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1. GİRİŞ
Öğrenme, yaşantı aracılığıyla, bireyin davranışlarında meydana gelen
kalıcı değişiklik olarak tanımlanır (Bacanlı, 2007). Alkan (1987)’a
göre, öğrenme, karşılaşılan bir duruma tepki göstererek bir davranışın
meydana gelmesi veya değiştirilmesi sürecidir. Öğrenme becerisi,
öğrenen bireyin öğrenme ile ilişkili görevdeki performansının değişik
seviyelerini başarıyla sürdürebilmesi anlamındadır. Bu kabiliyetler,
öğrenme performansının gereksinimleriyle etkileşimde olmak adına
öğrenen bireyin özgül bir şekilde uyguladığı yöntemler olarak
betimlenir (Boekaerts, 1999). Nörolojik bakışla öğrenme, sinir sistemi
içindeki nöronların fonksiyonu olarak betimlenir (Bender, 2014).
Özgül öğrenme bozukluğu (ÖÖB), en az bir alanın işlevselliğinde
bozulmaya neden olan, özellikle çocukluk döneminde sık karşılaşılan
gelişimsel ve nörolojik bozukluktur (Silver ve ark., 2007). Çocuğun
eğitim hayatının başlamasıyla, çocuğun öğrenme davranışı ile ilgili en
ilişkili kaynak haline gelir (Bacanlı, 2007). Öğrenme bozukluğu olan
çocuklar: “öğrenme sürecinde nörolojik bozukluklarla ilişkili olan ve
zekâ potansiyellerinin yordanmasıyla beklenen performansları ile
akademik performansları arasında fark olan çocuklar” olarak da
tanımlanmaktadır (Bateman, 1965). Pekel de (2010) ÖÖB'yi, bireyin
zekâ düzeyinin yaşıtlarına kıyasla en az normal düzeyde olması ve
herhangi bir duyusunda bozulma olmamasına rağmen, akademik
becerilerin kazanılmasında ve kullanılmasında performansı etkileyecek
sorunlar

yaşaması

durumu

olarak

tanımlamaktadır.

Öğrenme

bozukluğu; akıl yürütme, konuşma, dinleme, okuma, yazma, matematik
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gibi

akademik

becerilerinin

edinilmesinde

ve

performansa

yansıtılmasında önemli sorunlarda görülen kompleks bir bozukluktur.
Merkezi sinir sisteminin işlevleriyle ilişkili olan bu bozukluklar yaşam
süresince görülebilir. Öğrenme bozukluğu davranış sistemini, sosyal
davranışlardaki performansı etkileyebilir; ancak, bu performanslar tek
başlarına öğrenme bozukluğuna neden olmazlar. Öğrenme bozukluğu
zihinsel gerilik, sosyo kültürel farklılıklar, duygusal problemler gibi
değişkenlerle etkileşim içinde olsa da, bu değişkenlerin meydana
getirdiği bir bozukluk değildir (NJCLD, 1998). En az normal düzeyde
zeka puanına sahip (IQ>85) primer semptom olarak ortaya çıkacak
psikolojik problemi, beyin patolojisi, duyusal engeli bulunmayan,
okuma performansı, yazma performansı, akıl yürütme, matematik ile
ilgili yeteneklerin elde edilmesi ve davranışa yansıtılmasında önemli
zorlukları olan; ikincil olarak standart eğitim imkanlarından
yararlanmasına karşın, biyolojik yaşına ve zekasına uyumlu olarak
beklenilen başarıyı gösteremeyen bireylerdeki durum “Özgül Öğrenme
Bozukluğu” şeklinde tanımlanmaktadtır (Siegel, 2007).
Epidemiyoloji incelendiğinde DSM-V verilerine göre ÖÖB’nin okul
çağındaki çocuklarda yaygınlığı %5-15 aralığındayken, yetişkinlerde
oran %4 olarak belirtilmiştir (APA, 2014). ABD’de 6-21 yaş aralığında
olan tüm özel gereksinimli bireylerin %39.2’si ÖÖB olan çocuklar
tarafından oluşmaktadır. Türkiye’de ise tanılama sistemindeki
aksaklıklar ve gerekli eğitim olanaklarının yetersizliklerinden ötürü
resmi olarak tanı alan tüm özel gereksinimli öğrenciler kümesinde ÖÖB
tanısı alan çocukların oranının %3 olduğu belirtilmektedir(Melekoğlu,
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2017).

ÖÖB’de

cinsiyete

göre

farklılıklar

görülmektedir.

Gerçekleştirilen kimi araştırmalarda, okuma ve yazma ile ilişkili
bozuklukların erkeklerde, aritmetik performanslarla ilişkili bozukluğun
ise kızlarda karşı cinse kıyasla yüksek oranda olduğu belirtilmiştir (İşeri
ve Sarı, 2008).
Ülkemizde ÖÖB ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaların çoğu tarama
modelli çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarama modeli ile
gerçekleştirilen çalışmaların ÖÖBnin genel hatları ve özellikleri,
ÖÖB tanısı olan çocukların ve ailelerinin özellikleriyle ilgili olarak
bize bir resim sunmuş olsa da, deneme modelli araştırmaların nicel
açıdan az olması bilhassa sahada çalışan eğitimcilere ve uzmanlara
ÖÖB tanısı alan bireylerin bilhassa hangi yöntemlerden yararlanması
gerektiğiyle ilgili bilimsel kaynakları elde etmede yetersiz
olduğumuz izlenimi vermektedir. (Özkardeş, 2013).
ÖÖB

belirtilerinin

geliştirilmeye

azaltılması

çalışılmaktadır.

konusunda
Ancak,

farklı

ÖÖB

çözümler

belirtilerinin

azaltılmasında günümüzde temel çözümün özel eğitim olduğu
söylenebilir. Tek bir çözüm yolu olmamakla birlikte, özel eğitimde
birkaç farklı yöntem birlikte kullanıldığında daha iyi sonuçlar
alınabileceği söylenebilir. ÖÖB belirtilerinin azaltılmasına yönelik,
yazı ile ilişkili bozukluklarda, el yazısı ile yazmak yerine bilgisayar
gibi farklı yöntemler kullanmak da önerilmektedir (Doğangün,
2008).
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ÖÖB yaşayan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim planlaması
öğrencilerin yaşına ve öğrenme bozukluğunun şiddetine göre
farklılaştığı için, ilk adım olarak bireyin gereksinimleri belirlenmeli
ve bu ihtiyaçlara göre program uygun yaklaşım baz alınarak
planlanmalıdır (Akyol, 1997). Tasarlanan programda, araştırmacı
tarafından

uygulanan

ölçekler

ve

programdaki

performans

değerlendirme envanteri kullanımıyla, öğrencinin gereksinimleri
doğrultultusunda etkinlikler sunulmaktadır.
Alanda çalışan öğretmenlerin büyük çoğunluğu MEB tarafından
geliştirilen Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı’nı
(ÖÖGDEP) yetersiz bulmakta ve özel gereksinimi olmayan
öğrenciler

için

farklı

bir

öğretim

programını

sınıfta

uyguladıklarından ÖÖGDEP’i uygulayacak zaman ve olanak
bulamadıklarına değinmektedirler. ÖÖB tanısı almış öğrencilerin
velilerinin büyük çoğunluğunun ÖÖGDEP’in uygulanması sürecini
bilmedikleri ve bu sürece katkı göstermedikleri görülmektedir.
Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin diğer öğrencilere kıyasla daha
yoğun

bireysel

desteğe

gereksinim

duydukları

göz

önüne

alındığında, bu öğrencilerle ilgili eğitim programının okullarda
yeterli düzeyde uygulanmıyor ve evde aile tarafından desteklenmiyor
olması öncelikli olarak ele alınması gereken çok önemli bir sorunu
ortaya koymaktadır (Polat, 2013). Yine ÖÖB yaşayan öğrenciler için
uyarlanabilir öğrenme sistemlerini ele alan yalnızca birkaç̧
araştırmaya

rastlanmış

olması

yapılacak

olan

çalışmanın

gerçekleştirilecek yeni eğitim yaklaşımının önemini vurgulamaktadır
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(Athanasaki ve diğerleri, 2007). Geliştirilen programa erişim
imkânının ve programın uygulanabilirliğinin kolay oluşu velilerin
eğitim sürecinin daha çok içerisinde yer alabilmesine imkan
tanımaktadır. Ayrıca programın etkinlik süresince günlük yaşamda
gerçekleştirilebilecek etkinlik önerilerinde bulunması, öğrencinin
destek eğitimine ailenin de katkı sağlamasını da kolaylaştırmaktadır.
Eğitimin her alanında olduğu gibi özel eğitime gereksinim duyan
öğrencilerin eğitiminde de eğitim teknolojisinin artan bir şekilde
kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Eğitim teknolojisinin özel
eğitime gereksinim duyan çocukların deneyimlerini artırmada,
öğrenmelerini kolaylaştırmada ve birbirinden oldukça farklı olan bu
çocukların ihtiyaç duydukları bireyselleştirilmiş eğitimi sağlamada
önemli bir yere sahip olduğu belirtilmektedir (Demirkıran, 2005).
Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının yazılımlarla sunulmasının
ÖÖB olan çocuklar ve aileleri için kolaylık sağlaması şaşırtıcı
olmayacaktır.
Alanyazın incelendiğinde, ÖÖB belirtilerinin eğitim dönemiyle
ortaya

çıktığı

ve

yetişkinlik

döneminde

de

devam

ettiği

değerlendirilmektedir. Bireydeki ÖÖB belirtilerinin azaltılması için
erişilebilir eğitim olanaklarının bireyin eğitim hayatına başlamasıyla
birlikte sağlanması önemlidir. ÖÖB belirtilerinin düzey ve şiddetinin
azalması, öğrenme bozukluğunun bireyin akademik performansına
ve yaşam kalitesine olan olumsuz etkilerini en aza indirecektir. Hangi
yöntemlerin ÖÖB belirtilerini azaltmada etkili olduğunun belirsizliği
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ve deneme modelli çalışmaların azlığı düşünüldüğünde; öğrencinin
eğitim

gereksinimleri

doğrultusunda

içerik

sunacak

olan

bireyselleştirilebilir ağ destekli eğitim programı alanyazına katkı
sağlayacak; ÖÖB belirtileri olan bireylerin her zaman erişim
sağlayabilecekleri eğitim imkanı sunacaktır.
ÖÖB belirtilerinin azaltılmasında bireyin özel gereksinimleri
doğrultusunda bireyselleştirilebilir farklı eğitim yöntemlerinin
birlikte sunulmasının en etkin yöntem olduğu görülmektedir. Bu
ihtiyaç göz önüne alındığında, Eğitim programı hangi kazanımların
amaçlanması gerektiğine ve bu kazanımların hangi çalışma
yöntemleriyle

gerçekleştirilebileceğine

dair

büyük

kolaylık

sağlayacak; ÖÖB tanısı almış veya tanı alma riski bulunan bireyler
için uygun eğitim içeriklerine ve yönergelerine ulaşılabilirliği
basitleştirecektir. Program performans envanteriyle ve ölçeklerle
eşleşen etkinlikler sunmaktadır.
Bu kolaylık hem öğretmenlerin hem de velilerin geçerli çalışma
yöntemleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmalarına, destek ve
öğretim sürecinin daha fazla içinde bulunmalarına imkân verecektir.
Böylelikle,

öğretmenlerin

öğrencilere

detaylı

vakit

ayıramamalarından ve ailelerin çalışma yöntemlerini bilmiyor
oluşundan

dolayı,

öğrencilerin

yeterli

düzeyde

eğitim

alamamalarının önüne geçilecektir. Yazılımın içeriğinde bulunacak
benzer çalışma materyalleri geliştirme yönergeleriyle çocuğun
ihtiyaçlarına

uygun

gerçekleştirilebileceği

çalışmaların

çeşitlenmesine olanak sağlanacaktır. Bütün bunlar değerlendirildi-
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ğinde gerçekleştirilecek çalışmanın, çocuklarda ÖÖB belirtilerine
işaret eden öğrenme hedeflerindeki performansları yükselteceğini
dolayısıyla ÖÖB yaşayan bireylerin ÖÖB belirtilerinin azalmasını
sağlayacağı yordanmaktadır. Program aynı performans amacına
ulaşmak adına benzer etkinliklerle ilgili öneriler sunmaktadır.
1.1. ÖÖB
Araştırmacılar ÖÖB’yi pek çok yönden tanımlayarak bugüne kadar
gelmesini sağlamıştır. 1940’lı yılların öncesinde öğrenme bozukluğuna
sahip bireylerin zihinsel yönden performanslarının düşük olduğu,
duygusal sorunlar yaşadıkları ve sosyal anlamda zorluklara sahip
olduğu düşünülmekteydi. 1940’lı

yılların başlarından itibaren

araştırmacılar ÖÖB olan çocukları, fiziksel görüntüleri farklı olmadığı
için beyindeki hasar şiddetinin düşük olduğunu yordayıp “Minimal
Beyin Hasarı (Minimal Brain Damage)” ismiyle nitelendirmişlerdir.
Gerçekleştirilen gözlemler ve testler sonucunda ÖÖB belirtileri olan
çocukların beyin işleyişlerinde farklılıklar olduğu ve bu farklılığın
yapısaldan ziyade, fizyolojik kaynaklı olduğu sonucuna varılmıştır.
1950’li yıllardan itibaren pek çok değişik alandan araştırmacılar ÖÖB
olan çocukları araştırmaya başlamış ve birbirinden farklı tanımlamalar
yapmışlardır (Silver, 1992).
Literatürde öğrenme bozukluğu kavramı ilk olarak 1962’de karşımıza
çıkmaktadır. Kirk öğrenme bozukluğunu şu şekilde tanımlamaktadır:
“Serebral davranışsal ya da duyusal problemden ötürü dil, okuma,
yazma, matematik veya farklı okul kabiliyetlerinden birinde ya da
birkaçının gelişiminde görülen gecikme, gerilik ya da bozukluktur.
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Öğrenme bozukluğu zekâ geriliğinden, duygusal ya da kültürel
faktörlerden kaynaklanmamaktadır.” (Bradley ve ark., 2002).
1988’de Ulusal Öğrenme Bozukluğu Birleşik Komitesi (The National
Joint Committee on Learning Disabilities, NJCLD) öğrenme
bozukluğunu şu şekilde tanımlamaktadır: “Öğrenme bozukluğu genel
bir kavramdır ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile
aritmetik becerilerin edinmesinde ve kullanılmasında heterojen bir
sorun kümesini temsil eder. Öğrenme bozukluğu doğuştandır ve her
yaşta etkilerinin görülebileceği kabul edilir. Öğrenme bozukluğu
duyusal ve duygusal güçlüklerin, zihinsel geriliklerin doğrudan sonucu
değildir ve bilhassa dikkat eksikliği eşlik edebilir.” (Bradley ve ark.,
2002)
1.1.1. Okuma Bozukluğu (Disleksi)
Okuma bozukluğu çocuğun biyolojik yaşı ve zeka seviyesine uygun
olarak verilen eğitim baz alındığında, doğru okuma, okuma hızı veya
okuduğunu anlamlandırmada, olması gerekenden ciddi düzeyde düşük
sergilenen performans olarak tanımlanmıştır (APA, 2014). Öğrenme
bozukluğu olan olguların %80’inin okuma bozukluğu olan vakalardan
oluştuğu belirtilmektedir (Salman ve ark., 2016). Oranın ise toplumda
%5 - 17,5 olduğu belirtilmektedir (Sürücü ve Gündoğdu, 2008).
Disleksi motor becerilerdeki problem ile ilgili olabilecek yazımdaki
kusurlar ve dil becerilerindeki kimi geriliklerden de kaynaklanabilir.
Disleksi sağı ve solu ayırt etme, parmakları tanıma, görsel taramada
problemler, sıralama etkinliklerini başarma ve analog saatleri okumayı
gerçekleştirmede zorluk, uzaysal ilişkilerin sağlanmasıyla ilişkili olan
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bölgelerde hasar ve kimi nörolojik belirtilerle de bağlantılı olabilir.
Neticede disleksi saf bir okumayı öğrenme bozukluğundan daha
çoğunu

barındırabilmektedir

(Ardila,

1997).

Programda

yön

etkinlikleri, doğrudan ayırt etme ve sıralama etkinlikleri bulunmaktadır.
Okuma, dikkat, algılama, bellek, kodlama, zihinsel süreçleri sürdürme,
anlama, zekâ ve fonolojik farkındalık süreçlerini içinde barındıran bir
davranıştır. Dislekside yazılı sembolleri barındıran kelimedeki seslerin
tespit edilmesi ve dikte edilen yazılı kelimenin harflerinin tespitinde
(encoding) yüksek düzeyde zorluklar görülmektedir. Bununla beraber
her iki aşamada sözcük tanıma ve heceleme

performansını

etkilemektedir. Okuma bozukluğun sahip bireyler konuşma diliyle ilgili
performanslarda zorluk yaşamazlar. Bu da okumada zorluk nedeniyle
görsel algılama ve disleksi arasındaki bağlantıyı düşündürmektedir
(Wajuihian ve Naidoo, 2012). Bakker, Leeuwemen ve Spyer (1987)
hemisferle ilişkili performans beklentilernden yola çıkarak disleksiyi
2’ye ayırmıştır. L-tip (Linguistik/Dil tip) disleksi, sol hemisferle ilişkili
sorunlarla ilgili okuma zorlukları yer alır. Bu çocuklar hızlı
okuyabilirler ama atlama, harf ekleme, değiştirme türünde hatalar
yaparlar. P-tip (Perseptüel/Algısal tip) dislekside, sağ hemisferle ilişki
işlev bozukluklarına dayanan görsel algılamayla ilgili sorunlardan
kaynaklanan

okuma

güçlükleri

betimlenmektedir.

Dolayısıyla

bireylerin okumaları yavaş olur. Eksik bırakma ve yineleme ile ilişkili
hatalar görülür. Uygulamada okuma performansının içerdiği süreçleri
barından etkinlikler yer almaktadır.
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Okuma sorunu olan çocukların bellek ile ilişkili sorunlar yaşadığı,
bilhassa kısa süreli bilgiyi hatırda tutma ve bu bilgileri işlemleme
performansında problemler yaşadığı görülmektedir (Swanson, 1994).
Bununla birlikte çalışma belleği ile ilişkili performanslarda da normal
okuyan çocuklara oranla net biçimde dezavantajlı durumda oldukları
görülmektedir (Swanson, 2009). Baddeley’in (1986) çok bileşenli
çalışma modeline göre çalışma belleği, çevreden gelen uyarıcıları kısa
bir süre için kayıt altına alan ve bilgi üzerinde işlemleme yapan bir
bilişsel

sistem

şeklinde

betimlenmektedir

(Baddeley

2003).

Görsel/mekânsal ve işitsel bilginin depolanması ve işlemlenmesiyle
birlikte

öğrenme

sürecinde

oldukça

önem

atfeden

dikkatin

yönlendirilmesi, başlatılması ve sonlandırılması, elde edilen bilginin
uzun süreli bellek ile koordineli bir şekilde çalışması, bilginin
kazanılması sürecinde bireye özel stratejinin belirlenmesi ile bağlantılı
olan bilişsel alan olarak tanımlanmaktadır (Baddeley, 2003).
Uygulamada bellek ile ilişkili çokça etkinlik yer almaktadır.
Gerçekleştirilen çalışmalarda okuma bozukluğu olan çocukların,
okuma ve yazma sırasında harf karıştırdıkları, tersten okudukları ve
tersten yazdıkları, harf atladıkları, hece atladıkları, harf ekledikleri,
hece ekledikleri ve satır atladıkları (Sarıpınar ve Erden, 2010),
- Uygulamada, nesnelerin şekil ve pozisyonunu algılamada çekilen
güçlük ile ilgili değerlendirme içerikleri ve etkinlikleri yer
almaktadır.
okurken sözcükleri tanımada ve telafuz etmede güçlük yaşadıkları
(Yılmaz, 2008),
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- Uygulamada, sözcükleri doğru telaffuz etmede güçlük ile ilgili
değerlendirme içerikleri ve etkinlikleri yer almaktadır.
sözcük dağarcıklarının yaşına göre düşük oldukları (Baydık, 2011),
- Uygulamada,

sözcük

dağarcığının

düşüklüğü

ile

ilgili

değerlendirme içerikleri ve etkinlikleri yer almaktadır.
okurken sebep sonuç bağlantılarını algılamada, okuduğunu anlamada
ve metnin ana fikrini betimlemede ve sonuç çıkarmada zorlandıkları,
(Baydık, 2011),
- Uygulamada, okuduğunu anlama ile ilgili değerlendirme
içerikleri ve etkinlikleri yer almaktadır.
yaşıtlarına göre daha yavaş okudukları (Sarıpınar ve Erden, 2010)
değerlendirilmiştir.
Okuma bozukluğu olan ebeveynlerin çocuklarında da okuma
bozukluğu varlığının, gelişimsel bir sorunu olmayan ebeveynler
karşısında 5-12 kat daha fazla olduğu görülmektedir (Sürücü ve
Gündoğdu, 2008).
1.1.2. Matematik Bozukluğu (Diskalkuli)
Diskalkuli, bireyin aritmetik becerilerinin biyolojik yaşı ve zekâ
performansına göre verilen eğitim ele alındığında, beklenen
performansın net bir biçimde altında olması şeklinde tanımlanmaktadır.
İlkokul yıllarında ortaya çıkan, en az altı ay süren, zayıf zihinsel seviye,
gelişim bozuklukları, yetersiz eğitim sorunu olmadığı halde beklenen
düzeyin altında matematik becerisine sahip olma matematik bozukluğu
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olarak adlandırılmaktadır (APA, 2014). Matametik becerilerin
ediniminde yaşanan problemler literatürde “diskalkuli”, “gelişimsel
diskalkuli”, “matematik ile ilişkili öğrenme bozukluğu”, “aritmetik
bozukluğu”, “matematik öğrenme bozukluğu”, “matematik güçlüğü”,
“matematik öğrenme bozukluğu” gibi terimlerle tanımlanmaya
çalışılmıştır (Szucs ve Goswami, 2013). Çocukların matematik becerisi
kazandıkları bu erken dönemden itibaren %3-6’sının bu konuda
zorlandıkları bilinmektedir (Visscher ve ark., 2015).
Alanyazında ÖÖB alt tiplerinde, matematik bozukluğunun eşlik ettiği
durumlarda okuma yazmayı geç öğrenme, psikiyatrik bozuklukların
birlikte görülme olasılığının daha yüksek olduğu, buna bağlı olarak
bilişsel işlevlerde bozulmaların daha fazla görüldüğü belirtilmektedir
(Araz-Altay ve Görker, 2017). Matematik bozukluğu ile DEHB, okuma
bozukluğu, anksiyete bozukluğu, görsel-mekânsal bozuklukların
birliktelik gösterdiği alanyazında verilmektedir (Kucian ve von Aster,
2015).
1.1.3. Yazılı Anlatım Bozukluğu (Disgrafi)
Yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi), DSM-5’te öğrenme bozukluğu
kümesi altında “yazılı anlatım bozukluğu ile giden sorunlar” şeklinde
gösterilmektedir; a) Kişisel olarak uygulanan standart ölçümlerde (veya
yazma performansının işlevsel değerlendirmelerinde), kişinin takvim
yaşı, ölçülen zekâ performansı ve yaşıyla uyumlu olarak aldığı eğitime
uygun olmayan yazma performansı b) İlgili bozukluğun akademik
başarısını veya yazılı derlemeyi içeren günlük yaşam becerilerini (örn,
dilbilgisi kuralları açısından uygun cümleler ve iyi organize edilmiş
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paragraflar yazma) önemli düzeyde bozması c) Yazma yeteneği
problemlerinin duyusal sorunlara eşlik edenden oldukça daha fazla
olması (APA, 2014).
Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü’nün (NINDS:
National Institute of Neurological Disorders and Stroke) tanımına göre,
disgrafi yazı ile ilişkili yetersizliklerin karşımıza çıktığı nörolojik bir
bozukluktur. Okul dönemi çocuklarında olgu sıklığı %4 olarak
görülmektedir (Silver, 2002). Alanyazının sessel niteliği de olmasından
ötürü, okumanın anlamlı yazı yazabilme sürecinin kazanımını
hızlandırdığını yorumlamaktadır. Bu niteliğe göre disgrafi, fonolojik
işlemlemeden kaynaklanan ikincil bir süreçtir (Abbott ve Berninger,
1993).
Yazma bozukluğunun sebepleriyle ilgili gerçekleştirilen açıklamaların
okuma bozukluğuna yakın bir temasla ilerlediği görülmektedir. Fakat
literatürde okuma bozukluğu temelli çalışmaların yapıldığı kadar
araştırmanın gerçekleştirildiği söylenemez. Okuma bozukluğunun
sebepleriyle ilgili yapılan kalıtım ve çevre tartışmalarının benzerlerinin
disgrafinin sebeplerini açıklamada da kullanıldığı söylenebilir
(Berninger ve Richards, 2010). Ülkemizde gerçekleştirilen araştırmada
okuma ve yazma bozukluğunun eşlenik görülme oranı %88.6 olarak
belirtilmiştir (Karaman, Turkbay ve Gökçe, 2006).
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1.2. Beyin ve Öğrenme
İnsan beyni nöron adı verilen bir yapılanmadan oluşmaktadır. Bu
yapılanma en üst noktada yönetici görevini görür. İnsan beyninin gücü
1013 sinapslık bir güçle temellendirilir. Bu güç dünya üzerindeki
elektron ve nötronların sayısından da fazla olarak insan beyninin
gücünü açıkça ortaya koymaktadır (Erden, Kurdoğlu, 2003).
İnsan beyninin de en önemli gücü bilgiyi elde etmesi, dönüştürmesi ve
kullanabilme gücüdür. Bu güç 20 milyar sinir hücresinin aktif şekilde
çalışmasını gerektirmektedir. İnsan beyni içerisinde yer alan bellek yani
hafıza kaydetme özelliği ile bilginin geçici değil kalıcı olmasını
sağlayarak insanın muhakeme yeteneğiyle de birleştiğinde, bilgiden
faydalanmasını olanaklı kılmaktadır. İnsan belleği kısa ve uzun süreli
hafıza şeklinde ikiye ayrılır. Kısa süreli hafıza anlık bilgilerle, uzun
süreli bellek ise uzun vadedeki bilgilerle ilgilenir ve hafızaya alarak
işlenmesini sağlar. Öğrenmenin en önemli yolu belleği uygun biçimde
çalıştırmak ve bilgiyi gerektiği şekilde muhafaza ederek kullanmaktır
(Holborow, Berry, 1986).
Beyin ile öğrenme arasındaki bağlantı, bellek performansıyla
kurulmaktadır. Öğrenmenin doğru şekilde gerçekleşebilmesi için her
şeyden önce sağlıklı bir beyne sahip olmak gereklidir. Sağlıklı bir beyin
aynı zamanda öğrenmeye hazır bir beyin, bilgiyi doğru şekilde işleyen
bir beyindir. İkinci husus ise beynin işlevlerini doğru şekilde
gerçekleştirerek öğrenme sağlamasıdır ki bu konuda da sağ ve sol
hemisferin görevlerini üstlenmesi söz konusu olmaktadır (Silver,
1993).
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1.3. Üst Biliş
Üst biliş, bireyin bilişsel işleyişleri hakkındaki bilgi sahibi olması, bu
bilgisini bilişsel deneyimlerini organize etmek için kullanmasıdır
(Flavell, 1979). Üst biliş düşünce üzerinde düşünebilmek ve bildiğinin
farkında olmak yani bildiğini bilmek olarak tanımlanır. Üst biliş, eğitim
alanında kişinin öğrenme süresi boyunca bilişsel etkinliklerinin farkına
varabilmesi, zihinsel etkinlikleri düzenlemesi ve programlaması olarak
ifade edilir. Öğrenme bozukluğu görülen bireylerde ise deneyimledikleri bilişsel ve duygusal problemlerden dolayı, öğrenme bozukluğu
yaşayan bireylerin akademik anlamda gerçekleştirmeleri lazım olan
görevleri organize edememe ve yürütememeleriyle üst biliş arasında
ilişki vardır (Bender, 2014).
Üst bilişin birimleriyle ilgili çeşitli sınıflandırmalar yapılmaktadır.
Genel bir bakış açısıya ise, literatürde üst bilişin, üst bilişsel bilgi ve üst
bilişsel beceri süreçleri olarak ayrımının yapıldığı görülmektedir. Üst
bilişsel bilgi ile, bireyin bilişi ile ilgili bilgi sahibi olması ve üst bilişsel
beceri süreçleri ile bireyin bilişi hakkındaki bilgilerini, bilişini
düzenlemek için nasıl kullandığı kastedilmektedir. (Veenman, HoutWolters ve Afflerbach, 2006; Boekaerts, 1999).
Bu doğrultuda üst biliş, bireylerin bizzat deneyimledikleri bilişsel
etkinlikleri ve bilişsel izlemleri ile ilgili bilgili oldukları; üst bilişsel
beceriler ise organize etme, takip etme ve değerlendirme gibi bilişi
denetimleyen ve organize eden süreçler anlamındadır (Boekaerts,
1999).
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Gerçekleştirilen araştırmalara bakıldığında üst bilişin üst bilişsel bilgi
(metacognitive knowledge) ile birlikte, üst bilişsel beceri süreçlerini
içeren üst bilişsel izleme (metacognitive monitoring) ve üst bilişsel
kontrol (metacognitive control) olarak üç bölümlü bir kavram şeklinde
de değerlendirildiği karşımıza çıkmaktadır (Dunlosky ve Metcalfe,
2009).
1.3.1. Üst Bilişsel Bilgi
Üst bilişsel bilgi, bilişle ilgili gerçekleşen işlemlerin süreciyle ilgili
kişinin bildikleridir (Flavell, 1979).
Öğrenme süreçlerimizle alakalı bir şekilde sözel olarak betimlenebilen
üst bilişsel bilgi, doğru da yanlış da olabilir. Bu betimlemeler genel bir
kapsamla ilgili de olabildiği gibi (ders yaparken müzik dinlemek
kavramayı zorlaştırır), veya daha dar bir kapsamda (ders yaparken
dikkatim basit bir uyaran etkisinde dağılıyor) olabilir (Vennman,
Wolters ve Afflerbach, 2006). Bilhassa çocuklarda kendi düşünceleri
hakkındaki değerlendirmeleri ile alakalı bir şekilde yanlış bilgi ve
izlenim edinmiş olma durumuna sıklıkla rastlanabilir. Örneğin,
yineleyen başarısızlığa rağmen, çocuk aritmetik sınavlarına hazır olmak
için ihtiyaç duyduğu kadar zaman ayırmadığını hatalı bir şekilde
düşünmeyebilir (öğretmen zor sordu). Bu şekildeki yanlış bilgi ve
kanılar bireylerin, öğrencinin üst bilişsel düzenlemesini bir şekilde
engellemektedir.
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1.3.2. Üst Bilişsel İzleme
Üst bilişsel izleme bireyi, öz bilişsel süreçlerini gözlem yapmaya,
bilişsel süreçleriyle ilgili düşünmeye ve öğrenen sıfatıyla öğrenme
sürecinin amaçları, görevin zorluk şiddeti, sürece ne kadar zaman
ayrılması gerektiği ve sonuçlarıyla ilgili düşünmeye yönlendirir. İzleme
süreçleri sayesinde kişiler kendi kabiliyetlerini de değerlendirerek,
kendilerine verilen görev ile alakalı olarak ne düzeyde performans
sergileyecekleri ile ilişkili beklentilerini düzenleyebilirler. İzleme ile
iligli Flavell, Friderichs ve Hoyt bir çalışma gerçekleştirmiştir. Flavell
ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği çalışmada anasınıfından itibaren
dördüncü sınıf öğrencilerine uzanan katılımcılara 10 adet resim
gösterilmiş, ardından çocuklardan bu resimlerin üzeri kapatıldığında 10
resimden kaç adedini hatırlayabileceklerini yorumlamaları istenmiştir.
Yaşça küçük olanların yaptıkları yorumlamalarda kendilerinden fazla
emin olarak tahminlerinin yapabileceklerinin üzerinde olduğu
görülmüştür (Akt: Dunlosky ve Metcalfe, 2009).
Üst bilişsel izlemede önem gösteren bir işlev de, bellekteki bilgileri geri
getirme ve geri getirilen bu bilgilerin doğruluklarını denetlemedir.
Birey hedeflediği yanıtı geri çağırmasının ardından, geri çağrılan
yanıtın

doğru

veya

yanlış

olma

olasılığını

değerlendirmek

durumundadır. Farklı bir ifadeyle, geri getirilen bilginin incelenen
olguyla alakalı olup olmadığını değerlendirmesi beklenir (Koriat ve
Goldsmith, 1998). Alakalı bilgileri alakalı olmayanlardan ayırt
edebilmek problem çözme, planlama ve diğer karmaşık hedefler için
kritik düzeyde önem taşır. Belleği izleme sürecinde alınan bu karar,
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bireyin yanıtın doğru olup olmadığıyla ilgili ne düzeyde emin
olduğuyla ilişkilidir. Koriat ve Goldsmith (1998), yazılı sorusuna
istenen yanıtın verilmesinin ardından yanıtını silen öğrenciyi örnek
göstererek, üst belleğin ifadesini açık bir biçimde göstermektedir.
Gösterilen örnekte bireyin belleğinden getirdiği bilgi doğru olmasına
rağmen, belleğini izleme sürecinin hatalı olması sebebiyle, yanıtının
doğru

olmadığını

değerlendirmiştir.

