ve kanıya bağlı olarak açıklanacağını göstermektedir. Niyet odaklı 
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davranış açıklanırken isteklerin duygular kanıların ise algılar sonucunda oluştuğu 

görülmüştür. Bunun sonucunda ise kanı ve isteklerin davranışa sebep olduğu 

açıklanmaktadır. Bu durumda gösterilen bir davranışın altında yatan sebep çocuğa 

sorulması gereken sorular arasında yer almaktadır. Yanlış inanç ile ilgili akıl yürütme 

becerisini değerlendirmek amacıyla eylemde bulunan kişinin davranışlarını açıklamak 

istenmektedir. Çalışma sonuçlarında 3 yaş çocuklarının davranışlarda istek ve 

inançların sebep olduğunu açıklayabildikleri görüşmüştür (Bartach and Wellman, 

1989). 

Sonuç olarak inanç ve düşüncelerin anlaşılabilmesi için dış dünyanın 

anlaşılmış olması gereklidir. Bebeklik döneminde kazanıldığı düşünülen istekler için 

olay ve nesnelere içsel bir bağın var olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bireylerin 

yapacaklarının anlaşılması amacıyla diğer bireylerinde istekleri doğrultusunda 

davrandıklarını anlamak yeterli olmaktadır (Wellman and Woolley, 1989). 

2.8.2.Kanı ve Yanlış Kanıyı Anlama 

Gelişimsel süreçte 3-5 yaş aralığındaki çocukların çevreyi anlayarak yanlış 

kanı anlayışını kazanabilme bakımından önemli bir gelişim süreci göstermektedir 

(Wellman et al., 2001).  Bu nedenle yanlış kanıyı anlama becerisi zihin kuramının 

önemli kavramlarından biri olmaktadır.  Araştırmalar çocukların yanlış kanı ile ilgili 

görevleri kanıya dayalı olmadığını algısal ulaşılabilirlik bazında sorgulama yaparak bu 

döneme geçtiklerini göstermektedir. Üç yaşından küçük çocuklarda kandırma 

davranışının görüldüğünü fakat bu davranışın nitelik olarak dört yaşından büyük 

çocukların kandırma davranışından farklı olduğunu öne sürmüştür. 6 yaş çocuklarında 

ise kanı üzerinden sorgulama ile yaparak gerçek kanı görevlerini geçtikleri 

görülmüştür (Sodian, 2005). 

2.8.3.Bilgiye Erişimi Anlama 

3-5 yaş aralığı çocuklar ile çalışmalar yapan O’neill ve arkadaşları (1990) 

çocukların çeşitli bilgi ve duyu deneyimlerini anlamaya çalışmışlardır. Bir nesnenin 

dokunsal ya da görsel niteliklerini belirtmek amacıyla nesneyi görmek mi yoksa 

dokunmak mı?  daha gerekli olduğunu almak için çalışmalar yapmışlardır. Yapılan 

araştırmalar sonucunda 5 yaş çocuklarının görme ve dokunma sorularına neredeyse 
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doğru cevap verdikleri ve 3-4 yaş çocuklarının ise performanslarının düşük olduğu 

görülerek bu yaş aralığı çocuklarının farklı bilgilerin farklı kaynaklarla ilişkisi 

olduğunu anlama aşamasında düşük başarı gösterdikleri görülmüştür. Çocuklarının 

bilgiye sahip olmadan algı ve iletişimi kendi bilgi kaynakları kullanma becerileri ile 

ilgili 3-5 yaş aralığındaki çocuklarla yapılan çalışmalar sonucu, 3 yaş çocuklarının 

bilgiye sahip olmadan algı ve iletişimi kendi bilgi kaynakları olarak kullanarak da 

bildiklerini söyledikleri görülmüştür. Ayrıca başka birinin bilgisini değerlendirdiği 

zaman o kişinin bilgi erişimine uygun yanıt verirken zorluk çektikleri görülmektedir 

ve bu durumun egosantrik düşünceden kaynaklı olmayıp bilgi erişiminin bilginin 

kaynağı olarak anlaşılmış olmasından dolayı olduğunu düşünmektedirler. (Wimmer 

and Perner, 1983). Dünya ile ilgi kanı ve temsiller arası ilişkiyi algısal ve çıkarımsal 

süreçlerin rolünü anlamaları için çocukların bilgiye nasıl ulaştıklarını anlamış olmaları 

gerekmektedir (O'Neıll and Astıngton , 1990). 

2.8.4.Gerçek-Görünen Duyguyu Anlama 

Gerçek-görünen duyguyu anlama, çocuğun kendi ve başka birinin hislerinin 

farkına varması olarak bilinen duyuların anlaşılması becerisi olarak tanımlanmaktadır. 

Zihin kuramı becerisini kazanan çocuklar, insanların fiziksel dünya ile çelişen kanıları 

olabileceğini ve bu kanıların kendi kanılarından farklı olabileceğini anlayarak zihinsel temsil 

ile gerçeklik arasındaki farkı anlamlandırabilirler (Weimer et al., 2012). Duyguların 2 yaş 

civarında zihinsel olgunluğa ulaştığı araştırmacılar tarafından savunulmuş olup 2 yaş 

aralığındaki çocukların kişinin aramakta olduğu obje/nesneyi bulamadığı zaman 

üzgün olduğunu bulduğu zaman ise isteğine ulaştığı için mutlu olduğunu yapılan 

çalışmalarda görülmüştür. Çocuğun yanlış kanı atfı testlerinde kanı ve gerçeklik ayrımını 

yaptığı gibi görünüş-gerçeklik testlerinde de görünüş ve gerçeklik ayrımı yapması; bir nesne 

için eş zamanlı olarak iki farklı zihinsel temsil oluşturmasını ve bunlar arasında doğru ilişkiler 

kurmasını gerekmektedir. Ketelaars et al.  (2010) 5-7 yaşlar arasındaki çocuklar ile 

yapmış oldukları çalışmalarda çocukların duyguyu anlamada tutarlılık gösterdiğini 

bulmuşlardır. Yapılan bütün çalışmalar duygunun anlaşılması için çocukların erken 

yaş dönemde belirli bir anlayışın geliştiğini ve okul öncesi döneminin sonunda zihinsel 

süreçler ile karmaşık ilişkilerin duyguları geliştirdiği görülmüştür (Ketelaars et al., 

2010). 
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2.9.Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı 

Piaget’e göre bebeklerin bilişsel yapısı karmakarışık olmakla birlikte 

bulundukları bilişsel yapıları ile bilgileri düzenlemektedirler. Bebek ne kadar çok 

düşünce ile karşılaşırsa bilişsel kapasitesi de artar. Piaget’e göre bebeklerin bilişleri şu 

süreçlerden geçmektedir. Uyum, deneyim, uyumsuzluk, düzenleme, özümleme ve 

dengeleme süreçleridir. İçsel olarak gerçekleşen süreçlere biliş kavramı denmektedir. 

Bilişsel gelişim bebeklikten yetişkinliğe kadar olan yaşam dönemini kapsamaktadır 

(Kol, 2011).  

Bilişsel Yapı/Şema: Bebeklerin doğuştan oluşturdukları yapıya şema denir. 

Bebeğin çevre ile etkileşim sonucunda oluşturduğu düşünce ve davranışlardır. Bebek 

çevresini keşfetmek için en çok kullandığı şema vurma şemasıdır (Kol, 2011). 

Uyum/Özümleme: İki alt boyuttan oluşmaktadır. Birincisi özümleme diğeri ise 

düzenlemedir. Bebek yeni bir durumla karşılaştığı zaman öncelikle zihninde olan eski 

şemalarla karşılaştırır. Bu karşılaştırmaya özümleme denilmektedir. Bebeğin farklı bir 

nesneyi anlayabilmesi için yeniden düzenlemesine düzenleme denilmektedir (Kol, 

2011).   

Dengeleme/Örgütleme: Bebeğin kendi iç dünyası ile dış dünya etkileşiminde 

tutarlılık göstermesi durumudur.  Karşılaşılan yeni durumda bebek ilk önce oluşturulan 

şema için özümleme yapmaktadır. Bu değerlendirmenin yetersiz olması durumunda 

bilişsel denge bozulacağından dengeleme aracılığıyla yeniden yapılandırılmaya 

çalışılır (Kol, 2011).  

Bebek bilişsel yapısını sistemli hale getirerek bilişsel süreçlerini koordine eder. 

Böylece uyum hareketi örgütlenmiş olur.  

Zihin Kuranı Yapısının Gelişim Aşamaları 

Zihin Kuramı yapısının gelişim aşamaları şu şekilde sıralanmaktadır. 

18 Ay-3 Yaş: Bu dönemde bebekler doğduklarında çevresini anlayabilmek için 

birçok beceri ile donanımlıdır. Birçok beceri yaşamın ilk yıllarında kazanılamaya 

başlamaktadır. 0-2 yaş arasındaki bebekler, farklı sesleri birbirlerinden ayırt 

edebilmektedir. 6 ay civarında canlı ve cansız nesnelerin hareketlerini birbirinden ayırt 
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edebilirler. 1 yaş civarında ortak dikkat yeteneği gelişmeye başlar, 18 aylık bebekte 

Zihin Kuramı’nı ortak dikkat yeteneğinde ilk gözlendiği belirtilmektedir. 18 aylık olan 

bir bebek başkalarının isteklerini ve amaçlarını fark etme becerisini geliştirmeye 

başlamaktadır (Brüne & Cohrs, 2006). Diğer bir zihin kuramı aşaması olan hayal 

gücüne dayalı oyunların gelişmesi ve oynanmasıdır. “mış gibi” oyunların başlama 

zamanı 18-24 ay arasıdır ve “mış gibi” oyun ile çocuklar, gerçek olan ile gerçek 

olmayan nesneler arasındaki farkı keşfederler. Ayrıca 18-24 ay aralığında hayali oyun 

becerileri de oluşmaktadır (Flavell, 1999). 

4-5 Yaş: Bu dönem “Birinci Düzey İnanç Atfı” adını almaktadır. Çocuklar bu 

yaş civarına kadar kendi inançları ile başkasının inancını ayırt edebilmekte 

zorlanmaktadır. Çocuklar bu düzeyden önce, başkalarının kendi bildikleriyle aynı 

şeyleri bildiklerini farz etmektedir. Çocuklar 3 yaşına geldiklerinde fiziksel ve zihinsel 

koşullar arasındaki farkı net olarak kavramaya başlamaktadırlar. Bu şekilde basit 

nedensel ilişkiler kurabilirler ve kendilerinde bulunan inanç, istek ve duygulardan 

farklı olarak başkalarında da farklı inanç, istek ve duygulardan olabileceğini 

düşünürler. Başkalarında yanlış inançların bulunabileceğini fark etmeye başlarlar 

(Brüne & Cohrs, 2006).  

6 Yaş ve Sonrası: Altı yaş sonrası çocuklar başkalarının zihinsel durumlarının 

içeriği ile ilgili düşünmeye başlamaktadırlar. Artık bireylerin diğer bireylerle ilgili 

düşünce ve niyetlerini anlayabilmektedir. Bu yetenek, çocuklardaki ikinci düzey zihin 

kuramı becerilerinin ilerlediğinin kanıtı olmaktadır. Beş yaşındaki çocukların % 90’ı, 

altı yaşındaki çocukların ise neredeyse hepsinin ikinci düzey yanlış inanç zihin kuramı 

becerilerine sahip oldukları söylenebilir (Cohen, Frith and Leslie, 1985). 

2.10.Sosyal Öğrenme Kuramı  

Sosyal öğrenme ile ilgili çalışmalarını Albert Bandura, çocuklar ile yapmıştır. 

Çocukların davranışlarını, değer yargılarını ve sosyal davranışlarını iki biçimde elde 

ettiklerini gözlemlemiştir. Çocuklar için öğrenmenin özel ya da doğrudan eğitim ile 

olduğunu görmüştür. Ödül ve ceza ile birlikte çevre ile olan ilişkiler çocuğun istenilen 

düzeyde şekillendiğini göstermektedir (Eryılmaz, 2016). Ayrıca çocuk oyunlarında 

yetişkin davranışlarını rol model aldıkları görülmektedir. Yapılan deney 

çalışmalarında sosyal modellerin gözlenip ya da gözlem yapmadan modele uygun 
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davranışlar ile uyarana uyumlu tepkiler verdiği ortaya koyulmuştur. Sonuç olarak rol 

modellerin davranış kalıplarına yön verdiği ve etkisinin fazla olduğu görülmüştür 

(Kan, 2014). 

  Bandura kimlik oluşumunda ve sosyalleşme sürecinde modelleme süreçlerinin 

temel olarak sosyal öğrenmenin etkili olduğunu belirtmektedir. Sosyal öğrenme 

kuramında kullanılan taklit ve gözlemsel öğrenme ile gündelik ilişkilerde davranış 

değişikliklerini etkilemektedir. Sosyal öğrenme içerisinde birey, bilişsel kapasitesi 

olan deneyimlerden etkilenen ve bu nedenle gelecekte bu deneyimlerin nasıl 

göstereceğine karar veren varlıktır. Bu kuram bireyin kendini örgütleyen, pozitif 

düşünen, kendini ve çevreyi de aktif biçimde etkileyen organizmalar olduğunu 

savunmaktadır. Albert Bandura, sadece pekiştirme ile değil, çevre ile etkileşimin bir 

sonucu olarak davranışların öğrenileceğini ve bilişin bu öğrenme sürecinde etkili 

olduğunu savunmaktadır (Bandura, 1969). 

Sosyal etkileşimin sonucu olarak bireyin kendi düşüncesini oluşturabildiğini 

savunan John Dewey bireylerin başka bireylerden öğrenebildiğini savunmaktadır 

(Williams, 2017). Lev Vygotsky’ ye göre gelişim sosyal ortamlarda oluşan 

etkileşimlerin bir sonucudur (Mishra, 2013). 

Sosyal öğrenme kavramını kullanan ilk kişi Julian Rotter olmuştur. Pekiştireç 

ve uyaranlar bireylerin kişilik oluşumunda ve davranışlarda etkili olduğunu 

söylemektedir (Mearns, 2004). 

Sosyal öğrenme kuramının 3 temel varsayımı bulanmaktadır (Nabavi, 2012).  

1. Davranışlar gözlem yapılarak öğrenilmektedir. Örneğin şiddet ve saldırgan   

davranış gibi. 

2. Davranışlar öğrenme sonucunda değişim göstermeyebilir.  

3. Öğrenme sürecinde ödül ya da ceza etkilidir.  

2.10.1.Sosyal Öğrenme Kuramının Tarihi Gelişimi  

John Dewey kişilerin birbirlerinden aktarımla öğrenmelerini savunmaktadır. 

Zihnin oluşumunu ve zihni toplumsal bir süreç olarak gören Dewey, sivil toplumun 
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devamı gibi okulların görülmesini ve öğrenci iş birliğiyle diğer bireyleri ilgileri 

doğrultusunda yönlendirerek toplumun bir üyesi gibi davranması gerektiğini 

savunmaktadır (Bayrakçı, 2007). Sosyal ortamda öğrenmeyi savunan diğer bir 

kuramcı olan Lev Vygotsky hayat boyu gelişim sürecinin bilişsel gelişime ulaştıran 

sosyal iletişim ve sosyal öğrenme durumuna bağlı olduğunu ifade etmiştir. Potansiyel 

gelişim alanı kavramını kullanarak Vygotsky sosyal ortamda öğrenmenin öğrenenin 

ilgisi doğrultusunda öğretici rehberliği ile olacağını savunmaktadır (Karaaslan ve 

Karaaslan, 2016). İlk Rotter tarafından 1950 yılında geliştirilen sosyal öğrenme 

kuramına daha sonraları Bandura ve Mischel büyük oranda katkıları olmuştur. 

Davranışçı kuramdan türeyen sosyal öğrenme kuramının temel öğeleri bulunmaktadır 

(Hogben and Byrne, 1998). 

