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Tüm dünyada çok sayıda çocuğun şu anda bakım kurumlarında yetiştirildiği ve           
gelecekte de yetiştirileceği "kaçınılmaz bir gerçektir" (Bakermans-Kranenburg ve ark., 2011,          
s. 62). Kurumlarda yetiştirilen çocuklar, fiziksel kaynakların yetersizliği, değişen personeller          
ve yetersiz bakım veren etkileşimlerinden mağdurdurlar ve sonuç olarak genellikle bilişsel,           
duygusal, hormonal ve fiziksel gelişimlerinde gecikmeler yaşarlar (van IJzendoorn ve ark.,           
2011). Atipik gelişim muhtemelen kurumsallaşmış çocukların beyin gelişiminin de uygun bir           
şekilde ilerlememesinden kaynaklanmaktadır (Nelson, Fox ve Zeanah, 2014). Dahası,         
kurumlarda yetiştirilen çocuklar güvensiz bağlanma, kaygı, depresyon ve içe yönelim          
davranışları geliştirmeye oldukça yatkındır (örn., Almas ve ark., 2015; Burkholder ve ark.,            
2016; Hawk ve McCall, 2011; Tottenham ve ark., 2010). Geri çekilme, okul öncesi yıllardaki              
sosyal geri çekilme ile birlikte genellikle sonraki yıllarda süreklilik gösteren ve daha yüksek             
düzeyde kaygı, depresyon, yalnızlık, akran reddi, mağduriyet ve okuldan kaçınma gibi           
akademik sorunları yordayan bu tür içe yönelim sorunlarının erken bir göstergesidir           
(Guedeney ve ark., 2014; Rubin, ve ark., 2009). 

 

Önceki çalışmalar genellikle (a) ebeveyn tarafından yetiştirilen çocuklara ve (b)          

https://doi.org/10.1111/sode.12252


yönetici işlev, zihin kuramı ve çocukların sosyal davranışları arasındaki eşzamanlı ilişkiye           
odaklanmıştır. Tipik olarak, kurumda yetişen çocuklarla yapılan araştırmalar, bu çocukların          
yönetici işlev (Colvert ve ark., 2008) ve zihin kuramında (Tarullo ve ark., 2007) gecikmeler              
yaşadıklarını ve ayrıca daha fazla davranış problemlerine sahip olduklarını göstermiştir (Ellis,           
Fisher ve Zaharie, 2004), ancak bu çalışmalar çocukların sorunlu davranışlarını etkileyen olası            
bilişsel faktörleri araştırmamıştır ve tipik ailelere evlat edinilmiş çocukları kapsamaktadır. 

Bu çalışma, mevcut durumda bir kurumda yaşayan çocukların sosyal geri çekilme           
davranışlarında zihin kuramı ve yönetici işlevin rolünü araştırmayı ve bunu hem eş zamanlı             
hem de boylamsal yapmayı amaçlamaktadır. Özetle, iki ana hipotezimiz vardı. İlk olarak,            
erken bir zaman noktasında yönetici işlev ve zihin kuramının, kurumda yetişen bir grup             
çocukta daha sonraki sosyal düzenlemeyi (geri çekilme) etkileyeceğini tahmin ettik. İkinci           
olarak, yönetici işlev ile zihin kuramı arasındaki boylamsal ilişkiyi inceledik ve yönetici            
işlevin daha sonraki zihin kuramını yordayacağını (tipik gelişimde olduğu gibi), ancak erken            
dönemdeki zihin kuramının da daha sonraki yönetici işlevi yordayabileceğini inceledik.          
(kurumda yetişen çocuklardan oluşan bir grupta zihin kuramı ile ilgili olası zorluklar göz             
önüne alındığında)  

Katılımcılar, Türkiye'deki çocuk yetiştirme kurumlarında yaşayan 66 çocuktu.        
Gelişimsel gecikmeleri olmayan mevcut okul öncesi çağındaki çocukların tümü çalışmaya          
dahil edildi. Ortalama olarak, çocuklar kuruma 3 yaşından önce yerleştirilen çocuklardı           
(çocukların %13.5'i 12 aylıktan önce yerleştirilmişti); kurumda geçirdikleri ortalama süre Z1           
(zaman 1) 'de yaklaşık 2 yıl ve Z2 (zaman 2) 'de yaklaşık 3 yıldır). Veriler, Türkiye'nin dört                 
kentinde bulunan dört farklı çocuk yetiştirme kurumundan toplanmıştır. Kurumların tamamı          
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kurulmuş ve işletilmektedir; bu nedenle, her            
kurumun çok benzer çevresel özellikleri (yani mobilya, oyuncaklar vb.) ve yönetmelikleri           
vardı. Çocuklar, benzer yaştaki akranlarından oluşan gruplar ile yaşayan çocuklardır. 