Kişilerin

görevlerdeki

performansını tutarlı ve kesin bir şekilde yordama becerisinin gelişimi,
kişilerin

karşılarına

çıkan

yönergelerin,

görevlerin,

olguların,

durumların zorluk açısından seviyelerini önceden yordayabilmelerine
imkan vermesi nedeniyle, görevin zorluğuna göre yönerge ile ilgili
çalışma stillerini (yavaş, hızlı gibi) denetleme fırsatı da vermektedir
(Lucangeli, Cornoldi, ve Tellarini, 1998; Desoete ve Roeyers, 2002).
Üst

bilişsel

izlemenin,

bireyin

bildikleriyle

ilgili

yaptığı

değerlendirmeler sonucunda öğrenme, bilme, çalışma için ayrılan
zamanı organize etme gibi becerilerde önem taşıdığı görülmektedir.
1.3.3. Üst Bilişsel Denetleme
Üst bilişsel denetleme, işlemde olan bilişsel aktivitenin organize
edilebilmesidir. Bu organizasyonlar aktiviteyi duraklatmak, etkinliği
devam ettirmek veya değiştirmektir. Yani, üst bilişsel denetleme, izlem
sonucunda gelen enformasyona bağlı olarak gerçekleştirilen bilinçli
veya bilinçsiz seçimleri ifade etmektedir. Bu seçimler bir işlemin
başlatılmasına, duraklatılmasına, devam ettirilmesine ya da uygulanan
stratejinin yenilenmesine neden olur (Dunlosky ve Metcalfe, 2009).
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1.3.4. ÖÖB ve Üst Biliş
Okuma

ve

yazma

akademik

bilgi

edinmenin

merkezi

gerekliliklerindendir. Bu alanda yetersizliğin yaşanması diğer
akademik

içerikleri

de

bilişsel

olarak

değerlendirebilmeyi

zorlaştıracaktır. Buradan yola çıkarak alanyazında üst bilişle ilgili
gerçekleştirilen çalışmalar genellikle “okuma” ile ilişkili alanlarda
gerçekleştirilmiştir (Dunlosky, Metcalfe, 2009). Okuma, dil ve biliş
yeteneklerini geliştirmek ve kişinin belleğinde önceden var olan
bilgilerle metindeki bilgileri sentezleyerek yeni anlamların oluştuğu bir
süreçtir. Okumak, yazıların ifade ettiği anlamlarını çözümlemek
demektir. Okumak, yazının ifade ettiği anlamı çözümleyerek bireyin
kendi bilişsel sürecinde yorumlaması ve yapılandırmasıdır. Dolayısıyla
okuyucu, okuduğu metne istemli bir şekilde katkı sağlar, metinle ilişkili
yeni anlamlar meydana getirir (Güneş, 2013). Okumanın bilişsel bir
süreç şeklinde betimlenmesi ve algılama, anlamlandırma, kavrama ve
yorumlamayla ilişkili süreçleri içinde barındırıyor oluşu, okuma
kavramının üst düzey bilişsel süreçleri içeren anlamı olduğunu ve bu
sebeple üstbilişle ilişkili olduğunu göstermektedir. Basit bir ifadeyle,
okuma, metnin duyusal takibiyle kelime şekillerini görüp, bunları
anlamlandırma ve seslendirme sürecidir (Öz, 2006). Okuma
etkinliğinin başarılması adına okuyan kişinin okuması gerekeni ne
zaman, nerede, nasıl okuması gerektiğini biliyor olması gerekir (Özbay
ve Bahar, 2012).
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Okuma performansını başarılı bir şekilde gerçekleştiren bireylerin
okuma davranışlarının araştırıldığı çalışmada, iyi düzeyde okuma
performansı sergileyen bireylerin metni okumadan önce, metni
okuduktan

sonra

ve

okuma

esnasında,

okunan

parçayı

anlamlandırmalarını kolaylaştırmak adına üst bilişsel bilgi ve ilişkili
becerilerden yararlandıkları belirtilmektedir. İyi okuyan bireylerin bu
performansları, okuma esnasında zihinlerinde anlam kurmalarına ve
belleklerinde

yer

alan

bilgi

ve

deneyimleri

ile

bağlantılar

oluşturmalarına imkân sağlamaktadır. Üst biliş performansları iyi olan
bireylerin, okudukları metni anlamlandırırken, içselleştirdikleri etkili
okuma stratejilerini kullandıkları görülmektedir. Bu da, etkili okuma
stratejilerin kullanımlarının otomatikleştiği anlamına gelmektedir. Üst
bilişsel stratejileri kullanımları otomatikleşen okuyucuların, bu
stratejileri otomatik bir şekilde kullanmayan okuyuculara göre okuma
performansında daha başarılı oldukları görülmektedir (Pressley ve
Afflerbach, 1995). Okuyuculara bu stratejilerin öğretilmesi eğitim
programlarında muhakkak yer almalıdır.
Üst biliş, okuma perfomansına benzer şekilde, bireylerin aritmetik
performansını da etkilemektedir. Biliş ve üst bilişsle ilgili kabiliyetler
aritmetikle ilişkili düşünebilme yeteneğinde önemlidir. Üst bilişi;
anlamayı takip etme ve denetlemeyi de kapsayacak şekilde, bireyin öz
bilişsel süreçlerinin ayırdında olması ve bu süreçleri denetleyebilmesi
anlamında betimlenmekte ve gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, üst
biliş yeteneklerinin problem çözümündeki performansı niteleyen
unsulardan olduğunu göstermiştir (Flavell, 1976).
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Kronolojik yaşın değişken olarak kabul edilmesiyle gelişimsel bir
değerlendirme çerçevesinden bakılan çalışmalarda, küçük yaşlardan
beri bireylerin üst bilişsel stratejileri ve kendini takip etme gibi üst biliş
becerilerinin nasıl edinildiğiyle alakalı olarak elde edilen bulgularda,
bireylerin erken yaşlardan itibaren diğer bireylerin problem çözme
becerilerinde başvurdukları yolları gözlemledikleri ve yetişkin
bireylerin nasıl stratejiler kullanarak, hangi sorunlarla ne şekilde başa
çıktıklarını gözlemleyerek model aldıklarını ve bu izlenimler sonucu
elde ettiği çıkarımlar doğrultusunda davranışlarını şekillendirdikleri
belirtilmektedir. Öğrenme bozukluğu yaşayan bireylerin ise, tek
başlarına bu stratejileri geliştiremedikleri, destek alarak stratejileri fark
edebildikleri ve öğrenme bozukluğuna sahip olan bireyler içinde sadece
bilişsel kapasitesi yüksek olan bireylerin bu stratejileri gözlemleme
sonucu model alabilecekleri vurgulanmaktadır (Borkowski ve ark.,
1989).
Short (1992) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada normal, öğrenme
bozukluğu olan ve gelişimsel geriliği olan öğrencilerin okul
performansları üzerinde etkisi olan bilişsel, üst bilişsel, motivasyonel
ve duygusal faktörler ele alınmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmada,
beşinci sınıfa giden 30 normal, 31 öğrenme bozukluğu olan ve 27
gelişimsel problemi olan katılımcılara 17 sorudan oluşan ve problem
çözme performansında üst bilişsel bilgi seviyesini değerlendirmek için
soru formu biçiminde oluşturulmuş bir ölçek kullanılmıştır. Çalışmanın
sonunda bütün gruplar için okuma performansının yordanmasını
sağlayan en önemli unsurun zekâ olduğu ortaya konmuş ve gelişimsel
sorunlu öğrencilerin hem normal hem de öğrenme bozukluğu olan

22 | DR. BARKAN ESKİİLİ

öğrencilerden daha düşük üst bilişsel bilgi performansına sahip olduğu
görülmüştür.
Chapman, ve Tunmer (1997) tarafından da çalışmalarında diğer
araştırmacıların elde ettiği bulgulara benzer sonuçlar elde edilmiştir.
Okuma bozukluğu olan çocukların üst bilişsel farkındalıklarının
olmayanlara kıyasla daha düşük olduğunu ortaya koymuşlar. Bununla
birlikte

gerçekleştirdikleri

çalışmalarda,

okuduğunu

anlama

stratejilerini kullanmayan ve okuma bozukluğu olmayan çocukların,
okuma bozukluğu olan ve okuduğunu anlama ile alakalı üst biliş
stratejilerini kullanan çocuklara göre daha başarısız olduklarının
belirtilmesi dikkat çekmektedir.
Okuduğunu anlama performansının iyileşmesinde üst bilişsel strateji
kullanmanın etkisini açıklama amacıyla yapılan bir araştırmanın
katılımcıları beşinci sınıfa giden ve bilhassa okuduğunu anlama
performansına ihtiyaç duyulan derslerdeki başarısı düşük olan, 30 kız
ve 30 erkek öğrencidir (Botsasa ve Padeliadua,2004). Botsasa ve
Padeliadua biri deney grubu diğer ikisi ise kontrol grubu üzerinde
çalışmayı yürütmüşlerdir. Deney grubundaki çocuklar tahmin,
planlama, izleme ve değerlendirme ile alakalı dört üst biliş stratejisi ile
alakalı her biri 100 dakikadan toplam 20 oturum eğitime katılmışlardır.
Bir kontrol grubuna okuduğunu anlama stratejileri ile ilgili eğitim
verilmiş ve okuduğunu anlama stratejileriyle ilgili uygulama
çalışmaları yapılmış, bir diğer kontrol grubuna herhangi bir strateji
eğitimi uygulanmamıştır. Çalışma sonucunda üst bilişsel izleme
kabiliyetlerinin okuma bozukluğu olan bireylerde diğer gruba göre çok
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daha düşük olduğu, metni anlamlandırmak için bütünleştirici ve hedefe
yönelik organize etme yeteneğine sahip olmadıklarını, bilgiler
arasındaki

bağlantıyı

kuramadıklarını,

dolayısıyla

anlamı

kavrayamadıklarını ya da doğru olmayan şekillerde ilişki kurduklarını
belirtmişlerdir. Bu çalışmada eğitime katılan grubun diğer gruplara
kıyasla okuduğunu anlama performanslarında daha yüksek puanlar elde
ettikleri ortaya konmuştur. Bununla birlikte okuma bozukluğuna sahip
olan çocukların, olmayanlara kıyasla okuduğunu anlama ile ilişkili
stratejilerinin basit

ve

derin olmayan stratejilerden oluştuğu

görülmektedir.
Gerçekleştirilen bir başka çalışmada okuma bozukluğuna sahip olan ve
normal gelişim gösteren toplam 120 öğrencinin çalışma bellekleri,
kelime hazneleri, okuduğunu anlama becerileri, okuma hızları ve
okuma

ile

ilişkili

olan

üst

bilişsel

farkındalık

düzeyleri

karşılaştırılmıştır. Okuma bozukluğuna sahip olan grubun üst bilişsel
farkındalık düzeyinin beklenildiği gibi diğer gruba göre düşük
olmasıyla birlikte, üst biliş farkındalığının en ayırt edici değişken
olduğu vurgulanmaktadır (Swanson ve Trahan, 1996).
1.4. Yönetici İşlevler
Karakaş ve Karakaş (2000) yönetici işlevleri büyük oranda frontal
lobda temsil edilen ve şemsiye terimi olan bir üst sistem olarak
tanımlamakta ve hedeflenen performansa ulaşmak için bilişteki uygun
problem çözme kurulumunun korunması işlemi olarak açıklamaktadır.
Bu kapsamda, problem çözme, tepkilerin oluşturulmasını ve
oluşturulabilecek tepkiler içinden problem için en uygun olanının
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seçimini içeren, belirlenmiş problemin çözülmesine hedeflenmiş
düşünme şekli olarak tanımlanabilir (Solso, Maclin, Maclin, 2004).
Beyinde bilginin işlenmesi oldukça karmaşık ve dinamik bir süreci
işaret eder ve yüksek düzeyde performansa ihtiyaç duyan bilişsel
işlevlerin tanımlanması amacıyla yönetici işlevler kavramı ortaya
çıkmıştır (Kılıç, 2002). Yönetici işlevler Sternberg (1985) tarafından,
bilgi işlemlemede başvurulan planlama, düzenleme ve stratejileri tekrar
belirleme

süreci

olarak

betimlemektedir.

Yönetici

işlevlerin

planlamayı, kendini denetlemeyi, örgütlü aramayı, kavram oluşturmayı,
dürtü kontrolünü, dikkat düzenlemeyi içerdiği ifade edilmektedir
(Hernandez ve ark., 2002).
Yönetici işlevler, bireyin yalnızca çevresel bir uyarana tepki vermesini
sağlamaz. Yönetici işlevler, bireyin içsel planları ve hedeflerinı
gerçekleştirebilmesi için davranışlarını planlayabilmesini sağlayan
bilişsel işlevleri kapsar(Koechlin ve Summerfield, 2007). Bu bilişsel
işlevler, beyindeki çeşitli alanların koordinasyon içerisinde, kontrollü
ve hedef odaklı işlev gösterebilmesini gerektirir. Bu nedenle, yönetici
işlevlerin beyindeki karmaşık birçok bilişsel sürecin yanı sıra, bu
süreçlere bağlı diğer birçok alt sürecin işlemesi sonucunda gerçekleştiği
söylenebilir (Elliott, 2003).
Pennington

ve

Ozonoff’a

(1996)

göre,

problem

çözme

organizasyonunun korunması için gerekli olan çeşitli yönetici işlev
unsurları bulunmaktadır: ketleme yani bozucu etkiye karşı koyabilme,
bilişsel

şema

ve

kurulumların

korunması-değiştirilebilmesi-

düzenlenmesi-yeniden oluşturması, planlama yapılması, bağlamsal
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bellek oluşturulması, çalışma belleği işleyişi, akıcılığın sağlanması,
mekân ve zamanda olayları bütünleştirebilmesi. Bütün bu süreçleriyle
yönetici işlevleri, bir hedefe ulaşmak için uygun problem çözme
sürecinin gerçekleştirilmesini sağlayan işlemlerin bütünü olarak
tanımlamak mümkündür. Bu işlemler bireyin kendisi ile ilgili
düşünmesini

gerçekleştirmekte,

olabileceklerin

nasıl

bir

etki

gelecekte

olabilecekleri

yaratacağını

ve

belirlemektedir

(Mercugliano,1999).
Barkley’e (1997) göre, ketleme diğer yönetici işlevlerde ortak olan ve
bu işlevlerin gerçekleşmesini sağlayan temel unsurdur ve potansiyel bir
davranışla devam eden davranışın ketlenmesini ayrıca bozucu
tepkilerin kontrol edilmesini sağlar.
Yönetici işlevler, çalışma belleğiyle birlikte, güdü, duygulanım ve
genel uyarılmışk düzeyinin organize edilmesi, dilin içselleştirilmesi,
davranışın

analizini

ve

bütünleşmesini

kapsamaktadır.

Bu

sınıflandırmada yönetici işlevin bütününde etkili olan performans
ketlemedir. Ketleme davranışı, olası bir davranışı ketleme, çalışılan
davranışı ketleme, bozucu tepkilerin kontrol edilmesi olarak
açılmaktadır (Barkley, 1997). Barkley’in bu tanımlaması, yönetici
işlevle ilişkili olan sorunların çalışma belleği ve ketleme verileri
yoluyla

bilgisayar

ortamında

modellenebiliyor

oluşu

ile

desteklenmektedir (Cohen ve Servan-Scheiber 1992, Roberts ve ark.
1994).
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Programda süregiden davranışı ketleme içerikleri yer almaktadır.
Program içeriğinde ketleme etkinliklerinde ve diğer etkinliklerde,
etkinliklerin

zorluk

seviyelerindeki

artışla

birlikte,

süregiden

davranışlarda farklı görevlendirmeler gerçekleştirilecektir. Bu sayede
alışılmış bir davranış örüntüsünü bastırabilme ve olağan olmayan bir
davranışı yapabilme yeteneğini geliştirmek hedeflenmektedir.
Yönetici işlevlerin, görev analizi, strateji seçimi, strateji izleme olarak
üç bileşeni üzerinde görüş birliği olduğu belirtilmektedir (Borkowski
ve Burke, 1996). Bilgi işlemede yer alan işlemler bütünü 'yönetici
işlevler' içeriğinde bulunmaktadır. Yönetici işlevler kavram oluşturma,
tekrarlama, kurulumu devam ettirmede başarısızlık, öğrenme gibi
soyutlama kabiliyetiyle bağlantılı olan alt yetenek alanlarını (Heaton
1981, Lezak 1995, Spreen ve Strauss 1991); bunlarla birlikte akıl
yürütme, problem çözme, bilişsel esneklik, yaratıcılık, karar alma, plan
yapma, bozucu etkiye engel olabilme ve tepkiyi ketleme yapabilmeyi
içerir (Solso 1995). Yapılan ortak tanımlardan, yönetici işlevlerin
bireyin kendi davranışlarını organize etme yeteneğini tümüyle içerdiği
anlamına ulaşılabilir.
ÖÖB’ye sahip bireylerin, özellikle prefrontal bölgeyle ilişkili olduğu
bilinen yönetici işlevlerle bağlantılı olan yargılama, karar alma, plan
yapma, problem çözme, hipotez oluşturma yetenekleri sık şekilde
deneyimledikleri problem alanlardandır (Snow, 1992).
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1.4.1. Yönetici İşlevler ve Frontal Lob
Beyin, frontal lob, parietal lob, oksipiatal lob ve temporal lob olarak 4
loba ayrılmaktadır (Ziylan ve Murshid, 2000; Martin, 2006). Frontal
loba baktığımızda, serebral korteksin üçte birine yakın olacak bir alan
kapladığı ve en büyük lob olduğunu görmekteyiz(Tanrıdağ, 1994;
Fuster, 1997; Ziylan ve Murshid, 2000). Üst düzey performans
gerektiren bilişsel işlevlerin ve düşüncenin ortaya çıkması görevi
olduğu düşünülen frontal lobun (Fuster, 1997: 6-42), motor korteks,
premotor korteks ve prefrontal korteks olmak üzere üç bölümden
oluştuğu bilinmektedir. (Zilles, 1990). Mesulam (2004) bu ayırt etmeyi,
motor-premotor bölge, paralimbik bölge ve heteromodal bölge şeklinde
yapmaktadır:
Frontal lobun kortikal bağlantıları göz önünde bulundurduğumuzda,
bilhassa soyut düşünme yeteneğinde, davranışların çevreyle uyumlu
olacak şekilde kurulmasında ve organize olmasında, uyumlu olmayan
sosyal ve duygusal tepkilerin ketlenmesinde önemli rol oynadığı
varsayılmaktadır (Martin, 2006: 201-208). Prefrontal korteks ise,
özellikle hafıza ve düşünce biçimlerinin birleştirilmesinde rol oynar
(Ziylan ve Murshid, 2000). Prefrontal korteksin özellikle yönetici
işlevlerin performansında etkilidir(Powell & Voeller, 2004). Prefrontal
korteksin işlevleri şu şekilde sıralanabilir (Mesulam, 2004):
Serabral korteks bütünleşik karmaşık bilişsel bir adaptasyon sağlar.
Kimi kortikal şebekeleri aktive eder. Kimi kortikal şebekeleri ise ketler.
Bu şekilde ilişkili olduğu şebekelerin adaptasyonunu sağlar. İşlevsiz
dürtülerin inhibisyonunu ve olası bilişsel senaryoların ortaya çıkmasını
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sağlar. Bilişsel esneklik, yorumlama ve organizasyon gibi üst düzey
bilişsel

işlevlerin

gerçekleşmesinden

sorumludur.

Düşünceleri,

hatıraları, deneyimleri ilişkili duygusal olgularla birleştirir. Duruma
uyumlu değişikliklerin öğrenilmesi ve bir bilişsel sistemden diğerine
aktarılabilmesi gibi işlevlere aracılık eder.
PFK, dorsolateral PFK, orbitofrontal PFK ve anteriyor singulat bölge
olarak üç işlevsel bölgeye ayrılmaktadır. Bu üç bölge, birbirinden farklı
yönetici işlevlerden sorumludur (Powell ve Voeller, 2004). Özellikle,
dorsolateral PFK aktivasyonunun yönetici işlevlerin gerçekleşmesinde
aktif rol aldığı görülmektedir. Orbitofrontal bölge ve anterior singulat
bölge tarafından değerlendirildiğinde ise, orbifrontal bölgenin daha çok
inhibisyon fonksiyonuyla ilgili olduğu belitrilmekte; ikinci bölgenin
apati oluşumu ile bağlantılı olduğu görülmektedir (Goldberg, 2001).
Buradan yola çıkarak, okb, depresyon, şizofreni gibi nöropsikiyatrik
kökenli kimi tanıların, bireylerde motor hareketle ve davranışla ilişkili
olduğu bilinen bu bölgelerdeki çeşitli lezyonlardan meydana geldiği
düşünülmektedir (Cummings, 1995; Tekin ve Cummings, 2002).
1.4.1.1. Frontal-subkortikal devreler
Frontal kortekste, motor devre, okulomotor devre, dorsolateral
prefrontal devre, lateral orbitofrontal devre ve anterior singulat devre
olmak üzere birbirlerine paralel beş adet subkortikal devre
bulunmaktadır. Bu devreler, belirli frontal korteks alanlarını striatum,
globus pallidus, substantia nigra ve talamusun yer aldığı çeşitli
subkortikal yapılara bağlarlar (Burruss ve ark., 2000). Özellikle,
dorsolateral prefrontal devre, lateral orbitofrontal devre ve anterior
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singulat devre, PFKde görülen üç önemli frontal subkortikal döngünün
gerçekleştiği yerlerdir (Goldberg, 2001).
Motor devre, okulomotor devre, dorsolateral prefrontal devre, lateral
orbitofrontal devre ve anterior singulat devreler kapalı devrelerdir.
Kapalı devrelere uzak olmasına rağmen işlevsel olarak benzer görevleri
olan çeşitli açık subkortikal devreler de bulunmaktadır (Lichter, 1999).
Yönetici işlevlere duyarlı olan dorsolateral prefrontal devre ele
alındığında, bu devrenin BA 46. alanı ve özellikle görsel işlemlemeyi
ve uyaranlara dikkat etmeyi sağlayan 7a alanları ile güçlü bağlantıları
olduğu bilinmektedir. Dorsolateral devrenin limbik yapılarla olan
ilişkisinden de bahsetmek mümkündür (Selemon ve Goldman-Rakic,
1985; Cummings, 1999).
Yönetici işlevlerin alanının büyümesinde, yönetici işlevlerin prefrontal
korteksle ilişkili oluşunun da önemi büyüktür. Prefrontal korteksin
etkililiği içinde planlama ya da program oluşturabilme, yapılan
planlama ve oluşturulan programları işleme alıncaya dek aktif halde
olmasını sağlama ve ilişkili olmayan davranışları bastırma yer alır
(Fuster 1989, Goldman-Rakic 1987, Luria 1966). Yani, yönetici işlevler
konusundaki tanımlayıcı nitelikler ile prefrontal korteksin işlev alanları
örtüşmektedir. Hatta, yönetici işlevlerin beyin işleyişle ilgili kaynağının
frontal loblar olduğunu ifade edebilmek adına 'frontal metafor' kavramı
dahi kullanılmıştır (Pennington ve Ozonoff 1996). Yönetici işlevler
adına en mühim nöroanotomik yapılar, frontal korteks ve frontal
korteksin bağlantılarıdır (Petrides, 1994). Bu anlayış da bize frontal
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bölgedeki lezyonlarda, frontal yapıyla ilişki olarak işlevselliği bozulan
her şeyin yönetici işlevler olduğunu düşündürmektedir.
Frontal lob insan beyninde diğer beyin bölgelerine göre en çok alan
kaplayan ve en geç gelişmiş beyin bölgesidir. Diğer canlılarla
kıyaslandığında insanda en gelişmiş beyin bölgesidir. Bu beyin bölgesi
insanı insan yapan bilgileri içeren işlevlere sahip olduğu bilinir. Frontal
lobta dış dünyadan duyusal yolla alınan bilgiler, limbik sistemden ve de
hipotalamustan edinilen emosyonel duruma ilişkin bilgiler ile
birleştirilir (Fuster, 2002).
Frontal lob fonksiyonları arasında olduğu beliritilen öngörme becerisi,
planlama, dürtüleri kontrol etme gibi beceriler insanların sosyal
uyumunda önemli rol oynar. Frontal lob tasarlama, öz denetim, soyut
düşünme gibi yönetici işlevlerin merkezi olarak bilinmektedir
(Tanrıdağ, 1994). Beynin bu bölgesinde aynı zamanda düşünme, sosyal
iletişim kurma gibi üst düzey insan fonksiyonları yer almaktadır
(Mimer ve Petride, 1984).
Yönetici işlevler terimi ve frontal lob işlevleri çoğu kez birbiri yerine
kullanılabilen terimlerdir (Luria, 1973). Yapılan çalışmalar yönetici
işlevlerin serebral bölge ve prefrontal lob arasında uzandığı yönünde
önemli kanıtlar bulunmaktadır (Anderson, 1998). Bazı hayvanlar ve
insanlarla yapılan önemli çalışmalar sayesinde yönetici işlevlerin
beynin frontal lob bölgesinde yer aldığını göstermiştir. Çalışma belleği,
sosyal 19 beceriler, bastırma gibi bazı önemli beceriler bu beyin
bölgesinde yer almaktadır (Fuster, 2002).
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Prefrontal lob işleyişi; benlik organizasyonu, üst biliş, davranışın
temporal

bölgeyle

denetlenmesi, anlık

ilişkili

olarak

uyarıcılara

düzenlenmesi,

verilecek

yanıtların

davranışın
seçilmesi,

davranışın organizasyonu ve dikkatin kontrol edilmesiyle ilgilidir
(Ardila, Pineda & Rosselli, 2000). Stuss ve Alexander (2000),
prefrontal bölgelerin ve onun korteks yapılarla ilişkisel olarak
gerçekleştirdiği bağlantıların gerçekleştirdiği çoğul-işlemsel sistemdir.
Gelecekte gerçekleştirilmesi gereken hedefler adına uygun problem
çözme seçilimini içeren zihinsel yapının yeteneğini betimlemektedir.
Yönetici işlevler dikkat kontrolü, işlevsel hedef organize etme, soyut
muhakeme, zihinsel esneklik, hipotez genelleme ve davranışın zaman
kapsamında sıralanmasını içerir (Pascall & Fishbein, 2002).
Bütün bu açıklamalara rağmen, beynin bütüncül bir işleyişe sahip
olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Zihinsel ve biyolojik süreçler,
beynin bütüncül bir yapıda olan işleyişinin ürünüdür. Fuster’in (1995),
Mesulam’ın (1990) kuramları beynin bütüncül işleyişine kuramsal
çerçeveden açıklama getirmektedir.
Goldman-Rakic (1987) hayvanlarda yaptıkları çalışmaları yordayarak,
insanlarda frontal ve parietal kortekslerde sinaptik dansite yapısının iki
yaş dolaylarında en üst noktada olduğunu ve ardından gelen
dönemlerde sinaps eliminasyonunun meydana geldiği belirtmektedir.
Yavaş şekilde erişkinliğin erken dönemine kadar süren bu
ayıklanmanın
söylenmektedir.

bilişsel

işlevlerin

gelişiminde

payı

olabileceği
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Rubia ve ark. (2000) fonksiyonel manyetik resonans görüntüleme
(fMRG) çalışmalarından elde ettikleri verilerle yönetici işlevlerde yaşla
ilişkili bir şekilde meydana gelen normal olgunlaşmanın bulgularını
sunmuşlardır. Gerçekleştirdikleri araştırmada sağlıklı adolesan ve
erişkin örneklemin dur görevi (stop task) ve gecikmeli görev (delay
task) sırasında, görev performanslarıyla birlikte fMRG ile beyin
aktivasyon örüntüleri karşılaştırılmıştır. Motor yanıtların ketlenmesini
içeren

görevde

erişkinlerin

ve

ergenlerin

performansı

denk

bulunmuştur. Performans sırasında sağ mesial ve inferior prefrontal
kortekslerde yakın aktivasyon görülmekle beraber erişkinlerde anlamlı
şekilde sol prefrontal beyin alanları, ergenlerde ise sap kaudat ve
insulayı içeren subkortikal beyin alanlarında aktive artışı saptanmıştır.
1.4.1.2. Frontal lob sendromları
Bilişsel

yetilerin

beyindeki

organizasyonu,

nöroloji,

klinik

nöropsikoloji ve bilişsel psikoloji alanlarının inceleme konuları
arasında yer almaktadır. Bilişsel yetiler arasında algı, dil, hafıza ve
düşünce gibi beyin süreçleri yer alır (McCarthy ve Warrington, 1990:
1) Bu gibi üst düzey beyin süreçlerinde görülen bozuklukların bir
bölümü frontal lob sendromları başlığı altında toplanmaktadır. Frontal
lob sendromlarının tarihi 1948 yılında Harlow’un yayınlamış olduğu
Phineas Gage vakasına kadar uzanır. Bu vakanın ardından frontal lob
hasarlanmaları ile ilgili birçok davranış değişimleri ortaya çıkarılmıştır
(Levin, Eisenberg, Benton, 1991).
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Frontal lob sendromları, frontal abuli sendromu ve frontal disinhibisyon
sendromu olmak üzere başlıca 2 tiptir. Frontal abuli sendromunda, apati
ve emosyonel küntlüğün gözlendiği, insiyatif, merak ve yaratıcılık
kaybının öne çıktığı bir tablo ortaya çıkar. Frontal disinhibisyon
sendromunda ise, dürtüselliğin arttığı, yargılama, içgörü ve öngörü
kaybının öne çıktığı görülür (Mega, Cummings, Salloway, Malloy,
1997; Mesulam, 2004).
Genel olarak 2 tipe ayrılmış olsa da, frontal lobların heterojen bir yapıya
sahip oldukları göz önüne alındığında, bu alanların farklı bölgelerinde
görülen hasarların davranışsal ve bilişsel açıdan farklı değişiklikler
ortaya çıkaracağı düşünülmektedir (Mega ve Cummings, 2003). Buna
göre, prefrontal korteksin üç bölgesine özgü üç sendromdan daha
bahsetmek mümkündür: Yönetici işlev bozukluklarının gözlendiği
dorsalateral

prefrontal

sendrom,

disinhibisyonun

gözlendiği

orbitofrontal sendrom ve apatinin öne çıktığı anteriyor singulat
sendrom (Cummings, 1993).
1.4.2. Yönetici İşlevler ve Bilişsel Gelişim
Bireylerdeki zihinsel beceriler düzenli bir şekilde bebeklik döneminden
itibaren yetişkinlik dönemine kadar gelişim gösterirler. Fakat bazı
bireyler ilerleyen dönemlerde, yaşlanmaya başladıkça, zihinsel
becerilerinde yavaşlama ve azalma gözlemlenir. Nörolojik ve bedensel
büyümenin ya da bozulmaya uğramadan etkilenen ailenin, eğitim ve
sosyal çevresinin, kişilerin etrafıyla olan ilişkilerinin bilişsel
becerilerde görülen bu gelişme ve azalma etkisinde kalabileceği
tartışılmaktadır.(Solso, Maclin, Maclin, 2004). Üst düzey zihinsel
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becerileri kapsayan yönetici işlevlerin geliştiği ve bu gelişimin altı
basamaktan ibaret olduğu düşünülmektedir. (Borkowski ve Burke,
1996):
Basamak 1: Deneme ve tekrar etme ile becerinin kazanımı Basamak 2:
Farklı beceri bilgilerinin öğrenimi Basamak 3: Çeşitli fonksiyonlar için
uygun olan strateji bilgilerinin seçilebilmesi (Adaptif öğrenme ve
düşünmenin

başlangıcı)

geliştirilmesi, aktifliğinin

Basamak

4:

gözlemlenmesi

Kişisel

fonksiyonların

Basamak

5:

Strateji

kullanmadan, öz bilgiler ile problemlerin çözülmesi Basamak 6: Kısa
ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için gelecek odaklı bakış açısı
öğretilmesi. Tasarlanan program belirtilen basamakları kapsayacak
şekilde oluşturulmuştur.
1.4.3. Yönetici İşlevler Ölçümü ve Stroop Testi
Nöropsikoloji beyinde (beden) tümoral, enfeksiyoz ve metabolit
nedenlerle oluşan bozukluk ve bu bozuklukların zihnin eşlik ettiği
süreçlere, bilişsel ve emosyonel aktivitelerde etkisini inceleyen bilim
dalıdır. Klinik nöropsikolojide temel konu, bedensel bozukluğun yol
açtığı zihinsel bozukluktur. Temel nöropsikolojide ise, bedensel
bozukluğun yol açtığı bilişsel bir bozukluk bilgi işleme bozukluğu
olarak tanımlanmakta, buna göre de patoloji incelenmektedir
(Karakaş,1996). Beyindeki oluşan bir bozukluk veya hasar için oluşan
zihinsel bozuklukların ölçümü de uygulanan nöropsikolojik testler yolu
ile yapılabilmektedir (Karakaş ve ark. 1996).
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Yönetici işlevler, 'yönetici işlev testleri' olarak adlandırılan belirli
nöropsikolojik araçlar ile ölçülmektedir (Lezak 1995, Pennington ve
Ozonoff 1996, Spreen ve Srauss 1991).
Yönetici işlevleri ölçmede yaygın olarak kullanılmakta olan
nöropsikolojik test Stroop Testi (STP)’dir. Bu test algının kurulumunu,
çeşitli farklılaşan talepler ile ve

'bozucu etki' ile değiştirebilme

pratikliği; öğrenilen davranış örgütlemesini bastırabilme ve mümküm
olmayan bir hareketi bu doğrultuda yapabilme becerisini oluşturur.
(Spreen ve Strauss 1991). Stroop etkisi, renk odaklı olup, rengi
söylemek isteyen bireyde aynı zamanda da bu rengin adını okuyabilme
yatkınlığını içermesinden kaynaklanmaktadır (Burke ve Light 1981).
Yönetici işlev testi olan STP’de, bir diğer yönetici işlevleri
değerlendirme testi olan WCST testinde olduğu gibi genel olarak,
ketleme yeteneğini değerledirmektedir. Ancak WCST'deki ketleme
türü, yanlış olduğu yolunda verilen sözel geri-bildirime rağmen daha
önceki davranışta ısrar etme yani tekrar etme ilgilidir. Buna karşılık
STP'nde ketleme türü, olağan olmayan bir davranışı yapabilmek için,
alışılmış bir davranış türünü bastıramama ile ilgilidir. Uygulama,
üstüste yapılan veya aynı görevde çalışılmasına rağmen tekrarlanan
hataların ilgili olduğu etkinlikleri de belirtmektedir. Bu hataların ne
sıklıkta ve ne kadar süre sonra gerçekleştiği; diğer etkinliklerdeki
tekrarlanan hatalarla niceliksel yönden farklılıklarını görme şansı
sunmaktadır. Bu sayede, perseverasyonla ilgili bilgi edinimi
gerçekleşmektedir.
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STP ketlemenin yanında dikkat performansını, renk söyleme ve okuma
becerisini de ölçmektedir. Dikkati değerlendirme açısından STP çok
önemli bir değerlendirme kaynağıdır. (MacLeod, 1992, Glaser ve
Glaser, 1989). Testin dikkatle ilgili olan ilişkisi, Helmstaedter ve
arkadaşları (1996) tarafından yapılan epilepsi hastası olan bireyler
üzerinde yapılan çalışmada da elde edilmiştir. Yapılan bu STP’deki
süre puanları, yazarlarca dikkat ve psikomotor hız olarak adlandırılan
faktörün altında yer almıştır. Paranoid olmayan şizofreninin,
organizasyon bozukluğu sendromu olarak tanımlanan türündeki
yönetici işlev bozukluğu; bilişsel olan etkinliği fark etme ve uygun
olmayanları bastırma konularında olmaktadır. Bu şizofreni türünde
kullanılan ölçme aracı ise STP'dir (Karakaş ve Kafadar 1999).
Obsesifkompulsif bozukluk (OKB) zihni esnetememek, yeni oluşan
herhangi bir durum ya da olay karşısında tedirgin olma hali, aşırı tekrar
etme, değişen koşullara adapte olmada zorluk olarak tanımlanmaktadır
(Aranowitz ve ark. 1994, Head 1989). OKB'nin doğası göz önüne
alındığında, OKB vakalarının, otomatik temelli bir kuruluma karşı
koymayı ölçen STP’de (MacLeod 1991) düşük puan alması
beklenmektedir (Leckmann ve ark. 1994, Modell ve ark. 1989).
Nitekim

literatürde,

OKB

vakalarında

Stroop

performansının

etkilendiği (Leckmann ve ark. 1994, Modell ve ark. 1989) yönünde
çeşitli araştırmalar vardır.
STP nöropsikolojik bir test olan aynı zamanda da frontal bölgenin
etkinliğini içeren bir testtir. İlgili testin kapsam alanındaki çalışmalar
1930’lu yıllarda başlamıştır. John Ridley Stroop, nesne ve renk
isimlerini söylemenin bunlarla ilişkili sözcükleri söylemektenn daha
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zor olduğunu, renk-sözcük bozucu etkisinin (colorword interference
effect) söz konusu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Stroop’un çalışmaları
neticesinde Stroop etkisi ve Stroop Test ortaya konulmuştur (Atkinson,
Drysdale, Fulham, 2003).
Stroop etkisi, bir sözcüğün yazılmasında kullanılan rengin söylenmesi
istendiğinde yaşanan güçlüktür. Sözcüğün rengi, rengin söylenme
zamanı ve renk ile kelime arasındaki çelişki sözcüğü etkilemektedir.
Etkinin çıkış noktası rengi söylemeye odaklanan kişinin aynı zamanda
rengi okumaya da odaklanmasıdır (Desoto, Fabiani, Geary, Gratton,
2001). Stroop bozucu etkisi olarak da bilinmektedir. Renklerin adlarını
okumanın renklerın adlarını içeren yazıları okumaktan daha çok zamanı
harcamasından kaynaklanmaktadır. (MacLeod, 1991; Santos ve
Montgomery, 1962; akt. Karakaş ve Kafadar, 1999).
Yapılan araştırmalar, Stroop etkisinin salt renk okuma-söyleme
güçlüğünden ziyade farklı uyaran ve tepki koşullarına karşı duyarlı
olduğu kanıtlamıştır. Fakat bunun yanında Stroop etkisi, esneklik ve
algısal kurulum, dikkat ve davranış kaydırabilme yeteneklerini
bünyesinde barındırabilmektedir (Grapperon, Vidal, Leni, 1998).
STP, odaklanmış dikkat, seçici dikkat, tepki ketlemesi, bozucu etkiye
direnç ve bilgi işlemleme hızı gibi frontal bölge işlevlerini
değerlendiren

bir

nöropsikolojik

testtir.

MacLeod

tarafından

gerçekleştirilen bir tarama makalesinde stroop testlerinin dikkati
değerlendirmede çok önemli bir yeri olduğu bildirilmiştir (Karakaş,
2011).
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İki

uyarandan

birinin

baskılanarak

diğerine

ait

dikkatin

sürdürülebilmesini ölçmektedir. Bozucu uyaranlara karşı direnebilme
ve uygunsuz uyaranlara yanıtı bekletebilme gücünü değerlendirir
(Şişmanlar ve ark., 2010).
1.4.4. Stroop Testi TBAG Formu
Stroop Testi TBAG Formu (STP-TBAG) ketleme becerisini
ölçmektedir. Testin orijinal Stroop Testi (1935), Nehemkis ve
Lewinsohn (1972) Formu, Dodrill (1978) Formu ve Victoria (Regard,
1981) Formu olmak üzere dört değişik formu bulunmaktadır (Karakaş,
2011).
TBAG formunda her testin başlangıcı ve bitişi arasındaki süre, yapılan
hata sayısı ve revize edilen tepki sayısı olarak üç çeşit puan
değerlendirilmektedir. Çocuklar üzerinde güvenirlik çalışması Kılıç ve
arkadaşları tarafından 2002 yılında 6-11 yaşındaki sağlıklı Türk
çocukları üzerinde 92 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir (Karakaş, 2011).
John Ridley, Stroop tarafından oluşturulan Stroop testi; Stroop etkisinin
ölçülebilmesini ana amaç olarak belirleyen, kelimenin yazılışında
kullanılan renk ile okunuşundaki rengin söylenme sırasındaki bozucu
etkisi üzerine odaklanan bir testtir. Bu test kapsamında kişide okuma
eğilimine rağmen renk söyleyebilme, dikkat ve davranışı kaydırma
yeteneği ölçülmektedir (Karakaş, Bekçi, Doğutepe, Erzengin, 2005).
STP’nin farklı renklerde basılmış renk isimlerinin yer aldığı formları
bulunmaktadır. TÜBİTAK’ın BİLNOT bataryası projesine destek
veren Temel Bilimler Araştırma Grubunu (TBAG) anarak STP-TBAG

KLİNİK BAKIŞ AÇISIYLA ÖĞRENME BOZUKLUĞUNA BİLİŞİMSEL BİR YAKLAŞIM | 39

adı verilmiştir. Bu testte STPnin Türk formu ile Victoria formu
birleştirilmiştir. Formda sarı, mavi, kırmızı ve yeşil renkler ve renk
isimlerine yer verilmiştir. Formun boyutları 14x 21.5 cm olan dört
beyaz karttan oluşmaktadır. Birinci kartta beyaz zemin üzerine siyah
renk isimleri, ikinci kartta her renk ismi kendi renginden farklı şekilde,
üçüncü kartta çapı 0.4 cm olan farklı renklerde daireler, dördüncü karta
ise farklı renklerle basılmış “kadar, zayıf, orta” gibi nötr kelimeler yer
almaktadır (Schmidt, Cheesman 2005).
STP-TBAG beş bölümde uygulanmaktadır. Birinci uygulama kısmında
ilk karttaki siyahla yazılan kelimelerin okunması istenmektedir. İkinci
kısımda renk isimlerinin renklerle yazıldığı alanda okuma yapılması
istenmiştir. Üçüncü kısımda farklı renklerdeki dairelerin renk
isimlerinin söylenmesi, dördüncü bölümde farklı renklerle basılmış
olan nötr kelimelerin renkleri, beşinci bölümde ise ikinci bölümdeki
kart tekrar kullanılarak okuma yapılması istenmektedir (Rebai,
Bernard, Lannou, 1997).
Glaser ve Glaser (Glaser, Glaser, 1989) Stroop test TBAG formunun
seçici dikkat, okuma ve renk söyleme üzerine üç temel süreci
yansıttığını savunur. Beynin aynı anda iki farklı durum üzerine
düşünerek yoğunlaşma yaşaması dikkat açısından oldukça önemlidir.
Bu nedenle test, dikkati ölçme amaçlı oldukça önemli bir formdur.
Stroop Test TBAG formu ile dikkat ilişkisi temelde testin dikkati
ölçmeye yaraması ile ilişkili olarak değerlendirilebilir. Kişinin dikkat
becerisini ölçen bu test, renk okuma ve kelime okuma üzerine
yoğunlaşarak

odaklanma

becerisini

test

edebilmektedir.

Test
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alanyazında dikkat ile ilişkili ölçümlerde altın standart olarak da
değerlendirilmektedir (Liotti, Woldorff, Perez, Mayberg).
1.4.5. Yönetici İşlevler ve Öğrenme Bozukluğu
Öğrenme Bozukluğu olan çocuklarda, yargılama, karar verme,
planlama, problem çözme, hipotez oluşturma sorun yaşanan yürütücü
işlev alanları olarak alanyazında yer almaktadır.
Karmaşık akademik görevler, yürütücü işlevlerdeki zayıflığa bağlı
olarak öğrenme bozukluğu olan çocuklar için düşük bir performansa
neden olmaktadır. Buna karşın öğrenme bozukluğu olan çocuklar
sıklıkla, planlama, öncelik verme, uygun hedef seçme, strateji
değiştirme ve kendini izleme görevlerinde güçlük çekebilirler. Bu
güçlük, okuduğunu anlama, yazılı anlatım, çalışma, bağımsız çalışmaödev yapma ve sınav gibi akademik performanslar üzerinde de etkili
olmaktadır (Meltzer, 2007).
Okuduğunu anlama becerisi öğrencilerin bilişsel beceriler ve dikkat
becerileriyle ilgilidir ve metni çözümleyerek metnin anlamına
odaklanmayı, önceki bilgileri geri getirmeyi ve yeni bilgi ile
birleştirmeyi, bilginin doğru kronolojik organizasyonunu gerektirir.
Öğrenme bozukluğu olan çocukların yürütücü işlev sürecinde yaşadığı
güçlükler nedeniyle, okuma becerileri de etkilenmektedir. Yazma
becerisi de pek çok yürütücü işlevin kullanımını gerektirmektedir ve
öğrenme bozukluğu olan çocuklar için yazma nadiren otomatiktir.
Yazmada ilk adım olan planlama ve tanıma ile baş etmede genellikle
güçlük yaşarlar. Bir konu üzerine paragraf ya da metin yazma ise esnek
düşünmeyi, organize etmeyi ve sıralamayı önceliklendirmeyi gerektirir.
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Pek çok öğrenme bozukluğu olan çocuk yazdıkları sayfayı mekânsal
olarak organize etmede, cümle düzeyine uygun söz dizimi kullanmada,
okuyucuyu ikna edecek şekilde düşüncelerini organize etmede, yazının
giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini oluşturmada güçlük yaşamaktadır.
Bağımsız çalışma ve ev ödevleri de öğrenme bozukluğunda güçlük
yaşanan alanlar arasındadır. Bağımsız çalışmak ve ödev yapmak için
önceden planlama, zaman yönetimi, bilgiyi sıralama, gerekli
materyalleri edinme, ödevi tamamlamak için gerekli bilgiyi toplanma
ve zamanında ödevi teslim etmek gerekmektedir. Son olarak sınav da
öğrencinin yürütücü işlevleri kullanmasını gerektiren bir akademik
görev olarak belirtilmektedir. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler atak,
aktif olarak sürece dahil ve öğrenme işlemi boyunca tamamıyla
dikkatlidir. Öğrenme bozukluğu olan öğrenciler ise bildiklerini
gösterme

konusunda

yeterince

başarılı

olamamaktadır.

Öğretmenlerinin derslerde sınav için vurguladığı ipuçlarını takip
etmekte zorlanabilirler. Sınav sırasında gerekli olan bilgiyi belirli
zamanda bütünleştirme ve sonlandırmakta güçlük yaşayabilirler
(Meltzer, 2007).
1.4.5.1. Yönetici İşlevlerle İlgili Yapılan Çalışmalar
Kalyoncu (2008) tarafından yapılan çalışmada, 10-11 yaş grubundaki
öğrencilerin bilişsel değerlendirme ve yönetici işlevleri arasındaki ilişki
incelenmiştir.

Öğrencilerin

yönetici

işlevlerini

değerlendirmek

amacıyla Çocuklar için Kategori Testi (CCT), bilişsel değerlendirme
sistemini ölçmek için de CAS ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın
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sonucunda bilişsel işlevlerin planlama, muhakeme, ardıllık alt
boyutlarının yönetici işlevlerle anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Sazcı (2014) öğrencilerin yönetici işlevleri ile sosyal becerileri
arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Araştırmanın örneklemini 9 ve 12 yaş
grubunda 131 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak
Wisconsin Kart Eşleme Testi ve STP-TBAG kullanılarak yönetici işlev
becerileri ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın bulgularında yönetici
işlev puanlarının cinsiyet ve sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık
gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin yönetici işlev becerileri
arttıkça sosyal becerilerinin de arttığı görülmüştür.
1.5. Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B) ve
Dikkat, Bellek, Duyu
GİSD-B Karakaş ve Yalın 1993 yılında geliştirilmiştir. GİSD-B ile sayı
dizileri yoluyla sayı uzamı ölçülmektedir. Sayı uzamı kavramı dikkat
ve bellek kısıtlı alanını ortaya koyan değişken değerdir. Bu testte
uyarıcılar görsel veya işitsel olarak verilmekte denekten alınan tepkiler
yazılı veya sözel olarak beklenmektedir. GİSD-B testi ile farklı duyular
kullanılarak gerçeklerştirilen işlemler sayesinde duyular arası ve duyu
içi etkileşimler değerlendirilebilmektedir (Karakaş ve Yalın, 2009).
GİSD-B duyumsama, algılamayı ölçer. Bunun için kullanılan
modaliteler, insan türünün öncelikli olarak kullandığı görme ve
işitmedir. Dikkati, dikkat uzamı açısından ölçer. Ölçülen diğer sorun
alanları arasında belleğin kısa süreli türü, multi-modal olarak sıralama
yeteneği, yazılı anlatım(motorik), dilsel anlatım, uyarım ve tepki
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modalitelerinin bütünleşmesi yani duyusal-motor koordinasyon
bulunmaktadır.
Aktif dikkat bilgi işlemleme süreçleri üzerinde etkide bulunur. Bununla
birlikte, verilerin dağıtımının nasıl gerçekleşeceğini belirler.

Bu

şekilde, bilişsel süreçlerin etkililiği ve şiddeti belirlenmiş olmakla
birlikte seçicilik fonksiyonunu organize eder (Schweizer, Moosbrugger
ve Goldhammer, 2005; Treisman ve Gelande, 1980; Wickens, 1984).
Bilişsel sürecin yoğunluğu ve etkililiği kolaylaştırıcı etkinin dahil
olduğu dikkat sürecinde artar. Bu süreç de zamanla süreklilik kazanır
(Anderson, Reder ve Lebiere, 1996). Bilişsel sürecin yoğunluğu ve
etkililiği ise engelleyeci etkinin dahil olduğu dikkat sürecinde azalır ve
süreç baskılanır (Hasher ve Zacks, 1988).
Çevreden

gelen

uyarıcıların

duyumsanması

sırasında

dikkat

uyarılmışlık durumu ile bağlantılı şekilde tetikte ve uyanık olma
görevindedir (Coull, 1998; Kirby ve Das, 1990; Neumann, 1996; Sturm
ve Zimmerman, 2000; Van Zomeren ve Brouwer, 1994). Uyarıcıların
algılanması sırasında faal olan odaklanmış dikkat, seçici dikkat ve
mekanla ilişikili dikkatte davranışa yönlendirici etkilerle birlikte
davranışı engelleme potansiyeli olan etkiler de bulunur (Frazier,
Demaree ve Youngstrom, 2004; Neumann, 1996). Uyarıcıları seçme ve
süreçler üzerinde faal hale geçmeye neden olan etki ile birlikte çevreden
gelen uyarıcıları ya bireyin davranışlarını ketleme performansı
kompleks dikkatle aynı anda gerçekleşmektedir (Karakaş, 2000).
Denetleyici dikkat davranışların seçilmesi, çıkarılması ve belirli bir
düzene getirilmesini, planlayıp karar verebilme, hataların analizini
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saptayabilme ve bazı uyumsal davranımları etkiler (Norman ve
Shallice, 1986; Velmans, 1991). Faaliyete geçirici ve engelleyici
etkileri olan denetleyici dikkatin türleri arasında çalışma belleğindeki
merkezi yönetici (Baddeley, 1996), bölünmüş dikkat (Parshler, 1999)
ve sürdürülen dikkat (Sturm ve Zimmermann, 2000) bulunmaktadır.
Duyusal sistem duyarlılık çevresinde etkisi altında olan her uyaranı
etkiler. Fakat, daha sonraki aşama bilginin işlenme aşaması olan kısasüreli bellekte işlemlenebilecek bilgilerin sayısı belirli bir sınır
içindedir. Üçüncü konu grubu olan dikkatle ilgili grup, kişisel
değişiklikler ve gelişimsel farklılığa bağlı olarak çeşitlilik gösteren bu
işlemleme sığası ile ilgilidir (Karakaş, Yalın, Irak ve Erzengin, 2002).
Alanyazında “dikkat uzamı” olarak geçen birim sayısı sağlıklı
yetişkinde 7±2 birim genişliğindedir (Miller, 1956).
ÖÖB’li olan çocukların görsel ve/veya işitsel sistemlerinde kusurlar
olabileceğine yönelik teoriler bulunmaktadır (Vellutino ve ark., 2004).
Bu çalışmada GISD-B aracılığı ile ööbsi olan çocukların görsel ve
işitsel uyaranları algılama ve bu uyaranlara tepki verme aşamalarındaki
sorunları gözlenmeye ve ölçülmeye çalışılacaktır. GISD-B ayrıca ööbsi
olan çocukların bellek bozukluklarını ölçmek amacıyla kullanılacaktır.
GİSD- B testi dört alt testten oluşmaktadır. Bunlar; 1. İşitsel-Sözel 2.
Görsel- Sözel 3. İşitsel- Yazılı 4. Görsel- Yazılı İşitsel sözel allt test
sunumda, diziyi oluşturan rakamlar tek tek okunmaktadır ve çocuktan
rakamları aynı sıra ile takrarlaması istenmektedir. İkinci alt test olan
görsel sözel sunumda, rakamlar tek tek yazılı olarak gösterilmektedir
ve çocuktan gösterilen sıra ile söylemesi istenmektedir. Üçünücü alt test
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olan işitsel yazılı sunumda, çocuktan beklenen söylene sayı dizisini
doğru sıra ile yazmasıdır. Dördüncü alt test olan görsel yazılı sunumda
ise, çocuğa gösterilen sayı dizilerini kâğıda doğru sıra ile yazması
beklenmektedir (Karakaş ve Yalın, 2009).
GİSD-B testinde puanlar doğru sıra ile tekarlanan sayı dizisindeki
birimlerin toplamında oluşmaktadır. Bu test ile on bir puan
hesaplanmaktadır. Bu puanlar temel ve bileşik puanlar olarak ikiye
ayrılmış olup bileşik puanalar temel puanların toplanaması ile
oluşmaktadır. Ana puanlar görsel sözel, işitsel sözel, görsel yazılı ve
işitsel yazılı olarak ayrılan puanlardır. Bileşik puanlamalar ise görsel ve
işitsel uyarım, yazılı anlatım ve duyu içi kaynaşım ve duyular arası
kaymaşım ile toplam puandır. (Karakaş ve Yalın, 2009).
1.5.1. ÖÖB’de Duyusal Süreç
Kuramcıların diğerlerine göre disleksi seslerin işlemlenmesi ve
söylenimindeki özgül bir bilişsel süreç kusurun (phonological
processing theory) içermektedir. Bu kusurlar, Fonolojik işlemleme
kusurları, fonolojik farkındalık (phonological awareness), fonolojik
düzeltme (phonological retrieval) ve fonolojik bellek (phonological
memory)’i içeriğine alan diğer farklı bir çok düzeyde de oluşabilir.
(Molfese ve ark., 2006; Ramus ve ark., 2003). Diğer farklı kuramcılar
için ise, disleksi işitsel ve (auditory deficit), görsel bozukluklar
(magnocellular

visual

dysfunction)

veya

serebeller

/

motor

bozukluklardan (cerebellar / motor dysfunction) kaynaklanmaktadır
(Vellutino ve ark., 2004).
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1.5.1.1. Görsel Bozukluklar
Orton’un (1925) optik ters görme kuramında belirtildiği üzere (optical
reversibility theory of dyslexia) disleksideki sorun, harfleri ve
kelimeleri ters şekilde görmekten kaynaklanan bir sorundur. Herman’ın
(1959) uzaysal karışıklık kuramına göre de(spatial confusion theory) bu
bozukluğu olan kişilerde

doğuştan oluşan uzaysal

yönlenim

(orientation) bozukluğu üzerinde durulmaktadır. Böyle kuramlarda,
görsel süreçte yer alan görselleştirme, görsel sıralama, görsel hafıza gibi
kusurların disleksiye neden olduğu savunulmaktadır (Vellutino ve ark.,
2004). Öte yandan yapılan diğer araştırmalarda görsel yeteneklerin
kelime tanımlama, telaffuz, okuduğunu anlama ile görece olarak ilgili
olmadığı; okumanın temelde dilsel yeteneklerle ilgili olduğunun
vurgulandığı unutulmamalıdır (Vellutino ve ark., 1991)
Diğer bir kuram olan görsel iz sürme kuramında da (visual tracking
theory), dislekside motor yetersizlikler ile ilgili görsel iz sürme sorunu
olduğu ifade edilmektedir. (Getman, 1985). Disleksinin görüntüsel bir
hareketin fark edilmesindeli normal olmayan süreç ile de ilişkili
görülmüştür (Eden ve ark.,1996). Aynı zamanda dislekside hareket
algısındaki ve geçici görsel sistemlerdeki (visual transient system)
kusurların magnoselüler sistemdeki işlevsel anormallikler ile ilişkili
olduğu belirtilmiştir (Vellutino ve ark., 2004). Ancak, normal ve okuma
güçlüğü olan grupların karşılaştırıldığı kontrollü göz hareketi (eye
movement) çalışmalarında iki grup arasında fark elde edilmemiş (Olson
ve ark., 1983; Stanley, Smith ve Howell, 1983; Skottun, 2005); bu
nedenle görsel iz sürme kuramına kuşkuyla yaklaşılmaya başlanmıştır.
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Ancak kuram bir taraftan da görgül destek görmeye devam etmektedir
(Vellutino ve ark., 2004).
1.5.1.2. İşitsel Bozukluklar
Kimi araştırmacılar disleksiyi işitsel işlemleme ile ilişkili sorunlara
dayandırmaktadır. Disleksili çocuklar karmaşık işitsel tonların sunumu
hızlı bir şekilde gerçekleştiğinde, işlemlemede sorun yaşarlar. Yavaş
sunulduğunda ise bu güçlük ortaya çıkmaz. İşitsel süreç ve disleksi
arasındaki ilişki adına destekler bulunsa da, çoğu araştırmacı
disleksideki işlemleme zorluklarının işitsel işlemleme ile ilişkili
sorunlardan ziyade konuşma ile ilişkili işlemleme sorunlarıyla
bağlantılı olduğu yönünde bulgular sunmaktadırlar (Molfese ve ark.,
2006).
1.5.2. Bellek
Bellek terimi çok kapsamlı bir terimdir ve pek çok farklı beceriyi ve
yeteneği içermektedir. Bilgi işleme sürecinde, merkezi sinir sistemine
ulaşan bir uyaran tanımlanır, ilişkilendirilir ve kodlanır. Kodlanan bilgi,
daha sonra depolanır; bu kodlama ve depolama sürecinden sorumlu
olan mekanizma bellektir (Mesulam, 2000). Çeşitli bellek tanımlarının
ortak noktası belleği, bir bilginin öğrenilmesini, zaman içinde akılda
tutulmasını ve belirli bir durumda kullanılmasını sağlayan bir
mekanizma olarak görmeleridir (Kantowitz, Roediger ve Elmes, 2001).
Pek çok araştırma, kısa süreli ve uzun süreli bellek olmak üzere, iki tür
bellek olduğunu savunmaktadır. Kısa süreli bellek, çalışma belleği veya
birincil bellek olarak da adlandırılabilmektedir. Kısa süreli bellek,
bilgiyi sadece depolamaz aynı zamanda ileri düzeyde analiz eder. Uzun
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süreli bellekte depolanan bilgi, kalıcıdır ve bildiğimiz her şeye karşılık
gelmektedir (Cüceloğlu, 1998; Morris, 2002).
Yönetici işlevler bellek izleri üzerinde çalışırken ve kısa süreli bellek /
çalışma belleği ile uzun süreli bellek arasındaki etkileşimler sonucu
bilgiler özümsenerek kodlandığında, özümsenen bilgi daha önceki
bellek izlerini değiştirir. Uzun süreli bellekteki depoda mevcut olan
bilgiler, yeni bilgiler yoluyla sürekli güncelleştirilir, bilgiler yeniden
düzenlenerek zenginleştirilir. Yani bilgiler öğrenildikleri halleriyle
kalmaz. USB’deki bilgilerin bu sürekli değişimi, çoğunlukla bilinçdışında yürütülen işlemler sonucu gerçekleşir. Bellek izleri üzerindeki
üst-işlemlerin bir diğer türü de, doğrudan USB içinde gerçekleşir.
Bilinç-dışında meydana gelen bu işlemler yoluyla uzun süreli bellekteki
bilgilerin ön plandaki alanları daha da belirgin hale gelir, keskin
olmayan kısımlar daha da düzgünleşir ve bilgiler sistemli bir şekilde
değişir. Yani, bireyin hatırladığı bilgiler çoğu zaman, ilk öğrenilen
bilgiler değil, bunların bellek tarafından tekrar düzenlenmiş halleridir
(Karakaş, 200a ve b).
Uzun süreli bellek, yalnızca doğrudan depolanan bilgilerden ibaret
değildir; uzun süreli belleğin daha büyük alanı, çıkarsanan bilgiden
oluşur. Beyin depolana bilgiden nedensel, işlevsel, zamansal, mekânsal
ve anlamsal çıkarımlar gerçekleştirir. Bu çıkarımlar da, yeniden
düzenleme işlemlerindeki gibi, çevrimdışı olarak, bireyin bilinç dışında
yapılır. Yani bilgiler bozucu etki ve aşınma nedeniyle zaman içinde
unutulur ve güncelleşme, keskinleşme, düzgünleşme, sistematik
transformasyon gibi işlemlerle değiştirilir ayrıca yeni bilgilerin
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çıkarsanmasıyla geliştirilir. Bütün bu işlemler belleğin sürekli değişen
dinamik bir bütünlük olduğunu göstermekte; süreçlerin üstünde bir
işlemleme türünün daha olduğunu göstermektedir (Karakaş, 2000a ve
b).
1.5.3. Çalışma Belleği
Torgesen’e (1996) göre insan belleği üç temel alana bölünmektedir:
duyusal depo, çalışma belleği ve uzun süreli hafıza. Bellek deposunun
kısa bir formunun en azından görsel ve işitsel duyularla ilişkili olduğu
görülmektedir.

Bu

tür

bellek

türünün

bilgiyi

tutma

süresi

milisaniyelerle ölçülmektedir. Eğer duyusal depodaki bilgi daha fazla
işleme tabii tutulursa süreklilik kazanır. Süreklilik, temsil edilen
kodların aktivasyonuna bağlıdır. Bellek temsilleri “çalışma belleği”
olarak isimlendirilen kısımda yer alır. Temsilsel kodlardaki görsel ve
işitsel materyaller, görsel – uzaysal taslağa ve işitsel döngüye biçim
verirler. Şekilde görülen orta kısmın tamamı ilerde daha ayrıntılı bir
şekilde ele alınacak olan çalışma belleğini göstermektedir. Son olarak
kalıcı bilginin ve dünya hakkındaki genel bilgilerin depolandığı
düşünülen kısım uzun – süreli bellek olarak adlandırılmaktadır. Uzun
süreli bellek çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Alanyazında uzun
süreli bellek anısal, anlamsal ve örtük bilgilerin depolandığı yer olarak
değerlendirmektedir (Kesner, 2007).
Çalışma belleği ve ketleme yönetici işlevlerin örüntüsünde kritik olarak
karşımıza çıkan iki işlevdir. Baddeley’in (1990) çalışma belleği
modelinde, merkezi yönetici ve merkezi yöneticinin kontrolünde
altında çalışan iki köle sistem yer alır. Köle sistemlerden fonolojik
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döngü sayesinde sözel malzeme, diğer köle sistem görsel mekânsal
yazboz tahtası sayesinde de mekânsal malzeme bellekte tutulur, işlenir,
değiştirilir ve bu süreçler merkezi yönetici tarafından denetlenir.
Baddeley'e (1990) göre merkezi yönetici, bilgi işlemeyi denetleyen
denetleyici dikkat sistemi (Shallice 1982, 1988) ile de yakından
ilişkilidir. Pennington, (1994) buna göre çalışma belleğinin, güncel
bağlama uygun koşulların geçici olarak gündemde tutulmasını, böylece
de söz konusu koşulların etkileşimi sonucu uyumsal nitelikte bir
davranışın seçilmesini sağladığını belirtir. Çalışma belleğinin verimli
çalışması ise, uyumsal olmayan rakip davranımların gerçekleşememesini gerektirir. (Akt: Karakaş, 2000).
1.5.3.1. Çocuklarda çalışma belleği
Çocukların okul dönemindeki ve yetişkin hale geldiklerindeki
öğrenmelerinin gerçekleşmesinde çalışma belleğinin rolü büyüktür.
Alanyazındaki araştırmalar, sınıftaki karmaşık becerilerin ve bilgiyi
içeren öğrenme performanslarının bilişsel bir şekilde kontrol edildiği
anda, çalışma belleğinin bilgiyi depolaması adına gerekli oluşunu
belirtir. Benzer performanslarda çalışma belleğinin işleyişinde problem
olan öğrencilerin başarısızlıklara uğrayacakları, bu nedenle de öğrenme
faaliyeti yavaş ve bozuk olarak gerçekleşecektir (Alloway, 2006).
Çocukların kısa süreli bellekte bilgiyi depolamaları ve organize
etmeleri

okul

yıllarında

başlar.