2.10.2.Sosyal Öğrenme Kuramı ve Eğitimde Uygulanması 

İlk defa 1947 yılında sosyal öğrenme kavramını kullanan Julian Rotter’e göre 

insan, yaşamını etkileyen tecrübelerini etkileme becerisi olan bilinçli varlıklardır. 

Kişilik kavramı birey ve dış dünya arasında olan ilişkiyi temsil eder. Davranışları 

anlamak için insanın hem geçmişteki öğrenmeleri ve deneyimlerini hem de insanın 

bilincinde olduğu ve tepki verdiği uyaranları dikkate almak gerekmektedir (Mearns, 

2004). 

Albert Bandura sosyal öğrenme kuramını insanların nasıl öğrendiklerini 

açıklamak amacıyla geliştirmiştir ve bu gelişimi takiben ilk getirdiği yaklaşım biçimi 

sosyal davranışçılıktır. Sonralarda gözlem ve taklidin öğrenmede yetersiz kaldığını 

anlayan Bandura düşünme, bellek, dil ve eylemlerin sonuçlarını kestirimde bulunma 

ve değerlendirmeyi içine alan bilişsel süreçleri kapsayacak şekilde geliştirmiştir 

(Malone, 2002). Sosyal öğrenme kuramının temeli insanların kendi gelişimlerini 

sağlamaları için aktif katılımcılar olmalarıdır. 

2.10.2.1.Gösterip Yaptırma Yöntemi ve Kullanılan Teknikler 

Uygulama ve daha üst düzey hedef-davranış kazanımları arasında olan 

duyuşsal alanın değer verme, örgütleme, kişilik haline getirme, motor-beceri alanının 

bütün basamakları için gösterip yaptırma yöntemi kullanımı etkili olabilmektedir. Bu 

teknikleri sıralayacak olursak; gösterme tekniği, yaptırma tekniği, gösterme-yaptırma 
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tekniği, demonstrasyon tekniği, dramatizasyon tekniği, deney, gözlem, gezi, sergi, 

eğitici oyunlar, arkası yarın tekniği, yarışmalar, siz olsaydınız ne yapardınız? şiir 

yazma ve istasyon teknikleridir (Sönmez, 2015). 

2.10.3. Sosyal Öğrenme Kuramının Temel Kavramları  

Sosyal öğrenme kuramı dolaylı güdülenme, dolaylı duygusallık, sembolik 

pekiştirme, öznel ve sosyal pekiştireçler, dolaylı ceza ile dolaylı ödüllendirme gibi 

temel kavramlardan oluşur. 

Bandura öğrenmeyi sağlayan dolaylı yaşantıları beş maddede toplamıştır:   

1) Dolaylı Pekiştirme 

 2) Dolaylı Ceza 

 3) Dolaylı Güdülenme  

4) Dolaylı Duygu 

 5) Model Özellikleri   

1) Dolaylı Pekiştirme: Bir davranış pekiştirildiği modeli gözlemleyen diğer birey o 

modelin davranışını yani gözlemlenen modelin olumlu sonuç ile biten ve pekiştirilen 

davranışlarını sık ve kısa aralıklarla taklit etmektedir (Topses, 2009). 

2) Dolaylı Ceza: Olumsuz davranışlarının ceza ile sonuçlanması gözlemci 

bireylerin modelde gördüğü olumsuz davranışları yapmasını engeller (Çakır, 2011; 

Eryılmaz, 2016). 

3) Dolaylı Güdülenme: Modelin davranışları sonucunda elde ettiği kazançlar 

gözlemci bireyi bilgilendirmekle birlikte o kazanca sahip olma açısından güdüler.  

4) Dolaylı Duygu: Bireyler duyguların çoğunu gözlemleme yoluyla kazanırlar. 

Kendileri doğrudan zarar görmemiş olmalarına rağmen bazı hayvanlardan korkarlar. 

Bunun sebebi ise bu tür korkulara sahip olan model bireylerin gözlenmiş olmasıdır. 

Modeli gözleyen bireyler dolaylı bir yaşantı sonucu model bireyle aynı korkulara sahip 

olabilmektedirler (Topses, 2009). 
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  5) Model Özellikleri: Modelde gözlenen davranış sonuçları ile kalmayıp modelin 

o niteliklerini de model alarak davranış edime biçimidir. Model ve gözlemci özellikleri 

birbirine ne kadar benzerlik gösterse de gözlem yapan birey modelle benzer 

davranışlar sergilemektedir. Örneğin Modelin statüsü gözlemciden yüksek, düşük ya 

da eşit seviye de ise gözlemci bireyin modeli taklit etme davranışı da yüksek, düşük 

ve eşit seviyede olmaktadır (Çakır, 2011; Eryılmaz, 2016). 

Sosyal öğrenme kuramı başlıca 5 temel ilkeden oluşur. 

1) Karşılıklı Belirleyicilik   

2) Sembolleştirme Kapasitesi   

3) Öngörülük Kapasitesi 

4) Dolaylı Öğrenme Kapasitesi   

5) Öz Yargılama Kapasitesi 

1-Karşılıklı Belirleyicilik (Reciprocal Determinism): 

Davranış çevre ile bireyin karşılıklı etkileşimde bulunmaları sonucunda 

belirlenmektedir. Davranışın olması için çevre ve bireyin her zaman eşit etkileşimde 

olamayacakları bilinmektedir. Karşılıklı belirleyicilik 3 aşamada gerçekleşmektedir. 

a) Bireysel özellikler-Davranış İlişkisi: Birey davranışlarını şekillendiren yaş, 

cinsiyet vb. faktörlerin olduğu bireysel özellikler inanç, benlik, iç-dış denetimli 

bireylerin olmasıdır (Demir, Celasun,  Kaçkar, Üzümcü ve Şahin, 2014). 

b) Çevre- Bireysel özellikler: Beklenti, inanç, bilişsel yeterlilik ve duygusal 

isteklerini sosyal etki yoluyla geliştirilebilir bireyler olmasıdır (Demir ve ark, 2014). 

 c) Davranış- Çevre İlişkisi: Hayatın her gün değiştiğini ve bu süreçte davranış ve 

çevrenin birbirini etkilediğini ileri sürmektedir (Demir ve ark, 2014). 

2-Sembolleştirme Kapasitesi (Symbolizing Capability):  

Düşünme, konuşma sahip olan bireyler geçmişi hatırlayarak geleceği 

öngörebilmektedirler (Topses, 2009). Yaşanılan olaylar sembolleştirilebilip 
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yorumlanır ve bireyler hayatlarını bunlara göre sürdürebilmektedirler. Bireyler model 

aldıkları kişinin davranışlarını sembolleyerek anımsarlar. Bir davranışı göstermenin en 

iyi yolu sözel sembol ifadeleridir (Demir ve ark, 2014). 

3-Öngörülük Kapasitesi (Forethought Capability): 

Kişinin gerçekleştireceği davranışa yönelik kendini motive etme ve rehber 

oluşturma becerisine öngörülük kapasitesi denir. Bireyler başka bireylerin onlara nasıl 

davranacağını öngörerek hedeflerini oluşturup gelecek planlarını ona göre 

yapabilmektedirler (Demir ve ark, 2014). 

4-Dolaylı Öğrenme Kapasitesi (Vicarious Capability):  

Genelde davranışlar gözlemler sonucu öğrenilir (Topses, 2009). Taklit ve 

gözlem yolu ile öğrenme birbirinden farklıdır. Dikkat etme, akılda tutma, davranışı 

meydana getirme ve motivasyon gibi gözlem yoluyla öğrenme sürekleri 

bulunmaktadır (Demir ve ark, 2014). 

Dikkat gözlem yoluyla öğrenmenin ilk basamağı olup modelden alacağı 

davranışı doğru algılamasıdır. Akılda tutma, modelden alınan davranışı sembolleştirip 

kodlayarak hafızada depolamaktır. Meydana getirme, modelden aldığı davranışı 

bireyin sergilenmesi için o davranışa dönüştürebilmesi gerekir ve bunun yanı sıra 

gözlemcide davranışı sergileyebilmesi için öz-yeterlik kapasitesi olması 

gerekmektedir. Motivasyon, gözlemle davranış veya beceriler kazanabilen bireyler 

bunları davranışa dönüştürebilmeleri için güdülenmeye ihtiyaçları vardır (Topses, 

2009; Eryılmaz, 2016). 

5-Öz Yargılama Kapasitesi (Self-Reflective Capability): 

Birey gelecek zamanlarda karşılaşabilme ihtimali olan problemleri çözmek için 

başarılı olabilme inancına öz etkililik-yeterlilik denilmektedir. Birey kendi 

davranışlarını değerlendirerek kendini denetleme ve düşünce yeterliliğini gözden 

geçirebilmektedir. Bu durum ise bireye çalışmalarda başarı elde etmesini 

sağlamaktadır. Başarı performansı/başarılı deneyimler, dolaylı yaşantılar, sosyal ikna, 

psikolojik/duygusal durum öz-yeterlilik yargılarını etkileyen faktörlerdir (Topses, 

2009; Eryılmaz, 2016). 
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2.10.4.Sosyal Öğrenme Kuramının Eğitimde Uygulanması 

Sosyal öğrenme kuramından ortaya çıkan başarı kuramına göre insanların 

neden başarmak istedikleri bilinirse kişileri motivasyona yönlendirici stratejiler 

seçilebilir (Kan, 2014). Sosyal öğrenme derste öğrencinin kendi öğrenme başarısını 

arkadaşları içinde fark oluşturdukça yine arkadaşları arasında kabul görüldükçe 

başarının anlamı artmaktadır. Özellikle grup derslerinde sosyal öğrenmeye erişim 

sağlana bilinir ve öğretmen öğrencilerle daha fazla yakınlık kurabilir. Öğrenci grupta 

rahat ve aktif olarak etkinliklere katılım sağlamaktadır (Kan, 2014). Öğretmen hangi 

davranışı amaç edip öğrencilere kazandırmak istiyorsa dikkatlerini o model davranışa 

göre yönlendirmelidir. Sosyal öğrenme kuramında, öğretmenin model olması onun 

niteliğiyle doğru orantılıdır. Bu yüzden gerektiğinde öğretmen model olarak kendini 

sunabilmektedir. Çünkü yeni davranış kazanımlarında öğretmenin model olması 

önemli bir aşamadır. Kullanılan dil, sözcükler, davranış ve tutumlar öğrenciler 

tarafından model alınmaktadır. Çalışma planı, ilke ve öğrenciye karşı olan olumlu 

tutumlar model olma durumunda öğretmene katkı sağlamaktadır (Bayrakçı, 2007). 

Öğrenmenin gerçekleşmesi ve model alma çalışmalarında yapılması gerekenler 

şöyle sıralanmaktadır (Kan, 2014; Demir ve ark, 2014; Topses, 2009). 

Model olacak davranışlar belirlenmelidir.  

 • Oluşturulacak boyutlar bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmalı,  

 • Nezaket, saygı gibi davranış biçimleri belirlenmeli, 

 • Davranış biçimleri pekiştirilecek ya da ceza olarak belirlenip ona göre oluşturulmalı, 

1.  Davranışa uygun model belirlenmelidir. 

 • Çevreden ya da davranışı öğretecek kişi olabilir.  

 • Grup içinde arkadaşlardan biri olabilir,  

 • Kahramanlar, ünlüler vs. sembolik modeller olabilir.  

2.  Model olacak davranışın sunumu yapılmalıdır.  

• Model davranışın basit ve ilgi çekici olması öğrenci dikkatini arttırdığı için uygun 

model seçilir, 

• Zihinsel kodlama ile öğrencinin davranışları anımsaması sağlanır, 

• Kazanılan davranışların sergilenmesi sağlanır,  

• Davranışların sergilenmesi için uygun motivasyonlar verilir,  
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3. Model davranışın, fonksiyonel değerleri oluşturulmalıdır.  

• Model davranış olumlu olmalıdır,  

• Olumsuz davranışlar pekiştirilmemelidir,  

• Modelin davranış amaca uygun nitelikte olacak biçimde gösterilmelidir.  

Öz-yeterlik algısı sosyal öğrenme ilkelerine göre bireyin kendi öğrenme 

becerileri ve motivasyonuna göre düzenleme yapmasıdır ve bu durum bireyin 

entelektüel gelişimi için önemli olmaktadır. Öğrencilere yaşam boyu kendilerini 

eğitebilmeleri amacıyla gerekli imkanları sunmak ve kendilerine uygun düzenleme 

kapasitelerini kazanabilmelerini sağlamak eğitimin en büyük amaçları içinde yer 

almaktadır (Büyükörtürk, 2018; Bayrakçı, 2007; Eryılmaz, 2016). 
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3. YÖNTEM 

Bu bölüm araştırmanın modeli, çalışma grubu, çalışmada kullanılan veri 

toplama araçları ve istatiksel işlemlerden oluşmuştur. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, Sosyal Öğrenme Kuramının hafif düzeyde zihinsel yetersizliği 

olan çocukların zihin kuramı becerisine olan etkisini incelemek amacıyla yarı deneysel 

desende kurgulanmıştır. Deneysel desenlerin temel amacı, değişkenler arasındaki 

sebep-sonuç ilişkilerinin test edilmesidir (Büyüköztürk ve ark., 2012). Deneysel 

desenlerde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerinde olan etkileri 

araştırılır. Aynı zamanda bağımsız ve bağımlı değişkenler arası ilişkileri test etme ve 

açıklamada etkili bir yöntemdir (Karasar, 2009). Deneysel çalışmalar bilimsel 

yöntemlerde kesin sonuçlara ulaşmak için kullanılır. Ayrıca karşılaştırmalı çalışmalar 

yapabilmeleri için araştırmacıların ihtiyaç duydukları imkanları sunmakta ve 

uygulanan işlemlerin incelenebilmesini sağlamaktadır. Üç grupta incelenebilecek olan 

deneysel modeller gerçek deneysel modeller, yarı deneysel modeller ve deneme öncesi 

modeller olarak sıralanmaktadır (Büyükörtürk, 2018). Araştırmada yarı deneysel 

modelde, deney ve kontrol grupları homojen gruplardan oluşturulur (Karasar, 2009). 

Genellikle eğitim-araştırmaları okullarda bulunan sınıflardan doğrudan 

çalışma grubu olarak seçilmektedir. Bu nedenle çalışma grubunun homojen olarak 

seçilmesi mümkün değildir. Bu gibi durumlarda yarı deneysel model kullanılmaktadır 

(Gürbüz ve Şahin, 2017). Bu çalışma yarı deneysel model olarak desenlemiştir. 

Deneysel modellerde yapılan karşılaştırma çalışmalarında genelde ön test-son test 

kontrol gruplu modeller kullanılmaktadır. Bu araştırma ön test-son test eşitlenmiş 

gruplar kontrol gruplu yönteme uygun biçimde yapılmıştır. Büyüköztürk (2013)’ten 

alınan ön test-son test eşitlenmiş kontrol gruplu yarı deneysel desenin çalışmaya 

uyarlanmış şekli Şekil 3.1.’de gösterilmiştir. 
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Grup Ön Test İşlem Son test 

Deney  Zihin Kuramı 

Testleri 

Sosyal Öğrenme 

Kuramı 

Zihin Kuramı 

Testleri 

Kontrol  Zihin Kuramı 

Testleri 

x Zihin kuramı 

Testleri 

 

Şekil 3.1. Araştırmanın Ön Test-Son Test Eşitlenmemiş Kontrol Gruplu Yarı 

Deneysel Modelin Simgesi 

Şekil 3.1’de sunulduğu gibi araştırma kapsamında bir deney, bir kontrol olmak 

üzere iki grup oluşturulmuştur. Uygulama öncesinde deney ve kontrol gruplarında yer 

alan tüm çocukların Zihin Kuramı becerileri test edilmiştir. Araştırmada iç geçerliği 

güçlendirmek için zihin kuramı deney ve kontrol grubu ön test karşılaştırılması 

yapılmıştır. Araştırmada deney grubundaki çocuklara Sosyal Öğrenme Kuramı 8 hafta 

boyunca haftada 2 kez olmak üzere toplam 16 oturum uygulanmıştır.  Kontrol grubuna 

herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Deney grubuna uygulanan sosyal öğrenme 

kuramı araştırmacı ve iki öğretmen tarafından yapılmıştır.  Araştırmada geçerlik ve 

güvenirliğin sağlanması için ön test ve son testler verileri iki gözlemci tarafından 

alınmıştır. Araştırmada performans etkisini düşürmek için araştırma mümkün olduğu 

kadar kısa bir süre içinde tamamlanmıştır. Araştırmada ayrıca öğrencilerde 

oluşabilecek herhangi bir performans kaygısı için sınıf ortamında çalışmanın amacı 

net bir şekilde açıklanmıştır.  