Çalışmamızda sorduğumuz sorular önemlidir çünkü tipik gelişimde sosyal geri         
çekilme ile boylamsal bağlantıları araştıran yalnızca birkaç çalışma vardır ve hiçbiri bu            
çalışmada olduğu gibi kurumda yetişen çocukları incelememiştir. Aynı şekilde, kurumda          
yetişen çocuklarda zihin kuramı ve yönetici işlev becerisi arasındaki ilişkileri inceleyen hiçbir            
çalışma da yoktur. Kurumda yetişen çocuklar anormal beyin gelişimi yaşayabilirler (Nelson           
ve diğerleri, 2014) ve sosyal etkileşimdeki birincil eksiklikleri dolayısıyla; yönetici işlev,           
zihin kuramı gibi bilişsel ve sosyal belirteçler ve sosyal geri çekilme arasında potansiyel             
olarak atipik bir ilişki modelinde olmaları olasıdır. 

Erken yönetici işlev ile daha sonraki geri çekilme arasında beklendiği gibi doğrudan            
bir ilişki bulamasak da Z1’deki yönetici işlev ile Z2’deki yönetici işlevi yordayan dolaylı bir              
ilişki vardı ve bu da Z2’deki sosyal geri çekilme ile ilişkili idi. Bu sonuç, tipik olarak gelişen                 
çocuklarla ilgili önceki çalışmalarla tutarlıdır, ancak yeni bilgiler vermektedir çünkü bizimki,           
kurumda yetişen çocuklarda bu sorunları inceleyen ilk çalışmadır. Bu nedenle, bu sonuç tipik             
bağlamlarda ve kurumda yetişen çocuklar gibi atipik bağlamlarda yetiştirilen çocuklarda da           
yetersiz yönetici işlevden sosyal geri çekilmeye kadar olan gelişimsel yol için oldukça            
önemlidir. 

İkinci olarak, güçsüz çocuk-bakımveren ilişkileri nedeniyle zihin kuramındaki        
eksikliklerin, erken zihin kuramı ile daha sonraki korku ve geri çekilme arasında bir             
bağlantıya yol açabileceği varsayımında bulunduk. Bununla birlikte, beklentilerin aksine,         
önceki zihin kuramı, sonraki geri çekilmeyi yordamadı. 



Üçüncü bir bulgu, zihin kuramı görevlerindeki genel performans seviyesiyle ilgiliydi.          
Karşılaştırılacak tipik bir örneklemimiz yoktu, ancak kurumlardaki çocuklarımız, tipik olarak          
gelişen çocukların önceki örneklerine göre zihin kuramı görevlerinde belirgin şekilde daha           
kötü performans gösterdi. Meta analizlerinde Wellman ve ark. (2001), dünyanın dört bir            
yanından çocukların yaklaşık 4-5 yaşlarında “Yanlış İnanç Anlayışı” (False Belief          
Understanding) görevlerinden geçme eğiliminde olduklarını bulmuştur. Buna karşılık,        
ortalama 70 aylık (yaklaşık 6 yıl) olan çocuklarımız yalnızca % 35,5'inde bu görevleri             
geçiyordu. Her ne kadar örneğimizdeki çocuklar çok düşük performans gösterse de, üç            
nedenden dolayı bu sonuç güçlü görünüyor. Birincisi, kurumda yetişen çocuklarla yapılan           
önceki iki araştırmaya çok benziyor (Tarullo ve ark., 2007; Yagmurlu ve ark., 2005). İkincisi,              
FBU performansı iki zaman noktasında ilişkilendirildi. Üçüncüsü, yönetici işlev ve zihin           
kuramı anlayışının her zaman noktasında önemli ölçüde ilişkili olduğunu ve Devine ve            
Hughes’un (2014) tipik gelişen çocuklarla meta-analiziyle tutarlı olarak 1 yıl içinde önemli            
gelişme gösterdiğini bulduk. Bu nedenle, zihin kuramı gelişimindeki önemli gecikmenin          
muhtemelen açıklayıcı olduğunu ve ilginç olduğunu düşünüyoruz çünkü bu, tipik olarak           
gelişmekte olan çocuklara göre bakım veren kişilerle azalan sosyal temas ve sözlü            
alışverişlerden kaynaklanıyor. Ebeyenlerin zihinsel durumlar hakkında konuşması, tipik        
gelişimde zihin kuramı ile iyi kurulmuş bir ilişkidir ve bakım verenlerle azalan temas             
nedeniyle kurumda yetişen çocuklarda bu azalacaktır. Bu şekilde, kurumda yetişen çocuklar,           
ebeveynlerdeki işaret dili eksikliğinden dolayı dil gelişimi geciken işitme engelli çocuklara           
(Peterson, 2004) ya da zihinsel durum konuşmalarında bahsedilen şeyi görememesinden          
dolayı bu tür konuşmalara daha az maruz kalan görme engelli çocuklara benzerler (Peterson,             
ve ark., 2000). 

Dördüncü bir bulgu, zihin kuramının kurumda yetişen çocuklarda tipik olarak          
gelişmekte olan çocuklardan önemli ölçüde daha kötü olmasına rağmen, zihin kuramı ve            
yönetici işlevin gelişim örüntüsünün tipik gelişimdekine benzer olduğu, erken dönem yönetici           
işlevin daha sonraki zihin kuramını yordadığı, ancak tersinin olmadığıdır. Zihin kuramının,           
erken sosyal ilişkilerdeki önemli eksikliği nedeniyle daha sonraki yönetici işlevi de           
yordayabileceğini bekledik, ancak bu varsayım doğru değildi. 