Araştırmalar,

senkronize

bir

zamanlamayla depolama ve bilginin işlenmesini gerektiren merkezi
yöneticinin işlevindeki görevlerde zayıf performans sergileyen
çocukların, okuma, aritmetik (Swanson, 2001) ve okuduğunu anlama
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(Gathercole, Brown ve Pickering, 2003) ile ilişkili problemler
deneyimledikleri görülmüştür. Çalışma belleğinde önemli bir unsur
olarak görülen fonolojik döngü, kelime dağarcığını geliştirmek adına
gerekli olan yeni kelimelerin ses örüntülerini kavrayabilmek için
mühimdir. Fonolojik döngüde problem yaşayan çocuklar hem ana
dillerindeki eğitimde hem de yabancı dille ilişkili eğitimlerde yeni
kelime öğrenmede güçlük yaşamaktadırlar (Gathercole ve Baddeley,
1990). Bütün bunlardan yola çıkarak, okula başlamadan önce
gerçekleştirilecek çalışma belleği ölçümlerinin bireylerin akademik
performanslarının önemli bir yordayıcısı olduğunu görebiliriz
(Gathercole, Brown ve Pickering, 2003).
Araştırmalar, okumada yetersiz olan çocukların çalışma belleklerinin
zaman içerisinde gelişmediğini ve bunun belleklerindeki bir sorunla en
iyi şekilde açıklanabileceğini vurgulamaktadır (Swanson ve Sachse –
Lee, 2001).
Araştırmalar, öğrenme bozukluğu olan okuyucuların okuduklarını
anlama sorunları çalışma belleğindeki sorundan kaynaklandığını
göstermektedir. Pek çok araştırma, öğrenme güçlüğü olan okuyucuların
çalışma belleğinin en az bir bileşeninde sorun yaşadığını, bunun da
genelde

seslendirme

döngüsü

kullanımı

ve/veya

işleminden

kaynaklandığını savunmaktadır (Swanson, 1999). Öğrenme güçlüğü
olan okuyucular, normal okuyuculara göre, bilmedikleri kelimeleri ya
da anlamsız kelimeleri okumakta daha çok zorlanırlar. Bu durum, işitsel
kontrol sürecindeki fonolojik kodlama işleminde ya da kullanımındaki
bir sorundan kaynaklanmaktadır (Gathercole ve Baddeley, 1990).
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Bununla birlikte, Baddeley’in modeline göre seslendirme döngüsü
kısmen merkezi yönetici tarafından kontrol edildiği için okuduğunu
anlamada yaşanan sorunlar merkezi yöneticinin kendisinden de
kaynaklanıyor olabilir (Baddeley, 2003). Böylece, okuduğunu anlama
konusunda

Baddeley (2003)

çalışma belleği

modelinin hem

seslendirme döngüsü hem de merkezi yönetici bileşenlerinin her
ikisinin de etkili olduğu sonucuna varmıştır.
1.5.3.3. Çalışma belleği ve beyin
Owen, Herrod,

Menon, Clark, Downey, Carpenter, Minhas,

Turkheimer, Wiiliams, Robbins, Sahakian, Petrides ve Pickard’ın
(1999), farklı araştırmalardan aktadıklarına göre, son dönemlerde,
insanlarda yapılan fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmalarında, belirli
uzaysal ve uzaysal olmayan malzemelerle ölçülen çalışma belleğinde
lateral frontal korteksin önemli bir rol oynadığı vurgulanmaktadır.
Nöropsikoloji literatüründe merak edilen konulardan bir tanesi de
çalışma belleğinin farklı bileşenlerinden lateral frontal korteksin farklı
alanlarının sorumlu olup olmadığıdır.
Aynı yazarların aktardıklarına göre bu konu ile ilgili iki farklı görüş
vardır. Yaygın görüşlerden bir tanesi, çalışma belleği süreçlerinin
işlenen bilginin türüne göre organize olduğudur. Böylece uzaysal bir
malzeme için dorsolateral frontal alanlar sorumluyken, ventrolateral
frontal alanlar uzaysal olmayan çalışma belleği görevlerinden
sorumludur. Diğer görüş ise “süreç odaklıdır”. Bu görüşe göre, orta –
dorsolateral ve orta - ventrolateral prefrontal kortikal alanlar, süreçlerin
türüne ya da doğasına göre etkin hale gelir. Orta – ventrolateral
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prefrontal korteks cevapların sıralamasından, bilginin arka asosyasyon
analarından bulup getirilmesinden sorumluyken; orta – dorsolateral
prefrontal korteks çalışma belleği için gerekli olan bilginin
“izlenmesinin” (monitoring) kontrolünden sorumludur.
Owen, Evans, ve Petrides’in (1996) PET’i kullanarak yaptıkların bir
araştırmaya göre, Corsi bloklarıyla ölçtükleri uzaysal çalışma belleği
görevi sırasında sağ hemisferin, hem dorsolateral hem de ventrolateral
prefrontal alanlarının aktive olduğu saptanmıştır.
Geleneksel görüşlere göre çalışma belleği kapasitesi sabittir. Ancak
Olesen, Westerberg ve Klingberg’in (2003) yapmış olduğu bir
araştırmaya göre çalışma belleği eğitimle geliştirilebilir. Sağlıklı
yetişkinlerde yapılan bu çalışmada katılımcılar beş hafta boyunca
çalışma belleklerini geliştirmek üzere bir eğitime katılmışlardır.
Çalışma öncesi, çalışma sırasında ve sonrasında yapılan fMRI
görüntülemeleri çalışma sonrasında orta frontal gyrus ve superior ve
inferior

parietal

kortekslerde

beyin

aktivitesinin

arttığı

gözlemlenmiştir.
1.5.4. ÖÖB’de Bellek Bozuklukları
Gerçekleştirilen çalışmalarda, disleksisi olan insanların, yazılı
kelimelerin fonolojik kodlanmasında ve anlaşılmasında deneyimledikleri sorunların gerekçesinin; geçmişte ele alınanların tersine, görsel
algılamadaki sorunlardan kaynaklanmadığı; algısal kayıt ve şekil
depolama özellikleri bakımından normal oldukları ama bir çeşit bellek
kusurları olduğu sonucuna varılmıştır. Kısa süreli bellek işitsel, sözel
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ve görsel girdileri depolamada; uzun süreli bellek ise semantik
formdaki girdilerin depolamada ustalaşmıştır (Warrington, 1971).
Gerçekleştirilen araştırmalara bakıldığında, disleksili çocukların kısa
süreli bellek performanslarında işitsel-sözel ve görsel-sözel alanlarında
sorun yaşadıkları görülmektedir (Erman, 1997; Jorm, 1979; Kurdoğlu,
2001; Sürücü ve Gündoğdu, 2008). Disleksi tanısı alan çocuklarda sayı
dizisi performansının araştırıldığı bir çalışmada, WISC-R’ın sayı
dizileri testinde her iki sayı dizisi (ters-düz) görevlerinde de tanı
almayan çocuklara oranla daha düşük performans sergiledikleri
görülmektedir (Helland ve Asbjorsen, 2004).
Öğrenme bozukluğu tanısı alan genç yetişkinlerde, işitsel-sözel çalışma
belleğindeki kusurları ele almak maksadıyla gerçekleştirilen bir
çalışmada, öğrenme bozukluğu olan yetişkinlerin olmayanlardan daha
düşük performans ortaya koydukları görülmüştür (CohenMimran ve
Sapir, 2007). Bir yandan da disleksisi olan bireylerin uzun süreli
bellekleri ile ilişkili bir sorun olmadığı belirtilmektedir (Jorm, 1979).
1.5.5. Dikkat Kavramı
Çevrede duyusal yolla algılanan sayısız uyarıcı bulunmaktadır. Dikkat,
beyin fonksiyonlarının önemli olarak değerlendirilen olaylara tercihen
yönlendirilmesi olarak tanımlanır (Mesulam, 2004). Dikkat aynı anda
birkaç nesne veya olay arasından istendik bir tanesini daha berrak
şekilde beyinde canlandırmaktır. Başkalarıyla daha etkin bir şekilde
başa çıkmak için bazı şeylerden çekilmeyi ima etmektedir (James,
1980). Dikkat kavramı, Arkonaç (1998) tarafından duyu organlarına
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gelen uyarıcılarından bazılarının seçilerek, sonraki

süreçlerde

kullanılması olarak tanımlanmıştır.
İnsanlarda dikkat süreçlerine ilişkin bilgiler beyin hasarlı hastaların ve
sağlıklı katılımcıların nöropsikolojik ve elektrofizyolojik verilerine,
beyin görüntüleme çalışmalarına ve hayvan deneylerine dayanır.
Kuramsal açıdan bilişsel süreçleri çok odaklı nöral ağlarla
değerlendiren Mesulam (1990) dikkati üç kortikal odağı ele alan geniş
bir ağla açıklamaktadır. Bunlar frontal göz alanları, posterior parietal
korteks ve singulat kortekstir. Ağın frontal bileşeni dikkatin
odaklanması, posterior parietal bileşeni duyusal, singulat bileşeni
motivasyonel taraflarıyla ilişkili bulunmuştur. Bileşenlerden birinde
veya ara bağlantılarında meydana gelen hasar, hasarın karşı tarafında
ihmal (neglect) sendromuna neden olabilmektedir. Dikkatle ilgili bu
yapılarda sağ hemisfer baskın roldedir. Bu kuramı destekleyen
hayvanlarla yapılan çalışmalarda ağlar arası bağlantının bölgesel ara
nöronlarla sağlandığı saptanmıştır (Morecraft ve ark. 1993).
Mesulam ve Posner'in ileri sürdüğü iki kuramsal dikkat modelinde de
özellikle sağ parietal ve singulat beyin bölgelerinin uzamsal (spatial)
dikkat

süreçlerindeki

önemi

vurgulanmaktadır.

İki

kuramsal

yaklaşımda temel farkın Mesulam modelinde hedef saptama işlevinin
iki ayrı süreç (motivasyonel/motor) ve anatomik odakla (singulat
korteks/frontal korteks) açıklandığı olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca
Posner'in

modelinde

dikkatin

belli

bir

odaktan

ayrılması

(disengagement) işlevi ile ilişkili posterior parietal korteksin, Mesulam
modelinde de multimodal duyusal temsillerin oluşturulmasındaki
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rolüyle uyumlu olduğu bildirilmektedir. İki yaklaşım tarzında da dikkat
sistemleri üzerine retiküler uyarılmışlık mekanizmalarının önemli etkisi
olduğu belirtilmektedir (Coull 1998).
Pribram ve McGuiness (1975) komputasyonel süreçlerden farklı olarak
dikkat kontrolünde uyarılmışlık (arousal), aktivasyon ve çabanın
(effort) esas faktörler olduğunu ileri sürmektedir. Bu enerjik (energetic)
mekanizmalardan uyarılmışlık yaklaşık olarak duyusal girdiye yanıta
yönelme olarak tanımlanmaktadır. Hipotalamik bölgeler ve beyin sapı
retiküler formasyonu uyarılmışlıktan sorumlu olarak ele alınmaktadır.
Fazik ve kısa süreli olan uyarılmışlık sürecinin frontal korteks ile
amigdalanın kontrolü altında olduğu kabul edilmektedir.
1.5.5.1. Dikkat Türleri
Dikkat tek bir zihinsel işlemden ibaret değildir. Odaklanma ve
yoğunlaşma gibi bilişsel süreçlerin pek çok yönü bulunmaktadır
(Goldstein, 2013). Dikkat; seçici, sürekli, bölünmüş ve yoğunlaştırılmış
dikkat şeklinde üzere dört başlık altında değerlendirilebilmektedir
(Kula, 2018). Bilgi işlem işleyişi yönünden dikkat; seçici dikkat,
bölünmüş dikkat ve sürdürülen dikkat olmak üzere üç başlıkta
incelenebilir. Seçici dikkat, bazı şeylere odaklanıp diğer uyarıcıları
dışarda bırakmak, bölünmüş dikkat aynı anda birden fazla konu ile
ilgilenmeyi sağlar ve sürdürülebilir dikkat ise belli bir süre boyunca
organizmanın bir uyarıcı üzerinde odaklanması ve bu odaklanmayı
sürdürmesi olarak tanımlanır (Sergeant, 1996).
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1.5.1.1.1. Seçici Dikkat
Seçici dikkat, beyindeki birçok uyarıcı, düşünce, anı, davranış
arasından uygun olanın seçilebilmesi ve onun üzerinde yoğunlaşmayı
vurgulayan bilişsel bir beceridir (Corbetta, 1998).
Seçici dikkat, bazı şeylere odaklanıp diğer uyarıcıları dışarda bırakmayı
vurgulamaktadır.

Seçici

dikkat

yalnızca

odaklanan

uyarıcıyla

ilgilenmek ile kalmayıp aynı zamanda diğer uyarıcıları odağın dışında
bırakmayı da içermektedir. Bu bilişsel süreç beynin istenilen uyarıcıyı
filtrelemesi ile mümkün olmaktadır (Goldstein, 2013).
1.5.1.1.2. Sürdürülebilir Dikkat
Sürdürülebilir dikkat, belli bir süre boyunca organizmanın bir uyarıcı
üzerinde odaklanması ve bu odaklanmayı sürdürmesi olarak tanımlanır.
Kişide öğrenme sürecinin gerçekleşmesi ve sorumluluklarını yerine
getirebilmesi için dikkatini sürdürebilmesi gerekir (Baddeley, 1997).
Sürdürülebilir dikkat, televizyon izleme, ders dinleme veya ders
çalışma gibi etkinliklerde uzun süre boyunca o etkinliğe odaklanmayı
olanaklı kılar. Dikkatleri kolayca dağılan ve uzun süre bir etkinliğe
odaklanamayan kişiler sürdürülebilir dikkat ile ilgili problem
yaşamaktadırlar (Cangökçe-Yaşar, Akyıldız, Tunçer ve Maviş, 2011)
1.5.1.1.3. Bölünmüş Dikkat
Dikkatin sadece bir uyarıcı veya konu üzerinde odaklanılmasından
ibaret değildir. Bölünmüş dikkat, dikkatin iki ya da daha fazla görev
arasında bölünmesini kapsar. Kişinin araba kullanırken aynı zamanda
müzik dinleyebilmesi bu konuya bir örnektir (Goldstein, 2013).
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1.5.5.2. Dikkati Etkileyen Etmenler
Genellikle hangi değişkenlerin dikkati uyardığını belirlemek zor bir
durumdur. Baymur (1994) dikkat üzerinde etkili olan değişkenleri iç ve
dış etmenler olarak ikiye ayırmıştır. Dış etmenler, organizmanın
dikkatini çevreden gelen etmenlerle etkilenmesi durumudur. Bu dış
etmenler arasında; uyarıcının büyüklüğü, tekrarlaması, değişikliği yer
almaktadır. Uyarıcının büyüklüğü: Kuvvetli uyaranların zayıf
uyaranlara göre dikkati çekmesi daha olasıdır. Uyarıcının tekrarlaması:
Tekrar eden uyarıcılar diğer uyaranlara göre daha çok dikkat çeker.
Öğretmenin öğrencileri susturmak için kalemle masaya birden çok
vurması bu duruma örnektir. Değişiklik: Uyarıcıda meydana gelen ani
değişimler de dikkat çekmektedir. Örneğin tekrar eden bir uyarıcının
birden durması dikkat çekebilir. Hareket: Reklam panolarında hareketli
ışıklar veya cisimler kullanmak bu duruma örnektir (Baymur,1994).
1.5.5.3. İşaretleme Testi (İT) ve Dikkat
Beyin yarıkürelerinin çeşitli davranışsal özelleşmeler sergilemesi, bilgi
işlemede sol yarıkürenin sözcükler ve sözcüklerle ilişkili imajları, sağ
yarıkürenin ise sözcüklerle ilişkili olmayan imajlar kümesini
kullanmasına bağlanmıştır (Mesulam 1988). Ayrıca, bu özelleşmenin
'supramodal' doğası çalışmalarla gösterilmiş ve doğal davranışların iki
yarıkürenin de işlevi olduğu vurgulanmıştır (Lezak 1995). İnsanda
yarıkürelerin anatomik açıdan farklılıkları ve beyin işlevlerinin
lateralizasyonunun, sol yarıküreye zamansal, sağ yarıküreye uzaysal
değerlendirme yeteneği kazandırdığı aktarılmaktadır (Robertson ve ark.
1988, Fink ve ark. 1996, Chokron ve ark. 2000, Nalçacı 2000).
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Sağ yarıkürenin daha etkin olduğu davranışsal sahalar; dikkat, görsel
uzaysal işlemler, yüz algılama, sözel olmayan iletişim yetenekleri
şeklinde belirtilmektedir (Mesulam 1988, Lezak 1995, Martin 1998).
Algının seçici kısmıyla ilişkili bulunan dikkat, algının aynı anda bir
veya birden fazla uyarıcıya yönelmesini, diğerlerinin dışarda
bırakılmasını belirtmektedir. Bilgi işlem paradigması açısından seçici
dikkat, bölünmüş dikkat, sürdürülen dikkat olarak ayrılmaktadır
(Baddeley1990, Ellis ve Hunt 1993, Sergeant 1996, Karakaş 1997).
Araştırma amaçlı olarak keskin tanımlamaların olduğu, ancak yaşam
performansı ve ilişkili beyin mekanizmaları açısından böyle ayrımların
sınırlı anlamı olabileceği vurgulanmaktadır (Sarter ve ark. 2001).
Parietal ve frontal loblarında lezyon meydana gelen hastalarda ihmal
sendromu ve benzeri dikkat ile ilişkili alanlarda performans
sorunlarının

ortaya

çıkmasıyla,

bu

lobların

görsel

dikkatin

yönlenimindeki rolü belirtilmiştir (Mesulam 1981, Posner ve ark.
1984).
Kuramsal temellere dayanan dikkat modellerinde bilhassa sağ parietal
ve singulat beyin alanlarının uzaysal dikkat süreçlerindeki değeri
vurgulanmaktadır. Posner'in modelinde dikkatin odaklandığı yerden
ayrılması işleviyle ilişkili posterior parietal korteksin, Mesulam’ın
ortaya

koyduğunda

da

multimodal

duyusal

simgelerin

oluşturulmasındaki işleviyle uyumlu olduğu belirtilmektedir (Coull
1998a). Posner'in modelinde; dikkatin yönelimindeki birinci aşama
olarak karşımıza çıkan dikkatin toplandığı alandan ayrılmasındaki
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yanlışlıklar, parietal lob hasarlı hastaları ele alan çalışmayla
gösterilmiştir (Losier ve Klein 2001).
Mesulam ve Weintraub’ın (1985) geliştirdiği İşaretleme Testi (İT)
hedef saptama ve işaretlemeye dayanır. Bu test ihmal sendromunu
tespit etme ve nicelik açısından değerlendirme imkanı sağlar
(Weintraub ve Mesulam 1985, 1988, Lezak 1995). Test neglect
sendromunun motor yönünü ele alır. Bu sendromun motor bileşeni,
uyarıcının aranması ve bulunması davranışlarını gerektirir (Mesulam
1985).
İT’nin en net amacının sürekli dikkati değerlendirmek olduğu ve
bununla birlikte görsel tarama, tepki hızı, aceleci tepkilerin aktive
edilmesi ve ketlenebilmesi gibi performansları değerlendirdiği
bilinmektedir. Bununla birlikte görsel-motor hız ve uyum da İT’nde
değerlendirilmektedir (Karakaş, 1996).
Çocuklarda İT seçici dikkat ve dikkatin sürdürülmesi yeteneğini
değerlendirmek amacıyla sık olarak kullanılmaktadır (Matier ve ark.
1994, Morris 1996). Bununla birlikte hedefin hafızada tutulması ve
öğrenme ile ilişkili yanları, strateji kullanımı, planlı tepkilerin
sıralanması, davranışsal kurulumun devamlılığı vb. yönetici işlevleri
dâhil eden içerikleri olduğu da açıklanmaktadır (Morris 1996).
1.5.5.4. Dikkat ve Öğrenme Bozukluğu
ÖÖB ilk olarak 1896 senesinde Morgan tarafından 14 yaşındaki
Percy’de tanılanan bir bozukluktur. ÖÖB yaşayan Percy tam anlamıyla
kelimeleri okuyamıyor, yazamıyor ve matematiksel işlemlere karşı fikir
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yürütemiyordu. Morgan yaptığı çalışma sonucunda Percy’deki
durumun minimal beyin hasarından kaynaklı olarak ortaya çıktığını
tespit etmiş, bu çocuklarda aynı zamanda pasif öğrenmenin olduğu,
dikkat eksikliği sebebiyle pasif öğrenme gerçekleştiği sonucuna
ulaşmıştır (Morgan, 1986).
ÖÖB ile dikkat arasında önemli bir korelasyon vardır. Öğrenme dikkat
performansıyla ilişkili bir şekilde meydana geldiğine göre ööbli
bireylerde dikkatin tam olarak sağlanmadığı bilinmektedir. Normal
veya normalin üstünde bir zekaya sahip bireylerde görülen ÖÖB,
temelde bir konuya ilişkin tam anlamıyla odaklanamama ile birlikte
ortaya çıkmaktadır. Bu odaklanamama sorunu dikkatin bir noktaya
verilememesi,

ilgili

konuya

karşı

istek

ve

yoğunlaşma

gerçekleştirilememesi ile ilgilidir. Bu bireylerde dikkat eksikliği de
yaşandığı söylenebilir (Ladd, 1987).
Öğrenme bozuklukları DSM-V kapsamında 2013‘te Nöro-gelişimsel
Bozukluklar

sınıfında

“ÖÖB”

olarak

sınıflandırılmıştır.

Bu

sınıflandırmada yer alan okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu
ve sayısal bozukluk olmak üzere üç kapsamda değerlendirilen üç
bozuklukta da dikkat eksikliği önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin;
okuma hızı ve akıcılığı ele alındığında dikkat unsurunun önemi
kaçınılmazdır. Tam anlamıyla metne odaklanamayan birinin dikkatli
olması ve akıcı bir şekilde okuması düşünülemez (Şentürk, 2005).
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1.6. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, ÖÖB tanısı alan çocuklara uygulanan ağ destekli
eğitim programının etkisini incelemektir.
2. YÖNTEM
2.1. Katılımcılar
Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinden seçilecek olan bir
ilçenin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezinde 1. - 3. sınıf düzeyinde eğitimine devam etmekte olan özgül
öğrenme bozukluğu tanısı almış 80 öğrenci oluşturmuştur. Yüz
öğrenciden seçkisiz olarak seçilen 40 öğrenci deney grubunda, 40
öğrenci ise kontrol grubunda yer almıştır. Çalışmaya katılan
öğrencilerin seçkisiz olarak gruplara yerleştirilmesiyle özgül öğrenme
bozukluğu (ÖÖB) bağlamında eşlenik grupların oluşturulması
hedeflenmiştir.
Çalışma grubunun bir ilçeden seçkisiz olarak seçilmesi, gruplara
seçkisiz olarak dağılımı, kontrol ve uygulama grubunun seçkisiz olarak
belirlenmesi ile öğrencilerin ve ebeveynlerin sosyodemografik
özelliklerinin ve eğitim aldıkları okulların şartları gibi diğer çevresel
etmenlerin mümkün olduğu kadar homojen dağılım göstermesi
amaçlanmakta; böylelikle çalışma süresince ortaya çıkabilecek olan
proaktif tarihçe, retroaktif tarihçe gibi karıştırıcı etkilerin belirli
düzeyde kontrol edilmesi hedeflenmiştir.
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Çalışma grubunu oluşturan çocukların işitme ve görme gibi duyusal
sorunlarının olmaması, yaygın gelişimsel bozukluklar, zihinsel engel
gibi farklı özel eğitim gerektiren engellerinin olmaması önem teşkil
etmektedir. Bu çalışmada sözü edilen eş tanılara sahip olan olgular
dışlanacaktır. Bu dışlamayla çalışmanın etkililiğinin ÖÖB belirtileri
üzerinde oluşu hedeflenmiştir.
2.2. Araştırma Deseni
Bu çalışmaya örneklem olarak ÖÖB tanısı almış öğrenciler dâhil
edilmiş ve kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Öğrencilere
erişilebilir ağ tabanlı eğitim tasarımının sunulmasının ardından,
bahsedilen veri araçlarının elde edilen ölçümlerle deney grubundaki
katılımcıların ilk ve son ölçüm puanlarındaki farklılığın tespiti için eşli
(paired) örneklem t-testi uygulandı. Ayrıca, hem deney hem de kontrol
grubunun ön ölçüm puanlarını kontrol altında tutarak son ölçüm
skorlarındaki değişimin incelenmesinde ve her iki grupta ön-ölçüm
skorlarının son-ölçümü ne ölçüde yordadığına ilişkin kovaryans analizi
(ANCOVA) uygulanmıştır. Ayrıca, deney ve kontrol gruplarının sonölçüm karşılaştırması için eşli (paired) örneklem t-testi uygulanmıştır.
2.3. Araç Gereç
Gerçekleştirilecek olan çalışmada öğrencilerin ÖÖB ile olan
ilişkilerini ölçümlemek için Karakaş ve arkadaşları tarafından
geliştirilen ÖÖB Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası (ÖÖBGNP) kullanılmıştır. ÖÖB-GNP Bataryası ÖÖB Klinik Gözlem
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Bataryası (ÖÖB-KG)

ve nöropsikolojik test ve ölçeklerden

oluşmaktadır. ÖÖB-KG Bataryasında matematik, okuma, Gessell
Gelişim Figürleri, yazma, saat çizme, sağ-sol ayırt etme,
lateralizasyon, öncelik-sonralık ilişkilerinin sorgulanması, sıralama
alt testleri yer almaktadır.
Gessell Gelişim Figürleri alt testinde, çocuğun şekilleri bakarak
çizmesi istenir ve kopya edilen şekillerin çizilip çizilmediğiyle
birlikte şeklin bozulması, birleştirme, döndürme hata türleri
kapsamında değerlendirme gerçekleştirilir.
Uygulanan nöropsikolojik test ve ölçekler ile duyumsama/algılama,
dikkat,

öğrenme/bellek/hatırlama,

yönetici

işlevler,

sıralama,

kavramlaştırma, yazılı (motorik) anlatım, dilsel anlatım, duyusalmotor koordinasyon alanındaki sorunların tespit edilmesinde destek
sağlayacağı yordanmaktadır.
Duyumsama/Algılama

ile

ilgili

olan

sorun

alanlarının

değerlendirilmesinde (GİSD-B), nöropsikolojik testi ile Gessel
Gelişim Figürleri alt testleri uygulanmıştır.
Dikkat ile alakalı sorun alanlarının değerlendirilmesinde GİSD-B,
Stroop-TBAG, İT nöropsikolojik testleri uygulanmıştır.
Öğrenme/Bellek/Hatırlama

ile

ilgili

sorun

alanlarının

değerlendirilmesinde GİSD-B nöropsikolojik testi uygulanmıştır.
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Yönetici işlevler ile alakalı sorun alanlarının değerlendirilmesinde
BRIEF nöropsikolojik testi uygulanmıştır.
Yazılı

(motorik)

anlatım

ile

alakalı

sorun

alanlarının

değerlendirilmesinde GİSD-B nöropsikolojik testi uygulanmıştır.
Dilsel anlatım ile alakalı sorun alanlarının değerlendirilmesinde
GİSD-B nöropsikolojik testi uygulanmıştır.
Duyusal-Motor Koordinasyon ile bağlantılı sorun alanlarının
değerlendirilmesinde GİSD-B nöropsikolojik testi uygulanmıştır
(Karakaş, Erden, Erdoğan Bakar, & Doğutepe, 2017).
2.4. İşlem Yolu
Her yaklaşımın kuvvetli ve zayıf yönleri olduğu göz önüne alınarak
program, Kephart'ın algısal-motor eğitim modeli, Getman'ın gelişimci
görüşe dayanan eğitim modeli, Frostig görsel algı eğitim modeli,
Gillingam’ın duyulara dayanan eğitim modelinden yararlanılarak özgül
öğrenme bozukluğuna sahip çocukların özellikleri ve ihtiyaçları göz
önüne alınacak şekilde eklektik bir çerçevede hazırlanacaktır.
Program ile ÖÖB belirtileri taşıyan bireylerde dikkat, öğrenme, bellek,
hatırlama, yönetici işlevler, sıralama, kavramlaştırma, yazılı ve dilsel
anlatım, motor koordinasyon, matematik, okuma ve yazma gibi
becerilerde ortaya çıkan yetersizliklerin azaltılması ve ilgili alanlarda
performans artışı amaçlanmaktadır.
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ÖÖB tanısı alan bütün bireyler için bireylerin farklılıkları gereği
geliştirilen öğretim programlarının kişiye özgü öğrenme ihtiyaçları
doğrultusunda

hazırlanması

gerekmektedir

(Northfield,

2004).

Bireyselleştirilebilir öğretim ortamlarında bireylere farklı içerikler
sunulmasının yanı sıra, gezinme desteği de sağlanmaktadır. Bu sayede
bireylerin kendilerine uygun olmayan içeriklerle karşılaşma olasılığı
azaltılmaktadır. Uyarlanabilir sistemler, öğrencinin öğrenme sürecinde
karmaşa yaşamasını engeller ve öğrenmenin daha etkili ve verimli
gerçekleşmesine yardımcı olur (Chang, Lu ve Fang, 2007).
Gerçekleştirilecek olacak eğitim programında ÖÖB-GNP sonuçlarına
ve program içerisindeki performans değerlendirme envanterlerine göre
elde edilen veriler temel alınarak bireyselleştirilmiş eğitim program
planlaması oluşturulmaktadır.
Bireylerin bilgi işlemleme, organizasyonel yetenekler, zekâ gibi
ilişkili karmaşık sistemleri bireyden bireye çok büyük farklılıklar
göstermektedir. Bu sistemlerin birbiriyle olan etkileşim ilişkilerini
bütün

kombinasyonlarıyla

değerlendirebilmek

şu

an

için

imkânsızdır. Bu nedenle özellikle eğitim ve öğretim alanında bireyi
desteklemek adına gerçekleştirilecek çalışmalarda alanında uzman
kişilerin aktif rol alması oldukça önem taşıdığı düşünüldüğü için,
araştırmacı tarafından gerçekleştirilecek olan ağ destekli bireysel
eğitim programı eğitim ve öğretim alanında çocuğun gelişimini
destekleyebilecek niteliklere sahip kişiler (özel eğitim alanında
deneyimli uzmanlar, uzmanlar tarafından yetiştirilmekte ve takip
edilmekte olan bireyler) tarafından uygulanacaktır. Programın

KLİNİK BAKIŞ AÇISIYLA ÖĞRENME BOZUKLUĞUNA BİLİŞİMSEL BİR YAKLAŞIM | 67

uygulama kısmında eğitimciler kadar çocuklara bakım veren kişiler
de etkin rol oynamaktadır. Eğitim programının uygulandığı
öğrencilerin bakımını üstlenen veya öğrencilerle yakın ilişkide olan
kişiler gerçekleştirilen eğitimin tamamlanmasında eğitimcilere,
eğitimcilerin yönlendirmeleri ile destek olacaktır. Gerçekleştirilen
çalışma

sırasında

çevresel

etkileşimlerin

eğitim

sürecini

destekleyebilmesi açısından çocukların velilerine ve öğretmenlere
tek taraflı veya karşılıklı ihtiyaçlar duyuldukça psikoeğitim
verilecektir. ÖÖB tanısı alan her çocuğun kendisine özgü davranış
örüntülerinin bulunması ve öğrenme üzerinde etkisi olabilecek
heyecan, özgüven, kaygı, güdülenme, gibi pek çok unsurun kontrol
edilmesi ya da eğitimi arttıracak nitelikte değişimlenmesi için
gerçekleştirilen psikoeğitimler de programın bir parçasıdır.
2.5. Veri Analizi
Bu araştırmada, özel gereksinimli çocuklara yönelik geliştirilen
eğitimin gruplarda ebeveyn, öğretmen ve çocuğun entelektüel
işlevlerinde fark oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. İlk olarak, özel
eğitim kapsamında verilen ayrı eğitim deney grubuna verilirken,
kontrol grubuna geleneksel yöntemlerle eğitim ve öğretim yapılmaya
devam edilmiştir. İlk olarak, araştırmadaki deney ve kontrol grupları
sosyo-demografik değişkenler açısından sayıca yaklaştırılarak anlamlı
sonuçların elde edilmesi hedeflenmiştir. Çapraz tabloyla katılımcıların
kişisel özelliklerinin frekans dağılımları ve yüzdelik değerleri
verilmiştir. İkinci olarak, özel eğitim alan deney grubundaki
katılımcıların ilk ve son ölçüm puanlarındaki farklılığın tespiti için eşli

68 | DR. BARKAN ESKİİLİ

(paired) örneklem t-testi uygulanmıştır. Katılımcılara uygulanan tüm
ölçeklerin ve ilgili alt boyutların puan değişimi bu şekilde incelenmiştir.
Ayrıca, hem deney hem de kontrol grubunun ön-test puanlarını kontrol
altında tutarak son ölçüm skorlarındaki değişimin incelenmesinde
kovaryans analizi uygulanmıştır. Analizlerde anlamlılılık değeri 0,05
ve 0,01 düzeyinde alınmıştır.
2.6. Betimsel İstatistikler
Bu bölümde, araştırmaya katılan öğrencilerin ebeveynlerine yöneltilen
soruların oluşturduğu kişisel bilgilerin kontrol ve deney grubundaki
dağılımları

verilmiştir:

Deney

ve

kontrol

grubunun

frekans

dağılımlarını incelemek için çapraz tablo kullanılmıştır.
Tablo 1. Öğrencilere İlişkin Sosyo-Demografik Değişkenlerin Deney ve Kontrol
Grubundaki Çapraz Tablosu
Gruplar
Deney grubu

Kontrol grubu

N

%

N

%

Erkek

18

45,0%

18

45,0%

Kız

22

55,0%

22

55,0%

1

10

25,0%

12

30,0%

2

19

47,5%

19

47,5%

3

11

27,5%

9

22,5%

Hastalık tanısı almış kardeş

Evet

2

5,0%

3

7,5%

var mı?