3.2. Çalışma Grubu   

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İstanbul 

İli Beyoğlu İlçesi’ndeki bir özel eğitim kurumuna devam eden toplam 30 çocuk 

oluşturmaktadır. Deney grubunda 15, kontrol 15 toplam 30 çocuk araştırmaya dahil 

edilmiştir. Araştırmada her grupta 3 çocuk veri kaybı olasılığına karşın yedek olarak 

bulundurulmuştur. Deneysel araştırmalarda her grupta 15’er denek gibi az sayıda 

denek olması sonuçların geçerli olmasını sağlayabilir (Arlı ve Nazik, 2001). Karasar, 

(2005) yarı ve deneysel çalışmalarda örneklem sayısının düşük olabileceğini 

vurgulamıştır. Araştırma özel eğitim kurumunda rehberlik odasında 

gerçekleştirilmiştir. Özel eğitim kurumundan gerekli izinler alınarak araştırma 

yürütülmüştür. Ayrıca, Aile İzin Formu kullanılarak ailelere araştırmanın amacına ve 
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sürece ilişkin bilgi verilerek ve ailelerden gönüllülük esasına dayanarak çocuklarının 

araştırmaya katılmaları konusunda izin alınmıştır. Araştırmanın örneklemi 

oluşturulurken özel eğitim öğretmenlerinden destek alınmamıştır. Çalışma grubu 

araştırmada deney ve kontrol gruplarının birbirlerinin performanslarından 

etkilenmemesi için gruplar farklı sınıflardan seçilmiştir.   

3.3. Veri Toplama Araçları 

3.3.1. Kişisel Bilgi Form 

Araştırmada çocuklar ve ailelerine ilişkin sosyodemografik bilgilerini 

saptayabilmek amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu 

kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda 10 soru bulunmaktadır. Araştırmada çocukların 

cinsiyet yaş, kardeş sayısı, ailelerin gelir durumu, anne eğitim düzeyi, baba eğitim 

düzeyi gibi demografik bilgiler yer almaktadır.  Kişisel bilgi formu her katılımcı için 

araştırmacı tarafından aile ve öğretmen aracılığıyla doldurulmuştur.  

3.3.2. Zihin Kuramı Testleri  

Araştırmada zihin kuramı ölçümlerinde Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi 

(Smarties), Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi (Ann-Sally Paradigması) ve 

İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi (Martha-Oliver Paradigması) kullanılmıştır.  

Zihin Kuramı testleri 2004 yılında Wellman ve Liu tarafından geliştirilmiştir. 

Ülkemizde zihin kuramı testlerin güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları yapılmıştır. 2014 

yılında Altıntaş, 2008 yılında Hutchins, Prelock, Chace 4,5 ile 12 yaşları arasında sözel 

becerileri olan ve olmayan otizm tanılı çocuklar için geliştirdikleri çocuklar için zihin 

kuramı Test Bataryası 4 ve 5 yaş çocukları için Türkçeye uyarlayarak geçerlik ve 

güvenirlik çalışmalarını yapmıştır. Ayrıca, zihin kuramı hikayeleri testinin geçerliği 7 

– 12 yaş Türk çocukları arasında 4 fiziksel 4 sosyal hikaye ile sağlanmıştır (Çinbay, 

2019). Zihin Kuramı hikayeleri testinin Türk çocukları için uyarlama çalışmaları 

kapsamında test önce Türkçeye çevrilmiş olup, daha sonra güvenirlik ve geçerlik 

çalışmaları yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma 4- 6 yaş grubu normal 

gelişim gösteren çocuklar ile 4-8 yaş grubu zihinsel yetersizliği ve otizmli çocuklarda 

da uygulanmıştır. Çalışmada, İstanbul ili Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan 
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devlete bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları ile danışmanlık ve 

rehabilitasyon merkezine devam eden zihinsel yetersizliği olan ve otizm tanılı 

çocuklara uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Zihin Kuramı hikayeleri testinin 

güvenirlik ve geçerlilik ölçütlerini sağladığı bulunmuştur. Zihin Kuramı testlerinin 

Cronbach alfa değerleri 0,80 olarak bulunmuştur (Sarı Taymaz, 2011).  

3.3.2.1 Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi 

Bu testte çocuklara, reklamlarda sıklıkla yer alan ve hepsinin tanıyabileceği bir 

şeker kutusu gösterilmiştir. Çocuklara kutunun içinde ne olduğunu düşündüğü 

sorulmuş ve neden böyle düşündüğünü açıklaması istenir. Daha sonra çocuğa kutunun 

içinde aslında şeker değil pastel boyalar olduğu gösterilmiştir. Daha sonra çocuğa 

kutunun içinde ne olduğunu görmemiş başka bir çocuğa aynı şekilde, aynı soru 

sorulduğunda çocuğun ne cevap vereceği sorulmuştur. Çocuk “şeker” cevabını verirse 

2 puan alarak testi geçmiş, bilemezse 1 puan alır (Gopnik, 2003).  

3.3.2.2 Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi (Ann-Sally Paradigması) 

“Beklenmedik yer değişikliği görevi” olarakta adlandırılan bu görevde 

araştırmacı iki farklı oyuncak bebek, iki farklı renkte kutu ve bir pinpon topu 

kullanılmıştır. Hikayenin orijinalinde kullanılan Sally ve Ann isimleri Ayşe ve Ali 

olarak değiştirilmiştir. Hikayeye göre, Ayşe ve Ali aynı odada oyun oynamaktadır. 

Ali’nin bir sarı kutusu Ayşe’nin ise kırmızı kutusu vardır. Ali ve Ayşe bir süre pinpon 

topuyla oynarlar ve Ali dışarda arkadaşlarıyla oynamak istediğini söyler. Ali pinpon 

topunu sarı kutuya koyar ve odadan ayrılır. Ayşe ise Ali dışardayken sarı kutudan topu 

alır ve kırmızı kutuya koyar. Bir süre sonra Ali tekrar eve gelir. Hikaye okunduktan 

sonra çocuklara ‘topun ilk başta nerede olduğu?,  topun şuan nerede olduğu?’ kontrol 

soruları sorulur. Kontrol sorularına doğru cevap veren çocuklarla teste devam edilir. 

Daha sonra çocuklara “Ali şuan gerçekte topun nerede olduğunu biliyor mu?”, “ Ali 

şuan topun nerede olduğunu düşünüyordur?” ve “Ali geri döndüğünde topunu bulmak 

için ilk önce nereye bakar? Sarı kutuya mı yoksa kırmızı kutuya mı bakar?” olmak 

üzere üç soru yöneltilir. Çocuklar doğru cevapladıkları her bir soru için 2 puan alır. 

Hiçbir soruyu cevaplayamayan çocuklar ise 1 puan alır (Flavell et al., 1986). 
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3.3.2.3 İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi (Martha-Oliver Paradigması)  

İkinci dereceden yanlış kanı atfı testinde araştırmacı iki farklı oyuncak bebek, 

üç farklı renkte kutu ve bir pinpon topu (kurabiyeymiş gibi) kullanılır (Stone et al., 

1998). Hikaynin orijinalinde kullanılan Martha ve Oliver isimleri Ayşe ve Ali olarak 

değiştirilmiştir. Hikayeye göre Ali ve Ayşe mutfaktadır. Ali kırmızı dolaptan aldığı 

kurabiye kutusundan birkaç kurabiye yedikten sonra kurabiyeleri tekrar kırmızı dolaba 

koyar ve mutfaktan gider. Ayşe, Ali mutfakta değilken kırmızı dolabı acar 

kurabiyelerden biraz yer ve kurabiyeleri beyaz dolaba koyar. Ancak bu sırada mutfakta 

olup biten her şeyi Ali mutfak kapısının deliğinde izlemektedir ve Ayşe’nin 

kurabiyelerin yerini değiştirerek beyaz dolaba koyduğunu görür. Ayşe tekrar yerine 

oturduktan sonra Ali mutfağa gelir. Bu hikâyede çocuğa inanç sorusu olarak, Ayşe’nin 

Ali’nin kurabiyelerin nerede olduğunu düşündüğü sorulur. Eylem sorusu olarak ise, 

Ayşe’nin Ali’nin kurabiyeleri nerede arayacağını düşündüğü sorulur. Bu araştırmada 

her iki kuklanın da birbirlerinin düşüncelerine yönelik inanç ve eylem soruları 

sorulduğundan çocuklara toplam 4 soru yöneltilir.  Çocuklara doğru bildikleri her 

sorudan 2 yanlış sorulara 1 puan verilir (Wellman et al., 2001). 

3.4. Sosyal Öğrenme Kuramının Uygulanması  

Araştırmaya dâhil edilen her çocuk Zihin Kuramı ön test yapıldıktan sonra 

öğrenci rehberlik odasına alınmıştır. Araştırmanın uygulama aşamasında kullanılacak 

pekiştireçlerin belirlenmesi için uygulama öncesinde her çocuk için bir pekiştireç 

değerlendirme oturumu gerçekleştirilmiştir.  

Zihin Kuramı testleri iki öğretmen tarafından model olarak katılımcının 

gözlemi sırasında yapılmıştır. Çocuk, iki öğretmeni Zihin kuramı testlerini uygularken 

gözlemlemiştir. Bu gözlem sırasında çocuk sırasıyla Zihin Kuramı testlerini 

gözlemlemiş ve araştırmacının kontrolü dahilinde süreç yürütülmüştür. Zihin Kuramı 

testinde başarılı ve başarısız olan diğer öğretmene öğrenmeyi kolaylaştıran sosyal 

öğrenme kuramının beş maddesi, dolaylı pekiştirme, dolaylı ceza, dolaylı güdüleme, 

dolaylı duygu ve model özellikleri uygulanmıştır. 
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Rehberlik odasına alınan çocuk zihin kuramı testlerini uygulayan iki öğretmeni 

gözlemlemiştir. Araştırmacı tarafından çocuğun tüm sürece odaklanıp odaklanmadığı 

dikkatle izlenmiştir. Eğer öğrencinin odağı değişirse uygulama durdurulmuş ve tekrar 

edilmiştir. Uygulama esnasında çocuk tarafından soru sorulduysa uygulama 

durdurulmuş ve açıklama yapılmıştır. Tüm süreç araştırmacı tarafından kontrol altına 

alındıktan sonra uygulama başlatılmıştır. 

Zihin Kuramı testleri sırasıyla, Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi ve İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi iki öğretmen 

tarafından hikayelerde anlatıldığı şekliyle uygulamalı olarak yapılmıştır. 

Hikaye uygulandıktan sonra çocuklara (model öğretmen)‘topun ilk başta 

nerede olduğu?,  topun şuan nerede olduğu?’ kontrol soruları sorulur. Kontrol 

sorularına doğru cevap veren çocuklarla (model Öğretmen) teste devam edilir. Daha 

sonra çocuklara (model öğretmen) “Ali şuan gerçekte topun nerede olduğunu biliyor 

mu?”, “ Ali şuan topun nerede olduğunu düşünüyordur?” ve “Ali geri döndüğünde 

topunu bulmak için ilk önce nereye bakar? Sarı kutuya mı yoksa kırmızı kutuya mı 

bakar?” olmak üzere üç soru yöneltilir. 

Zihin Kuramı testinde başarılı olan diğer öğretmen olumlu pekiştirilmiştir 

(Dolaylı pekiştirme). Bunun için modele pekiştireç olarak çikolata verilmiştir (Dolaylı 

Güdüleme). Burada davranış pekiştirilerek öğretmeni gözlemleyen öğrenci 

öğretmenin davranışını yani gözlemlenen modelin olumlu sonuç ile bitiğini 

gözlemlemiş ve pekiştirilen davranışı model almıştır. Bu süreç çocuk, model olan 

öğretmeni doğru model alana kadar tekrar etmiştir. Üst üste kararlı veri (üç defa) 

alındıktan sonra diğer aşamaya dolaylı cezaya geçilmiştir. Diğer aşamalarda benzer 

şekilde yürütülmüştür.  

Model, başarısız olmuşsa ceza verilmiştir (Dolaylı ceza). Doğru cevap 

verilmediği için daha önceden (Tepkinin bedeli) verilen pekiştireç geri 

alınmıştır. Burada olumsuz davranış (yanlış yanıt) ceza ile sonuçlandırılarak öğrenci 

modelde gördüğü olumsuz davranışları (yanlış yanıt) yapması engellenmiştir. Zihin 

Kuramı testleri tekrar edilerek bu sefer model doğru cevap vererek tekrar ödülü 

kazanmıştır. Üst üste kararlı veri (üç defa) alındıktan sonra diğer aşamaya dolaylı 

duyguya geçilmiştir. 
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Zihin Kuramı testi tekrar yapılmış ve başarısız olan modele ödül geri alınarak 

olumsuz bir duygu yaratılmış (Başarısız olduğu modele söylenmiş ve jest ve 

mimiklerle pekiştirilmiştir) ardından test tekrar edilmiş ve model bu sefer doğru cevap 

vermiştir. Burada çocuk modelin duygularını gözlemlemesi sağlanmış ve dolaylı 

oluşan duygular oluşturulmuştur. Model olan öğretmen olumlu duygularını açıklamış 

ve kendini mutlu hissettiği davranışsal (başını okşama) ve sözel (bravo, çok 

başarılıydın, aferin) olarak belirtmiştir (Dolaylı Duygu). Model olan bir öğretmen 

olması nedeniyle testte daha başarılı olması sağlanmak istenmiştir (Şekil 3.2).  Bu 

aşamalar her öğrenci için ayrı ayrı uygulanmış ve ardından Zihin Kuramı son test 

uygulanmıştır. Gözlemciler son testi birbirinden bağımsız olarak veri almışlardır.  
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Şekil 3.2. Sosyal Öğrenme Kuramı işlem basamakları 

 

Zihin Kuramı testlerinin uygulanması (ön 

test) 

Zihin Kuramı testleri öğretmen 

tarafından model olunması 
Zihin Kuramı testlerini çocuk 

tarafından model alınması 

Sosyal Öğrenme Kuramının 

öğretmen tarafından uygulanması  

Zihin Kuramı testleri model 

tarafından başarılı ise 

pekiştireç verilmesi (Dolaylı 

Pekiştireç) 

Zihin Kuramı testleri model 

tarafından başarısız ise ceza 

verilmesi (Dolaylı Pekiştireç) 

Zihin Kuramı testleri model 

tarafından başarılı ise olumlu 

duygular söylenmiştir (Dolaylı 

Duygu) 

Zihin Kuramı testleri model 

tarafından başarısız ise 

olumsuz duygular söylenmiştir 

(Dolaylı Duygu) 

Zihin Kuramı testlerinin uygulanması (son 

test) 
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3.5.Bağımsız Değişken  

Araştırmanın bağımsız değişkeni Sosyal Öğrenme Kuramı olarak 

belirlenmiştir.  

3.6.Bağımlı Değişken  

Araştırmanın bağımlı değişkeni Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi olarak 

belirlenmiştir.  

3.7.Verilerin Toplanması  

Bu araştırma için gerekli literatür çalışması yapılarak zihinsel yetersizliği olan 

çocukların zihin kuramı becerileri ile ilgili çalışmaların kısıtlılığı görülmüştür. 

