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Makalenin ana noktaları, bulguları ve alana yaptığı katkı aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

•Çocuk gelişiminde zihin kuramı becerisinin mi yoksa yönetici işlevlerin mi daha önce 
geliştiği; farklı ülkelerde geçerliliği kanıtlanmış, kapsamlı bir zihin kuramı bataryası ile henüz 
test edilmemiştir. 

•Bu araştırma, zihin kuramı ve yönetici işlevler arasındaki ilişkiyi uzun vadede kapsamlı bir 
zihin kuramı bataryası kullanarak incelemiştir. 

•Bu çalışmada, zihin kuramının farklı bileşenlerinin yönetici işlevler ile ilişkisini bir yıl 
süresince incelenmiştir. 

•Yönetici işlevler becerisinin bir sene sonraki zihin kuramı becerisini yordadığı ancak zihin 
kuramı becerisinin bir sene sonraki yönetici işlevleri yordamadığı gözlemlenmiştir. 

•Zihin kuramını ölçen farklı testlerden sadece bilgi erişimi ve yanlış inanç algısının yönetici 
işlevler ile ilişkili olduğu bulunmuştur. 

•Regresyon analizi, uzun vadeli yönetici işlevler- zihin kuramı ilişkisinin yalnızca yanlış 
inanç algısı kavrayışı ile açıklanabileceğini göstermiştir. 



•Bu çalışmada kullanılan yönetici işlev testleri çoğunlukla ketleme becerisini, yani bir 
davranışı istemli olarak durdurabilme veya yapmamayı seçme becerisini ölçmüştür. Bu 
sebeple, yönetici işlevlerin farklı yönlerini inceleyen testlerle ölçülen yönetici işlev 
becerilerinin zihin kuramı ile ilişkisi sonraki çalışmalarda incelenebilir ve diğer zihin kuramı 
becerileri ile böyle bir ilişki mevcut olabilir. 

Çalışmanın Özeti 

Zihin kuramı (başkasının düşüncelerini ve bunların kendi düşüncelerinden ve gerçeklikten 
farklı olabileceğini anlama becerisi) ile yönetici işlevler (düşünceleri ve davranışları 
yönetebilme ve kontrol edebilme becerisi) arasında gelişimin okul öncesi döneminde önemli 
bir ilişki vardır. Fakat yönetici işlevler ve belirli zihin kuramı unsurlarının eş zamanlı ve uzun 
vadeli ilişiği ile ilgili az miktarda bilgi edinilmiştir. Bu çalışma zihin kuramı-yönetici işlev 
ilişkisini bir yıl süresince 3 ile 5 yaş arasındaki Türk çocuklarda Wellman ve Liu (2004)’nun 
kapsamlı zihin kuramı bataryasını kullanarak incelemiştir. 

 Zihin kuramı bataryası, çocukların farklı istek, farklı inanış, bilgi erişimi, yanlış inanç ve 
gerçek-görünür duyguyu algılama becerisini ölçmektedir. Bu batarya daha önce bir bütün 
olarak zihin kuramı ve yönetici işlevler ilişkisini test edilmek için kullanılmamıştı. Yönetici 
işlevi ölçmek için gece-gündüz testi (sol alt resim) ile ritim testi (sağ alt resim) kullanıldı.  

 

 

 

 

 

 

Katılımcılarımız 150 okul öncesi çocuktan oluşuyordu (69 kız-81 erkek), yaşları ise birinci 
zamanda 36 ile 60 ay arasında, ikinci zamanda ise 49 ile 73 ay arasında değişiyordu. Farklı 
görevlerden oluşan zihin kuramı testlerinin sonuçlarından çocuklara toplam bir zihin kuramı 
puanı verildi. Çocuğun yaşı, alıcı dil ve birinci zamandaki yönetici işlev veya zihin kuramı 
becerisi kontrol edildiğinde, birinci zamandaki yönetici işlevlerin ikinci zamandaki zihin 
kuramını önemli bir ölçüde yordadığı; fakat birinci zamandaki zihin kuramı becerisinin ikinci 
zamandaki yönetici işlev becerisini yordamadığı gözlemlenmiştir. 

Zihin kuramının parçaları olan farklı istek, farklı inanış, bilgi erişimi, yanlış inanç ve 
gerçek-görünür duyguyu algılama becerilerinden sadece bilgi erişimi ve yanlış inanç algısının 
birinci ve ikinci zamanlardaki yönetici işlevler ile anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu 
bulunmuştur. Daha ayrıntılı analizler yürütüldüğünde, bilgi erişiminin, yönetici işlevler ile 
yordayıcı bir bağı olmadığı görülmüştür. Buna karşın, yanlış inanç algısının yönetici işlevler 



ve zihin kuramı arasında bir sene boyunca gözlemlenen ilişkiyi kuran ana unsur olduğu 
belirlenmiştir. 

 Bu çalışmanın sonucunda, Türk çocuklarda, erken yönetici işlev becerilerinin bir sene 
sonraki zihin kuramı becerilerini yordadığı, farklı zihin kuramı becerilerinden ise özellikle 
yanlış inanç algısı ile güçlü bir ilişkisi olduğu bulunmuştur.  
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