Hayır

38

95,0%

37

92,5%

Çocuğun cinsiyeti

Ailenin kaçıncı çocuğu
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Özgül Öğrenme Bozukluğu
(ÖÖB) tanısı almış kardeş var

Hayır

40

100,0%

40

100,0%

Hayır

40

100,0%

40

100,0%

Çekirdek

38

95,0%

37

92,5%

Geniş

2

5,0%

3

7,5%

2000

3

7,5%

2

5,0%

33

82,5%

34

85,0%

4

10,0%

4

10,0%

40

100,0%

40

100,0%

mı?
Dikkat Eksikliği ve
Hiperaktivite Bozukluğu
(DEHB) tanısı almış kardeş
var mı?
Aile türü

TL'nin altı
2001-4000
Ailenin sosyoekonomik
düzeyi

TL
4000
TL’nin
üzeri

Çocuğu etkileyebilecek veya
belirtilerini
şiddetlendirebilecek aile
sorunları, stres ve travmalar,

Hayır

40
100,0%

ailede meydana gelen
herhangi bir değişiklik, göç
söz konusu mu?
Toplam

40

100,0%
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Tablo 1’deki çapraz tablo bulgularına göre, kız (n=22) ve erkek (n=18)
Öğrenci sayısı her iki grupta da aynıdır. Kontrol grubunda ailenin ilk
çocuğu olan katılımcı daha fazladır (n=12). Kontrol grubunda hastalık
tanısı alan kardeş sayısı deney grubundan daha fazladır (n=3). ÖÖB ve
DEHB tanısı alan kardeş her iki grupta da bulunmamaktadır. Aile türü
ve gelir düzeyi bakımından grupların eşitlendiği görülmektedir. Her iki
grupta da çocuğu etkileyebilecek sarsıcı bir olay yaşanmamıştır.
Tablo 2. Öğrencilere Bakım Verme Değişkenlerinin Deney ve Kontrol Grubundaki
Çapraz Tablosu
Gruplar
Deney grubu

Çocuğa uygulanan
cezanın türü
Gebeliğin
gerçekleşme biçimi
planlı mı?

Gebelik Türü

Kontrol grubu

N

%

N

%

20

50,0%

20

50,0%

1.Tür ceza

20

50,0%

20

50,0%

Planlı

39

97,5%

39

97,5%

Plansız

1

2,5%

1

2,5%

Normal

40

100,0%

40

100,0%

26

65,0%

31

77,5%

Hayır

40

100,0%

40

100,0%

Evet

40

100,0%

40

100,0%

Yanıt
verilmemiş

Normal vajinal
yolla doğum

Doğum sırasında
yaşanan
komplikasyon var
mı?
Anne sütü aldı mı?
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Zorunlu temel
Alınan eğitimin türü

eğitim ve özel

40

100,0%

40

100,0%

40

100,0%

40

100,0%

Evet

40

100,0%

40

100,0%

Evet

5

12,5%

4

10,0%

Hayır

35

87,5%

36

90,0%

Birinci dönem

29

72,5%

30

75,0%

İkinci dönem

10

25,0%

10

25,0%

Okumuyor

1

2,5%

0

0,0%

Okumada sorunu var

Evet

36

90,0%

38

95,0%

mı?

Hayır

4

10,0%

2

5,0%

40

100,0%

40

100,0%

eğitim
Toplam
Okul öncesi eğitim
aldı mı?
Eğitim olanaklarına
ilişkin problem
yaşadı mı?

Okumaya başlama
zamanı

Toplam

Tablo 2’deki kişisel değişkenlerin dağılımına göre, normal vajinal
doğun yapan annelerin sayısı kontrol grubunda daha fazladır (n=31).
Deney grubunda ise local anestezi ile sezaryen doğum yapan annelerin
sayısı kontrol grubundan daha fazladır (n=10). Her iki gruptaki
çocuklar hem örgün öğrenim hem de özel öğrenim görmektedir.
Okumaya başladıkları dönem her iki grupta da yaklaşık %75 oranında
birinci dönem olarak bildirilmiştir. Okumaya sorun yaşayan
öğrencilerin sayısı kontrol grubunda 38 kişi; deney grubunda 36 kişidir.
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Tablo 3. Öğrencilerin Bilişsel ve Akademik Gelişim Özelliklerine İlişkin
Değişkenlerin Deney ve Kontrol Grubundaki Çapraz Tablosu
Gruplar
Deney grubu

Okuduğunu anlamada
sorunu var mı?

Yazmada sorunu var
mı?

Aritmetikte sorunu var
mı?

Sıralamada sorunu var
mı?

Kontrol grubu

N

%

N

%

Evet

38

95,0%

38

95,0%

Hayır

2

5,0%

2

5,0%

Evet

38

95,0%

35

87,5%

Hayır

2

5,0%

5

12,5%

Evet

34

85,0%

37

92,5%

Hayır

6

15,0%

3

7,5%

Evet

31

77,5%

30

75,0%

Hayır

9

22,5%

10

25,0%

Evet

7

17,5%

21

52,5%

Hayır

33

82,5%

19

47,5%

Hayır

40

100,0%

40

100,0%

Evet

5

12,5%

5

12,5%

Yönleri ayırt etmede
sorunu var mı?

Tanı konmuş işitme
bozukluğu var mı?

KLİNİK BAKIŞ AÇISIYLA ÖĞRENME BOZUKLUĞUNA BİLİŞİMSEL BİR YAKLAŞIM | 73

Konuşma bozukluğu
var mı?

Hayır

35

87,5%

35

87,5%

5

12,5%

8

20,0%

Hayır

35

87,5%

32

80,0%

Evet

2

5,0%

7

17,5%

Hayır

38

95,0%

33

82,5%

Evet

2

5,0%

4

10,0%

Hayır

38

95,0%

36

90,0%

Hayır

40

100,0%

40

100,0%

Evet

20

50,0%

21

52,5%

Hayır

20

50,0%

19

47,5%

40

100,0%

40

100,0%

Tanı konmuş görme
bozukluğu var mı?

Renk ayırt etmeyle
ilgili sorunu var mı?

Evet

Uyku sorunu var mı?

Geçirdiği kaza/travma
var mı?

DEHB eştanı var mı?

Toplam

Tablo 3’teki dağılım incelendiğinde, deney grubunda yazma sorunu
olan 38 kişi, kontrol grubunda ise 35 kişi bulunmaktadır. Kontrol
grubunda aritmetikte sorun yaşayanların sayısı 37 ve deney grubunda
ise 34 kişidir. Sıralamada sorun yaşayan ve deney grubunda olan
öğrencilerin sayısı 31; kontrol grubunda sıralama konusunda sorun
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yaşayan öğrencilerin sayısı 30 kişidir. Kontrol grubunda yönleri ayırt
etmekte sorun yaşayan 21 kişi bulunmaktadır. Deney grubunda ise bu
sayı 7’dir. Kontrol grubunda görme bozukluğu olan 8 kişi; deney
grubunda ise 5 kişi bulunmaktadır. Kontrol grubunda renkleri ayırt
etmekte sorun yaşayan 7 kişi ve deney grubunda 2 kişi bulunmaktadır.
Uyku sorunu olanlar kontrol grubunda 4 kişi ve deney grubunda 2
kişidir.
2.7. Bulgular
2.7.1. Deney Grubunun Eğitim Öncesi ve Sonrasındaki
Değerlendirme Bulguları
Tablo 4. Yönetici İşlev Davranışlarını Değerlendirme Envanteri (BRIEF) Ebeveyn
Formu Alt Boyutlarının Deney Grubunda Eğitim Öncesi ve Sonrası Puanlarının
Farkını İnceleyen Eşleşmiş Gruplar T-testi Bulguları
BRIEF

X̄

N

Duygusal Kontrol Son Ölçüm

22.98

40

2.118

Duygusal Kontrol Ön Ölçüm

23.43

40

2.571

Kaydırma Son Ölçüm

19.70

40

2.420

Kaydırma Ön Ölçüm

20.23

40

3.134

Ketleme Son Ölçüm

24.28

40

3.088

Ketleme Ön Ölçüm

24.93

40

3.744

28.20

40

2.821

Ebeveyn Formu Alt Ölçekleri

Planlama Örgütleme Son
Ölçüm

ss

t(38)

p

-2.887

.006**

-2.411

.021*

-2.962

.005**

-2.236

.031*
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Planlama Örgütleme Ön

28.70

40

3.345

Çalışma Belleği Son Ölçüm

24.98

40

3.174

Çalışma Belleği Ön Ölçüm

25.55

40

4.057

Başlatma Son Ölçüm

19.15

40

1.968

Başlatma Ön Ölçüm

19.25

40

2.250

15.20

40

1.772

15.73

40

2.481

22.70

40

3.818

22.18

40

3.312

66.95

40

6.797

68.58

40

9.015

Üstbiliş Son Ölçüm

109.70

40

11.463

Üstbiliş Ön Ölçüm

111.93

40

15.175

Genel Toplam Son Ölçüm

176.65

40

18.005

Genel Toplam Ön Ölçüm

180.50

40

24.100

Ölçüm

Malzeme Örgütleme Son
Ölçüm
Malzeme Örgütleme Ön
Ölçüm

İzleme Ön Ölçüm
İzleme Son Ölçüm
Davranım Düzenleme
Göstergesi Son Ölçüm
Davranım Düzenleme
Göstergesi Ön Ölçüm

**p<0,01

-2.208

.033*

-.726

.472

-2.053

.047*

2.678

.011*

-3.526

.001**

-3.060

.004**

-3.439

.001**

*p<0,05

Tablo 4’de deney grubunun BRIEF ebeveyn formu’nun ön ve son
ölçümüne ilişkin karşılaştırmaları yapmak için eşli örneklem t-testi
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kullanılmıştır. Bulgulara göre, ebeveyn duygusal kontrol (t(38)=-2,887;
p<0,01), kaydırma (t(38)=-2,411; p<0,05), ketleme (t(38)=-2,962;
p<0,01), planlama-örgütleme (t(38)=-2,208; p<0,05), malzemeörgütleme (t(38)=-2,053; p<0,05), izleme (t(38)=-2,678; p<0,05),
davranış düzenleme göstergesi (t(38)=-3,526; p<0,01), üst-biliş
(t(38)=-3,060; p<0,01) ve genel toplam (t(38)=-3,439; p<0,01) son
ölçümlerde ön ölçüme kıyasla anlamlı düzeyde daha düşük
bulunmuştur.
Tablo 5. BRIEF Ebeveyn Formu Alt Boyutlarının Deney Grubunda Eğitim Öncesi
ve Sonrası Puanlarının Farkını İnceleyen Eşleşmiş Gruplar T-testi Bulguları
BRIEF Envanteri

X̄

N

ss

Duygusal Kontrol Son Ölçüm

20.67

40

2.280

Duygusal Kontrol Ön Ölçüm

21.12

40

2.700

Kaydırma Son Ölçüm

23.17

40

2.735

Kaydırma Ön Ölçüm

23.42

40

3.193

Ketleme Son Ölçüm

24.42

40

3.433

Ketleme Ön Ölçüm

24.92

40

3.744

Planlama Örgütleme Son Ölçüm

23.15

40

2.370

Planlama Örgütleme Ön Ölçüm

23.52

40

2.490

Çalışma Belleği Son Ölçüm

25.00

40

3.748

Öğretmen Formu Alt Ölçekleri

t

p

-3.147 .003**

-1.612

.115

-3.387 .002**

-2.831 .007**

-3.846 <0.01**
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Çalışma Belleği Ön Ölçüm

25.55

40

4.056

Başlatma Son Ölçüm

16.87

40

2.186

Başlatma Ön Ölçüm

17.27

40

2.342

Malzeme Örgütleme Son Ölçüm

17.45

40

2.352

Malzeme Örgütleme Ön Ölçüm

17.87

40

2.492

İzleme Ön Ölçüm

23.60

40

3.410

İzleme Son Ölçüm

24.00

40

3.714

69.47

40

8.967

68.27

40 7.7690

Davranım Düzenleme Göstergesi Son
Ölçüm
Davranım Düzenleme Göstergesi Ön
Ölçüm
Üstbiliş Son Ölçüm

106.07 40

Üstbiliş Ön Ölçüm

108.22 40 14.292

Genel Toplam Son Ölçüm

174.35 40 20.768

Genel Toplam Ön Ölçüm

177.70 40 23.153

**p<0,01

13.16

-4.000 <0.01**

-3.775 .001**

-2.904 .006**

3.652 .001**

-5.873 <0.01**

-5.370 <0.01**

*p<0,05

Tablo 5’te deney grubunun BRIEF öğretmen formu’nun ön ve son
ölçümüne ilişkin karşılaştırmaları yapmak için eşli örneklem t-testi
kullanılmıştır. Bulgulara göre, öğretmen duygusal kontrol (t(38)=-
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3,147; p<0,01), ketleme (t(38)=-3,387; p<0,01), planlama-örgütleme
(t(38)=-2,831; p<0,01), çalışma belleği (t(38)=-3,846; p<0,01),
başlatma (t(38)=-4,000; p<0,01), malzeme-örgütleme (t(38)=-3,775;
p<0,05), izleme (t(38)=-2,904; p<0,01), davranış düzenleme göstergesi
(t(38)=3,652; p<0,01), üst-biliş (t(38)=-5,873; p<0,01) ve genel toplam
(t(38)=-5,370; p<0,01) son ölçümlerde ön ölçüme kıyasla anlamlı
düzeyde daha düşük bulunmuştur.
Tablo 6. Gessell, İşaretleme Testi (İT), Stroop Testi TBag Formu (STP-TBAG) ve
GİSD-B Testi Alt Boyutlarının Deney Grubunda Eğitim Sonrası Puanlarının Farkını
İnceleyen Eşleşmiş Gruplar T-Testi Bulguları

Ön Ölçüm Hata
Gessell Testi

Puanı
Son Ölçüm Hata
Puanı
İşaretlenen Hedef
Sayısı Ön Ölçüm
İşaretlenen Hedef
Sayısı Son Ölçüm
Atlanan Hedef
Sayısı Ön Ölçüm
Atlanan Hedef
Sayısı Son Ölçüm

X̄

N

ss

t

p

4.18

40

1.483

3,219

,003**

3.60

40

.632

214.95

40

8.749

219.88

40

4.675

24.57

40

8.076

19.80

40

4.328

1.02

40

1.818

-6.446 <0.01**

6.656

<0.01**

2.655

.011*

İşaretlenen Yanlış
Harf Sayısı Ön
İT

Ölçüm
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İşaretlenen Yanlış
Harf Sayısı Son

.68

40

1.095

25.65

40

9.283

20.48

40

4.930

Tarama Süresi Ön 946.49

40

110.944

917.00

40

82.971

Süre Ön Ölçüm

163.98

40

20.806

Süre Son Ölçüm

151.85

40

13.692

Hata Ön Ölçüm

3.00

40

3.130

Hata Son Ölçüm

1.48

40

1.519

4.13

40

3.131

2.42

40

2.049

9.17

40

.635

Ölçüm
Toplam Hata Ön
Ölçüm
Toplam Hata Son
Ölçüm

6.543

<0.01**

5.289

<0.01**

Ölçüm

Tarama Süresi
Son Ölçüm

STP-TBAG

STP-TBAG

Düzeltme Ön
Ölçüm
Düzeltme Son
Ölçüm
İşitsel Sunum Ön
Ölçüm

-8.926 <0.01**

-4.823 <0.01**

-6.119 <0.01**

-1,000

,323
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İşitsel Sunum Son
Ölçüm
Görsel Sunum Ön
Ölçüm
GİSD-B

Görsel Sunum
Son Ölçüm
Sözel Anlatım Ön
Ölçüm
Sözel Anlatım
Son Ölçüm
Yazılı Anlatım Ön
Ölçüm
Yazılı Anlatım
Son Ölçüm
Toplam Puan Ön
Ölçüm
Toplam Puan Son
Ölçüm

**p<0,01

9.15

40

.699

8.50

40

.987

8.52

40

.986

9.62a

40

.704

9.62a

40

.704

8.05a

40

1.011

8.05a

40

1.011

17.67a

40

1.508

17.67a

40

1.508

1,000

,323

-

-

-

-

-

-

*p<0,05

Tablo 6’da deney grubunun Gessell, İşaret Testi, Stroop Test ve GİSDB puanlarının ön ve son ölçümüne ilişkin karşılaştırmaları yapmak için
eşli örneklem t-testi kullanılmıştır. Bulgulara göre, Gessell hata puanı
(t(38)=3,219; p<0,01), İşaretlenen hedef sayısı (t(38)=-6,446; p<0,01),
atlanan hedef sayısı (t(38)=6,656; p<0,01), işaretlenen yanlış harf sayısı
(t(38)=2,655; p<0,01), toplam hata (t(38)=6,543 p<0,01), tarama süresi
(t(38)=5,289; p<0,01), Stroop süre (t(38)=-8,926; p<0,01) ve Stroop
hata (t(38)=-4,823; p<0,01), Stroop Düzeltme (t(38)=-6,119; p<0,01),
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son ölçümlerde ön ölçüme kıyasla anlamlı düzeyde daha düşük
bulunmuştur.
2.7.2. Deney ve Kontrol Grubunun Son ölçüm Skorlarının
Karşılaştırılması, Müdahale Etkililiğinin Değerlendirilmesi,
Eşleştirilmiş (Paired) Örneklem T-Testi Sonuç Tabloları
Tablo 7. BRIEF Ebeveyn Formu Alt Boyutlarının Deney ve Kontrol Grubunda
Eğitim Sonrası Puanlarının Farkını İnceleyen Eşleşmiş Gruplar T-Testi Bulguları
BRIEF Envanteri
Ebeveyn Formu Alt Ölçekleri
Duygusal Kontrol - Deney
Grubu Son Ölçüm
Duygusal Kontrol - Kontrol
Grubu Son Ölçüm
Kaydırma – Deney Grubu Son
Ölçüm
Kaydırma – Kontrol Grubu Son
Ölçüm
Ketleme – Deney Grubu Son
Ölçüm
Ketleme – Kontrol Grubu Son
Ölçüm
Deney grubu
Planlama/örgütleme son ölçüm
Kontrol grubu
Planlama/örgütleme son ölçüm
Deney grubu Çalışma belleği
son ölçüm
Kontrol grubu Çalışma belleği
son ölçüm

x̄

N

ss

t

p

22,98

40

2,118

1,642

,109

22,25

40

1,750

19,70

40

2,420

2,219

,032*

18,55

40

1,839

24,28

40

3,088

1,646

,108

23,33

40

1,730

28,20

40

2,821

1,730

,092

27,48

40

2,428

24,98

40

3,174

2,395

,022*

23,70

40

1,977
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Deney grubu Başlatma son

19,15

40

1,968

18,78

40

1,732

15,20

40

1,772

14,23

40

1,593

Deney grubu İzleme son ölçüm

22,18

40

3,312

Kontrol grubu İzleme son ölçüm

21,10

40

1,722

66,95

40

6,797

64,13

40

3,353

109,70

40

11,463

105,28

40

5,756

176,65

40

18,005

169,40

40

7,334

ölçüm
Kontrol grubu Başlatma son
ölçüm
Deney grubu
Malzeme/örgütleme son ölçüm
Kontrol grubu
Malzeme/örgütleme son ölçüm

Deney grubu Davranım
düzenleme göstergesi son ölçüm
Kontrol grubu Davranım
düzenleme göstergesi son ölçüm
Deney grubu Üst biliş son
ölçüm
Kontrol grubu Üst biliş son
ölçüm
Deney grubu Genel toplam son
ölçüm
Kontrol grubu Genel toplam son
ölçüm

**p<0,01

,831

,411

3,832

<0.01**

2,075

,045*

2,199

,034*

2,804

,008**

2,634

,012**

*p<0,05

Tablo 7’de deney ve kontrol grubunun BRIEF ebeveyn formu alt
boyutlarının son ölçümüne ilişkin karşılaştırmaları yapmak için eşli
örneklem t-testi kullanılmıştır. Bulgulara göre, Kaydırma (t(38)=2,219;
p<0,01), çalışma belleği (t(38)=2,395; p<0,01), malzeme-örgütleme
(t(38)=3,832; p<0,01), ,izleme

(t(38)=2,075; p<0,05), davranım

düzenleme göstergesi (t(38)=2,199 p<0,05), üst-biliş (t(38)=2,804;
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p<0,01) ve genel toplam (t(38)=2,634; p<0,01) puanları kontrol
grubunun son ölçüm puanları anlamlı düzeyde daha düşük
bulunmuştur.
Tablo 8. BRIEF Öğretmen Alt Boyutlarının Deney ve Kontrol Grubunda Eğitim
Sonrası Puanlarının Farkını İnceleyen Eşleşmiş Gruplar T-Testi Bulguları
Deney grubu

Kontrol grubu

son ölçüm

son ölçüm

N

x̄

40

20,68

2,280 40

16,85 4,979

4,511 <0.01**

Kaydırma son ölçüm

40

23,18

2,735 40

19,67 1,623

6,778 <0.01**

Ketleme son ölçüm

40

24,43

3,434 40

26,10 1,721

Planlama/örgütleme son

40

23,15

2,370 40

19,75 1,877

7,419 <0.01**

Çalışma belleği son ölçüm 40

25,00

3,749 40

25,12 1,814

-,203

Başlatma son ölçüm

40

16,88

2,186 40

14,62 1,233

5,582 <0.01**

Malzeme/örgütleme son

40

17,45

2,353 40

14,02 1,290

8,088 <0.01**

İzleme son ölçüm

40

23,60

3,410 40

23,65 1,424

-,093

Davranım düzenleme

40

68,28

7,769 40

62,62 5,531 4,063

<0.01**

Üstbiliş son ölçüm

40 106,08 13,164 40

97,17 3,636 4,413

<0.01**

Genel Toplam

40 174,35

20,76 40 159,80 6,921 4,527

<0.01**

Duygusal kontrol son

ss

N

x̄

ss

t(38)

p

ölçüm

-3,130

,003**

ölçüm
,840

ölçüm
,926

göstergesi son ölçüm

**p<0,01

*p<0,05

Tablo 8de deney ve kontrol grubunun BRIEF Envanteri öğretmen
formu alt boyutlarının son ölçümüne ilişkin karşılaştırmaları yapmak
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için eşli örneklem t-testi kullanılmıştır. Bulgulara göre, duygusal
kontrol (t(38)=4,511; p<0,05), Kaydırma (t(38)=6,778; p<0,01),
ketleme (t(38)=-3,130; p<0,01), planlama örgütleme (t(38)=7,419;
p<0,01),

başlatma

(t(38)=5,582;

p<0,01),

malzeme-örgütleme

(t(38)=8,088; p<0,01), davranım düzenleme göstergesi (t(38)=4,063
p<0,01), üst-biliş (t(38)=4,413; p<0,01) ve genel toplam (t(38)=4,527;
p<0,01) puanları ketleme alt boyutu dışında kontrol grubunun son
ölçüm puanları anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur. ketleme alt
boyutu deney grubunda anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.
Tablo 9. Gessell, İşaret testi, Stroop ve GSİD-B Boyutlarının Deney ve Kontrol
Grubunda Eğitim Sonrası Puanlarının Farkını İnceleyen Eşleşmiş Gruplar T-testi
Bulguları

Gessell Testi Hata Puanı

Deney grubu

Kontrol grubu

son ölçüm

son ölçüm

N

x̄

ss

N

x̄

ss

40

3,60

,632

40

4,15

1,027 -3,529 ,001**

40 219,88

4,675

40 214,58

7,887

40

19,80

4,328

40

25,50

7,832 -4,492 <0.01**

40

,68

1,095

40

1,18

40

20,48

4,930

40

26,63

t(38)

p

Son Ölçüm
İT İşaretlenen Hedef

4,180 <0.01**

Sayısı Son Ölçüm
İT Atlanan Hedef Sayısı
Son Ölçüm
İT İşaretlenen Yanlış

1,107 -2,016

,051

Harf Sayısı Son Ölçüm
İT Toplam Hata Son

8,270 -4,573 <0.01**

Ölçüm
İT Tarama Süresi Son
Ölçüm

40 917,00 82,971

40 947,25 112,259 -1,547

,130
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STP-TBAG Süre Son

40 151,85 13,692

40 161,58

17,907 -3,140 ,003**

40

1,48

1,519

40

2,43

1,907 -2,364

40

2,43

2,049

40

2,50

1,710

-,213

40

9,15

,700

40

8,10

1,150

4,583 <0.01**

40

8,53

,987

40

7,20

,999

7,538 <0.01**

40

9,63

,705

40

8,30

1,090

6,713 <0.01**

40

8,05

1,011

40

7,02

1,021

4,499 <0.01**

Ölçüm
STP-TBAG Hata Son

,023*

Ölçüm
STP-TBAG Düzeltme

,832

Son Ölçüm
GİSD-B İşitsel Sunum
Son Ölçüm
GİSD-B Görsel Sunum
Son Ölçüm
GİSD-B Sözel Anlatım
Son Ölçüm
GİSD-B Yazılı Anlatım
Son Ölçüm

**p<0,01

*p<0,05

Tablo 9’de deney ve kontrol grubunun Gessell, İşaret testi, stroop ve
GİSD alt boyutlarının son ölçümüne ilişkin karşılaştırmaları yapmak
için eşli örneklem t-testi kullanılmıştır. Bulgulara göre, Gessell hata
puanı (t(38)=3,529; p<0,05), işaretlenen hedef sayısı (t(38)=4,180;
p<0,01), atlanan hedef sayısı (t(38)=-4,492; p<0,01), toplam hata
(t(38)=-4,573; p<0,01), Stroop süre (t(38)=-3,140; p<0,01), stroop hata
(t(38)=-2,364; p<0,01), işitsel sunum (t(38)=4,583 p<0,01), görsel
sunum (t(38)=7,538; p<0,01), sözel anlatım t(38)=6,713; p<0,01) ve
yazılı anlatım (t(38)=4,499; p<0,01) puanları anlamlı saptanmıştır.
Bulgulara göre, kontrol grubunun son ölçümünde Gessell, atlanan hedef
sayısı, toplam hata, tarama süresi, işitsel sunum, görsel sunum sözel
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anlatım ve yazılı anlatım puanları deney grubuna göre anlamlı düzeyde
daha düşük bulunmuştur.
2.7.3. Ön Ölçüm Skorlarının Kontrol Altında Tutulmasıyla Elde
Edilen Kovaryans (Ancova) Bulguları
Tablo 10. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Duygusal Kontrol (Ebeveyn) Alt
Boyutunun Betimsel İstatistikleri
Gruplar

N

X

ss

Eğitim verilen grup

40

22.98

2.118

Kontrol grubu

40

22.25

1.750

Toplam

80

22.61

1.965

Tablo 11. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Duygusal Kontrol (Ebeveyn) Alt
Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları

Varyansın Kaynağı
Gruplar
ABDuygusalkontrol_ön
Gruplar *

Kareler

Kareler

Toplamı

Ortalaması

(KT)

sd

(KO)

ηp2

F

p

,762

,385

,010

233,656 397,857 ,000**

,840

,448

1

,448

233,656

1

,514

1

,514

44,634

76

,587

41211,000

80

,875

,353

,011

ABDuygusalkontrol_ön
Hata
Toplam

Bağımlı Değişken: Duygusal Kontrol Ebeveyn Son ölçüm
a. R2= ,854 (Adjusted R2 = ,848)

Tablo 11 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF duygusal
kontrol ebeveyn alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır [F(1,76)=,762; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
duygusal kontrol (ebeveyn) öntest ve sontest puanlarında anlamlı
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farklılık saptanmıştır [F(1,76)=397,857; p<0,01]. Etki büyüklüğü
incelendiğinde Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5
orta etki ve 0.8 büyük etki) öntest skorlarının yüksek etkisi olduğu
görülmüştür. Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 10 incelenmiş ve
deney grubu duygusal kontrol (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı (X̄
=22,98) ve kontrol grubu duygusal kontrol (ebeveyn) alt boyut ortalama
puanı (X̄ =22,25) olarak bulunmutur. Bulgular doğrultusunda, her iki
grupta da öntest puanları duygusal kontrol (ebeveyn) alt boyut sontest
puanlarını %85 oranında açıklamaktadır.
Tablo 12. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Kaydırma (Ebeveyn) Alt Boyutunun
Betimsel İstatistikleri
Gruplar

N

X

ss

Eğitim verilen grup

40

19.70

2.420

Kontrol grubu

40

18.55

1.839

Toplam

80

19.13

2.213

Tablo 13. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Kaydırma (Ebeveyn) Alt Boyutunun
Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

(KT)

sd

KO

F

p

Gruplar

8.214

1

8.214

11.358

.001** .130

ABKaydırma_ön

258.209

1

258.209 357.031 .000** .824

Gruplar * ABKaydırma_ön 8.404

1

8.404

Hata

54.964

76

.723

Toplam

29648.000 80

Bağımlı değişken: Kaydırma Ebeveyn Formu Son ölçüm
a. R2 = .858 (Adjusted R2 = .852)

11.620

ηp2

.001** .133
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Tablo 13 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF kaydırma
ebeveyn alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur [F(1,76)=11,358; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
kaydırma (ebeveyn) öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık
saptanmıştır [F(1,76)=357,031; p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol grubu
ile kaydırma (ebeveyn) alt boyut öntest etkileşiminin kaydırma
(ebeveyn) alt boyut sontest puanlarında anlamlı bir etkisi olduğu
görülmüştür [F(1,76)=11,629; p<0,01]. Etki büyüklüğü incelendiğinde
Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8
büyük etki) öntest skorlarının yüksek etkisi olduğu görülmüştür
(ηp2=,82). Ayrıca, grupların ve etkileşimin etki büyüklüğünün düşük
olduğu görülmüştür (ηp2=,13) Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo
12 incelenmiş ve deney grubu kaydırma (ebeveyn) alt boyut ortalama
puanı (X̄ =19,70) ve kontrol grubu kaydırma (ebeveyn) alt boyut
ortalama puanı (X̄ =18,55) olarak bulunmutur. Bulgular doğrultusunda,
her iki grupta da öntest puanları kaydırma (ebeveyn) alt boyut sontest
puanlarını %85 oranında açıklamaktadır.
Tablo 14. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF (Ebeveyn) Alt Boyutunun Kovaryans
Analizi Sonuçları
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

24.28

3.088

40

Kontrol grubu

23.33

1.730

40

Toplam

23.80

2.533

80

Gruplar
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Tablo 15. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Ketleme (Ebeveyn) Alt Boyutunun
Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın
kaynağı

KT

Gruplar

.804

1

239.473

1

.685

1

.685

83.766

76

1.102

45822.000

80

ABKetleme_ön
Gruplar *

sd

KO

ηp2

F

p

.729

.396

.010

239.473 217.271 .000**

.741

.804

.622

.433

.008

ABKetleme_ön
Hata
Toplam

Bağımlı değişken: Ketleme Ebeveyn Formu Son ölçüm
a. R2 = .835 (Adjusted R2 = .828)

Tablo 15 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF ketleme
ebeveyn alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır [F(1,76)=,729; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
ketleme(ebeveyn) öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık
saptanmıştır [F(1,76)=217,271; p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol grubu
ile ketleme (ebeveyn) alt boyut öntest etkileşiminin ketleme (ebeveyn)
alt boyut sontest puanlarında anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür
[F(1,76)=,622; p<0,01]. Etki büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in
yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük
etki) öntest skorlarının orta düzeyde etkisi olduğu görülmüştür
(ηp2=,74). Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 14 incelenmiş ve
deney grubu ketleme (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı (X̄ =24,28) ve
kontrol grubu ketleme (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı (X̄ =23,80)
olarak bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, her iki grupta da öntest
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puanları ketleme (ebeveyn) alt boyut son ölçüm puanlarını %83
oranında açıklamaktadır.
Tablo 16. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Duygusal kontrol (Öğretmen) Alt
Boyutunun Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

20.67

2.280

40

Kontrol grubu

16.85

4.980

40

Toplam

18.76

4.303

80

Gruplar

Tablo 17. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Duygusal Kontrol (Öğretmen) Alt
Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

sd

KO

F

p

ηp2

Gruplar

659.981

1

659.981 228.744

.000

.751

ÖDuygusalkontrol_ön

483.229

1

483.229 167.483

.000

.688

Gruplar *

467.368

1

467.368 161.986

.000

.681

219.278

76

29625.000

80

ÖDuygusalkontrol_ön
Hata
Toplam

2.885

Bağımlı değişken: Duygusal Kontrol Öğretmen Son ölçüm
a. R2 = .850 (Adjusted R2 = .844)

Tablo 17 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF duygusal
kontrol öğretmen alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur [F(1,76)=228,744; p<0,01]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
duygusal kontrol (öğretmen) öntest ve sontest puanlarında anlamlı
farklılık saptanmıştır [F(1,76)=167,483; p<0,01].