Araştırmanın bilimsel dayanağı gözetilerek araştırma tez önerisi hazırlanmış ve idari 

izinler alınmıştır. Araştırmanın etik kurul onay Biruni Üniversitesi Girişimsel 

Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı’ndan alınmıştır.  

Araştırmaya dâhil edilen çalışma grubunun ailelerden çocuklarının araştırmaya 

katılmalarına dair gerekli izinler alınmıştır. Araştırmada görev yapacak öğretmenlerle 

çalışmanın nasıl yapılacağı ile ilgili model çalışmalar yapılmıştır. Zihin Kuramı testleri 

ve sosyal öğrenme kuramının nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Gözlemciler veri toplama 

ile ilgili çalışmaları yapmış ve gerekli formları hazırlamışlardır.  

Araştırma öncesinde özel eğitim kurumunda öğrenim gören çocukların 

sınıflarında aileler ve öğretmenlerinden izin alınarak araştırmanın amacı, içeriği ve 

uygulanacak test ve uygulamalar ile ilgili bilgilendirilme araştırmacı tarafından 

yapılmıştır.  Araştırmaya katılmanın zorunlu olmadığı, istedikleri zaman çalışmayı 

sonlandırabilecekleri bilgisi verilmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 

öğrencilerden araştırmaya uygun öğrenciler sosyodemografik özelliklerin yer aldığı 

Kişisel Bilgi Formu doldurulmuştur. Öğrencilerden 15 deney ve 15 kontrol grup 

atandıktan sonra zihin kuramı testleri her öğrenciye uygulanmıştır. Deney grubunda 

sosyal öğrenme kuramı 2019-2020 eğitim öğretim bahar döneminin ilk sekiz haftası 

içerisinde ocak-şubat ayında yapılmıştır.   
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Zihin Kuramı Ölçeği çocuklara bireysel olarak uygulanmıştır. Araştırmaya 

katılan çocuklar odaya ilk alındığında araştırmacı kendini tanıtarak ve çocukla kısa bir 

sohbet yaparak çocukların ortama uyum sağlamaları için zaman tanımıştır. Daha sonra 

araştırmacı tarafından çocuklara “Öncelikle bu çalışmaya katıldığın için sana çok 

teşekkür ederim. Şimdi sana önümdeki resimli kartlar ve oyuncaklarla bazı hikayeler 

anlatacağım ve bu hikayelerle ilgili sorular soracağım. Senden istediğim beni 

dikkatlice dinlemen ve sorduğum sorulara cevap vermen. Senin verdiğin cevapları da 

bu forma kaydedeceğim. Anlayamadığın hikâye olduğunda tekrar anlatabilirim.” 

diyerek uygulama ile ilgili kısa bilgilendirme yapılmıştır. Uygulama esnasında 

çocukların ölçekteki görevlere vermiş oldukları cevaplar değerlendirme formuna 

anında yazılı olarak kaydedilmiştir. Uygulama sekiz hafta sürecinde haftada iki kez 

25’er dakikalık toplamda 16 oturum yapılmıştır. Uygulama sonunda deney ve kontrol 

grubuna zihin kuramı testler yapılmıştır. Kararlı veri için son test iki kez yapılmıştır. 

Uygulama süreci çizelgesi aşağıda sunulmuştur. 

Haftala

r  

Oturumla

r  Uygulamalar  

Ölçüm / 

Değerlendirme  

1.hafta  

1 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi  

Ön test   

2 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

Model olma  

2.hafta 

3 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

Model olma  

4 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

Model olma  

3.hafta 

5 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

 Model alma 

6 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

 Model alma 

 

Şekil 3.3. Uygulama Çizelgesi  
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4.hafta  

7 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

 Model alma 

8 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

 Model alma 

5.hafta  

9 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

 Model alma 

10 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

 Model alma 

6.hafta 

11 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

 Model alma 

12 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

  

7.hafta 

13 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

 Model alma 

14 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

 Model alma 

8.hafta 

15 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

Son test  

16 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

Son test  

 

Şekil 3.3. Uygulama Çizelgesi (devamı) 
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3.8. Gözlemciler Arası Uyum 

Tablo 3.1. Araştırmada Kullanılan Zihin Kuramı Testlerin Duyarlılık ve Özgüllük 

Kappa Analiz Sonuçları 

Gruplar Ölçekler Sayı/% Yanlış Doğru Toplam 

 

 

Deney 
Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi 

Doğru 

Sayı 32 2 4 

% 84,0 7,1 13,3 

Yanlış 

Sayı 8 26 26 

% 0,0 92,9 86,7 

 

Toplam 

Sayı 38 28 30 

% 100,0 100,0 100,0 

 

 

Kontrol 
Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi 

Yanlış 

Sayı 34 6 40 

% 85,0 100,0 87,0 

Doğru 

Sayı 6 0 6 

% 15,0 0,0 13,0 

Toplam    

Sayı 40 6 46 

%    100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Deney 

Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

Yanlış 

Sayı 2 0 2 

% 33,3 0,0 6,7 

Doğru 

Sayı 4 24 28 

% 66,7 100,0 93,3 

 

Toplam 

Sayı 6 24 30 

% 100,0 100,0 100,0 

 

 

Kontrol 
Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

Yanlış 

Sayı 37 3 40 

% 92,5 50,0 87,0 

Doğru 

Sayı 3 3 6 

% 7,5 50,0 13,0 

 

Toplam 

Sayı 40 6 46 

% 100,0 100,0 100,0 

 

 

Deney 
İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

Yanlış 

Sayı 2 37 6 

% 100,0 92,5 20,0 

Doğru 

Sayı 0 40 24 

% 0,0 85,7 80,0 

 

Toplam 

Sayı 2 28 30 

% 100,0 100,0 100,0 

 

 

Kontrol 
İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

Yanlış 

Sayı 21 0 21 

% 52,5 0,0 45,7 

Doğru 

Sayı 19 6 25 

% 47,5 100,0 54,3 

 

Toplam 

Sayı 40 6 46 

% 100,0 100,0 100,0 
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Araştırmada elde edilen sonuçlara göre deney grubunun Beklenmedik İçerik 

Değişikliği Görevi testinde 28 katılımcıdan 26’sı Beklenmedik İçerik Değişikliği 

Görevi testinde doğru bir biçimde sınıflandırmıştır. Bu Beklenmedik İçerik Değişikliği 

Görevi testinin yüzde 92,9’luk (26/28) bir duyarlılığı temsil etmektedir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre deney grubunun Beklenmedik İçerik 

Değişikliği Görevi testinde 38 katılımcıdan 32’sı Beklenmedik İçerik Değişikliği 

Görevi testinde doğru bir biçimde sınıflandırmıştır. Bu Beklenmedik İçerik Değişikliği 

Görevi testinin yüzde 84,0’lık bir özgüllüğü temsil etmektedir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre kontrol grubunun Beklenmedik İçerik 

Değişikliği Görevi testinde 6 katılımcıdan 6’sı Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi 

testinde doğru bir biçimde sınıflandırmıştır. Bu Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi 

testinin yüzde 100,0’luk (6/6) bir duyarlılığı temsil etmektedir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre kontrol grubunun Beklenmedik İçerik 

Değişikliği Görevi testinde 40 katılımcıdan 34’ü Beklenmedik İçerik Değişikliği 

Görevi testinde doğru bir biçimde sınıflandırmıştır. Bu Beklenmedik İçerik Değişikliği 

Görevi testinin yüzde 85,0’lık bir özgüllüğü temsil etmektedir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre deney grubunun Birinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi testinde 24 katılımcıdan 24’sı Birinci Dereceden Yanlış Kanı 

Atfı Görevi testinin doğru bir biçimde sınıflandırmıştır. Bu Birinci Dereceden Yanlış 

Kanı Atfı Görevi testinin yüzde 100,0’lük (24/24) bir duyarlılığı temsil etmektedir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre deney grubunun Birinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi testinde 6 katılımcıdan 2’si Birinci Dereceden Yanlış Kanı 

Atfı Görevi testinde doğru bir biçimde sınıflandırmıştır. Bu Birinci Dereceden Yanlış 

Kanı Atfı Görevi testinin yüzde 33,3’lik bir özgüllüğü temsil etmektedir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre kontrol grubunun Birinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi testinde 6 katılımcıdan 3’ü Birinci Dereceden Yanlış Kanı 

Atfı Görevi testinde doğru bir biçimde sınıflandırmıştır. Bu Birinci Dereceden Yanlış 

Kanı Atfı Görevi testinin yüzde 50,0’lük (6/3) orta düzey bir duyarlılığı temsil 

etmektedir.  
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Araştırmada elde edilen sonuçlara göre kontrol grubunun Birinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi testinde 40 katılımcıdan 37’si Birinci Dereceden Yanlış Kanı 

Atfı Görevi testinde doğru bir biçimde sınıflandırmıştır. Bu Birinci Dereceden Yanlış 

Kanı Atfı Görevi testinin yüzde 92,5’lik bir özgüllüğü temsil etmektedir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre deney grubunun İkinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi testinde 40 katılımcıdan 37’si İkinci Dereceden Yanlış Kanı 

Atfı Görevi testinde doğru bir biçimde sınıflandırmıştır. Bu İkinci Dereceden Yanlış 

Kanı Atfı Görevi testinin yüzde 92,5’lik (37/40) bir duyarlılığı temsil etmektedir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre deney grubunun İkinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi testinde 2 katılımcıdan 2’si İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı 

Görevi testinde doğru bir biçimde sınıflandırmıştır. Bu İkinci Dereceden Yanlış Kanı 

Atfı Görevi testinin yüzde 100,0’lük bir özgüllüğü temsil etmektedir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre kontrol grubunun İkinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi testinde 6 katılımcıdan 6’sı İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı 

Görevi testinde doğru bir biçimde sınıflandırmıştır. Bu İkinci Dereceden Yanlış Kanı 

Atfı Görevi testinin yüzde 100,0’lük (6/6)  bir duyarlılığı temsil etmektedir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre kontrol grubunun İkinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi testinde 40 katılımcıdan 21’i İkinci Dereceden Yanlış Kanı 

Atfı Görevi testinde doğru bir biçimde sınıflandırmıştır. Bu İkinci Dereceden Yanlış 

Kanı Atfı Görevi testinin yüzde 52,5’lik bir özgüllüğü temsil etmektedir.  

Bu bulgular, araştırmada kullanılan Zihin Kuramı testlerinin, grubunun 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi ve 

İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi becerileri olan ve olmayan katılımcılardan 

sınıflandırılan vakalar bağlamında yüksek düzeyde duyarlılığı ve özgüllüğü temsil 

ettiğini göstermektedir.  
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Tablo 3.2. Zihin Kuramı Testleri Gözlemciler Arası Kappa Uyum Ölçümü Analiz 

Sonuçları 

Gruplar Ölçekler  Uyum Değer p 

Deney  Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi 
Kappa Uyum Ölçümü ,744 ,003 

n 15  

Kontrol Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi 
Kappa Uyum Ölçümü ,884 ,010 

n 15  

Deney  
Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı 

Görevi 

Kappa Uyum Ölçümü ,924 ,002 

n 15  

Kontrol 
Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı 

Görevi 

Kappa Uyum Ölçümü ,854 ,001 

n 15  

Deney  
İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı 

Görevi 

Kappa Uyum Ölçümü ,964 ,003 

n 15   

Kontrol  
İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı 

Görevi 

Kappa Uyum Ölçümü ,834 ,010 

n 15  

 

Araştırma bulguları deney grubu Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi 

testinin gözlemciler arası Kappa Uyum Ölçümü değerinin, 744 olduğunu, elde edilen 

anlamlılık düzeyinin p= 003, <. 05 olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, Beklenmedik 

İçerik Değişikliği Görevi testinin gözlemciler arası Kappa Uyum Ölçümü değerinin 

yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu duruma göre gözlemcilerin verdiği puanların 

kendi içerisinde tutarlılık gösterdiği ve benzer sonuçlara işaret ettiği görülmüştür. 

Araştırma bulguları kontrol grubu Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi 

testinin gözlemciler arası Kappa Uyum Ölçümü değerinin, 884 olduğunu, elde edilen 

anlamlılık düzeyinin p= 010, <. 05 olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, Beklenmedik 

İçerik Değişikliği Görevi testinin gözlemciler arası Kappa Uyum Ölçümü değerinin 

yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu duruma göre gözlemcilerin verdiği puanların 

kendi içerisinde tutarlılık gösterdiği ve benzer sonuçlara işaret ettiği görülmüştür. 

Araştırma bulguları deney grubu Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

testinin gözlemciler arası Kappa Uyum Ölçümü değerinin, 924 olduğunu, elde edilen 

anlamlılık düzeyinin p= 002, <. 05 olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi testinin gözlemciler arası Kappa Uyum Ölçümü 

değerinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu duruma göre gözlemcilerin verdiği 
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puanların kendi içerisinde tutarlılık gösterdiği ve benzer sonuçlara işaret ettiği 

görülmüştür. 

Araştırma bulguları kontrol grubu Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

testinin gözlemciler arası Kappa Uyum Ölçümü değerinin, 854 olduğunu, elde edilen 

anlamlılık düzeyinin p= 001, <. 05 olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi testinin gözlemciler arası Kappa Uyum Ölçümü 

değerinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu duruma göre gözlemcilerin verdiği 

puanların kendi içerisinde tutarlılık gösterdiği ve benzer sonuçlara işaret ettiği 

görülmüştür. 

Araştırma bulguları deney grubu İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

testinin gözlemciler arası Kappa Uyum Ölçümü değerinin, 964 olduğunu, elde edilen 

anlamlılık düzeyinin p= 003, <. 05 olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi testinin gözlemciler arası Kappa Uyum Ölçümü 

değerinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu duruma göre gözlemcilerin verdiği 

puanların kendi içerisinde tutarlılık gösterdiği ve benzer sonuçlara işaret ettiği 

görülmüştür. 

Araştırma bulguları kontrol grubu İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

testinin gözlemciler arası Kappa Uyum Ölçümü değerinin, 834 olduğunu, elde edilen 

anlamlılık düzeyinin p= 010, <. 05 olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi testinin gözlemciler arası Kappa Uyum Ölçümü 

değerinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu duruma göre gözlemcilerin verdiği 

puanların kendi içerisinde tutarlılık gösterdiği ve benzer sonuçlara işaret ettiği 

görülmüştür. 

3.6. Verilerin Analizi 

Verilerin toplanma aşaması bittikten sonra, Sosyal Bilimler İçin İstatistik 

Program (SPSS) 25 00 paket programı kullanılarak tüm veriler madde bazında 

hücrelere girilmiş ve ölçeklerden elde edilen toplam puanlar alınmıştır.  

Kişisel bilgi formundan elde edilen veriler Betimsel Analiz yöntemi ile 

çocukların ve ailelerinin sosyodemografik bilgileri, cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, gelir 

durumu ve anne-babanın eğitim durumu frekans ve yüzdelik dağılımları elde 
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edilmiştir. Zihin Kuramı Testi ve Sosyal Öğrenme Kuramı uygulamasından elde edilen 

veriler deney ve kontrol grubundaki uygulama öncesinde ve sonrasında anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Deney ve kontrol gruplardaki çocukların 

ön test karşılaştırmalar için ilişkili ölçümlerde Mann Whitney-U testi, ilişkili örneklem 

ön test-son test karşılaştırmalarda ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. 

Gözlemciler arası veriler ise Kappa Uyum Testi ile analiz edilmiştir. Son olarak 

araştırmada elde kullanılan ölçeklerin güvenirliği için Güvenirlik Analizleri 

yapılmıştır.  Sonuçlar %95 güven aralığında, p <0,05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın amacına yönelik sorularına ilişkin elde edilen bulgular, 

araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliği ve ölçeklerin normallik analizlerine yer 

verilmiştir. 