Son olarak, beşinci (beklenmeyen) bir bulgu, Z1’deki geri çekilmenin Z2’deki zihin           
kuramı ile ilişkili olduğuydu. Yüzeysel olarak, bulgumuz erken geri çekilmenin daha sonraki            
zihin kuramı ile ilişkili olduğunu bulan Lane ve ark. (2013) ile çelişkilidir. Örneklemlerinde             
tipik olarak gelişmekte olan çocuklar, düşük veya yüksek HPA ekseni tepkiselliği (bir stres             
tepkisi) yaşayıp yaşamadıklarına göre ayrılmışlardır. İlk zaman noktasında geri çekilme          
gösteren daha düşük tepkiselliğe sahip çocuklar, daha sonra daha iyi zihin kuramı sergilerken,             
tepkiselliği yüksek olan çocuklar daha kötü bir zihin kuramı sergilemişlerdir. Biz HPA ekseni             
tepkiselliğini ölçmedik, ancak bakım kurumlarındaki çocukların daha düşük stres         
tepkiselliğine sahip olduğuna dair bazı kanıtlar var (McLaughlin ve ark., 2015). Bu nedenle,             
bunu temel alarak, örneklemimizdeki çocukların daha iyi bir zihin kuramına sahip olmasını            
beklerdik, ancak çalışma daha kötü bir zihin kuramına sahip olduklarını gösterdi. 

Sonuçlarımız ayrıca, çocukların kurumda kalma süresi, yerleştirme yaşı veya         
çocuk-bakım veren oranı gibi kurumsallaşma ile ilgili arka plan değişkenlerinin, onların           
bilişsel becerilerinin gelişimi veya sosyal olarak geri çekilme davranışları ile ilişkili           
olmadığını gösterdi. Bu sonuçlar, daha uzun kurumda kalmanın yönetici işlev ve zihin kuramı             
becerilerini olumsuz etkilediğini gösteren sonuçlarla çelişkilidir (Colvert ve ark., 2008).          
Sonuçlarımızın neden farklı olduğundan emin değiliz, ancak araştırmamızdaki kuruma giriş          
yaşı, diğer kurumda yetişen çocuklarla ilgili çalışmalarının çoğundan ortalamada daha          
büyüktür ve son araştırmalar, erken girişin daha zararlı sonuçlarla ilişkili olduğunu gösteriyor            



(van IJzendoorn ve ark., 2011). Bu nedenle, çocuklarımız kuruma girdiklerinde yaşça daha            
büyük oldukları için, arka plan değişkenleri ile ilgili potansiyel etkilerin en kötüsünden            
kurtulmuş olabilirler, böylece arka plan değişkenleri sonuçlarımızla ilişkisiz bulunmuş         
olabilir. 

Mevcut çalışmanın sonuçlarının, dezavantajlı çocuklar için gelişimsel sonuçları        
iyileştirmeyi amaçlayan sosyal önlemler, uygulayıcılar ve müdahale programları için çeşitli          
çıkarımları vardır. Teorik olarak, mevcut sonuçlar, ebeveyn tarafından yetiştirilen çocuklara          
benzer şekilde kurumda yetiştirilen çocuklarda da yönetici işlevin zihin kuramı üzerindeki           
gelişimsel önceliğini destekledi. Uygulamalı olarak önemli bir çıkarım, yönetici işlevde          
iyileştirmelerin hedeflenmesinin, çocukların hem eş zamanlı hem de daha sonraki sosyal           
gelişimi için yararlı olabileceğidir. Sosyal geri çekilme psikopatolojik bir sorun olmasa da            
kaygı ve depresyon gibi psikopatolojik sonuçlarla ilişkilidir (Rubin ve ark. 2009). Önceki            
müdahale çalışmaları, yönetici işlev eğitiminin çocuklarda davranış problemlerini azalttığını         
göstermiştir (Piehler ve ark., 2014). Dahası, koruyucu ebeveynler, çocuklarının öz düzenleme           
kapasitelerini geliştirmek için bir müdahale aldıklarında bu çocuklar daha iyi yönetici işlev            
becerileri ve daha az davranış problemi sergilemiştir (Lewis-Morrarty ve ark., 2012). 

Özetle, bu çalışma tamamen yeni bilgiler sunarak, yönetici işlev becerisinin kurumda           
yetişen çocukların daha sonraki sosyal geri çekilmesini ve zihin kuramını yordadığını, oysa            
erken zihin kuramının ne daha sonraki yönetici işlevi ne de daha sonraki geri çekilmeyi              
yordamadığını öne sürmektedir. Kurumda yetiştirilen çocuklarda yönetici işlevi hedef alan          
programlar, sosyal geri çekilmeden kaynaklanan ilgili sosyo-duygusal sorunlar için sosyal          
entegrasyonu ve zihin kuramını kolaylaştırabilir.  

 

 