Grup ve öntest

skorlarının duygusal kontrol (öğretmen) sontest skorları üzerindeki
etkisi anlamlı bulunmuştur [F(1,76)=161,986; p<0,01]. Etki büyüklüğü
incelendiğinde Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5
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orta etki ve 0.8 büyük etki) grup etkisi orta düzey (ηp2=,82), öntest
skorları orta düzey (ηp2=,68) ve etkileşimin orta düzey (ηp2=,68) etki
büyüklüğü olduğu görülmüştür. Bu farkın yönünü belirlemek için
Tablo 10 incelenmiş ve deney grubu duygusal kontrol (ebeveyn) alt
boyut ortalama puanı (X̄ =20,67) ve kontrol grubu duygusal kontrol
(öğretmen) alt boyut ortalama puanı (X̄ =16,85) olarak bulunmuştur.
Bulgular doğrultusunda, deney grubunun öntest puanı, yalnızca öntest
puanı ve her iki grubun öntest puanları duygusal kontrol (öğretmen) alt
boyut sontest puanlarını %84 oranında açıklamaktadır.
Tablo 18. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Kaydırma (Öğretmen) Alt
Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları
X̄

Gruplar

ss

N

Eğitim verilen grup

23.18

2.735

40

Kontrol grubu

19.67

1.623

40

Toplam

21.42

2.845

80

Tablo 19. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Kaydırma (Öğretmen) Alt
Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı

KT

Gruplar

69.609

1

69.609

17.514 .000**

.187

ÖKaydırma_ön

42.283

1

42.283

10.639 .002**

.123

Gruplar *

50.212

1

50.212

12.634 .001**

.143

302.055

76

3.974

37362.000

80

sd

KO

F

ÖKaydırma_ön
Hata
Toplam

Bağımlı değişken: Kaydırma Öğretmen Formu Son ölçüm
a. R2 = .528 (Adjusted R2 = .509)

p

ηp2
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Tablo 19 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF kaydırma
öğretmen alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur [F(1,76)=17,514; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
kaydırma (öğretmen) öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık
saptanmıştır [F(1,76)=10,639; p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol grubu
ile kaydırma (öğretmen) alt boyut öntest etkileşiminin kaydırma
(öğretmen) alt boyut sontest puanlarında anlamlı bir etkisi olduğu
görülmüştür [F(1,76)=12,634; p<0,01]. Etki büyüklüğü incelendiğinde
Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8
büyük etki) grup skorları düşük (ηp2=,18), öntest skorlarının düşük
(ηp2=,12) etkileşimin düşük (ηp2=,14). etkisi olduğu görülmüştür. Bu
farkın yönünü belirlemek için Tablo 34 incelenmiş ve deney grubu
kaydırma (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı (X̄ =23,18) ve kontrol
grubu kaydırma (öğretmen) alt boyut ortalama puanı (X̄ =19,67) olarak
bulunmutur. Bulgular doğrultusunda, her iki grupta da öntest puanları
kaydırma (öğretmen) alt boyut sontest puanlarını %51 oranında
açıklamaktadır.
Tablo 20. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Ketleme (Öğretmen) Alt Boyutunun
Betimsel İstatistikleri

X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

24.42

3.434

40

Kontrol grubu

26.10

1.722

40

Toplam

25.26

2.827

80

Gruplar
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Tablo 21. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Ketleme (Öğretmen) Alt Boyutunun
Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplar
ÖKetleme_ön
Gruplar *

KT

sd

KO

9.192

1

9.192

117.112

1

117.112

12.479

1

12.479

445.784

76

5.866

51687.000

80

F
1.567

p

ηp2

.214

.020

19.966 .000**

.208

2.128

.149

.027

ÖKetleme_ön
Hata
Toplam

Bağımlı değişken: Ketleme Öğretmen Formu Son ölçüm
a. R2 = .294 (Adjusted R2 = .266)

Tablo 21 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF ketleme
öğretmen alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır [F(1,76)=1,567; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
ketleme(öğretmen) öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık
saptanmıştır [F(1,76)=19,966; p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol grubu
ile ketleme (öğretmen) alt boyut öntest etkileşiminin ketleme
(öğretmen) alt boyut sontest puanlarında anlamlı bir etkisi olmadığı
görülmüştür [F(1,76)=2,128; p>0,01]. Etki büyüklüğü incelendiğinde
Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8
büyük etki) öntest skorlarının düşük düzeyde etkisi olduğu görülmüştür
(ηp2=,21). Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 36 incelenmiş ve
deney grubu ketleme (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı (X̄ =24,42) ve
kontrol grubu ketleme (öğretmen) alt boyut ortalama puanı (X̄ =26,10)
olarak bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, her iki grupta da öntest
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puanları ketleme (öğretmen) alt boyut son ölçüm puanlarını %27
oranında açıklamaktadır.
Tablo 22. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Planlama-Örgütleme (Öğretmen) Alt
Boyutunun Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

23.15

2.370

40

Kontrol grubu

19.75

1.878

40

Toplam

21.45

2.728

80

Gruplar

Tablo 23. Deney ve Kontrol Grubunun Planlama-Örgütleme (Öğretmen) Alt
Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

Gruplar

72.045

1

72.045 24.435

.000

.243

ÖPlanlama_örgütleme_ön

81.442

1

81.442 27.622

.000

.267

Gruplar *

51.076

1

51.076 17.323

.000

.186

224.081

76

37396.000

80

sd

KO

F

p

ηp2

ÖPlanlama_örgütleme_ön
Hata
Toplam

2.948

Bağımlı değişken: Planlama-Örgütleme Öğretmen Formu Son
a. R2 = .619 (Adjusted R2 = .604)

Tablo 23 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF
planlama-örgütleme öğretmen alt boyutu (son-test) puanları arasında
anlamlı bir fark bulunmuştur [F(1,76)=24,435; p<0,01]. Öte yandan, tüm
katılımcılarda planlama-örgütleme (öğretmen) öntest ve sontest
puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır [F(1,76)=27,622; p<0,01].
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Ayrıca, deney ve kontrol grubu ile ketleme (öğretmen) alt boyut öntest
etkileşiminin planlama-örgütleme (öğretmen) alt boyut sontest
puanlarında anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur [F (1,76)=51,076;
p<0,01]. Etki büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in yönergeleri
doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük etki), grupların
öntest skorlarının düşük etki (ηp2=,24).
düzeyde

öntest skorlarının düşük

(ηp2=,27) ve etkileşimin düşük düzeyde etki büyüklüğü

olduğu bulunmuştur (ηp2=,19). Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo
38 incelenmiş ve deney grubu planlama-örgütleme (ebeveyn) alt boyut
ortalama puanı (X̄ =23,15) ve kontrol grubu planlama-örgütleme
(öğretmen) alt boyut ortalama puanı (X̄ =19,75) olarak bulunmuştur.
Bulgular doğrultusunda, deney grubunun öntest skorları, her iki grubun
planlama-örgütleme öntest skorları ve etkileşim planlama-örgütleme
(öğretmen)

alt

boyut

son

ölçüm

puanlarını

%60

oranında

açıklamaktadır.
Tablo 24. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Çalışma Belleği (Öğretmen) Alt
Boyutunun Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

25.00

3.749

40

Kontrol grubu

25.13

1.814

40

Toplam

25.06

2.927

80

Gruplar
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Tablo 25. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Çalışma Belleği (Öğretmen) Alt
Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

Gruplar

43.530

1

ÖÇalışmabelleği_ön

73.478

Gruplar *

sd

KO

ηp2

F

p

43.530

5.921

.017*

.072

1

73.478

9.995 .002**

.116

44.195

1

44.195

6.012

.073

558.702

76

7.351

50927.000

80

.017*

ÖÇalışmabelleği_ön
Hata
Toplam

Bağımlı değişken: Çalışma Belleği Öğretmen Formu Son ölçüm
a. R2 = .174 (Adjusted R2 = .142)

Tablo 25 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF çalışma
belleği öğretmen alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur [F(1,76)=5,921; p<0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
çalışma belleği (öğretmen) öntest ve sontest puanlarında anlamlı
farklılık saptanmıştır [F(1,76)=9,995 p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol
grubu ile çalışma belleği (öğretmen) alt boyut öntest etkileşiminin
çalışma belleği (öğretmen) alt boyut sontest puanlarında anlamlı bir
etkisi olduğu görülmüştür [F(1,76)=6,012 p<0,05]. Etki büyüklüğü
incelendiğinde Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5
orta etki ve 0.8 büyük etki) deney grubunun öntest skorları düşük düzey
(ηp2=,07) her iki grubun çalışma belleği öntest puanları düşük düzey
(ηp2=,11) ve etkileşimin öntest puanları (ηp2=,07) düşük etki
büyüklüğüne sahip olduğu bulunmuştur. Bu farkın yönünü belirlemek
için Tablo 40 incelenmiş ve deney grubu çalışma belleği (ebeveyn) alt
boyut ortalama puanı (X̄ =25,00) ve kontrol grubu çalışma belleği
(öğretmen) alt boyut ortalama puanı (X̄ =25,13) olarak bulunmuştur.
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Bulgular doğrultusunda, deney grubunun çalışma belleği öntest
puanları, her iki grupta da öntest puanları ve etkileşim puanları çalışma
belleği (öğretmen) alt boyut son ölçüm puanlarını %14 oranında
açıklamaktadır.
Tablo 26. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Başlatma (Öğretmen) Alt Boyutunun
Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

16.88

2.186

40

Kontrol grubu

14.63

1.234

40

Toplam

15.75

2.096

80

Gruplar

Tablo 27. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Başlatma (Öğretmen) Alt Boyutunun
Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

Gruplar

37.116

1

37.116

14.870 .000**

.164

ÖBaşlatma_ön

28.818

1

28.818

11.545 .001**

.132

Gruplar *

27.227

1

27.227

10.908 .001**

.126

189.706

76

2.496

20192.000

80

sd

KO

F

p

ηp2

ÖBaşlatma_ön
Hata
Toplam

Bağımlı değişken: Başlatma Öğretmen Formu Son ölçüm
a. R2 = .453 (Adjusted R2 = .432)

Tablo 27 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF başlatma
öğretmen alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur [F(1,76)=14,870; p<0,01]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
başlatma (öğretmen) öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık
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saptanmıştır [F(1,76)=11,545 p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol grubu ile
başlatma (öğretmen) alt boyut öntest etkileşiminin çalışma belleği
(öğretmen) alt boyut sontest puanlarında anlamlı bir etkisi olduğu
görülmüştür [F(1,76)=10,908; p<0,01]. Etki büyüklüğü incelendiğinde
Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8
büyük etki) deney grubunun çalışma belleği öntest skorları düşük düzey
(ηp2=,16), her iki grubun başlatma öntest puanları düşük düzey
(ηp2=,13) ve etkileşimin düşük düzey (ηp2=,13) etki büyüklüğüne sahip
olduğu bulunmuştur.

Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 42

incelenmiş ve deney grubu başlatma (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı
(X̄ =16,88) ve kontrol grubu başlatma (öğretmen) alt boyut ortalama
puanı (X̄ =14,63) olarak bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, deney
grubunun başlatma öntest skorları, her iki grupta da öntest puanları ve
etkileşimin başlatma (öğretmen) alt boyut son ölçüm puanlarını %43
oranında açıklamaktadır.
Tablo 28. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Malzeme Örgütleme (Öğretmen) Alt
Boyutunun Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

17.45

2.353

40

Kontrol grubu

14.03

1.291

40

Toplam

15.74

2.554

80

Gruplar
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Tablo 29. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Malzeme-Örgütleme (Öğretmen) Alt
Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

Gruplar

40.610

1

40.610 14.068

.000

.156

ÖMalzeme_örgütleme_ön

36.202

1

36.202 12.541

.001

.142

Gruplar *

25.278

1

25.278

.004

.103

219.395

76

2.887

20329.000

80

sd

KO

F

8.757

p

ηp2

ÖMalzeme_örgütleme_ön
Hata
Toplam

Bağımlı değişken: Malzeme Örgütleme Öğretmen Formu Son ölçüm
a. R2 = .574 (Adjusted R2 = .558)

Tablo 29 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF
malzeme-örgütleme öğretmen alt boyutu (son-test) puanları arasında
anlamlı bir fark bulunmuştur [F(1,76)=14,068; p<0,01]. Öte yandan, tüm
katılımcılarda malzeme örgütleme (öğretmen) öntest ve sontest
puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır [F (1,76)=12,541 p<0,01].
Ayrıca, deney ve kontrol grubu ile malzeme-örgütleme (öğretmen) alt
boyut öntest etkileşiminin malzeme-örgütleme (öğretmen) alt boyut
sontest

puanlarında

anlamlı

bir

etkisi

olduğu

bulunmuştur

[F(1,76)=8,757; p<0,05]. Etki büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in
yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük
etki), deney ve kontrol grubunun öntest skorları düşük etki (ηp2=,16)
etkileşim skorlarının düşük etki (ηp2=,10) ve öntest skorlarının düşük
düzeyde etkisi olduğu görülmüştür (ηp2=,14). Bu farkın yönünü
belirlemek için Tablo 44 incelenmiş ve deney grubu malzemeörgütleme (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı (X̄ =17,45) ve kontrol
grubu malzeme-örgütleme (öğretmen) alt boyut ortalama puanı (X̄
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=14,02) olarak bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, deney grubunun
öntest skorları, her iki grupta da öntest puanları, grup ve öntest
puanlarının etkileşimi malzeme-örgütleme (öğretmen) alt boyut son
ölçüm puanlarını %56 oranında açıklamaktadır.
Tablo 30. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF İzleme (Öğretmen) Alt Boyutunun
Betimsel İstatistikleri
X̄

Gruplar

ss

N

Eğitim verilen grup

23.60

3.410

40

Kontrol grubu

23.65

1.424

40

Toplam

23.63

2.597

80

Tablo 31. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF İzleme (Öğretmen) Alt Boyutunun
Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplar
Öİzleme_ön
Gruplar *

KT

sd

KO

7.416

1

7.416

84.093

1

84.093

7.514

1

7.514

441.093

76

5.804

45184.000

80

F
1.278

p

ηp2

.262

.017

14.489 .000**

.160

1.295

.259

.017

Öİzleme_ön
Hata
Toplam

Bağımlı Değişken: İzleme Öğretmen Formu Son ölçüm
a. R2 = .172 (Adjusted R2 = .139)

Tablo 31 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF izleme
öğretmen alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır [F(1,76)=1,278; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
izleme (öğretmen) öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık
saptanmıştır [F(1,76)=14,489 p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol grubu ile
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izleme (öğretmen) alt boyut öntest etkileşiminin izleme (öğretmen) alt
boyut sontest puanlarında anlamlı bir etkisi olmadığı bulunmuştur
[F(1,76)=1,295; p<0,05]. Etki büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in
yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük
etki) öntest skorlarının düşük düzeyde etkisi olduğu görülmüştür
(ηp2=,16). Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 46 incelenmiş ve
deney grubu izleme (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı (X̄ =23,60) ve
kontrol grubu izleme (öğretmen) alt boyut ortalama puanı (X̄ =23,65)
olarak bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, her iki grupta da öntest
puanları, grup ve öntest puanlarının etkileşimi izleme (öğretmen) alt
boyut son ölçüm puanlarını %14 oranında açıklamaktadır.
Tablo 32. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Davranım Düzenleme Göstergesi
(Öğretmen) Alt Boyutunun Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

68.27

7.769

40

Kontrol grubu

62.63

5.532

40

Toplam

65.45

7.279

80

Gruplar
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Tablo 33. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Davranım Düzenleme Göstergesi
(Öğretmen) Alt Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
KT
sd
KO
F
p
ηp2
Gruplar
456.024
1
456.024 14.753 .000**
.163
Ö Davranım
829.767
1
829.767 26.844 .000**
.261
düzenleme
göstergesi_ön
Gruplar * Ö
368.338
1
368.338 11.916 .001**
.136
Davranım
düzenleme
göstergesi_ön
Hata
2349.245
76
30.911
Toplam
346882.000
80
Bağımlı Değişken: Davranım Düzenleme Göstergesi Öğretmen Formu Son ölçüm
a. R2 = .439 (Adjusted R2 = .417)

Tablo 33 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF davranım
düzenleme göstergesi öğretmen alt boyutu (son-test) puanları arasında
anlamlı bir fark bulunmuştur [F(1,76)=14,753; p<0,05]. Öte yandan, tüm
katılımcılarda davranım düzenleme göstergesi (öğretmen) öntest ve
sontest puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır [F (1,76)=26,844
p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol grubu ile davranım düzenleme
göstergesi (öğretmen) alt boyut öntest etkileşiminin davranım
düzenleme göstergesi (öğretmen) alt boyut sontest puanlarında anlamlı
bir etkisi olduğu saptanmıştır [F(1,76)=11,916; p<0,05]. Etki büyüklüğü
incelendiğinde Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5
orta etki ve 0.8 büyük etki) grupların ana etkisi düşük düzey (ηp2=,16),
yalnızca öntest skorlarının düşük düzey ηp2=,26) ve grup ve öntest
skorlarının etkileşimi düşük düzey (ηp2=,14) ve öntest skorlarının orta
düzeyde etkisi olduğu görülmüştür (ηp2=,75). Bu farkın yönünü
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belirlemek için Tablo 48 incelenmiş ve deney grubu davranım
düzenleme göstergesi (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı (X̄ =68,27)
ve kontrol grubu davranım düzenleme göstergesi (öğretmen) alt boyut
ortalama

puanı

(X̄

=65,45)

olarak

bulunmuştur.

Bulgular

doğrultusunda, deney grubu öntest puanları, her iki grupta da öntest
puanları ve grup ve öntest puanlarının etkileşimi davranım düzenleme
göstergesi (öğretmen) alt boyut son ölçüm puanlarını %42 oranında
açıklamaktadır.
Tablo 34. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Üst-Biliş (Öğretmen) Alt Boyutunun
Betimsel İstatistikleri
X̄

Gruplar
Eğitim verilen grup
Kontrol grubu
Toplam

ss

N

106.08

13.164

40

97.18

3.637

40

101.63

10.589

80

Tablo 35. Deney ve kontrol grubunun BRIEF üst-biliş (Öğretmen) Alt Boyutunun
Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı

KT

Gruplar

42.911

ÖÜstbiliş_ön
Gruplar *

sd

F

p

1

42.911

.497

.483

.006

682.402

1

682.402

7.899

.006

.094

26.679

1

26.679

.309

.580

.004

6565.469

76

86.388

835070.000

80

ÖÜstbiliş_ön
Hata
Toplam

ηp2

KO

Bağımlı Değişken: Üst-Biliş Öğretmen Formu Son ölçüm
a. R2 = .259 (Adjusted R2 = .230)
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Tablo 35 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF üst-biliş
öğretmen alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır [F(1,76)=,497; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
üst-biliş (öğretmen) öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık
saptanmıştır [F(1,76)=7,899 p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol grubu ile
üst-biliş (öğretmen) alt boyut öntest etkileşiminin üst-biliş (öğretmen)
alt boyut sontest puanlarında anlamlı bir etkisi olmadığı saptanmıştır
[F(1,76)=,309; p>0,05]. Etki büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in
yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük
etki) üst-biliş öntest skorlarının düşük düzeyde etkisi olduğu
görülmüştür (ηp2=,09). Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 49
incelenmiş ve deney grubu üst-biliş (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı
(X̄ =106,08) ve kontrol grubu üst-biliş (öğretmen) alt boyut ortalama
puanı (X̄ =97,18) olarak bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, öntest
skorları üst-biliş (öğretmen) alt boyut son ölçüm puanlarını %23
oranında açıklamaktadır.
Tablo 36. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Genel Toplam (Öğretmen) Alt
Boyutunun Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

174.35

20.768

40

Kontrol grubu

159.80

6.922

40

Toplam

167.07

17.034

80

Gruplar
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Tablo 37. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Genel Toplam (Öğretmen) Alt
Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı

KT

Gruplar

241.283

1

2208.477

1

162.438

1

162.438

16318.585

76

214.718

2256048.000

80

ÖGeneltoplam
Gruplar *

sd

KO
241.283

F
1.124

p

ηp2

.292

.015

2208.477 10.285 .002**

.119

.757

.387

.010

ÖGeneltoplam
Hata
Toplam

Bağımlı Değişken: Genel Toplam Öğretmen Formu Son ölçüm
a. R2 = .288 (Adjusted R2 = .260)

Tablo 37 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF genel
toplam öğretmen alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır [F(1,76)=1,124; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
genel toplam (öğretmen) öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık
saptanmıştır [F(1,76)=10,285 p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol grubu ile
genel toplam (öğretmen) alt boyut öntest etkileşiminin genel toplam
(öğretmen) alt boyut sontest puanlarında anlamlı bir etkisi olmadığı
saptanmıştır [F(1,76)=,757; p>0,05]. Etki büyüklüğü incelendiğinde
Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8
büyük etki) genel toplam öntest skorlarının düşük düzeyde etkisi
olduğu görülmüştür (ηp2=,12). Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo
52 incelenmiş ve deney grubu genel toplam (ebeveyn) alt boyut
ortalama puanı (X̄ =174,35) ve kontrol grubu genel toplam (öğretmen)
alt boyut ortalama puanı (X̄ =159,80) olarak bulunmuştur. Bulgular
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doğrultusunda, öntest skorları genel toplam (öğretmen) alt boyut son
ölçüm puanlarını %26 oranında açıklamaktadır.
Tablo 38. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Planlama-Örgütleme (Ebeveyn) Alt
Boyutunun Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

28.20

2.821

40

Kontrol grubu

27.48

2.428

40

Toplam

27.84

2.641

80

Gruplar

Tablo 39. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Planlama-Örgütleme (Ebeveyn) Alt
Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

p

ηp2

.071

.042

1 438.666 405.014 .000**

.842

3.551

1

3.551

.041

82.315

76

1.083

62545.000

80

KT

Gruplar
ABPlanlama_örgütleme_ön

3.630
438.666

Gruplar *

sd

KO
1

3.630

F
3.352

3.278

.074

ABPlanlama_örgütleme_ön
Hata
Toplam

Bağımlı değişken: Planlama-Örgütleme Ebeveyn Formu Son ölçüm
a. R2 = .851 (Adjusted R2 = .845)

Tablo 39 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF
planlama-örgütleme ebeveyn alt boyutu (son-test) puanları arasında
anlamlı bir fark bulunmamıştır [F(1,76)=3,352; p>0,05]. Öte yandan, tüm
katılımcılarda planlama-örgütleme (ebeveyn) öntest ve sontest
puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır [F(1,76)=405,014; p<0,01].
Ayrıca, deney ve kontrol grubu ile ketleme (ebeveyn) alt boyut öntest
etkileşiminin planlama-örgütleme

(ebeveyn) alt

boyut

sontest

puanlarında anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür [F (1,76)=3,278;
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p>0,01]. Etki büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in yönergeleri
doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük etki) öntest
skorlarının yüksek düzeyde etkisi olduğu görülmüştür (ηp2=,84). Bu
farkın yönünü belirlemek için Tablo 16 incelenmiş ve deney grubu
planlama-örgütleme (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı (X̄ =28,20) ve
kontrol grubu planlama-örgütleme (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı
(X̄ =27,48) olarak bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, her iki grupta
da öntest puanları planlama-örgütleme (ebeveyn) alt boyut son ölçüm
puanlarını %84 oranında açıklamaktadır.
Tablo 40. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Çalışma Belleği (Ebeveyn) Alt
Boyutunun Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

24.98

3.174

40

Kontrol grubu

23.70

1.977

40

Toplam

24.34

2.705

80

Gruplar

Tablo 41. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Çalışma Belleği (Ebeveyn) Alt
Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı
Gruplar
ABÇalışmabelleği_ön
Gruplar *

KT

sd

KO

3.497

1

3.497

304.029

1

3.028

1

3.028

96.619

76

1.271

Toplam

47963.000

80

a. R2 = .833 (Adjusted R2 = .826)

ηp2
.035

304.029 239.148 <0.01**

.759

Bağımlı değişken: Çalışma Belleği Ebeveyn Formu Son

2.751

p
.101

ABÇalışmabelleği_ön
Hata

F

2.382

.127

.030
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Tablo 41 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF çalışma
belleği ebeveyn alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır [F(1,76)=2,751; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
çalışma belleği (ebeveyn) öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık
saptanmıştır [F(1,76)=239,148 p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol grubu
ile çalışma belleği (ebeveyn) alt boyut öntest etkileşiminin çalışma
belleği (ebeveyn) alt boyut sontest puanlarında anlamlı bir etkisi
olmadığı

görülmüştür [F(1,76)=2,382; p>0,01].

Etki

büyüklüğü

incelendiğinde Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5
orta etki ve 0.8 büyük etki) öntest skorlarının orta düzeyde etkisi olduğu
görülmüştür (ηp2=,76). Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 18
incelenmiş ve deney grubu çalışma belleği (ebeveyn) alt boyut ortalama
puanı (X̄ =24,98) ve kontrol grubu çalışma belleği (ebeveyn) alt boyut
ortalama

puanı

(X̄

=23,70)

olarak

bulunmuştur.

Bulgular

doğrultusunda, her iki grupta da öntest puanları çalışma belleği
(ebeveyn) alt boyut son ölçüm puanlarını %83 oranında açıklamaktadır.
Tablo 42. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Başlatma (Ebeveyn)
Alt Boyutunun Betimsel İstatistikleri
Gruplar
Eğitim verilen grup
Kontrol grubu
Toplam

X̄
19.15
18.78
18.96

ss
1.968
1.732
1.852

N
40
40
80
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Tablo 43. Deney ve Kontrol Grubunun Başlatma (Ebeveyn) Alt
Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplar
ABBaşlatma_ön
Gruplar *

KT

sd

KO

ηp2

F

p

2.945

.090

.037

211.193 363.142 <0.01**

.827

1.713

1

1.713

211.193

1

1.769

1

1.769

44.199

76

.582

29037.000

80

3.041

.085

.038

ABBaşlatma_ön
Hata
Toplam

Bağımlı Değişken: Başlatma Ebeveyn Formu Son ölçüm
a. R2 = .837 (Adjusted R2 = .830)

Tablo 43 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF başlatma
ebeveyn alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır [F(1,76)=2i945; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
başlatma (ebeveyn) öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık
saptanmıştır [F(1,76)=363,142 p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol grubu
ile başlatma (ebeveyn) alt boyut öntest etkileşiminin çalışma belleği
(ebeveyn) alt boyut sontest puanlarında anlamlı bir etkisi olmadığı
görülmüştür [F(1,76)=3,041; p>0,01]. Etki büyüklüğü incelendiğinde
Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8
büyük etki) öntest skorlarının yüksek düzeyde etkisi olduğu
görülmüştür (ηp2=,83). Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 18
incelenmiş ve deney grubu başlatma (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı
(X̄ =19,15) ve kontrol grubu başlatma (ebeveyn) alt boyut ortalama
puanı (X̄ =18,78) olarak bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, her iki
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grupta da öntest puanları başlatma (ebeveyn) alt boyut son ölçüm
puanlarını %83 oranında açıklamaktadır.
Tablo 44. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Malzeme - Örgütleme (Ebeveyn) Alt
Boyutunun Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

15.20

1.772

40

Kontrol grubu

14.23

1.593

40

Toplam

14.71

1.744

80

Gruplar

Tablo 45. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Malzeme - Örgütleme (Ebeveyn) Alt
Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

p

ηp 2

.004

.106

1 158.113 194.992 <0.01**

.720

7.420

1

7.420

.107

61.626

76

.811

17557.000

80

KT

Gruplar

sd

7.341

ABMalzeme_örgütleme_ön

1

158.113

Gruplar *

KO
7.341

F
9.053

9.151

.003**

ABMalzeme_örgütleme_ön
Hata
Toplam

Bağımlı değişken: Malzeme Örgütleme Ebeveyn Formu Son ölçüm
a. R2 = .744 (Adjusted R2 = .734)

Tablo 45 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF
malzeme-örgütleme ebeveyn alt boyutu (son-test) puanları arasında
anlamlı bir fark bulunmamıştır [F(1,76)=2,945; p>0,05]. Öte yandan, tüm
katılımcılarda malzeme örgütleme (ebeveyn) öntest ve sontest
puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır [F (1,76)=194,992 p<0,01].
Ayrıca, deney ve kontrol grubu ile malzeme-örgütleme (ebeveyn) alt
boyut öntest etkileşiminin malzeme-örgütleme (ebeveyn) alt boyut
sontest

puanlarında

anlamlı

bir

etkisi

olduğu

bulunmuştur
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[F(1,76)=9,151; p<0,05]. Etki büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in
yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük
etki) etkileşim skorlarının düşük etkiye sahip olduğu (ηp2=,11) ve öntest
skorlarının orta düzeyde etkisi olduğu görülmüştür (ηp2=,72). Bu farkın
yönünü belirlemek için Tablo 22 incelenmiş ve deney grubu malzemeörgütleme (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı (X̄ =15,20) ve kontrol
grubu malzeme-örgütleme (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı (X̄
=14,23) olarak bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, her iki grupta da
öntest puanları, grup ve öntest puanlarının etkileşimi malzemeörgütleme (ebeveyn) alt boyut son ölçüm puanlarını %73 oranında
açıklamaktadır.
Tablo 46. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF İzleme (Ebeveyn) Alt Boyutunun
Betimsel İstatistikleri
X̄

Gruplar

ss

N

Eğitim verilen grup

22.18

3.312

40

Kontrol grubu

21.10

1.722

40

Toplam

21.64

2.678

80

Tablo 47. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF İzleme (Ebeveyn) Alt Boyutunun
Betimsel İstatistikleri
Varyansın Kaynağı

KT

Gruplar
ABİzleme_ön

Toplam

KO

.431

1

258.430

1

.317

1

.317

84.547

76

1.112

38021.000

80

Gruplar * ABİzleme_ön
Hata

sd

.431

.387

p

ηp2

.536 .005

258.430 232.303 <0.01** .753

Bağımlı değişken: İzleme Ebeveyn Formu Son ölçüm
a. R2 = .851 (Adjusted R2 = .845)

F

.285

.595 .004
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Tablo 47 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF izleme
ebeveyn alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır [F(1,76)=,387; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
izleme (ebeveyn) öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık
saptanmıştır [F(1,76)=232,303 p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol grubu
ile izleme (ebeveyn) alt boyut öntest etkileşiminin izleme (ebeveyn) alt
boyut sontest puanlarında anlamlı bir etkisi olmadığı bulunmuştur
[F(1,76)=,285; p<0,05]. Etki büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in
yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük
etki) öntest skorlarının orta düzeyde etkisi olduğu görülmüştür
(ηp2=,75). Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 24 incelenmiş ve
deney grubu izleme (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı (X̄ =22,18) ve
kontrol grubu izleme (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı (X̄ =21,10)
olarak bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, her iki grupta da öntest
puanları, grup ve öntest puanlarının etkileşimi izleme (ebeveyn) alt
boyut son ölçüm puanlarını %84 oranında açıklamaktadır.
Tablo 48. Deney ve Kontrol Grubunda BRIEF Davranım Düzenleme Göstergesi
(Ebeveyn) Alt Boyutunun Betimsel İstatistikleri
Gruplar

X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

66.95

6.797

40

Kontrol grubu

64.13

3.353

40

Toplam

65.54

5.512

80
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Tablo 49. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Davranım Düzenleme Göstergesi
(Ebeveyn) Alt Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

Gruplar

16.898

AB Davranım

914.158

sd

KO

1

16.898

F
5.982

p

ηp2

.017* .073

1 914.158 323.623 .000** .810

düzenlemegöstergesi_ön
Gruplar * AB Davranım

16.641

1

16.641

214.682 76

2.825

5.891

.018* .072

düzenlemegöstergesi_ön
Hata
Toplam

346013.000 80

Bağımlı değişken: Davranım Düzenleme Göstergesi
a. R2 = .911 (Adjusted R2 = .907)

Tablo 49 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF davranım
düzenleme göstergesi ebeveyn alt boyutu (son-test) puanları arasında
anlamlı bir fark bulunmuştur [F(1,76)=16,898; p<0,05]. Öte yandan, tüm
katılımcılarda davranım düzenleme göstergesi (ebeveyn) öntest ve
sontest puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır [F (1,76)=914,158
p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol grubu ile davranım düzenleme
göstergesi (ebeveyn) alt boyut öntest etkileşiminin davranım
düzenleme göstergesi (ebeveyn) alt boyut sontest puanlarında anlamlı
bir etkisi olduğu saptanmıştır [F(1,76)=5,891; p<0,05]. Etki büyüklüğü
incelendiğinde Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5
orta etki ve 0.8 büyük etki) grupların ana etkisi düşük düzey (ηp2=,07)
grup ve öntest skorlarının etkileşimi düşük düzey (ηp2=,07) ve öntest
skorlarının orta düzeyde etkisi olduğu görülmüştür (ηp2=,75). Bu farkın
yönünü belirlemek için Tablo 26 incelenmiş ve deney grubu davranım
düzenleme göstergesi (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı (X̄ =66,95)
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ve kontrol grubu davranım düzenleme göstergesi (ebeveyn) alt boyut
ortalama

puanı

(X̄

=64,13)

olarak

bulunmuştur.