Tablo 4.1. Katılımcıların Sosyodemografik Bilgilerine İlişkin Betimsel İstatistik 

Analiz Sonuçları 

Gruplar n % 

Cinsiyet  

Deney  

 

Kız 8 53,3 

Erkek 7 46,7 

Total 15 100,0 

Kontrol 

Kız 10 66,7 

Erkek 5 33,3 

Toplam 15 100,0 

Sınıf Düzeyi 

Deney 

 

6.sınnıf 3 20,0 

7.sınıf 7 46,7 

8.sınıf 5 33,3 

Toplam 15 100,0 

Kontrol 

6.sınnıf 1 6,7 

7.sınıf 9 60,0 

8.sınıf 5 33,3 

Toplam 15 100,0 

Kardeş Sayısı 

Deney  

Bir Kardeş 1 6,7 

İki Kardeş 7 46,7 

Üç Kardeş 5 33,3 

Dört Kardeş 2 13,3 

Toplam 15 100,0 

Kontrol 

İki Kardeş 8 53,3 

Üç Kardeş 2 13,3 

Dört Kardeş 2 13,3 

Beş ve Üzeri 3 20,0 

Toplam 15 100,0 

Gelir  

Deney  

Düşük 5 33,3 

Orta 9 60,0 

Yüksek 1 6,7 

Toplam 15 100,0 

Kontrol 

Düşük 3 20,0 

Orta 11 73,3 

Yüksek 1 6,7 

Toplam 15 100,0 
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Tablo 4.1. Katılımcıların Sosyodemografik Bilgilerine İlişkin Betimsel İstatistik 

Analiz Sonuçları (devamı) 

Anne Eğitim 

Deney 

İlkokul 6 40,0 

Ortaokul 3 20,0 

Lise 3 20,0 

Üniversite ve Üzeri 3 20,0 

Toplam 15 100,0 

Kontrol 

İlkokul 3 20,0 

Ortaokul 1 6,7 

Lise 9 60,0 

Üniversite ve Üzeri 2 13,3 

Toplam 15 100,0 

Baba Eğitim 

Deney 

İlkokul 5 33,3 

Ortaokul 4 26,7 

Lise 2 13,3 

Üniversite ve Üzeri 4 26,7 

Toplam 15 100,0 

Kontrol 

İlkokul 3 20,0 

Ortaokul 3 20,0 

Lise 5 33,3 

Üniversite ve Üzeri 4 26,7 

Toplam 15 100,0 

Yaş  

Deney  

10-12 7 46,7 

13-16 8 53,3 

Total 15 100,0 

Kontrol 

10-12 8 53,3 

13-16 7 46,7 

Toplam 15 100,0 

 

Araştırmada deney grubu kız katılımcı sayısı 8(%53,3), deney grubu erkek 

katılımcı sayısı 7(%46,7), kontrol grubu kız katılımcı sayısı 10(%66,7), kontrol grubu 

erkek katılımcı sayısı 5(%33,3), deney grubu sınıf düzeyi 6. sınıf katılımcı sayısı 

3(%20,0), deney grubu sınıf düzeyi 7. sınıf katılımcı sayısı 7(%46,7), deney grubu 

sınıf düzeyi 8. sınıf katılımcı sayısı 5(%33,3),kontrol grubu sınıf düzeyi 6. sınıf 

katılımcı sayısı 1(%6,7), kontrol grubu sınıf düzeyi 7. sınıf katılımcı sayısı 9(%60,0), 

kontrol grubu sınıf düzeyi 8. sınıf katılımcı sayısı 5(%33,3), deney grubu kardeş sayısı 

1 olan katılımcı sayısı 1(%6,7), deney grubu kardeş sayısı 2 olan katılımcı sayısı 

7(%46,7), deney grubu kardeş sayısı 3 olan katılımcı sayısı 5(%33,3), deney grubu 
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kardeş sayısı 4 olan katılımcı sayısı 2(%13,3), kontrol grubu kardeş sayısı iki olan 

katılımcı sayısı 8(%53,3), kontrol grubu kardeş sayısı üç olan katılımcı sayısı 

2(%13,3), kontrol grubu kardeş sayısı dört olan katılımcı sayısı 2(%13,3), kontrol 

grubu kardeş sayısı beş ve üzeri olan katılımcı sayısı 3(%20,0), deney grubu gelir 

düzeyi düşük olan katılımcı sayısı 5(%33,3), deney grubu gelir düzeyi orta olan 

katılımcı sayısı 9(%60,0), deney grubu gelir düzeyi yüksek olan katılımcı sayısı 

1(%6,7), kontrole grubu gelir düzeyi düşük olan katılımcı sayısı 3(%20,0), kontrol 

grubu gelir düzeyi orta olan katılımcı sayısı 11(%73,3), kontrol grubu gelir düzeyi 

yüksek olan katılımcı sayısı 1(%6,7),deney grubu katılımcılarının anne eğitim düzeyi 

ilkokul mezunu sayısı 6(%40,0), deney grubu katılımcılarının anne eğitim düzeyi 

ortaokul mezunu sayısı 3(%20,0), deney grubu katılımcılarının anne eğitim düzeyi lise 

mezunu sayısı 3(%20,0), deney grubu katılımcılarının anne eğitim düzeyi üniversite 

ve üzeri mezunu sayısı 3(%20,0),  konrtol grubu katılımcılarının anne eğitim düzeyi 

ilkokul mezunu sayısı 3(%20,0), kontrol grubu katılımcılarının anne eğitim düzeyi 

ortaokul mezunu sayısı 1(%6,7), kontrol grubu katılımcılarının anne eğitim düzeyi lise 

mezunu sayısı 9(%60,0), kontrol grubu katılımcılarının anne eğitim düzeyi üniversite 

ve üzeri mezunu sayısı 2(%13,3), deney grubu katılımcılarının baba eğitim düzeyi 

ilkokul mezunu sayısı 5(%33,3), deney grubu katılımcılarının baba eğitim düzeyi 

ortaokul mezunu sayısı 4(%26,7), deney grubu katılımcılarının baba eğitim düzeyi lise 

mezunu sayısı 2(%13,3), deney grubu katılımcılarının baba eğitim düzeyi üniversite 

ve üzeri mezunu sayısı 4(%26,3), kontrol grubu katılımcılarının baba eğitim düzeyi 

ilkokul mezunu sayısı 3(%20,0), kontrol grubu katılımcılarının baba eğitim düzeyi 

ortaokul mezunu sayısı 3(%20,0), kontrol grubu katılımcılarının baba eğitim düzeyi 

lise mezunu sayısı 5(%33,3), kontrol grubu katılımcılarının baba eğitim düzeyi 

üniversite ve üzeri mezunu sayısı 4(%26,7), deney grubu 10-12 yaş arası olan katılımcı 

sayısı 7(%46,7), deney grubu 13-16 yaş arası olan katılımcı sayısı 8(%53,3),  kontrol 

grubu 10-12 yaş arası olan katılımcı sayısı 8(%53,3) ve kontrol grubu 13-16 yaş arası 

olan katılımcı sayısı 7(%46,7), 9.sınıf katılımcı sayısı 89(%29,7),10.sınıf katılımcı 

sayısı 82(%27,3),11.sınıf katılımcı sayısı 129(%43,3), algılanan başarı düzeyi düşük 

olan katılımcı sayısı 18(%6,0), algılanan başarı düzeyi orta olan katılımcı sayısı 

195(%65,0), algılanan başarı düzeyi yüksek olan katılımcı sayısı 87(%29,0), anne 

eğitim düzeyi ilkokul olan katılımcı sayısı 74(%24,7), anne eğitim düzeyi ortaokul 

olan katılımcı sayısı 76(%25,3), anne eğitim düzeyi lise olan katılımcı sayısı 

127(%42,3), anne eğitim düzeyi üniversite olan katılımcı sayısı 23(%7,7), baba eğitim 
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düzeyi ilkokul olan katılımcı sayısı 105(%35,0), baba eğitim düzeyi ortaokul olan 

katılımcı sayısı 100 (%33,0), baba eğitim düzeyi lise olan katılımcı sayısı 66(%22,0), 

baba eğitim düzeyi üniversite olan katılımcı sayısı 29(%9,7), kardeş sayısı bir olan 

katılımcı sayısı 30(%10,0), kardeş sayısı iki olan katılımcı sayısı 145(%48,3), kardeş 

sayısı üç olan katılımcı sayısı 85(%28,3), kardeş sayısı dört olan katılımcı sayısı 

33(%11,0) ve kardeş sayısı yedi olan katılımcı sayısı 7(%2,3), olduğu görülmüştür. 

Tablo 3.2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Normallik Analiz Sonuçları 

Değişkenler   

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

İstatistik sd p İstatistik sd p 

zihin kuramı Testleri ,406 30 ,000 ,612 30 ,000 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi ,423 30 ,003 ,423 30 ,001 

Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi  ,372 30 ,000 ,632 30 ,000 

İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi ,423 30 ,000 ,597 30 ,000 

 

Araştırmada ölçeklerin normallik dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-

Smirnov ve Shapiro-Wilk analizleri yapılmıştır. Zihin kuramı Testleri normallik testi 

sonucuna göre normal dağılım göstermediği belirlenmiştir (p= .000 < .05). 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi normallik testi sonucuna göre normal dağılıma 

sahip olmadığı görülmüştür (p= .003 < .05). Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı 

Görevi normallik testi sonucuna göre normal göstermediği belirlenmiştir (p= .000 < 

.05). İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi normallik testi sonucuna göre normal 

dağılım göstermediği belirlenmiştir. (p= .000 < .05). Bu sonuçlar bu değişkenlere ait 

analizlerde deney ve kontrol grubu öntest kıyaslamaları için parametrik olmayan 

testlerden Mann Whitney U Testi ve deney ve kontrol grubu öntest sontest ilişkili 

kıyaslamaları için parametrik olmayan testlerden Wilcoxon Sıralı İşaretler Test’i 

uygulanması gerektiğini göstermektedir. 
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Tablo 4.3. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenirlik Analiz Sonuçları 

Ölçekler  n  Cronbach’s Alpha 

zihin kuramı Testleri 30 869 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi 30 842 

Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi  30 921 

İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 30 538 

Analiz sonucuna göre Zihin Kuramı Testleri nin genel güvenirliği  = .869, 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi Testi’nin genel güvenirliği  = .842, Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi Test’i genel güvenirliği  = .921, İkinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi Testi’nin genel güvenirliği  = .538, olarak hesaplanarak her 

dört ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu bulunmuştur.  

İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi Testi’nin genel güvenirliği  = .538 

olarak bulunmuştur. Testlerin güvenirliği 7 nin altında olduğu durumlarda, maddeler 

arası korelasyon ilişkisine bakılır. Maddeler arası korelasyon ilişkisi r: 3-6 arası olması 

testin güvenirliğini gösterir (Günbüz ve Şahin, 2017). Maddeler arası korelasyon 

sonuçları İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi Testi’nin güvenilir olduğunu 

göstermektedir (Tablo 4.5). 

Tablo 4.4.   İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi Testinin Maddeler Arası 

Korelasyon Sonuçları 

  İkinci Dereceden Yanlış 

Kanı Atfı Görevi Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 

Madde 1  ,585 ,388 ,528 
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Tablo 4.5. Zihin Kuramı Testlerinin Deney ve Kontrol grubuna ilişkin Ön-Test 

Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 

 

Ölçekler  

 

Gruplar N x̄ sıra ∑ sıra 

 

U 

 

Z 

 

p 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi 

Deney 15 15,00 225,00 

105,0 -372 710 Kontrol 15 16,00 240,00 

Toplam 30   

Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

Deney 15 15,50 232,50 

112,0 1,000 1,000 Kontrol 15 15,50 232,50 

Toplam 30   

İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

Deney 15 15,50 232,50 

112,0 1,000 1,000 Kontrol 15 15,50 232,50 

Toplam 30   

 

Tablo 4.5’de elde edilen sonuçlara göre deney grubunun uygulama öncesi 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi sıralamalar ortalaması 15.00, kontrol grubunun 

uygulama öncesi Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi sıralamalar ortalaması 

16.00'dır. Deney ve kontrol grubunun U değeri 105.0 ve z değeri -372 olduğu 

bulunmuştur. Bu bulgulara göre deney ve kontrol grubunun uygulama öncesi deney 

grubunun uygulama öncesi Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi sıralamalar 

ortalaması arasında anlamlı fark yoktur (z=-372, p>.05). Sıra ortalamaları dikkate 

alındığında deney ve kontrol grubunun uygulama öncesi Beklenmedik İçerik 

Değişikliği Görevi puanları birbirine denktir. Bu durum araştırmada uygulanacak 

bağımsız değişkenin etkili olup olmadığına ilişkin temel koşulları sağladığını 

göstermektedir. Diğer bir deyişle bağımlı değişkendeki etkiyi bağımsız değişkenden 

kaynaklandığı sınanabilir. 

Elde edilen sonuçlara göre deney grubunun uygulama öncesi Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi sıralamalar ortalaması 15.50, kontrol grubunun 

uygulama öncesi Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi sıralamalar ortalaması 

15.50'dir. Deney ve kontrol grubunun U değeri 112,0 ve z değeri 1,000 olduğu 

bulunmuştur. Bu bulgulara göre deney ve kontrol grubunun uygulama öncesi deney 

grubunun uygulama öncesi Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi sıralamalar 

ortalaması arasında anlamlı fark yoktur (z=-1,000, p>.05). Sıra ortalamaları dikkate 

alındığında deney ve kontrol grubunun uygulama öncesi Birinci Dereceden Yanlış 

Kanı Atfı Görevi puanları birbirine denktir. 
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Deney grubunun uygulama öncesi İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

sıralamalar ortalaması 15.50, kontrol grubunun uygulama öncesi İkinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi sıralamalar ortalaması 15.50'dir. Deney ve kontrol grubunun 

U değeri 112,0 ve z değeri 1,000 olduğu bulunmuştur. Bu bulgulara göre deney ve 

kontrol grubunun uygulama öncesi deney grubunun uygulama öncesi İkinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi sıralamalar ortalaması arasında anlamlı fark yoktur (z=-1,000, 

p>.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında deney ve kontrol grubunun uygulama 

öncesi İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi puanları birbirine denktir. 

Tablo 4.5’de elde edilen sonuçlara göre oluşturulan deney ve kontrol grubunun 

bağımsız değişkenin etkili olup olmadığına ilişkin temel koşulları sağladığını 

göstermektedir. Diğer bir deyişle bağımlı değişkendeki etkinin bağımsız değişkenden 

kaynaklandığı sınanabilir. 

Tablo 4.6. Sosyal Öğrenme Kuramı Uygulanan Deney Grubunun zihin kuramı Testi 

Öncesi ve Sonrası Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Gruplar 

Bağımlı 

Değişkenler Sıralar n x̄ sıra ∑ sıra 

 

z 

 

p 

Deney 

Beklenmedik İçerik 

Değişikliği Görevi 

Negatif Sıra 1 5,50 5,50 

-2,530 ,011 
Pozitif Sıra 9 18,50 49,50 

Eşit 5   

Toplam 15   

Birinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı 

Görevi 

Negatif Sıra 1 5,00 5,00 

-2,333 ,020 
Pozitif Sıra 8 11,00 27,00 

Eşit 6   

Toplam 15   

İkinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı 

Görevi 

Negatif Sıra 1 6,50 6,50 

-2,887 ,004 
Pozitif Sıra 11 13,50 36,50 

Eşit 3   

Toplam 15   

Analiz sonuçları araştırmaya katılan deney grubu Sosyal Öğrenme Kuramı 

uygulanan çocukların Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi öncesi ve sonrası 

puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (z= -2.530, p= ,011 <. 05). 

Fark puanları sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın 

pozitif sıralar, yani son test puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre 

düzenlenen Sosyal Öğrenme Kuramının Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu biçiminde yorumlanabilir.  
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Araştırmaya katılan deney grubu Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanan 

çocukların Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi öncesi ve sonrası puanları 

arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (z= -2.333, p= ,020 < .05). Fark puanları 

sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar yani 

son test puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre düzenlenen Sosyal 

Öğrenme Kuramının Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi üzerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir etkisinin olduğu biçiminde yorumlanabilir.  

Araştırmaya katılan deney grubu Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanan 

çocukların İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi öncesi ve sonrası puanları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (z =-2.887, p= ,020 <.05). Fark puanları 

sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar yani 

son test puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre uygulanan Sosyal 

Öğrenme Kuramının İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi üzerinde anlamlı bir 

etki olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.7. Sosyal Öğrenme Kuramı Uygulanmayan Kontrol Grubunun Zihin Kuramı 

Testi Öncesi ve Sonrası Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Gruplar 

Bağımlı 

Değişkenler Sıralar  n x̄ sıra ∑ sıra 

 

z 

 

p 

Kontrol 

Beklenmedik 

İçerik Değişikliği 

Görevi 

Negatif Sıralar 2 3,00 6,00 

-447 655 
Pozitif Sıralar 3 3,00 9,00 

Eşit 10   

Toplam 15   

Birinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı 

Görevi 

Negatif Sıralar 2 3,50 7,00 

-816 414 

Pozitif Sıralar 4 3,50 14,00 

Eşit 9   

 

 

Toplam 

 

 

15 

  

İkinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı 

Görevi 

Negatif Sıralar 1 2,00 2,00 

-577 564 
Pozitif Sıralar 2 2,00 4,00 

Eşit 12   

Toplam 15   

Analiz sonuçları araştırmaya katılan kontrol grubunda Sosyal Öğrenme 

Kuramı uygulanmayan çocukların Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi öncesi ve 

sonrası puanları arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (z= -447, p= ,655>. 05). 

Fark puanları sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında Sosyal Öğrenme 
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Kuramı uygulanmayan kontrol grubunun Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi ön 

test ve son test puanlarında bir değişim olmadığı bulunmuştur. Diğer bir deyişle 

Kontrol grubu katılımcıların ön test ve son test puanları benzerdir. Bu bulgu, 

çocukların Zihin Kuramı becerileri Sosyal öğrenme Kuramı kaynaklı olduğunu 

göstermektedir. 

Analiz sonuçları araştırmaya katılan kontrol grubunda Sosyal Öğrenme 

Kuramı uygulanmayan çocukların Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi öncesi 

ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (z= -816, p= ,414>. 

05). Fark puanları sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında Sosyal Öğrenme 

Kuramı uygulanmayan kontrol grubunun Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

ön test ve son test puanlarında bir değişim olmadığı bulunmuştur. Diğer bir deyişle 

Kontrol grubu katılımcıların ön test ve son test puanları benzerdir. Bu bulgu, 

çocukların zihin kuramı becerileri Sosyal öğrenme Kuramı kaynaklı olduğunu 

göstermektedir. 

Analiz sonuçları araştırmaya katılan kontrol grubunda Sosyal Öğrenme 

Kuramı uygulanmayan çocukların İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi öncesi 

ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (z= -577, p= ,564>. 

05). Fark puanları sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında Sosyal Öğrenme 

Kuramı uygulanmayan kontrol grubunun İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi 

ön test ve son test puanlarında bir değişim olmadığı bulunmuştur. Diğer bir değişle 

Kontrol grubu katılımcıların ön test ve son test puanları benzerdir. Bu bulgu, 

çocukların zihin kuramı gelişimleri Sosyal öğrenme Kuramı kaynaklı olduğunu 

göstermektedir. 

Araştırma bulgulara göre, deney grubundaki çocukların Zihin Kuramı toplam 

puanları kontrol grubundaki çocukların puanlarından daha yüksektir. Ayrıca, deney 

grubundaki çocukların son test Zihin Kuramı puanları ön test puanlarından daha 

yüksektir. Bu bağlamda, Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanan çocukların zihin kuramı 

becerileri üzerinde olumlu bir etki sağlamıştır 
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Tablo 4.8. Zihin Kuramı Testlerinin Deney ve Kontrol grubuna ilişkin Son-Test 

Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişkenler Gruplar n x̄ sıra ∑sıra 

 

U 

 

z 

 

p 

Beklenmedik İçerik 

Değişikliği Görevi 

Deney 15 21,50 322,50 

22,500 -4,318 000 Kontrol 15 9,50 142,50 

Toplam 30   

Birinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi 

Deney 15 20,50 307,50 

37,500 -3,598 001 Kontrol 15 10,50 157,50 

Toplam 30   

İkinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi 

Deney 15 19,50 292,50 

52,500 -2,878 011 Kontrol 15 11,50 172,50 

Toplam 30   

Tablo 4.5'de elde edilen sonuçlara göre deney grubunun Sosyal Öğrenme 

Kuramı uygulama sonrası Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi sıralamalar 

ortalaması 21.50'dır. Kontrol grubunun uygulama sonrası Beklenmedik İçerik 

Değişikliği Görevi sıralamalar ortalaması 9.50'dır Deney ve kontrol grubunun U değeri 

22,500 ve z değeri-4,318 olduğu bulunmuştur. Bu bulgulara göre deney ve kontrol 

grubunun uygulama sonrası Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi arasında anlamlı 

fark olduğu görülmektedir (z=-4,318, p 000,<.05). Deney grubunun Beklenmedik 

İçerik Değişikliği Görevi puanları kontrol grubundan anlamlı bir şekilde daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Bu bulgu, Sosyal Öğrenme Kuramının Beklenmedik İçerik 

Değişikliği Görevi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu biçiminde 

yorumlanabilir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre deney grubunun Sosyal Öğrenme 

Kuramı uygulama sonrası Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi sıralamalar 

ortalaması 20.50'dır. Kontrol grubunun uygulama sonrası Birinci Dereceden Yanlış 

Kanı Atfı Görevi sıralamalar ortalaması 10.50'dır Deney ve kontrol grubunun U değeri 

37,500 ve z değeri-3,598 olduğu bulunmuştur. Bu bulgulara göre deney ve kontrol 

grubunun uygulama sonrası Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi arasında 

anlamlı fark görülmektedir (z=-3,598, p 001,<.05).  Deney grubunun Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi puanları kontrol grubundan anlamlı bir şekilde 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulgu, Sosyal Öğrenme Kuramının Birinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin 

olduğu biçiminde yorumlanabilir.  
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Araştırmada elde edilen sonuçlara göre deney grubunun Sosyal Öğrenme 

Kuramı uygulama sonrası İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi sıralamalar 

ortalaması 19.50'dır. Kontrol grubunun uygulama sonrası İkinci Dereceden Yanlış 

Kanı Atfı Görevi sıralamalar ortalaması 11.50'dır Deney ve kontrol grubunun U değeri 

37,500 ve z değeri-3,598 olduğu bulunmuştur. Bu bulgulara göre deney ve kontrol 

grubunun uygulama sonrası İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi arasında 

anlamlı fark olduğu görülmektedir (z=-2,878, p 011,<.05).  Deney grubunun İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi puanları kontrol grubundan anlamlı bir şekilde 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulgu, Sosyal Öğrenme Kuramının İkinci 

Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin 

olduğu biçiminde yorumlanabilir.  

Bu bulgular, Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanan deney grubunun, Sosyal 

Öğrenme Kuramı uygulanmayan kontrol grubuna göre Zihin Kuramı becerisini 

arttırmada etkili olduğu biçiminde yorumlanabilir. 
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5. SONUÇ, TARTIŞMA, ÖNERİLER 

5.1.Tartışma 

Bu bölümde, Sosyal Öğrenme Kuramının hafif düzeyde zihinsel yetersizliği 

olan çocukların Zihin Kuramı becerisine etkisine ilişkin elde edilmiş bulgular 

tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

Bu araştırmanın genel amacı, Sosyal Öğrenme Kuramının hafif düzeyde 

zihinsel yetersizliği olan çocukların zihin kuramı becerisi üzerindeki etkisini 

araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda 15 deney, 15 kontrol çalışma grubuna Sosyal 

Öğrenme Kuramı sekiz hafta boyunca haftada iki kez olmak üzere toplam 16 oturum 

uygulanmıştır. Yapılan uygulama sonucunda uygulama öncesi ve sonrası deney ve 

kontrol grupları ilişkili ve ilişkisiz karşılaştırılmıştır.  

 Araştırmanın ilk amacı, Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanan deney grubundaki 

zihinsel yetersizliği olan çocukların Zihin Kuramı ön test ve son test puanları arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın, 

deney grubu Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanan çocukların Beklenmedik İçerik 

Değişikliği Görevi, Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi ve İkinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu 

tespit edilmiştir.  Yapılan Sosyal Öğrenme Kuramı uygulamasının deney grubunun ön 

test sontest testlerde hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların zihin kuramı 

testlerinde yüksek performans sergilediklerini göstermektedir. Diğer taraftan kontrol 

grubu Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanmayan çocukların Beklenmedik İçerik 

Değişikliği Görevi, Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi ve İkinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark olamadığı 

tespit edilmiştir.  Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanmayan kontrol grubunun ön test 

sontest testlerde hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların zihin kuramı 

testlerinde daha düşük performans sergiledikleri belirlenmiştir. Bu sonuçlar, hafif 

düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların zihin kuramı becerisindeki değişikliği 

Sosyal Öğrenme Kuramından kaynaklandığı biçiminde yorumlanabilir. Yapılan 

çalışmalar zihin kuramı becerilerinin eğitim yoluyla olumlu yönde değişim gösterdiği 

bulunmuştur. Örneğin zihin kuramı eğitimi verilen deney grubu katılımcılarının 

prososyal davranışları doğrultusunda verilen puanlarda artış olduğu görülmektedir 
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(Gözün Kahraman, 2012).  Yapılan başka bir çalışmada ise sosyal açıdan başarılı olan 

çocuklar zihinsel durumları anlamada da başarılıdırlar (Korucu ve ark., 2017). Sosyal 

alan, ilişkilerin meydana geldiği sosyal yapı veya çevredir. Bu kavramsal tanıma göre, 

her çocuğun hayatında sürekli bir güç etkileşimi vardır. Bu güçler insan zihnini ve 

işleyen rolleri etkiler. Bu yapı, uygulama ile değişime geçer. Böylece uygulama ve 

teori birleşme noktasına gelir. Böylece uygulama zihin ve biliş arasında köprü kurarak, 

öğrenme, işleme ve büyüme yeteneği yaratır. Sosyal Öğrenme zihinsel yeterlilikleri 

daha üst bilişsel düzeyde bireye davranışları anlamada fayda sağlar. Ayrıca sosyal 

öğrenme çocukların kültürel yönünü de geliştirerek bilişsel ve zihinsel bağlamları 

kavramalarına etki eder (Locklear, 2020). Araştırmada hafif düzeyde zihinsel 

yetersizliği olan çocukların zihin kuramı becerilerini Sosyal Öğrenme Kuramı yoluyla 

yani gözlem ve model alma yoluyla öğrendikleri ve bu öğrenmeleri uygulayabildikleri 

söylenebilir. Bu sonuç zihin kuramı becerilerinin sosyal öğrenme yoluyla 

gelişebildiğini göstermektedir.  

 Yapılan bir çalışmada araştırmacılar “beklenmeyen yer” görevini bilgisayar 

versiyonunu 3 yaş çocuklarında eğitim amaçlı kullanılmışlardır. Bilgisayar versiyonu 

olarak kullanılan beklenmeyen yer görevinde mouse kullanılmaktadır ve bir bebeğin 

öbür bebeğin nesnesini diğer bebeğin görmediği anda hareket ettirdiği geleneksel 

sunuma benzemektedir. Çocuklara ekranda yayınlanan yönerge metni ve geri 

bildirimlerle yardımcı olunmaktadır. 3 yaş çocukları için yanlış inanç ile ilgili bazı 

şeyler öğrenip bunları yeni bağlamlarla genelleştirme ve çevre boyutlarının yani belirli 

görevler hakkında geri bildirimler için bilişsel yapıları kullanmayı hızlandırılabileceği 

belirtilmiştir (Wimmer and Perner, 1983). Bu çalışmada olduğu gibi bu araştırmaya 

katılan çocuklar sosyal öğrenme aracılığıyla zihin kuramı testlerinden yeni şeyler 

öğrenerek zihinsel ve bilişsel yapılarında yüksek performans sergiledikleri 

belirlenmiştir.  

 Otizm tanısı almış 10 çocukla zihin kuramı görevleri ve diğer yetersizliği olan 

10 çocuğa ise yürütücü işlevler hakkında 5-10 günlük zaman içinde 25 dakika bireysel 

eğitim verilmiştir. Eğitime katılmayan 7 çocukta kontrol grubu olarak ayrılmıştır. 

Eğitim öncesi ve sonrası 2 aylık zaman içinde yapılan izlemelerde ölçüm sonuçlarında 

iki grubunda zihin kuramı görevlerinde büyük ölçüde ilerlemenin olduğu 

görülmektedir. Fakat kontrol grubunda ise bir ilerlemenin olmadığı görülmüştür 

(Fisher and Happé, 2005). Bu araştırmada eğitim yoluyla yetersizliği olan tanılı 
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çocukların yürütücü işlevler yani zihinsel becerilerinde ilerleme olmuştur.  Sosyal 

öğrenme kuramına göre model alma yolu ile öğrenme, bilgi aktarma işlevi yolu ile 

gerçekleşmektedir (Demirbaş ve Yağbasan, 2005). Yani eğitim ve sosyal öğrenme 

bilgi aktarımı aracılığıyla zihinsel becerileri olumlu yönde etkilemektedir. Çocuğun 

eğitilebilmesi için öğrenmesi zorunludur. Yani öğrenme olamadan eğitim olamaz.  

Öğrenme ve öğretmenin amacı eğitimdir. Eğitimci öğrenmeyle ilgili genel prensipleri; 

öğrenme sürecinin nasıl oluştuğunu, öğrenme gerçekleşirken çocuklarda hangi 

mekanizmaların işlediğini ve hangi şartların öğrenmeyi kolaylaştırıp hangilerinin 

zorlaştırdığını bildiği zaman eğittiği çocuklardaki normal dışı davranışlar yerine. 

istendik davranışları kazandırabilir. Böylece eğitimci normal olmayan davranışların 

bir çoğunun da normal davranışlar gibi öğrenme yoluyla kazanıldığını bilir (Gözüm 

ve Bağ,1998). Öğrenmenin en iyi yolu yaparak yaşayarak, model olarak, gözlemde 

bulunarak öğrenmedir. Model olma bir bireye davranış veya beceri öğretirken 

öğretilmesi hedeflenen davranış veya becerilerin her bir alt basamağını 

gerçekleştirmesi ve öğretim yapılacak bireyin kendisine sunulan bu davranışları aynı 

şekilde tekrar etmesidir. Bir kişinin öğretilmesi hedeflenen davranış veya beceriyi 

başka bir kişiden izleyerek, taklit ederek ya da gözlem yaparak öğrenmesi yapılan 

bilimsel araştırmalarda kanıtlanmıştır (Ertekin, 2015).  Bir başka çalışmada grup 

eğitiminin özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin duygu tanıma becerileri üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. Yaşları 20 ile 52 arasında değişen orta derecede öğrenme güçlüğü 

olan 6 birey ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Grup çalışmasının öncesinde ve 

sonrasında katılımcılardan duygusal bir bağlamı olan ve olmayan fotoğrafların ve 

çizimlerin duygu tanımlarını yapmaları istenmiştir. Grup eğitimleri 10 hafta süresince 

haftada 45-50 dakika sürecek şekilde düzenlenmiştir. Grup eğitimlerinde mutluluk, 

hüzün, endişe, sıkılma ve korku duygularının yüz ifadelerini kullanan fotoğraflar ve 

gerçek hayat durumlarını içeren video klipler ve drama tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar 

grup eğitimi sonrasında bireylerin duyguları doğru tanımlama oranında belirgin bir 

artış olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak iletişimlerinde sembol kullanma 

becerilerinin arttığı tespit edilmiştir (Doğmaz, ve Girli, 2017). Görüldüğü üzere 

müdahale programları ya da uygulamalar özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda zihin 

kuramı becerisi üzerine anlamlı etkisi olduğunu göstermektedir. 
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 Bireylerin çevre ile olan etkileşimlerini sürdürmeleri sosyal, duygusal ve 

duyusal uyaranlara maruz kalması ile bilişsel şemaların oluşturulması sonucunda zihin 

kuramı becerilerinin gelişimini olumlu olarak etkilediği görülmektedir. Çocukların dış 

dünya ile etkileşimde olması zihin kuramı becerileri gelişimi açısından temel işlev 

olduğu söylenmektedir (Peterson et al., 2000). 