Bulgular

doğrultusunda, deney grubunda her iki grupta da öntest puanları, grup
ve öntest puanlarının etkileşimi davranım düzenleme göstergesi
(ebeveyn) alt boyut son ölçüm puanlarını %91 oranında açıklamaktadır.
Tablo 50. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Üst Biliş (Ebeveyn) Alt Boyutunun
Betimsel İstatistikleri
X̄

Gruplar

ss

N

Eğitim verilen grup

109.70

11.463

40

Kontrol grubu

105.28

5.756

40

Toplam

107.49

9.283

80

Tablo 51. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Üst Biliş (Ebeveyn) Alt Boyutunun
Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplar
ABÜstbiliş_ön
Gruplar *

KT

sd

KO

15.885

1

15.885

3136.632

1

15.459

1

15.459

464.887 76

6.117

F

p

ηp2

2.597 .111 .033

3136.632 512.779 .000 .871
2.527 .116 .032

ABÜstbiliş_ön
Hata
Toplam

931093.000 80

Bağımlı değişken: Üstbiliş Ebeveyn Formu Son ölçüm
a. R2 = .932 (Adjusted R2 = .929)

Tablo 51 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF üst-biliş
ebeveyn alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır [F(1,76)=2,597; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
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üst-biliş (ebeveyn) öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık
saptanmıştır [F(1,76)=512,779 p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol grubu
ile üst-biliş (ebeveyn) alt boyut öntest etkileşiminin üst-biliş (ebeveyn)
alt boyut sontest puanlarında anlamlı bir etkisi olmadığı saptanmıştır
[F(1,76)=2,527; p>0,05]. Etki büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in
yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük
etki) üst-biliş öntest skorlarının yüksek düzeyde etkisi olduğu
görülmüştür (ηp2=,87). Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 28
incelenmiş ve deney grubu üst-biliş (ebeveyn) alt boyut ortalama puanı
(X̄ =109,70) ve kontrol grubu üst-biliş (ebeveyn) alt boyut ortalama
puanı (X̄ =105,28) olarak bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, öntest
skorları üst-biliş

(ebeveyn) alt boyut son ölçüm puanlarını %93

oranında açıklamaktadır.
Tablo 52. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Genel Toplan (Ebeveyn) Alt
Boyutunun Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

176.65

18.005

40

Kontrol grubu

169.40

7.334

40

Toplam

173.03

14.139

80

Gruplar
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Tablo 53. Deney ve Kontrol Grubunun BRIEF Genel Toplan (Ebeveyn) Alt
Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplar
ABGeneltoplam
Gruplar *

KT

ηp2

KO

F

p

34.280

2.983

.088

.038

1 5000.986 435.255 .000**

.851

33.167

1

33.167

.037

873.224

76

11.490

2410804.000

80

34.280
5000.986

sd
1

2.887

.093

ABGeneltoplam
Hata
Toplam

Genel Toplam Ebeveyn Formu Son ölçüm
a. R2 = .945 (Adjusted R2 = .943)

Tablo 53 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının BRIEF genel
toplam ebeveyn alt boyutu (son-test) puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır [F(1,76)=2,983; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda
genel toplam (ebeveyn) öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık
saptanmıştır [F(1,76)=435,255 p<0,01]. Ayrıca, deney ve kontrol grubu
ile genel toplam (ebeveyn) alt boyut öntest etkileşiminin genel toplam
(ebeveyn) alt boyut sontest puanlarında anlamlı bir etkisi olmadığı
saptanmıştır [F(1,76)=2,887; p>0,05]. Etki büyüklüğü incelendiğinde
Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8
büyük etki) genel toplam öntest skorlarının yüksek düzeyde etkisi
olduğu görülmüştür (ηp2=,88). Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo
30 incelenmiş ve deney grubu genel toplam (ebeveyn) alt boyut
ortalama puanı (X̄ =176,65) ve kontrol grubu genel toplam (ebeveyn)
alt boyut ortalama puanı (X̄ =169,40) olarak bulunmuştur. Bulgular
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doğrultusunda, öntest skorları genel toplam (ebeveyn) alt boyut son
ölçüm puanlarını %94 oranında açıklamaktadır.
Tablo 54. Deney ve Kontrol Grubunun Gessell Testi Hata Puanlarının Betimsel
İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

3.60

.632

40

Kontrol grubu

4.15

1.027

40

Toplam

3.88

.891

80

Gruplar

Tablo 55. Deney ve Kontrol Grubunun Gessell Testi Hata Puanlarının Kovaryans
Analizi Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplar

KT

sd

KO

F

p

ηp2

5.056

1

5.056

22.603 .000**

.229

gessell_ön

38.756

1

38.756

173.261 .000**

.695

Gruplar *

9.126

1

9.126

40.800 .000**

.349

17.000

76

.224

1264.000

80

gessell_ön
Hata
Toplam

Bağımlı Değişken: Gessell Son ölçüm
a. R2 = .729 (Adjusted R2 = .718)

Tablo 55 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının Gessell hata
(son-test) puanları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır [F (1,76)=22,603;
p<0,01]. Öte yandan, tüm katılımcılarda Gessell hata öntest ve sontest
puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır [F(1,76)=173,261; p<0,01].
Grup ve öntest skorlarının Gessell hata sontest skorları üzerindeki etkisi
anlamlı bulunmuştur [F(1,76)=40,800; p<0,01].

Etki büyüklüğü

incelendiğinde Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5
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orta etki ve 0.8 büyük etki) grup etkisi düşük düzey (ηp2=,23), öntest
skorları orta düzey (ηp2=,69) ve etkileşimin düşük düzey (ηp2=,35) etki
büyüklüğü olduğu görülmüştür. Bu farkın yönünü belirlemek için
Tablo 54 incelenmiş ve deney grubu Gessell hata ortalama puanı (X̄
=3,60) ve kontrol grubu Gessell hata ortalama puanı (X̄ =4,15) olarak
bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, deney grubunun öntest puanı,
yalnızca öntest puanı ve her iki grubun öntest puanları Gessell hata
sontest puanlarını %72 oranında açıklamaktadır.
Tablo 56. Deney ve Kontrol Grubunun İT İşaretlenen Hedef Sayısı Alt Boyutunun
Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

219.88

4.675

40

Kontrol grubu

214.58

7.887

40

Toplam

217.23

6.972

80

Gruplar

Tablo 57. Deney ve Kontrol Grubunun İT Testi İşaretlenen Hedef Sayısı Alt
Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçarı
Varyansın Kaynağı

KT

Gruplar

215.069

GTİşaretlenenHedefSayısı_ön

2787.789

Gruplar *

191.789

sd

KO

1

215.069

Toplam

1

191.789

204.930 76

2.696

3778776.000 80

Bağımlı Değişken: İT Işaretlenen Hedef Sayısı Son ölçüm
a. R2 = .947 (Adjusted R2 = .945)

p

ηp2

79.760 .000 .512

1 2787.789 1033.876 .000 .932

GTİşaretlenenHedefSayısı_ön
Hata

F

71.127 .000 .483
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Tablo 57 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının İT işaretlenen
hedef sayısı (son-test) puanları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır
[F(1,76)=79,760; p<0,01]. Öte yandan, tüm katılımcılarda işaretlenen
hedef sayısı öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır
[F(1,76)=1033,876; p<0,01]. Grup ve öntest skorlarının işaretlenen hedef
sayısı sontest skorları üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuştur
[F(1,76)=71,127; p<0,01].

Etki büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in

yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük
etki) grup etkisi orta düzey (ηp2=,51), öntest skorları yüksek düzey
(ηp2=,93) ve etkileşimin düşük düzey (ηp2=,48) etki büyüklüğü olduğu
görülmüştür. Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 56 incelenmiş ve
deney grubu işaretlenen hedef sayısı ortalama puanı (X̄ =219,88) ve
kontrol grubu işaretlenen hedef sayısı alt boyut ortalama puanı (X̄
=214,58) olarak bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, deney grubunun
öntest puanı, yalnızca öntest puanı ve her iki grubun öntest puanları
Gessell hata sontest puanlarını %94 oranında açıklamaktadır.
Tablo 58. Deney ve Kontrol Grubunun İT Atlanan Hedef Sayısı Alt Boyutunun
Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

19.80

4.328

40

Kontrol grubu

25.50

7.832

40

Toplam

22.65

6.910

80

Gruplar
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Tablo 59. Deney ve Kontrol Grubunun İT Atlanan Hedef Sayısı Alt Boyutunun
Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

Gruplar

45.708

AtlananHedefSayısı_ön
Gruplar *

sd

KO
45.708

p

ηp2

8.345 .005**

.099

1 2455.530 448.286 .000**

.855

207.944

1

207.944

.333

416.297

76

5.478

44814.000

80

2455.530

1

F

37.963 .000**

AtlananHedefSayısı_ön
Hata
Toplam

Bağımlı Değişken: İT Atlanan Hedef Sayısı Son ölçüm
a. R2 = .890 (Adjusted R2 = .885)

Tablo 59 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının İT atlanan hedef
sayısı

(son-test)

puanları

anlamlı

düzeyde

farklılaşmaktadır

[F(1,76)=8,345; p<0,01]. Öte yandan, tüm katılımcılarda atlanan hedef
sayısı öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır
[F(1,76)=448,286; p<0,01]. Grup ve öntest skorlarının atlanan hedef
sayısı sontest skorları üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuştur
[F(1,76)=37,963; p<0,01].

Etki büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in

yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük
etki) grup etkisi düşük düzey (ηp2=,10), öntest skorları yüksek düzey
(ηp2=,85) ve etkileşimin düşük düzey (ηp2=,33) etki büyüklüğü olduğu
görülmüştür. Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 58 incelenmiş ve
deney grubu atlanan hedef sayısı ortalama puanı (X̄ =19,80) ve kontrol
grubu atlanan hedef sayısı alt boyut ortalama puanı (X̄ =25,50) olarak
bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, deney grubunun öntest puanı,
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yalnızca öntest puanı ve her iki grubun öntest puanları atlanan hedef
sayısı sontest puanlarını %88 oranında açıklamaktadır.
Tablo 60. Deney ve Kontrol Grubunun İT İşaretlenen Yanlış Harf Sayısı Alt
Boyutunun Betimsel İstatistikleri
Gruplar

X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

.68

1.095

40

Kontrol grubu

1.18

1.107

40

Toplam

.92

1.123

80

Tablo 61. Deney ve Kontrol Grubunun İT İşaretlenen Yanlış Harf Sayısı Alt
Boyutunun Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

Gruplar

7.516

1

53.333

1

5.368

1

5.368

38.203

76

.503

168.000

80

İşaretlenenYanlışHarfSayısı_ön
Gruplar *

sd

KO

F

7.516

ηp 2

p

14.953 .000** .164

53.333 106.099 .000** .583
10.680 .002** .123

İşaretlenenYanlışHarfSayısı_ön
Hata
Toplam

Bağımlı Değişken: İT İşaretlenen Yanlış Harf Sayısı Son ölçüm
a. R2 = .616 (Adjusted R2 = .601)

Tablo 61 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının İT işaretlenen
yanlış

harf

sayısısayısı

farklılaşmaktadır

(son-test)

[F(1,76)=7,516;

puanları

p<0,01].

anlamlı

Öte

düzeyde

yandan,

tüm

katılımcılarda işaretlenen yanlış harf sayısı öntest ve sontest
puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır [F(1,76)=106,099; p<0,01].
Grup ve öntest skorlarının işaretlenen yanlış harf sayısı sontest skorları
üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuştur [F(1,76)=10,680; p<0,01].

Etki

büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2
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küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük etki) grup etkisi düşük düzey
(ηp2=,16), öntest skorları orta düzey (ηp2=,58) ve etkileşimin düşük
düzey (ηp2=,12) etki büyüklüğü olduğu görülmüştür. Bu farkın yönünü
belirlemek için Tablo 60 incelenmiş ve deney grubu işaretlenen yanlış
harf sayısı ortalama puanı (X̄ =,68) ve kontrol grubu işaretlenen yanlış
harf sayısısayısı alt boyut ortalama puanı (X̄ =1,18) olarak
bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, deney grubunun öntest puanı,
yalnızca öntest puanı ve her iki grubun öntest puanları işaretlenen yanlış
harf sayısı sontest puanlarını %60 oranında açıklamaktadır.
Tablo 62. Deney ve Kontrol Grubunun İT Toplam Hedef Sayısı Alt
Boyutunun Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

20.48

4.930

40

Kontrol grubu

26.63

8.270

40

Toplam

23.55

7.439

80

Gruplar

Tablo 63. Deney ve Kontrol Grubunun İT Toplam Hata Sayısı Alt Boyutunun
Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

Gruplar Gruplar

16.181

1

2894.555

1

161.598

1

161.598

528.452

76

6.953

48740.000

80

GTToplamHata_ön
*

sd

F

p

16.181

2.327

.131

.030

2894.555 416.284 .000**

.846

GTToplamHata_ön
Hata
Toplam

Bağımlı Değişken: İT Toplam Hata Son ölçüm
a. R2 = .879 (Adjusted R2 = .874)

ηp2

KO

23.240 .000**

.234
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Tablo 63 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının İT toplam hedef
sayısı (son-test) puanları anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır
[F(1,76)=2,327; p<0,01]. Öte yandan, tüm katılımcılarda işaretlenen
yanlış harf sayısı öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık
saptanmıştır [F(1,76)=416,284; p<0,01].

Grup ve öntest skorlarının

toplam hedef sayısı sontest skorları üzerindeki etkisi anlamlı
bulunmuştur [F(1,76)=23,240; p<0,01]. Etki büyüklüğü incelendiğinde
Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8
büyük etki) öntest skorları yüksek düzey (ηp2=,85) ve etkileşimin düşük
düzey (ηp2=,23) etki büyüklüğü olduğu görülmüştür. Bu farkın yönünü
belirlemek için Tablo 62 incelenmiş ve deney grubu toplam hedef sayısı
ortalama puanı (X̄ =20,48) ve kontrol grubu toplam hedef sayısı alt
boyut ortalama puanı (X̄ =26,63) olarak bulunmuştur. Bulgular
doğrultusunda, deney grubunun öntest puanı, yalnızca öntest puanı ve
her iki grubun öntest puanları toplam hedef sayısı sontest puanlarını
%87 oranında açıklamaktadır.
Tablo 64. Deney ve Kontrol Grubunun İT Tarama Süresi Alt Boyutunun Betimsel
İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

917.00

82.971

40

Kontrol grubu

947.25

112.259

40

Toplam

932.12

99.254

80

Gruplar
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Tablo 65. Deney ve Kontrol Grubunun İT Tarama Süresi Alt Boyutunun Kovaryans
Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı
Gruplar
GTTaramasüresi_ön
Gruplar *

KT
10783.959

sd

10783.959

F

p

ηp 2

46.767 .000**

.381

1 718565.113 3116.199 .000**

.976

13961.740

1

13961.740

.443

17524.857

76

230.590

70286824.000

80

718565.113

1

KO

60.548 .000**

GTTaramasüresi_ön
Hata
Toplam

Bağımlı Değişken: İT Tarama Süresi Son ölçüm
a. R2 = .977 (Adjusted R2 = .977)

Tablo 65 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının İT tarama süresi
(son-test) puanları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır [F (1,76)=46,767;
p<0,01]. Öte yandan, tüm katılımcılarda tarama süresi öntest ve sontest
puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır [F(1,76)=3116,99; p<0,01].
Grup ve öntest skorlarının tarama süresi sontest skorları üzerindeki
etkisi anlamlı bulunmuştur [F(1,76)=60,548; p<0,01]. Etki büyüklüğü
incelendiğinde Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5
orta etki ve 0.8 büyük etki) grup etkisi düşük düzey (ηp2=,38), öntest
skorları yüksek düzey (ηp2=,98) ve etkileşimin düşük düzey (ηp2=,43)
etki büyüklüğü olduğu görülmüştür. Bu farkın yönünü belirlemek için
Tablo 64 incelenmiş ve deney grubu tarama süresi ortalama puanı (X̄
=917,00) ve kontrol grubu tarama süresi alt boyut ortalama puanı (X̄
=947,25) olarak bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, deney grubunun
öntest puanı, yalnızca öntest puanı ve her iki grubun öntest puanları
tarama süresi sontest puanlarını %97 oranında açıklamaktadır.
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Tablo 66. Deney ve Kontrol Grubunun STP-TBAG Süre Alt Boyutunun Betimsel
İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

151.85

13.692

40

Kontrol grubu

161.57

17.907

40

Toplam

156.71

16.577

80

Gruplar

Tablo 67. Deney ve Kontrol Grubunun STP-TBAG Süre Alt Boyutunun Kovaryans
Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı
Gruplar
STP-TBAG

KT
49.191
17518.960

sd

KO
1

49.191

F
2.127

p

ηp2

.149 .027

1 17518.960 757.385 .000** .909

Süre_ön_Toplam
Gruplar * STP-

126.911

1

126.911

1757.946

76

23.131

1986413.000

80

5.487

.022* .067

TBAG_Süre_ön_Toplam
Hata
Toplam

Bağımlı değişken: Stroop Süre Son ölçüm
a. R2 = .919 (Adjusted R2 = .916)

Tablo 67 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının Stroop testi süre
(son-test) puanları anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır [F (1,76)=2,127;
p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda stroop testi süre öntest ve
sontest puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır [F (1,76)=757,385;
p<0,01]. Grup ve öntest skorlarının Stroop testi süre sontest skorları
üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuştur [F(1,76)=5,487; p<0,05].

Etki

büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2
küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük etki) öntest skorları yüksek düzey
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(ηp2=,91) ve etkileşimin düşük düzey (ηp2=,07) etki büyüklüğü olduğu
görülmüştür. Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 66 incelenmiş ve
deney grubu Stroop testi süre ortalama puanı (X̄ =151,85) ve kontrol
grubu Stroop testi süre alt boyut ortalama puanı (X̄ =161,57) olarak
bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, hem grubun hem de öntest
puanının etkileşimi ve her iki grubun öntest puanları Stroop testi süre
sontest puanlarını %92 oranında açıklamaktadır.
Tablo 68. Deney ve Kontrol Grubunun STP-TBAG Hata Alt Boyutunun Betimsel
İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

1.48

1.519

40

Kontrol grubu

2.42

1.907

40

Toplam

1.95

1.778

80

Gruplar

Tablo 69. Deney ve Kontrol Grubunun STP-TBAG Hata Alt Boyutunun Kovaryans
Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

Gruplar

16.154

1

16.154

9.169 .003**

.108

STP-

94.685

1

94.685 53.742 .000**

.414

2.533

1

2.533

Hata

133.901

76

1.762

Toplam

554.000

80

sd

KO

F

p

ηp2

TBAG_Hata_ön_Toplam
Gruplar * STPTBAG_Hata_ön_Toplam

Bağımlı Değişken: Stroop Hata Son ölçüm
a. R2 = .464 (Adjusted R2 = .443)

1.438

.234

.019
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Tablo 69 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının Stroop testi hata
(son-test) puanları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır [F (1,76)=9,169;
p<0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda stroop hata testi öntest ve
sontest puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır [F (1,76)=53,742;
p<0,01]. Grup ve öntest skorlarının Stroop testi hata sontest skorları
üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır [F(1,76)=1,438; p>0,05]. Etki
büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2
küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük etki), gruplara göre öntest skorları
düşük ηp2=,10) öntest skorları düşük düzey (ηp2=,41) etki büyüklüğü
olduğu görülmüştür. Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 68
incelenmiş ve deney grubu Stroop testi hata ortalama puanı (X̄ =1,48)
ve kontrol grubu Stroop testi hata alt boyut ortalama puanı (X̄ =2,42)
olarak bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, deney ve kontrol
grubunun öntest puanlarındaki farklılık ve her iki grubun öntest
puanları Stroop testi hata sontest puanlarını %44 oranında
açıklamaktadır.
Tablo 70. Deney ve Kontrol Grubunun STP-TBAG Düzeltme Alt Boyutunun
Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

2.43

2.049

40

Kontrol grubu

2.50

1.710

40

Toplam

2.46

1.876

80

Gruplar
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Tablo 71. Deney ve Kontrol Grubunun STP-TBAG Düzeltme Alt Boyutunun
Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı
Gruplar

KT

sd

KO

8.099

1

149.303

1

10.985

1

10.985

Hata

118.892

76

1.564

Toplam

763.000

80

Stroop

8.099

F
5.177

p

ηp2

.026*

.064

149.303 95.439 .000**

.557

Düzeltme_ön_Toplam
Gruplar * Stroop

7.022 .010**

.085

Düzeltme_ön_Toplam

Bağımlı Değişken: Stroop Düzeltme Son ölçüm
a. R2 = .572 (Adjusted R2 = .555)

Tablo 71 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının Stroop düzeltme
(son-test) puanları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır [F(1,76)=5,177;
p<0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda stroop düzeltme öntest ve
sontest puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır [F (1,76)=95,439;
p<0,01]. Grup ve öntest skorlarının stroop düzeltme sontest skorları
üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuştur [F(1,76)=7,022; p<0,05].

Etki

büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in yönergeleri doğrultusunda (0.2
küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük etki) grup etkisi düşük düzey
(ηp2=,06), öntest skorları orta düzey (ηp2=,56) ve etkileşimin düşük
düzey (ηp2=,08) etki büyüklüğü olduğu görülmüştür. Bu farkın yönünü
belirlemek için Tablo 70 incelenmiş ve deney grubu stroop düzeltme
ortalama puanı (X̄ =2,43) ve kontrol grubu tarama süresi alt boyut
ortalama puanı (X̄ =2,50) olarak bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda,
deney grubunun öntest puanı, yalnızca öntest puanı ve her iki grubun
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öntest puanları stroop düzeltme sontest puanlarını %55 oranında
açıklamaktadır.
Tablo 72. Deney ve Kontrol Grubunda GİSD-B İşitsel Sunum Alt Boyutunun
Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

9.15

.700

40

Kontrol grubu

8.10

1.150

40

Toplam

8.63

1.084

80

Gruplar

Tablo 73. Deney ve Kontrol Grubunda GİSD-B İşitsel Sunum Alt Boyutunun
Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

Gruplar

sd

KO

.492

1

47.446

1

.439

1

.439

7.924

76

.104

6044.000

80

İşitselSunumBirleşikPuanı_ÖN
Gruplar *

.492

F
4.719

p

ηp 2

.033* .058

47.446 455.054 .000** .857
4.208

.044* .052

İşitselSunumBirleşikPuanı_ÖN
Hata
Toplam

Bağımlı değişken: GSİD İşitsel Sunum Son ölçüm
a. R2 = .915 (Adjusted R2 = .911)

Tablo 73 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının GİSD işitsel
sunum

(son-test)

puanları

anlamlı

düzeyde

farklılaşmaktadır

[F(1,76)=4,719; p<0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda GİSD işitsel
sunum öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır
[F(1,76)=455,054; p<0,01].

Grup ve öntest skorlarının GİSD işitsel

sunum sontest skorları üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuştur
[F(1,76)=4,028; p<0,05].

Etki büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in

yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük

130 | DR. BARKAN ESKİİLİ

etki) grup etkisi düşük düzey (ηp2=,06), öntest skorları yüksek düzey
(ηp2=,86) ve etkileşimin düşük düzey (ηp2=,05) etki büyüklüğü olduğu
görülmüştür. Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 72 incelenmiş ve
deney grubu GİSD işitsel sunum ortalama puanı (X̄ =2,43) ve kontrol
grubu GİSD işitsel sunum alt boyut ortalama puanı (X̄ =2,50) olarak
bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, deney grubunun öntest puanı,
yalnızca öntest puanı ve her iki grubun öntest puanları GİSD işitsel
sunum sontest puanlarını %91 oranında açıklamaktadır.
Tablo 74. Deney ve Kontrol Grubunda GİSD-B Görsel Sunum Alt Boyutunun
Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

8.52

.987

40

Kontrol grubu

7.23

1.000

40

Toplam

7.87

1.184

80

Gruplar

Tablo 75. Deney ve Kontrol Grubunda GİSD-B Görsel Sunum Alt Boyutunun
Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

p

ηp 2

.352

.011

1 73.336 1549.332 .000**

.953

1

.043

.012

3.597 76

.047

KT

Gruplar

.042

GörselSunumBirleşikPuanı_ÖN

73.336

Gruplar *

.043

sd

KO

1

.042

GörselSunumBirleşikPuanı_ÖN
Hata
Toplam

5072.000 80

Bağımlı Değişken: GİSD Görsel Sunum Son ölçüm
a. R2 = .968 (Adjusted R2 = .966)

F
.878

.900

.346
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Tablo 75 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının GİSD görsel
sunum

(son-test) puanları anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır

[F(1,76)=,878; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda GİSD görsel
sunum öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır
[F(1,76)=1549,332; p<0,01]. Grup ve öntest skorlarının GİSD görsel
sunum sontest skorları üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır
[F(1,76)=,043; p>0,05].

Etki büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in

yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük
etki) öntest skorları yüksek düzey (ηp2=,95) etki büyüklüğü olduğu
görülmüştür. Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 74 incelenmiş ve
deney grubu GİSD görsel sunum ortalama puanı (X̄ =8,52) ve kontrol
grubu GİSD görsel sunum alt boyut ortalama puanı (X̄ =7,23) olarak
bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, yalnızca öntest puanı GİSD
görsel sunum sontest puanlarını %97 oranında açıklamaktadır.
Tablo 76. Deney ve Kontrol Grubunda GİSD-B Sözel Anlatım Alt Boyutunun
Betimsel İstatistikleri
X̄

ss

N

Eğitim verilen grup

9.63

.705

40

Kontrol grubu

8.30

1.091

40

Toplam

8.96

1.130

80

Gruplar
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Tablo 77. Deney ve Kontrol Grubunda GİSD-B Sözel Anlatım Alt Boyutunun
Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

Gruplar

sd

KO

.395

1

47.392

1

.406

1

.406

10.271

76

.135

6527.000

80

SözelAnlatımBirleşikPuanı_ÖN
Gruplar *

.395

F
2.925

p

ηp2

.091 .037

47.392 350.673 .000** .822
3.005

.087 .038

SözelAnlatımBirleşikPuanı_ÖN
Hata
Toplam

Bağımlı Değişken: GİSD Sözel Anlatım Son ölçüm
a. R2 = .898 (Adjusted R2 = .894)

Tablo 77 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının GİSD sözel
anlatım (son-test) puanları anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır
[F(1,76)=2,925; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda GİSD sözel
anlatım öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır
[F(1,76)=350,673; p<0,01].

Grup ve öntest skorlarının GİSD sözel

anlatım sontest skorları üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır
[F(1,76)=3,005; p>0,05].

Etki büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in

yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük
etki) öntest skorları yüksek düzey (ηp2=,82) etki büyüklüğü olduğu
görülmüştür. Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 76 incelenmiş ve
deney grubu GİSD sözel anlatım ortalama puanı (X̄ =9,63) ve kontrol
grubu GİSD sözel anlatım alt boyut ortalama puanı (X̄ =8,30) olarak
bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, yalnızca öntest puanı GİSD
sözel anlatım sontest puanlarını %89 oranında açıklamaktadır.
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Tablo 78. Deney ve Kontrol Grubunda GİSD-B Yazılı Anlatım Alt Boyutunun
Betimsel İstatistikleri
X̄

Gruplar

ss

N

Eğitim verilen grup

8.05

1.011

40

Kontrol grubu

7.03

1.025

40

Toplam

7.54

1.136

80

Tablo 79. Deney ve Kontrol Grubunda GİSD-B Yazılı Anlatım Alt Boyutunun
Kovaryans Analizi Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KO

F

p

ηp 2

.052

1.456

.231

.019

1 78.181 2206.122 .000**

.967

1

.040

.015

2.693 76

.035

KT

Gruplar

.052

YazılıAnlatımBirleşikPuanı_ÖN
Gruplar *

78.181
.040

sd
1

1.124

.292

YazılıAnlatımBirleşikPuanı_ÖN
Hata
Toplam

4647.000 80

Bağımlı Değişken: GİSD Yazılı Anlatım Son ölçüm
a. R2 = .974 (Adjusted R2 = .973)

Tablo 79 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının GİSD yazılı
anlatım (son-test) puanları anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır
[F(1,76)=1,456; p>0,05]. Öte yandan, tüm katılımcılarda GİSD yazılı
anlatım öntest ve sontest puanlarında anlamlı farklılık saptanmıştır
[F(1,76)=2206,122; p<0,01]. Grup ve öntest skorlarının GİSD yazılı
anlatım sontest skorları üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır
[F(1,76)=1,124; p>0,05].

Etki büyüklüğü incelendiğinde Cohen’in

yönergeleri doğrultusunda (0.2 küçük etki, 0.5 orta etki ve 0.8 büyük
etki) öntest skorları yüksek düzey (ηp2=,97) etki büyüklüğü olduğu
görülmüştür. Bu farkın yönünü belirlemek için Tablo 78 incelenmiş ve
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deney grubu GİSD yazılı anlatım ortalama puanı (X̄ =8,05) ve kontrol
grubu GİSD yazılı anlatım alt boyut ortalama puanı (X̄ =7,05) olarak
bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda, yalnızca öntest puanı GİSD
yazılı anlatım sontest puanlarını %97 oranında açıklamaktadır.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Gerçekleştirilen çalışmada

ÖÖB’ye

müdahalede

yararlanılması

gereken içeriklerin belirsizliği ve erişim olanaksızlığı nedeniyle oluşan
eğitsel ve psikolojik dezavantajların ortadan kaldırılması amacıyla
multidisipliner (davranış bilimleri, eğitim bilimleri, tasarım bilimleri,
bilişim teknolojisi) yaklaşım çerçevesinde erişilebilir ağ destekli
uygulama

tasarımı

geliştirildi.