 Olağan gelişim gösteren çocukların çevresini model alarak birçok sosyal 

beceriyi kazandıkları, fakat yetersizlikten etkilenen çocukların birçoğunun ise sosyal 

becerilerin kazanılmasında gecikmeler sergiledikleri gözlenmektedir (Avcıoğlu, 

2007). Araştırmada Sosyal Öğrenme Kuramı uygulamasında hafif düzeyde zihinsel 

yetersizliği olan çocuklar bu çalışmamamızda model alarak zihin kuramı testlerinde 

başarılı olmuşlardır.  

 Araştırmada bağımsız değişken olarak Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanmıştır. 

Sosyal Öğrenme kuramının temel kavramları içinde olan ve araştırmada pekiştireç 

olarak uygulanan dolaylı duyguda bireyler duyguların çoğunu gözlemleme yoluyla 

kazanırlar (Topses, 2009).  Yapılan bir çalışmada sosyal duygusal öğrenme 

becerilerinin Zihin Kuramı’nın üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Çocuk zihin 

kuramı becerileri ile gerçeklik algısını kazandığını ve başka kişilerin bu gerçekliği 

değişik biçimde değerlendirdiğini anladığı görülmüştür. Zihin Kuramı’nın temel 

bileşenleri seçim yapabilme, ilgi duyma, sıralama/sınıflama yapma, anlam çıkarma, 

mecaz ve imaları anlamaktır. Kişinin bedeninin, kendisinin ve çevrede olanları fark 

etmesi zihin kuramının oluşabilmesi için gerekli olmaktadır. Zihin Kuramı’nın başarılı 

olması sosyal duygusal beceriler sonucunda oluşmaktadır (Kabakçı ve Owen, 2010). 

Yani sosyal duygusal beceriler ile zihin kuramı anlamlı bir ilişki içindedir. Sosyal 

duygusal beceriler insanın ilişkilerini, kendini tanıma ve problem çözme becerilerini 

etkilediği görülmüştür. İnsanın stresle baş etme, kendilik değerini arttırma, iletişim 

kurma, problem çözme gibi becerileri sosyal duygusal öğrenme ile arttığı 

belirtilmektedir (Elias et al., 2006).   

 Araştırmada bağımsız değişken olarak uygulanan Sosyal Öğrenme Kuramı 

aşamaları ile farklı gelişen çocuklara zihin kuramı becerilerini öğretmede duyguları 

tanımanın beş aşaması arasında benzerlik gösterdiği söylenebilir. Örneğin duyguları 

anlamanın beş aşamasından biri olan ‘’Fotoğraflardan yüz ifadeleri tanıma’’ 

aşamasında mutlu, üzgün, kızgın, ya da korkmuş gibi yüz ifadelerini tanımayı 
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içermektedir (Atasoy, 2016). Sosyal Öğrenme Kuramında ise başkalarını gözlem 

yaparak öğrenilmektedir (Nabavi, 2012). Duyguları anlamak için dolayısıyla gözlem 

yaparak başkalarının yüz ifadelerini öğrenilebilir. Farklı gelişen çocuklara zihin 

kuramı becerilerini öğretmede duyguları tanımanın beş aşamasından ikincisi 

‘’Şematik çizimlerden duygu ifadelerinin tanıma’’ çocuğun yüz ifadelerinin olduğu 

çizimlerden yine mutluluk, üzüntü, kızgınlık veya korku gibi duyguları kapsamaktadır 

(Atasoy, 20169). Sosyal öğrenme kuramında öğrenme beş maddeden oluşmaktadır. 

Beş maddeden biri olan dolaylı duyguda bireyler duyguların çoğunu gözlemleme 

yoluyla kazanırlar (Topses, 2009). Bu bağlamda duyguları anlama dolaylı duygu 

yoluyla öğrenilebilir. Araştırmada hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklara 

zihin kuramı becerisinin öğretimim için dolaylı duygu kullanılmıştır.  

 Gözlemlerle birlikte sosyal becerilerin kazanılmasında kişinin tanık olduğu bir 

olayı doğru yorumlaması da önemlidir. Diğer kişilerin bakış açılarıyla olayları 

değerlendirebilmek başka insanları anlamakla birlikte onların tepkilerini de 

yorumlayabilmeyi sağlamaktadır. Kişi dış dünyada olup biten durumları doğru olarak 

yorumladığı zaman kendi eylemlerinde de değişime sebep olmaktadır. Ayrıca 

çevredeki bireyleri anlama ve olanlar ile olan ilişkilerini de düzenlemelerini sağlar 

(Langdon and Coltheart, 2001).  

 Araştırmanın ikinci amacı ‘Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanan deney ve 

Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanmayan kontrol gruplarındaki zihinsel yetersizliği 

olan çocukların Zihin Kuramı son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

’doğrultusunda, deney ve kontrol grubu Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanan 

çocukların Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci Dereceden Yanlış Kanı 

Atfı Görevi ve İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi öncesi ve sonrası puanları 

arasında anlamlı bir fark olduğunu tespit edilmiştir.  Bu bulgular deney grubunun 

Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi ve 

İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi puanları kontrol grubundan anlamlı bir 

şekilde daha yüksek olduğunu belirlenmiştir. Deney grubunun kontrol grubundan 

zihin kuramı becerilerinin daha yüksek olması zihin kuramı becerisinin Sosyal 

Öğrenme Kuramı ile değiştirilebilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu sonuçlar, 

hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların Zihin Kuramı becerisinde başarılı 

olacağıdır. Araştırmada katılımcıların yaş aralığı 10-16 yaş aralığında olduğunu 

düşünürsek zihin kuramı becerisinin 4 yaş üzeri çocuklarda geliştiği sonucu 
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düşünülebilir. Zihin Kuramı becerilerinin erken gelişim öncüleri olarak diğer kişilerin 

düşüncelerini anlama ve iletişimde istekli olma görülmektedir. Zihin Kuramı’nın 

görülmesiyle yaşa bağlı olarak farklı düşüncelerinde değişmesi ve psikolojik durumun 

anlaşılmasının erken yaş döneminde görüldüğü belirtilmektedir (Cadinu and Kiesner, 

2000; Wellman et al., 2002). Diğer tarafta bebeklik döneminde rol yapma ya da temsili 

davranışların sergilenmeye başladığı söylenmektedir. 2 yaş itibariyle başlayan “mış 

gibi” yapmanın büyük oranda geliştiği ve çocuğun hayalinde ve gerçekte var olan 

durum hakkındaki bilgisinde çelişki olduğu söylenmektedir.  2 yaş ile birlikte çocuklar 

diğer bireylerin isteklerini anlamaya başladıkları görülmüştür (Ruffman et al., 2002).  

Bu sebepten dolayı çocuklarda zihin kuramının görülme yaşı 5 yaş olarak belirtilmiştir 

(Hoogewys et al., 1998). Yapılan diğer çalışmalarda çocukların birinci-düzey yanlış 

görevlerini 3-4 yaşlarında tamamladıkları görülmüştür. Zihin Kuramı’nın gelişimi 

ikinci düzey yanlış inanç olarak ironi, metafor ve 9-11 yaşlarında görülen gaf yapma 

kavramları ile son olarak gelişimini tamamlamaktadır (Baron-Cohen, 2001). Yaş 

değişkeni zihin kuramının önemli bir gelişimini gösterse de araştırmada ön test 

çalışmalarına dahil edilen deney ve kontrol grubunda zihin kuramında başarısız olan 

hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklar seçilmiştir. Deney ve kontrol grubu 

katılımcıların ortalama sonuçları hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların 

zihin kuramı becerisindeki değişimi Sosyal Öğrenme Kuramının uygulaması 

sonucunda olduğu söylenebilir. 

 Sosyal öğrenme kuramında temel faktör, kişinin başkalarını gözlemleyerek 

öğrenmesidir. Birlikte öğrenme ortamında, öğrenenle, öğretenlerin etkileşim içinde 

olması, öğrenen kişiye gözlemleme ile zihinsel becerilerin geliştirmede katkı 

sağlayacaktır. Öğrenmenin etkililiği, öğrenenin, modelden gözlemlediği davranışı 

ortaya koyabilme kabiliyetine bağlıdır (Demirbaş ve Yağbasan, 2005). Kişinin her şeyi 

doğrudan öğrenmesine gerek olmadığını, başkalarının deneyimlerini gözleyerek de 

pek çok şeyi öğrenebilmektedir. Bu durumda özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara, 

birçok bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psiko-motor davranışlar, beğenilen, saygı duyulan 

yetişkinlerin model olmaları yolu ile kazandırılabilir. Eğitim durumunda öğretmenler, 

öğrenciler için iyi birer model olabilirler ve çocuklara, yaratıcılığı, etkili öğrenme ya 

da çalışma stratejilerini, problem çözme becerilerini öğretebilirler (Demirbaş ve 

Yağbasan, 2005). Yeni davranışın temel kavramlarından olan gözlemleyerek 

öğrenmenin; model alma, taklit, özdeşleşme, içselleştirme gibi kavramlarla 
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öğrenilmektedir. Gözleyerek öğrenme çocuklar, deneme-yanılmaya gerek duymadan, 

genel ve entegre olmuş öğrenme becerilerini kazanabilmektedir. Sosyal öğrenme 

ortamında, öğrenenle, öğretenlerin etkileşim içinde olması, öğrenen kişiye 

gözlemleme ile zihinsel becerileri geliştirmede katkı sağlamaktadır. Öğrenmenin 

etkililiği, öğrenenin, modelden gözlemlediği davranışı ortaya koyabilme becerisine 

bağlıdır (Demirbaş ve Yağbasan, 2005). 

 Yapılan bir çalışmada zihin kuramı becerilerinin düşük olduğu düşünülen özel 

öğrenme güçlüğü ve otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin bir müdahale 

programı yardımı ile birinci düzey yanlış inanç performanslarının arttırılabileceği 

düşünülmüştür. Araştırmanın örneklemini 28 ile 68 yaş arası 9 otizmli ve 7 özel 

öğrenme güçlüğü olan toplamda 16 çocuk oluşturmaktadır. Müdahale programı 10 

hafta sürecince haftada 1 saat olacak şekilde yapılmıştır. Müdahale programı 

öncesinde tüm katılımcılara Frith ve Happe (1999) tarafından oluşturulan boş konuşma 

balonlarından ve resimli hikâyelerden oluşan senaryolar uygulanmıştır. Çocuklara, 

daha önceki araştırmalarda ayrıntılı olarak hazırlanmış olan (Baron-Cohen, 2003) 

birinci ve ikinci düzey yanlış inanç görevlerini içeren senaryolar verilmiştir. Müdahale 

süresinde senaryolar üzerinde çalışılmış ve konuşma balonları doldurulmuştur. 

Müdahale bittikten sonra uygulanan testlerin sonuçlarına göre otizmli bireylerin özel 

öğrenme güçlüğü olan bireylere kıyasla daha az gelişim gösterdiği ve özel öğrenme 

güçlüğü olan bireylerin birinci düzey yanlış inanç düzeylerini başarı ile tamamladığını 

tespit edilmiştir. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya Down sendromu olan 

gruplarla daha önce yapılmış olan çalışmalar ile kıyaslandığında otizmli bireylerin 

yanlış inanç görevleri açısından yetersiz kaldığı vurgulanmıştır (Baron Cohen, 2001). 

Bu çalışmaya göre müdahale programları çocukların zihinsel becerilerinin arttırdığını 

göstermektedir. Bununla birlikte müdahale programları zihinsel yetersizliği olan 

çocuklara otizimli çocuklara kıyasla daha etkilidir.  

 Araştırmada hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklarda Sosyal 

Öğrenme Kuramı uygulanmıştır. Uygulamada hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan 

çocuklar uygulama esnasında uygulayıcıları model almışlardır. Bu uygulamamız 

sistematik bir şekilde yapılarak bir eğitim düzeneği oluşturularak yapılmıştır.  

 Çok sayıda araştırma öğrenme ve deneyimin beyni şekillendirdiği ve bu 

durumun en çok çocuklarda geçerli olduğu, yetişkinlik süresince de beynin öğrenme 
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ve deneyimle gelişmeye devam ettiği bildirilmektedir. Genetik yapı beyin gelişiminde 

son derece önemli olmasına rağmen, beyin gelişiminin çoğu öğrenmeye bağlıdır 

(Doğan, 2017). Beyin, duyular aracılığıyla çevreye göre şekillenerek zihin becerilerini 

oluşturur (Bulut, 2019). Eğitim ve kişilerarası deneyimler ise kritik bir biçimde 

nöronlar arasındaki bağlantıların oluşumunu ve nöron yapımını etkiler (Doğan, 2017) 

Böylece çevre, eğitim ve deneyimler çocuğun bilişsen ve zihinsel becerilerini etkiler.  

 Hafif düzeyde Zihinsel yetersizliği olan çocukların, zihinsel becerilerini 

kazanabilmeleri için sistematik öğretim düzenlemelerine ihtiyaç duymaktadırlar. 

Sistematik öğretim, çocukların öğrenme özellikleri dikkate alınarak hazırlanan 

bireysel eğitim programlarının hazırlanmasını gerektirmektedir. Bireysel eğitim 

programları, model olma sürecini, etkili ipucu ve pekiştirme tekniklerinin 

kullanılmasını kapsayan bir eğitim yöntemidir (Mechling and OrtegaHurndon, 2007). 

Ayrıca, zihinsel yetersizliği olan çocuklara sistematik öğretim sunulduğunda, yeterli 

öğretim ve süre ayrıldığında belirli zihinsel becerileri edinebilmektedirler (Mechling 

ve Ortega-Hurndon 2007). Bunlara ilaveten bazı çalışmalarda yapılan uygulamaların 

zihinsel yetersizliği olan çocukların için eğitim programları sunulduğunda bu çocuklar 

zihinsel, sosyal ve bilişsel becerilerde başarılı oldukları tespit edilmiştir (Cavkaytar ve 

Diken, 2005).  

 Zihinsel yeterliği olan çocuklarda öğrenmelerin çoğu onların etraflarındaki 

kişileri izlerken meydana gelmektedir. Sosyal Öğrenme Kuramının bir parçası olan 

model olma veya gözleyerek öğrenme zihinsel becerileri öğrenmede önemi 

vurgulamıştır (Sherer, Pierce, Parderes, Kisacky, Ingersoll and Schreiben, 2001). 

Araştırmalar, birçok durumda gözlemeyerek öğrenme ya da sosyal öğrenmenin 

zihinsel yetersizliği olan çocuklarda hatasız yeni tepkiler öğrenmelerine imkan 

sunduğunu göstermiştir.  Sosyal öğrenme ayrıca, günlük yaşamda kullanılan doğal 

öğretim yönteminin bir uyarlamasıdır (Nikopoulos and Keenan, 2003). 

 Sosyal Öğrenme Kuramının bir parçası olan videoyla model olmanın 

uygulamalı davranış analizi yöntemleriyle ile kullanıldığında farklı yetersizliğe sahip 

çocukların, sosyal, sözel, matematik, günlük yaşam, mesleki beceriler, dikkat 

bozukluğu ve sorunlu davranışlar ile baş etme beceriler üzerinde etkili olduğu ve yeni 

davranışların öğretiminde anlamlı bir etkisi tespit edilmiştir (Nikopoulos ve Keenan, 

2003). 
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 Zihinsel yetersizliği olan çocukların zihinsel beceri gerektiren örneğin, yangın 

söndürme (Mechling, Gast and Gustafson, 2009), yemek masası hazırlama (Goodson, 

Sigafoos, O‟Reilly, Cannella ve Lancioni, 2007), Mikrodalga fırında pizza yapma ( 

Laarhoven and Laarhoven-Myers, 2006), Bankamatikten para çekme ve alışveriş 

yapma ( Alberto, Cihak and Gama, 2005), Kahve hazırlama ve servis yapma ve sosyal 

etkileĢime girme (Bidwell and Rehfeldt, 2004), Aperatif yiyecek hazırlama (Rehfeldt, 

Dahman, Young, Cherry and Davis, 2003), gibi bir çok araştırma yapılmıştır. Bu 

çalışmalarda Sosyal Öğrenme Kuramının bir parçası olan videoyla model olma 

yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmalarda zihinsel becerilerde Sosyal Öğrenmenin 

etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular araştırmamızın sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir.  

 Sonuç olarak araştırmada Sosyal Öğrenme Kuramının hafif düzeyde zihinsel 

yetersizliği olan çocuklarda Zihin Kuramı becerisi üzerinde etkili olduğu tespit 

edilmiştir.  

5.2. Sonuç 

 Sosyal Öğrenme Kuramının hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların 

Zihin Kuramı becerileri üzerindeki etkisini incelenmek amacıyla yapılan bu 

araştırmada elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 

 Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanan deney grubundaki çocukların ön test-son 

test zihin kuramı testleri toplam puanları, Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, 

Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi ve İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı 

Görevi arasında, son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

Deney grubundaki katılımcıların zihin kuramı becerilerinde anlamlı düzeyde bir 

yükseliş olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, Sosyal Öğrenme Kuramı Uygulanan 

çocukların zihin kuramı becerileri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.  

 Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanan Deney ve Sosyal Öğrenme Kuramı 

uygulanmayan kontrol gruplarında yer alan çocukların son test zihin kuramı toplam 

puanları, Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı 

Görevi ve İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi arasında deney grubu lehine 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Deney grubundaki 
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katılımcıların son test zihin kuramı toplam puanları kontrol gruplarındaki çocukların 

puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu bulgu, Sosyal Öğrenme Kuramı 

Uygulanan çocukların zihin kuramı becerileri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

 Sosyal Öğrenme Kuramı uygulanmayan kontrol grubunda yer alan 

katılımcıların ön test-son test zihin kuramı toplam puanları, Beklenmedik İçerik 

Değişikliği Görevi, Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi ve İkinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Bu sonuç kontrol grubundaki katılımcıların zihin kuramı puanlarında 

anlamlı bir yükselme olmadığını göstermektedir. Zihin Kuramı testleri puanlarındaki 

değişimin Sosyal Öğrenme Kuramından kaynaklı olduğu söylenebilir.  

Araştırmada kullanılan zihin kuramı testlerinin zihin kuramı testlerinin, 

grubunun Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi, Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı 

Görevi ve İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi becerileri olan ve olmayan 

katılımcılardan sınıflandırılan vakalar bağlamında yüksek düzeyde duyarlılığı ve 

özgüllüğü temsil ettiği belirlenmiştir.  

Araştırma bulguları zihin kuramı testlerinin, grubunun Beklenmedik İçerik 

Değişikliği Görevi, Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi ve İkinci Dereceden 

Yanlış Kanı Atfı Görevi testinin gözlemciler arası gözlemciler arası Kappa Uyum 

Ölçümü değerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.  

5.3. Öneriler 

 Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda uygulamaya ilişkin ve ileriki 

araştırma ve diğer araştırmalara yönelik öneriler bu bölümde sunulmuştur. 

Uygulamaya Yönelik Öneriler;  

✓ Zihin Kuramı becerilerinin geliştirilmesinde Sosyal Öğrenme Kuramının 

uygulanması, 

✓ Bu araştırmada Zihin Kuramı Becerilerinin tespitinde sadece belirli testler 

uygulanmıştır. Zihin Kuramı test bataryasının tümü kullanılması,  

✓ Sosyal Öğrenme Kuramına yönelik farklı çalışmaların planlaması önerilir.   
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✓ Özel eğitim Okullarında Gözlem, model olma yöntemlerinin zihinsel 

yetersizliği olan bireylere uygulanması daha fazla desteklenmesi ve teşvik 

edilmesi, 

✓ Zihin Kuramına yönelik öğretimi erken yaşlarda başlanması önerilir. 

Araştırmaya yönelik öneriler;  

✓ Araştırma kontrol ve deney grubu olarak yapılmıştır. Araştırma 2019-2020 

bahar döneminde yapılmıştır. Ülkemizde Covid-19 nedeniyle evrensel salgının 

olması katılımcılarda izleme evresi yapılamamıştır. İleriki araştırmalarda 

izleme evresinin yapılması önerilir.  

✓ Araştırmada 15 deney ve 15 kontrol olmak üzere toplam 30 katılımcı yer 

almıştır. İleriki araştırmalarda daha fazla katılımcı ile benzer çalışmaların 

yapılması önerilir.  

✓ Bu araştırmanın çalışma grubu hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklar 

oluşturmuştur. Benzer çalışma, farklı türde yetersizliği olan çocukların katılımı 

ile tekrar edilmesi önerilir.  

✓ Bu araştırmada, Sosyal Öğrenme Kuramı 8 hafta boyunca haftada 2 kez olmak 

üzere toplam 16 oturum uygulanmıştır. Yapılacak diğer çalışmalarda, özel 

eğitim programı müfredatı içerisinde dâhil edilerek günlük etkinlerde yer 

verilerek uygulanmasının etkililiği araştırılması önerilir.  

✓ Araştırma bir özel eğitim okulunda yapılmıştır. İleriki araştırmalarda daha 

fazla özel eğitim okulu ve rehabilitasyon merkezinde yapılması önerilir.  

✓ Ülkemizde Sosyal Öğrenme Kuramı ile ilgili boylamsal bir çalışma 

bulunmamıştır. Bu bağlamda, geniş kapsamlı bir proje yapılarak hafif düzeyde 

zihinsel yetersizliği olan Çocuklar İçin erken yaşlarda verilen Sosyal Öğrenme 

Kuramının Zihin Kuramı üzerindeki etkileri incelenmesi önerilir. 

✓ Bu çalışmada, Sosyal Öğrenme Kuramının hafif düzeyde zihinsel yetersizliği 

olan çocuklarda Zihin Kuramı becerileri üzerine etkisi incelenmiştir. Diğer 

çalışmalarda programın çocukların diğer üst düzey zihinsel becerilerine ve 

gelişim alanlarına etkisi araştırılması önerilir.  

✓ Bu çalışmada, uygulama çalışmaları öğretmenler tarafından yapılmıştır. İleriki 

çalışmalarda katılımcıların model uygulamaya katılmaları ve yeni bulgularla 

karşılaştırılmalı sonuçların değerlendirilmesi önerilir.  
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✓ Özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlere ve Üniversitelerde eğitim ve 

sosyal bilimler fakülteleri bünyesinde görev yapan akademisyenlere Sosyal 

Öğrenme Kuramı ve Zihin Kuramı testleri eğitimine yönelik eğitim verilerek 

bu eğitimin etkililiğin incelenmesi önerilir. 

✓ Araştırmada sınırlı sayıda pekiştireç kullanılmış ve pekiştireç tarifeleri yeterli 

düzeyde kontrol altına alınamamıştır. Bu bağlamda araştırmanın pekiştireç 

tarifeleri daha kontrollü ve sistemli bir düzeyde uygulanması önerilir.  
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7. EKLER 

Ek 1: Beklenmedik İçerik Değişikliği Görevi  

Bu testte çocuklara, reklamlarda sıklıkla yer alan ve hepsinin tanıyabileceği bir 

şeker kutusu gösterilir. Çocuklara kutunun içinde ne olduğunu düşündüğü sorulmuş 

ve neden böyle düşündüğünü açıklaması istenir. Daha sonra çocuğa kutunun içinde 

aslında şeker değil pastel boyalar olduğu gösterilir. Daha sonra çocuğa kutunun içinde 

ne olduğunu görmemiş başka bir çocuğa aynı şekilde, aynı soru sorulduğunda çocuğun 

ne cevap vereceği sorulur. Çocuk “şeker” cevabını verirse 2 puan alarak testi geçmiş, 

bilemezse 1 puan alır. 
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Ek 2: Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi (Ann-Sally Paradigması) 

“Beklenmedik yer değişikliği görevi” olarakta adlandırılan bu görevde 

araştırmacı iki farklı oyuncak bebek, iki farklı renkte kutu ve bir pinpon topu kullanılır 

Hikayenin orijinalinde kullanılan Sally ve Ann isimleri Ayşe ve Ali olarak değiştirilir. 

Hikayeye göre, Ayşe ve Ali aynı odada oyun oynamaktadır. Ali’nin bir sarı kutusu 

Ayşe’nin ise kırmızı kutusu vardır. Ali ve Ayşe bir süre pinpon topuyla oynarlar ve 

Ali dışarda arkadaşlarıyla oynamak istediğini söyler. Ali pinpon topunu sarı kutuya 

koyar ve odadan ayrılır. Ayşe ise Ali dışardayken sarı kutudan topu alır ve kırmızı 

kutuya koyar. Bir süre sonra Ali tekrar eve gelir. Hikaye okunduktan sonra çocuklara 

‘topun ilk başta nerede olduğu? ve topun şuan nerede olduğu?’ kontrol soruları sorulur. 

Kontrol sorularına doğru cevap veren çocuklarla teste devam edilir. Daha sonra 

çocuklara “Ali şuan gerçekte topun nerede olduğunu biliyor mu?”, “ Ali şuan topun 

nerede oldunu düşünüyordur?” ve “Ali geri döndüğünde topunu bulmak için ilk önce 

nereye bakar? Sarı kutuya mı yoksa kırmızı kutuya mı bakar?” olmak üzere üç soru 

yöneltilir. Çocuklar doğru cevapladıkları her bir soru için 2 puan alır. Hiçbir soruyu 

cevaplayamayan çocuklar ise 1 puan alır. 
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Ek 3: İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi (Martha-Oliver Paradigması)  

İkinci dereceden yanlış kanı atfı testinde araştırmacı iki farklı oyuncak bebek, 

üç farklı renkte kutu ve bir pinpon topu (kurabiyeymiş gibi) kullanılır. Hikaynin 

orijinalinde kullanılan Martha ve Oliver isimleri Ayşe ve Ali olarak değiştirilmiştir. 

Hikayeye göre Ali ve Ayşe mutfaktadır. Ali kırmızı dolaptan aldığı kurabiye 

kutusundan birkaç kurabiye yedikten sonra kurabiyeleri tekrar kırmızı dolaba koyar ve 

mutfaktan gider. Ayşe, Ali mutfakta değilken kırmızı dolabı acar kurabiyelerden biraz 

yer ve kurabiyeleri beyaz dolaba koyar. Ancak bu sırada mutfakta olup biten her şeyi 

Ali mutfak kapısının deliğinde izlemektedir ve Ayşe’nin kurabiyelerin yerini 

değiştirerek beyaz dolaba koyduğunu görür. Ayşe tekrar yerine oturduktan sonra Ali 

mutfağa gelir. Bu hikâyede çocuğa inanç sorusu olarak, Ayşe’nin Ali’nin kurabiyelerin 

nerede olduğunu düşündüğü sorulur. Eylem sorusu olarak ise, Ayşe’nin Ali’nin 

kurabiyeleri nerede arayacağını düşündüğü sorulur. Bu araştırmada her iki kuklanın 

da birbirlerinin düşüncelerine yönelik inanç ve eylem soruları sorulduğundan 

çocuklara toplam 4 soru yöneltilir. Çocuklara doğru bildikleri her sorudan 1 puan 

verilir. 
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EK 4. Kişisel Bilgi Formu 

Bu çalışma Sosyal Öğrenme Kuramının hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan 

çocukların Zihin Kuramı becerisine etkisinin incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Aşağıda araştırma konusu ile ilgili bazı bilgiler bulunmaktadır. Ölçeğin cevaplama 

süresi yaklaşık 10 dakikadır. Her bir ifadeyi okuduktan sonra liste üzerindeki ayrılan 

yere işaretleyiniz. Araştırmanın kesin ve doğru sonuçlar vermesi için lütfen 

maddelerine samimi yanıtlar veriniz. Vereceğiniz bilgiler yalnızca bilimsel araştırma 

amacıyla kullanılacağından adınızı yazmanıza gerek yoktur. Katılımlarınızdan dolayı 

teşekkür ederim. 

 

Cinsiyetiniz:  

 

a.( ) Kız b. ( ) Erkek 

 

2) Sınıfınız düzeyiniz: 

 

 a.( ) 9 b.( ) 10 c.( ) 11 d.( ) 12 ya da belirtiniz ( )  

 

3) Okul öncesi eğitim aldınız mı? 

 

Evet     hayır 

 

4) Sürekli bir hastalığınız var mı? Varsa nedir?  

 

5) Ders dışı sosyal faaliyetleriniz nedir?  

 

6) Sürekli kullandığının bir ilaç ve tıbbı cihaz var mı? Varsa nedir?. 

 

7) Sağlık raporunuz var mı? Tanılanmış bir engeliniz var mı? Varsa nedir? 
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8) Ailenizin aylık geliri  

 

a. ( ) 0 – 500 b.( ) 500 – 1000 c. ( ) 1000 – 2000 d. ( ) 2000 – 3000 e. ( ) 

3000 üzeri .ya da belirtiniz (                ) 

 

9) Babanın eğitim durumu : 

 

 İlkokul ( ) Ortaokul ( ) Lise ( ) Üniversite ( ) 

 

10 ) Annenin eğitim durumu : 

 

 İlkokul ( ) Ortaokul ( ) Lise ( ) Üniversite ( ) 

 

11) Babanın mesleği: 

12)  Annenin mesleği: 

13) Babanın yaşı: 

 14) Annenin yaşı: 
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Ek 5. Gönüllü Olur Formu 

Sizi “ Sosyal Öğrenme Kuramının Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği olan 

Çocukların Zihin Kuramı Becerisine Etkisinin İncelenmesi ” başlıklı bir 

araştırmaya davet ediyoruz. Bu araştırmaya katılıp katılmama kararını vermeden 

önce, araştırmanın neden ve nasıl yapılacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle bu 

formun okunup anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Aşağıdaki bilgileri dikkatlice 

okumak için zaman ayırınız. İsterseniz bu bilgileri aileniz ve/veya yakınlarınız ile 

tartışınız. Eğer anlayamadığınız ve sizin için açık olmayan şeyler varsa, ya da daha 

fazla bilgi isterseniz bize sorunuz.  

Bu anket çalışmasına katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

Çalışmaya katılmama hakkına sahipsiniz. Kişisel Bilgi Formu biçiminde 

yorumlanacaktır Size verilen Kişisel Bilgi Formu soruları yanıtlarken kimsenin 

baskısı veya telkini altında olmayın. Bu formlardan elde edilecek bilgiler tamamen 

araştırma amacı ile kullanılacaktır. Bu araştırma özel eğitim okulunun rehberlik 

odasında, öğrencinin uygun olduğu zaman diliminde yaklaşık olarak 45 dk sürecektir.  

 

Katılımcının/ Adı Soyadı : 

İmza/Tarih : 

 

Onama Tanıklık Eden Kişinin Adı Soyadı 

İmza/Tarih 

 

Sorumlu Araştırmacı: ……………………………. 

İmza: 
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Ek 6. Kurum Onay Formu 
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Ek 7. Etik Onay Formu 
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