Bu

bölümde

deneysel

desen

çerçevesinde elde edilen bulgular ÖÖB bataryası içeriklerinin bir kısmı
ele alınarak değerlendirilmekte, literatür doğrultusunda tartışılmakta,
yorumlanmakta ve söz konusu bozukluğun belirtilerinin ve bulgularının
hangi

müdahalelerle

nasıl

değişebileceğine

yönelik

öneriler

amacıyla

İTnin

sunulmaktadır
İşaretleme Testi (İT) Kapsamında Tartışma
Çalışmamızın

etkililiğini

değerlendirme

uygulanmasıyla her birinde 300 uyarıcı arasına yerleştirilen 60 hedef
uyarıcıya sahip dört alt testten işaretlenen hedef sayısı, atlanan hedef
sayısı, işaretlenen yanlış harf sayısı, toplam hata, tarama süresi puanları
hesaplandı. Toplam hata puanı, atlanan (ıskalanan) hedef harf/şekil
puanlarının toplamından elde edildi. Eğitim sonrasında elde edilen son
ölçümlerin karşılaştırmasında işaretlenen hedef sayısı deney grubunda
kontrol grubuna göre yüksek; atlanan hedef sayısı, toplam hata
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puanlarında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha düşük bulundu.
İlgili ölçüm aracının son ölçümünde elde edilen işaretlenen hedef sayısı
puanının bağımlı değişken ve ön ölçümünün varyans kaynağı olarak
kabul edilmesiyle elde edilen kovaryans analiz sonuçlarına istinaden
deney ve kontrol gruplarının son-test puanları değerlendirildiğinde,
deney grubunun son ölçüm puanları kontrol grubunun son ölçüm
puanlarından daha yüksekti ve tüm katılımcılarda işaretlenen hedef
sayısı ön son ölçüm puanlarında anlamlı farklılık elde edildi. Varyans
analizi sonuçlarına göre; atlanan hedef sayısı, işaretlenen yanlış harf
sayısı, tarama süresi puanlarında deney grubunun lehine anlamlı
sonuçlar elde edilirken; deney ve kontrol gruplarının toplam hata sayısı
puanlarında anlamlı düzeyde fark yoktu.
Uyarıcıların algılanması sırasında önemli bir görevi olan seçici dikkat
performansının

(Frazier,

Demaree

ve

Youngstrom,

2004),

gerçekleştirilen görevle ilgili olmayan uyarıcıları dışarıda bırakma ve
görev için uygun olanların seçilmesi yeteneğiyle (Sergeant, 1996)
dolayısıyla da ööb semptomlarından okuma ve okuduğunu anlama
performansıyla

ilişkili

olduğu

(Baddeley,

2003)

alanyazında

belirtilmektedir. Uzman görüşleri doğrultusunda, uygulamamızda
seçici dikkat performansının da artışı amacıyla, “eşleşen renkler –
şekiller – iç dolgu ile ilişkili yönergelerin yer aldığı etkinlikler” gibi
içerikler

hazırlanmış

ve

katılımcılara

erişilebilir

ortamlarda

sunulmuştur. İlgili etkinliklerin katılımcılar tarafından gerçekleştirilmesinin ardından elde edilen edilen çocuklarda seçici dikkatin
kullanılması amacıyla sıklıkla kullanılan İT (Morris, 1996) kovaryans
analiz sonuçlarında, deney ve kontrol gruplarının İT tarama süresi
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toplam

(son-test)

puanının

anlamlı

düzeyde

farklılaşmasının

müdahaleden kaynaklandığı söylenebilir. Faaliyete geçirici ve
engelleyici etkileri olan denetleyici dikkatin türleri arasında yer alan
sürekli dikkatin (Sturm ve Zimmermann, 2000), belli bir süre boyunca
organizmanın bir uyarıcı üzerinde odaklanması ve bu odaklanmayı
sürdürebilme performansıyla (Sergeant, 1996), dolayısıyla da ööb
semptomlarından çalışmayı uzun süre sürdürememe (Bradley ve ark.,
2002) ile ilişkili olduğu alanyazında belirtilmektedir. Uzman görüşleri
doğrultusunda katılımcılara, sürdürülebilir dikkat performansının da
artışı amacıyla, saklanan nesnelerin takibinin gerçekleştirilmesi gibi
etkinlikler sunulmuştur. Sürekli dikkat üzerinde ayırt edici olan İT
(Karakaş, 1996) kovaryans analiz sonuçlarında, deney ve kontrol
gruplarının İT işaretlenen hedef sayısı toplam (son-test) puanının
anlamlı düzeyde farklılaşmasından müdahalenin etkililiği anlaşılabilir.
Akademik performansla ilişkili görevlerde verilen yanıtların gecikmesi
bireyin ööb tanısıyla ilişkilidir (Bradley ve ark., 2002). Özellikle L-Tip

dislekside sol hemisferle ilişkili sorunlardan kaynaklanan performans
yetersizliklerinden biri olan hızlı okurken okuma görevlerinde
başarısızlık (Spyer, 1987) ve akıcı okuyamama tepki hızıyla ayrıca
aceleci tepkilerin aktive edilmesiyle bağlantılıdır. Uygulamada zorluk
seviyesinde artışla birlikte yanıt zamanında kısalma görevli ve local
olarak gerçekleştirilen sunumlarda hızlı görev geçişlerinin yer aldığı
etkinlikler yer almaktadır. İlgili etkinliklerin katılımcılar tarafından
gerçekleştirilmesinin ardından tepki hızını değerlendiren İT (Karakaş,
1996) kovaryans analiz sonuçlarında, deney ve kontrol gruplarının İT
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tarama süresi (son-test) puanının anlamlı düzeyde farklılaşmasından
müdahalenin etkililiği anlaşılabilir.
İT, yukarıda bahsedilen performans alanlarıyla birlikte görsel uzaysal
işlermler, yoğunlaştırılmış dikkat, görsel dikkat, aceleci tepkilerin
ketlenebilmesi, görsel-motor hız, uyum, hedefin bellekte tutulması,
strateji kullanımı, planlı tepkilerin sıralanması, davranışsal kurulumun
devamlılığı, algının kurulumu, bilişsel süreçlerin etkililiği vd.
davranışsal sahalarla ilişkili performansları değerlendirebilmeyi
sağlayan bir ölçüm aracıdır. Bu davranışsal sahalar da ilişkili ööb
semptomları

olarak,

kendini

denetleyememe,

örgütlü

arama

gerçekleştirememe, içsel hedeflerin gerçekleştirilmesi için davranışları
planlayamama, bilişsel kurulumların değiştirilememesi, fonolojik
döngü yoluyla sözel malzemenin sağlıklı işlemlenememesi, mekânsal
malzemenin sağlıklı işlemlenememesi, uyumsal olmayan rakip
davranımların gerçekleşmesini engelleyememe, mekân ve zamanda
olayları bütünleştirememe vd. şeklinde görülür. Sözü edilen bu
semptomlar, Ööbnin tanılama ve değerlendirme süreçlerinde temel
değerlendirme kriteri olan akademik performans farklılıklarıyla
nedensel

bir

ilişki

içerisindedir.

Bu

akademik

performans

farklılıklarının bir kısmı şu şekilde sıralanabilir; görsel tarama ve
sıralama sorunları, hikâyeleştirememe, ses-hece-ardışıklık karıştırma,
benzeşen sesleri karıştırma, sözcük sırasını karıştırma, bilgiyi
depolayamama,

doğru

veya

akıyıcı

okuyamama,

okuduğunu

anlayamama aritmetik işlemleri gerçekleştirememe, kelime dağarcığını
genişletememe, konuya tam odaklanamama, dikkatini dersine
verememe, ilgili konuya karşı istek ve yoğunlaşma gerçekleştirememe,
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aritmetik işlemleri gerçekleştirememe, kelime oluşumu için ses
birleştirememe, kelimeleri sesleri belirleyememe, sembolleri yanlış
algılama dolayısıyla problemin çözümünde başarısızlık.
Stroop Testi T-Bag Formu (STP-TBAG) Kapsamında Tartışma
Çalışmamızın sonuçlarını değerlendirmek için alanyazında, dikkatin
‘’altın standardı’’ olarak kabul edilen Stroop Testinin Tbag Formu
kullanılmıştır. STP-TBAG formuyla deney ve kontrol grubundan alınan
ölçümlerle rengi içeren seçici dikkati ve renk söylemeye odaklanmış
dikkati, okumayı, bozucu etkiye karşı koymayı özetle, dikkatin hem
faaliyete geçirici yönünü hem de engelleyici yönünü, kısaca karmaşık
dikkati değerlendirecek bulgular elde edilmiştir (Karakaş, 2011).
Eğitim sonrasında elde edilen son ölçümlerin karşılaştırmasında kontrol
grubunun toplam süre, toplam hata, düzeltme sayısı değerlendirildiğinde, toplam süre ve toplam hata puanları deney grubuna göre
anlamlı düzeyde düşük bulundu. İlgili ölçüm aracının toplam süre alt
boyutunun ön ölçümünün kontrol edilerek deney ve kontrol gruplarının
son ölçüm puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık elde edilmezken,
tüm katılımcılarda ön ve son ölçüm puanlarında anlamlı farklılık
görüldü. Toplam süre alt boyutunda olduğu gibi son ölçüm
değişkeninin bağımlı, ön ölçümünün varyans kaynağı olarak ele alınıp
incelenmesi sonucunda toplam hata son ölçüm puanlarının deney ve
kontrol grupları adına anlamlı düzeyde farklılaştı ve tüm katılımcılarda
ön ölçüm ve son ölçüm puanları arasında da anlamlı farklılık oluştu.
Toplam hata değişkeninde görülen farklılaşma, aynı analiz tekniğiyle
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elde edilen bulgularda düzeltme puanlarının değişken kabul edilip
incelenmesiyle de görüldü.
Bilişsel süreçlerin odaklanmış yönünü vurgulayan yoğunlaştırılmış
dikkat kavramı (Goldstein, 2013) yönetici işlev etkinliklerinden
kurulumu devam ettirme (Spreen ve Strauss 1991) ile ilişkili
görülmektedir. Ööbnin ön planda olan sorun alanlarından biri olan ve
üst bilişsel denetleme becerisine ihtiyaç duyan işlemin devam
ettirilememesi performansı (Dunlosky ve Metcalfe, 2009) akıcı
okuyamama ile sonuçlanmaktadır. Uzman görüşleri doğrultusunda
katılımcılara, belirli alanlara odaklanarak nesneleri algılama içerikli
etkinlikler sunulmuştur. Kurulumu devam ettirebilme ile ilişkili
yetenekleri ölçen Stroop Testi’nin (Spreen ve Strauss 1991) düzeltme
alt boyutunun örneklemde uygulamaya katılım sonrası farkını
inceleyen bulgularda, son ölçümlerde ön ölçüme kıyasla anlamlı
düzeyde farklılaşmasıyla müdahalenin etkililiği anlaşılabilir.
STP-TBAG, yukarıda bahsedilen performans alanlarıyla birlikte genel
dikkat performansı, tetikte ve uyanık olabilme becerisi yani aktif dikkat,
denetleyici dikkat ile birlikte gelen davranışın seçilebilmesiçıkarılabilmesi-belirli bir düzene getirilebilmesi, ketleme yeteneği yani
aceleci tepkilerin ketlenebilmesi,

farklılaşan

talepler

ile

görevi

değiştirebilme pratikliği, uyum, çalışma belleğinin bir fonksiyonu olarak
hedefin hafızada tutularak işlemlenebiliyor olması, farklı uyaran koşullarında
farklı tepkilerde bulunma becerisi,vd. davranışsal sahalarla ilişkili

performansları değerlendirebilmeyi sağlayan bir ölçüm aracıdır. Bu
davranışsal sahalar da ilişkili ööb semptomları olarak, kendini
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denetleyememe, dikkat süreçlerini düzenleyememe, genel uyarılmışlık

düzeyini organize edememe, akıcılığı sağlayamama, görsel taramada
problemler, dürtü kontrolsüzlüğü, kendini denetleyememe, kurulumu devam
etmede başarısızlık, görsel taramada problemler, kendini denetleyememe ve
dürtüleri kontrol edememe,
gerçekleşmesini

uyumsal olmayan

engelleyememe,

dikkat

rakip

süreçlerini

davranımların

düzenleyememe,

oluşturulabilecek tepkilerin içinden problem için uygun olanın seçimine

yönelik hedeflenmiş düşünme şeklinin oluşturulamaması, görsel
formdaki girdilerin bellekte hedeflenmesi gereken şekilde depolanamaması ve
mekânsal malzemenin sağlıklı işlemlenememesi vd. şeklinde görülür. Sözü

edilen bu semptomlar, ööbnin tanılama ve değerlendirme süreçlerinde
temel değerlendirme kriteri olan akademik performans farklılıklarıyla
nedensel

bir

ilişki

içerisindedir.

Bu

akademik

performans

farklılıklarının küçük bir kısmı şu şekilde sıralanabilir; konuya tam
odaklanamama, dikkati bir noktaya verememe, sıralama etkinliklerini
başaramama, çalışma belleği fonksiyonuyla ilişkili olarak bilgiyi
depolayamama ve okuduğunu anlayamama, doğru okuyamama, akıcı
okuyamama,

hedeflenen

göreve

karşı

istek

ve

yoğunlaşma

gerçekleştirememe, kelimelerdeki sesleri belirleyememe.
Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B) Kapsamında
Tartışma
Çalışmamızın sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Koppitz (1977)
tarafından hazırlanmış olan Görsel-İşitsel Sayı Diziler Testi’nin
yöntemsel ve kuramsal açılardan yeniden düzenlenmiş şekli olan ve
Karakaş ve Yalın tarafından 1993 yılında hazırlanan GİSD-B
psikometrik aracı kullanılmıştır. Bu ölçüm aracıyla dizileme yeteneği
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ve kompleks dikkat açılarından prefrontal bölgelerin işlevselliği, kısa
süreli bellek kapasitesiyle hippokampus işlevselliğinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Eğitim sonrasında elde edilen bulgulara göre, kontrol grubunun son
ölçümlerinden elde edilen işitsel sunum, görsel sunum sözel anlatım ve
yazılı anlatım puanları deney grubunun son ölçüm puanlarına göre göre
anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur.
GİSD-B ölçeğinin işitsel sunum alt boyutunun ön ölçümünün kontrol
edilirek gerçekleştirildiği kovaryans analizinde deney ve kontrol
gruplarının son ölçüm puanlarının anlamlı düzeyde farklılaştı ve bütün
katılımcılarda öntest sontest puanlarında anlamlı farklılık görüldü.
İşitsel sunum alt boyutunda olduğu gibi, görsel sunum alt boyutunda da
bütün katılımcılarda öntest sontest puanlarında anlamlı farklılık
görülürken, görsel sunum ön ölçümünün varyans kaynağı olarak kabul
edilmesiyle elde edilen bulgularda deney ve kontrol gruplarının son
ölçüm puanlarının anlamlı düzeyde farklılaşma olmadı. Görsel sunum
alt boyutunda elde edilen bulgular sözel ve yazılı anlatım alt boyutları
için de geçerli oldu.
Parietal ve frontal loblarında lezyon meydana gelen hastalarda ihmal
sendromu benzeri dikkat ile ilişkili alanlarda performans sorunlarının
ortaya çıkmasıyla, bu lobların görsel dikkatin yönlenimindeki rolü
vurgulanmaktadır (Posner ve ark. 1984). ÖÖBn’nin görüntüsel bir
hareketin fark edilmesindeki normal olmayan süreç ile de ilişkili
olduğundan yapılan çıkarsamayla (Eden ve ark.,1996) görsel dikkatin
ÖÖB ile ilgili süreçlerde hayati bir önem taşıdığı söylenebilir.
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Geliştirilen eğitim içeriğinde yer alan bütün uygulamalarda görsel
öğelere sahip içeriklerden sıklıkla yararlanılmaktadır. Parietal ve
frontal lobla ilişkilendirilen görsel dikkat performansının ölçümünde
kullanılan

İT

görsel-motor

hız

ve

görsel

taramayı

da

değerlendirmektedir (Karakaş, 1996). İTnden elde edilen performans
sonuçları ve insan türünün öncelikli olarak kullandığı görme ile ilgili
modalitelerin de değerlendirildiği GİSD-B (Karakaş ve Yalın 2009)
görsel-sözel ve görsel-yazılı sunumlarından elde edilen bulgulardaki
farklılaşmaların müdahale programından kaynaklandığı söylenebilir.
GİSD-B,

yukarıda

bahsedilen

performans

alanlarıyla

birlikte

denetleyici dikkat, hedeflenen bilgiyi bellekten geri çağırma, kısa süreli
bellek uzamı ve kodlama ile ilişkili bütün görevler, yalnızca doğrudan
depolanan bilgilerle sınırlı kalmayarak çıkarsanan bilgilerinde
işlenebileceği şekilde bellek depolama görevleri, sıralama yeteneği,
duyu içi etkileşimler, duyular arası etkileşimler, görsel-motor hız,
görsel dikkat vd. davranışsal sahalarla ilişkili performansları
değerlendirebilmeyi sağlayan bir ölçüm aracıdır. Bu davranışsal sahalar
da ilişkili ööb semptomları olarak, plan için gerekli kurulumu
yapamama, örgütlü arama gerçekleştirememe, içsel hedeflerin
gerçekleştirilmesi için davranışları planlayamama, bağlamsal bellek
oluşturulamaması,

dikkat

süreçlerini

düzenleyememe,

bilgiyi

depolayamama, görsel formdaki girdilerin depolanamaması, dili
içselleştirememe, fonolojik döngü yoluyla sözel malzemenin sağlıklı
işlemlenememesi,

görsel

formdaki

girdilerin

depolanamaması,

semantik formdaki girdilerin depolanamaması, dikkat süreçlerini
düzenleyememe içsel hedeflerin gerçekleştirilmesi için davranışları
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planlayamama, akıcılığı sağlayamama, genel uyarılmışlık düzeyini
organize edememe vd. şeklinde görülür. Sözü edilen bu semptomlar,
ööbnin tanılama ve değerlendirme süreçlerinde temel değerlendirme kriteri
olan akademik performans farklılıklarıyla nedensel bir ilişki içerisindedir. Bu
akademik performans farklılıklarının küçük bir kısmı şu şekilde sıralanabilir;
akıcı ve başarılı şekilde gerçekleşmeyen okuma, dikkati akademik göreve
odaklayamama, okuduğunu işlemlerken bilgi işlemleme ile ilişkili bellek
sorunlarından dolayı anlayamama ve bilgiyi depolayamama, sıralama ile
ilişkili

performans

görevlerini

başaramama,

aritmetik

işlemleri

gerçekleştirememe, analog saatleri okuyamama.

Yönetici İşlev Davranışlarını Derecelendirme Ölçeği BRIEF
Kapsamında Tartışma
Çalışmamızın

etkililiği

Brief

Yönetici

İşlev

Değerlendirme

envanterinin uygulanmasıyla duygusal kontrol, kaydırma, ketleme,
planlama/örgütleme, çalışma belleği, başlatma, malzeme örgütleme,
izleme alt ölçekleriyle veliler ve öğretmenler tarafından ayrı ayrı
değerlendirildi. Duygusal kontrol, kaydırma, ketleme alt ölçeklerinden
elde edilen puanların toplamıyla davranım düzenleme göstergesi
bulgularına; 8 alt ölçeğin puanlarının toplamıyla üst biliş göstergesi
bulgularına ve genel toplam (iki gösterge puanlarının toplanması) ile
yönetici işlev göstergesi bulgularına ulaşıldı.
Deney grubunda ebeveyn formunun ön ve son ölçümüne ilişkin
karşılaştırmasından elde edilen bulgulara göre, duygusal kontrol,
kaydırma, ketleme, planlama/örgütleme, çalışma belleği, malzeme
örgütleme, izleme, davranış düzenleme göstergesi, üst biliş ve genel
toplam son ölçümlerinde ön ölçüme kıyaslı anlamlı düzeyde daha
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düşük puanlar elde edildi. Başlatma, izleme alt ölçeklerinden ise
anlamlı bir farklılık elde edilmedi.
Deney grubunda ebeveyn formunun ön ve son ölçümüne ilişkin
karşılaştırmasından elde edilen bulgulara göre ise, kaydırma alt ölçeği
hariç elde edilen bütün son ölçümlerde ön ölçüme kıyasla anlamlı
düzeyde daha düşük puanlar elde edildi.
Duygusal tepkileri uygun bir şekilde organize edebilme yeteneğiyle
ilişkili duygusal kontrol ebeveyn envanteri alt boyunun ön ölçümün
kontrol edilmesiyle gerçekleştirilen analizde, ön ölçüm ve son ölçüm
puanlarında tüm katılımcılarda anlamlı farklılık bulundu ve ön ölçüm
puanları her iki grup için son ölçüm puanlarını büyük oranda açıkladığı
ortaya kondu. Deney ve kontrol grupları adına ebeveyn formunun
duygusal kontrol alt boyutunun son ölçüm puanları arasında anlamlı bir
fark bulunmazken, öğretmen formu için anlamlı farklılık bulundu ve
tıpkı ebeveyn formunda olduğu gibi öğretmen formunda da ön ölçüm
puanları her iki grup için son ölçüm puanlarını büyük oranda açıkladığı
ortaya kondu.
Bir durumdan, aktiviteden ya da problemden diğerine rahatlıkla
geçebilme, problemleri esnekçe çözebilme, zihinsel kurulumu
değiştirebilme performansıyla ilişkili ebeveyn envanteri kaydırma alt
boyunun ön ölçümün kontrol edilmesiyle gerçekleştirilen analizde, ön
ölçüm ve son ölçüm puanlarında tüm katılımcılarda anlamlı farklılık
bulundu ve ön ölçüm puanları her iki grup için son ölçüm puanlarını
büyük oranda açıkladığı ortaya kondu. Bununla birlikte deney ve
kontrol grupları adına ebeveyn formunun kaydırma alt boyutunun son
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ölçüm puanları arasında anlamlı fark elde edildi. Öğretmen formundan
elde edilen verileri incelediğimizde ilgili alt boyutta ebeveyn formuyla
benzer sonuçlar elde edilirken, deney ve kontrol gruplarının ön ölçüm
sonuçlarının son ölçüm puanlarını orta oranda açıkladığı bulgusuna
ulaşıldı.
Dürtüleri kontrol edebilme; uygun zamanlarda davranışı durdurabilme
davranışının yordanmasını sağlayan ketleme ebeveyn envanteri alt
boyunun ön ölçümün kontrol edilmesiyle gerçekleştirilen analizde,
deney ve kontrol gruplarının son ölçüm puanları arasında anlamlı bir
farklılık elde edilmedi. Ön ölçüm puanlarının her iki grup için son
ölçüm puanlarını büyük oranda açıkladığı ortaya kondu. Ketleme alt
boyutunun öğretmen formundan alınan veriler için yapılan aynı
istatistiksel işlemde son ölçüm puanları arasındaki farklılıkta aynı
sonuç elde edilirken ön ölçüm puanlarının her iki grup için son ölçüm
puanlarını niceliksel açıdan aynı oranda açıklamadığı ortaya kondu.
Hedefler koyabilme; bir görevi yerine getirmeden önce uygun
basamaklar

geliştirebilme;

görevleri

sistematik

bir

şekilde

gerçekleştirebilme; ana fikirleri ve temel kavramları anlayabilme
yeteneğiyle ilişkili planlama-örgütleme öğretmen formu alt boyutunın
ön ölçüm değerlerinin kontrol edilerek gerçekleştirildiği analizde son
ölçüm puanları arasında ve tüm katılımcılarda ön ölçüm ve son ölçüm
puanlarında anlamlı farklılık bulundu.
Kabaca bir görevi bitirmeye yarayacak bilgileri zihinde tutabilme; tek
bir aktiviteye bağlı kalabilme ile ilişkili performansların değerlendirildiği çalışma belleği alt boyutunda öğretmen formu alt boyutunun ön
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ölçüm değerlerinin kontrol edilerek gerçekleştirildiği analizde son
ölçüm puanları arasında ve tüm katılımcılarda ön ölçüm ve son ölçüm
puanlarında anlamlı farklılık bulundu.
Bir göreve ya da aktiviteye başlayabilme; bağımsız bir şekilde fikirler
ortaya atabilme ile ilişkili performansların değerlendirildiği başlatma
alt boyutunda öğretmen formu alt boyutunun ön ölçüm değerlerinin
kontrol edilerek gerçekleştirildiği analizde son ölçüm puanları arasında
ve tüm katılımcılarda ön ölçüm ve son ölçüm puanlarında anlamlı
farklılık bulundu.
Çalışma ve oyun alanlarını düzenli tutma, uygun şekilde organize
edebilme ile ilişkili performansların değerlendirildiği malzeme
örgütleme alt boyutunda öğretmen formu alt boyutunun ön ölçüm
değerlerinin kontrol edilerek gerçekleştirildiği analizde son ölçüm
puanları arasında ve tüm katılımcılarda ön ölçüm ve son ölçüm
puanlarında anlamlı farklılık bulundu. İlgili alt boyutun ebeveyn
envanterinde ise aynı analiz tekniği kullanılarak elde edilen sonuçlarda
son ölçüm puanları arasında anlamlı farklılık bulunmazken, öğretmen
formunda olduğu gibi tüm katılımcılarda ön ölçüm ve son ölçüm
puanlarında anlamlı farklılık bulundu.
Yaptığı işi kontrol etme, bir görevi tamamladıktan sonra ya da yerine
getirirken performansını değerlendirebilme, yaptığı davranışın diğer
insanlar üzerindeki etkilerinin farkında olma ile ilişkili performansların
değerlendirildiği izleme alt boyutunda öğretmen formu alt boyutunun
ön ölçüm değerlerinin kontrol edilerek gerçekleştirildiği analizde son
ölçüm puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken tüm
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katılımcılarda ön ölçüm ve son ölçüm puanlarında anlamlı farklılık
bulundu. İlgili alt boyutun ebeveyn envanterinde ise aynı analiz tekniği
kullanılarak elde edilen sonuçlarda son ölçüm puanları arasında anlamlı
farklılık bulunmazken, öğretmen formunda olduğu gibi tüm
katılımcılarda ön ölçüm ve son ölçüm puanlarında anlamlı farklılık
saptandı.
Duygusal kontrol, kaydırma, ketleme alt boyutlarından elde edilen
verilerden erişilen davranım düzenleme göstergesi alt boyutunda
öğretmen formu alt boyutunun ön ölçüm değerlerinin kontrol edilerek
gerçekleştirildiği analizde son ölçüm puanları arasında ve tüm
katılımcılarda ön ölçüm ve son ölçüm puanlarında anlamlı farklılık
bulundu. İlgili alt boyutun ebeveyn envanterinde ise aynı analiz tekniği
kullanılarak elde edilen sonuçlarda son ölçüm puanları arasında anlamlı
farklılık elde edildi ve öğretmen formunda olduğu gibi tüm
katılımcılarda ön ölçüm ve son ölçüm puanlarında anlamlı farklılık
bulundu.
Alt ölçeklerin toplamından elde edilen üst biliş öğretmen alt boyutu son
ölçüm puanları arasında anlamlı bir farklılık elde edilmezken, tüm
katılımcılarda öğretmen formu için üst-biliş ön ölçüm ve son ölçüm
puanlarında anlamlı farklılık saptandı. İlgili alt boyutun ebeveyn
envanterinde ise öğretmen formunda olduğu gibi aynı analiz tekniği
kullanılarak elde edilen sonuçlarda son ölçüm puanları arasında anlamlı
farklılık bulunmadı ve tüm katılımcılarda ön ölçüm ve son ölçüm
puanlarında anlamlı farklılık elde edildi.
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BRIEF formunun yönetici işlev göstergesi olarak kabul gören gösterge
puanlarının toplanması işlemi üzerinden gerçekleştirilen analiz
sonucunda öğretmen alt boyutu son ölçüm puanları arasında anlamlı bir
farklılık elde edilmezken, tüm katılımcılarda öğretmen formu için üstbiliş ön ölçüm ve son ölçüm puanlarında anlamlı farklılık saptandı. Elde
edilen bu sonuçlar ebeveyn alt boyutu için de geçerliliğini korudu.
Birden fazla alanla ilişkilendirilen zihinsel süreçlerin performansıyla
ilgili bir kavram olan bölünmüş dikkatin (Sergeant, 1996) ööb
semptomlarından ilgili konuya yoğunlaşabilme yeteneğiyle ilintisel bir
bağlantısı olduğu bilinmektedir (Ladd, 1987).
doğrultusunda

katılımcılara,

bölünmüş

Uzman görüşleri

dikkat

performansını

hedefleyen ‘birden fazla olan görevleri bölme – birleştirme’ gibi
etkinlikler sunulmuştur. Bir durumdan diğerine rahat bir şekilde
geçebilme ile ilişkili performansı ölçümleyen BRIEF kaydırma alt
boyutlarından elde edilen kovaryans analiz sonuçlarında, ilgili ölçüm
aracının hem ebeveyn hem de öğretmen formunda deney ve kontrol
gruplarının (son-test) puanının anlamlı düzeyde farklılaşmasıyla
müdahalenin etkililiği anlaşılabilir.
BRIEF üst biliş göstergesi alt boyutu, izlem sonucunda gelen seçimleri
belirleme anlamına gelen üst bilişsel denetleme, bilişsel süreçlerle ilgili
self gözlem yapabilme ve üzerine düşünebilmeyi belirten üst bilişsel
izleme, deneyimlenen bilişsel etkinlikler ile ilgili bilgili olma anlamına
gelen üst bilişsel bilgi vb. davranışsal sahalarıyla ilişkili performansları;
yönetici işlev göstergesi alt boyutu ise bilişsel süreçlerin etkililiği ve
şiddeti, bilgileri özümseyerek kodlayarak bellek izlerini değiştirme,
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bilginin

zaman

içerisinde

bozulmaması

için

güncelleme-

keskinleştirme,-düzgünleştirme vb. davranışsal sahalarıyla ilişkili
performansları değerlendirebilmeyi sağlayan bir ölçüm aracıdır.
Bu davranışsal sahalar da ilişkili ööb semptomları olarak, üst biliş
göstergesi baz alındığında, planlı tepkilerin sıralanması, davranışsal
kurulumun devamlılığı, algının kurulumu, bilişsel süreçlerin etkililiği,
performansın farkındalığı, örgütlü arama gerçekleştirememe, bilgiyi
depolayamama, görevin zorluğunu ve göreve ne kadar zaman ayrılması
gerektiğini yordayamama, çalışma için zamanı organize edememe,
uzun süreli bellekten gelen bilginin doğruluğunu denetleyememe,
kendini denetleyememe, örgütlü arama gerçekleştirememe,

işlemi

başlatamama, gerektiği yerde duraklatamama, duraklatılan işlemi
devam ettirememe, içsel hedeflerin gerçekleştirilmesi için davranışları
planlayamama; yönetici işlev göstergesi alt boyutu, yukarıda
bahsedilen performans alanlarıyla birlikte planlama kurulumu
yapamama,

kendini

denetleyememe,

bağlamsal

bellek

oluşturulamaması, fonolojik döngü yoluyla sözel malzemenin sağlıklı
işlemlenememesi, mekânsal malzemenin sağlıklı işlemlenememesi vd.
şeklinde görülür.
Sözü edilen bu semptomlar, ööbnin tanılama ve değerlendirme
süreçlerinde temel değerlendirme kriteri olan akademik performans
farklılıklarıyla nedensel bir ilişki içerisindedir. Bu akademik
performans farklılıklarının küçük bir kısmı şu şekilde sıralanabilir;
doğru ve akıcı okuyamama, okuduğunu anlayamama, kelime
dağarcığını genişletememe aritmetik işlemleri gerçekleştirememe,
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sıralama

etkinliklerini

başaramama

analog

saatleri

okumayı

gerçekleştirememe, sıralama etkinliklerini başaramama.
Gessell Gelişim Figürleri Kapsamında Tartışma
Çalışmamızın etkililiğini değerlendirme amacıyla Gessell hata puanları
değerlendirildi. Eğitimin tamamlanmasının ardından deney ve kontrol
grubundan elde edilen son ölçüm hata puanlarının karşılaştırılmasında
kontrol grubunun hata puanı deney grubuna göre anlamlı düzeyde daha
düşük bulundu.
İlgili ölçüm aracının son ölçümünün bağımlı değişken ve ön ölçümünün
varyans kaynağı olarak kabul edilmesiyle elde edilen kovaryans analiz
sonuçlarına istinaden deney ve kontrol gruplarının Gessell hata (sontest) puanları anlamlı düzeyde farklılaştığı bulgusuna ulaşıldı.
Sağ yarıkürenin etkin olduğu davranışsal sahalardan olan görsel uzaysal
işlemlerin, görsel tarama performansıyla ilişkili (Martin, 1998),
dolayısıyla

da

ööb

semptomlarından

akıcı

okuyamamanın

nedenlerinden biri olduğu (Wajuihian ve Naidoo, 2012) alanyazında
belirtilmektedir. Uzman görüşleri doğrultusunda, uygulamamızda
seçici dikkat performansının da artışı amacıyla, geometrik şekillerin
algılanması ile ilgili etkinliklerin yer aldığı içerikler hazırlanmış ve
katılımcılara erişilebilir ortamlarda sunulmuştur. İlgili etkinliklerin
katılımcılar tarafından gerçekleştirilmesinin ardından elde edilen edilen
görsel algılama ile ilişkili performansın tespiti amacıyla kullanılan
Gessell Gelişim Figürleri Testi (Schultz ve ark. 1998) kovaryans analiz
sonuçlarında, deney ve kontrol gruplarının Gessell hata (son-test)
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puanlarının

anlamlı

düzeyde

kaynaklandığı söylenebilir.
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