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ÖZET

Çalışmaya irdeleyici düşünmenin gelişmesi ile yaş, cinsiyet, okul ba şarısı, anne-baba tutumu arasındaki ilişkileri saptamak amaçlandı . 1995 y ılı nda ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan, 12-22 yaş arasında,
1026 deneğ e Watson-Glaser Eleştirel Düşünme Gücü Ölçe ği, Anne-Baba Tutum Ölçe ği ve Sosyodemografik
bilgi formu uyguland ı . Veriler çoklu regresyon ve lojistik regresyon yöntemleri ile analiz edildi. İrdeleyici düşünme yetene ğinin yaşla (p<0.0001) ve okul başarısıyla arttığı , kızlarda erkeklerden daha fazla geliştiği
(p<0.05 ) ve annenin demokratik tutumunun olumlu (p<0.001) etkide bulundu ğu saptandı .
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SUMMARY

The purpose of the study was to determine the relationship between attitude of parents and age, sex and school
peıformance of adolescence as the development of critical thinking. Watson-Glaser Scale of Critical Thinking
Appraisal, Scale of Parents Attitude and Sociodemographical Infor ıııation form were applied to 1026 students
(age ranged 12 to 22) of junior high school, high school and university. The data were analysed by multiple regression and logistic regression methods. It was found that critical thinking ability has increased with age
(p<0.0001) and school performance, developed better in girls than in boys (p<0.05) and democratic attitude of
mother (p<0.001) was fonud to be a stimulate factor.
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GİRİŞ

İrdeleyici düşünme (veya irdeleyici ak ıl yürütme),
biliş süreçlerinin kullanılması sonucu en sağlıklı kararlara ula şmayı sağlayan bir düşünme biçimidir.
Konu ile ilgili ipuçlannın, kanıtlann dikkatle değerlendirilmesini gerektirir ( 1 ). İrdeleyici düşünme
genel bir beceridir. Ya şantılarla gelişir (2) . Bir sorunun gereklerinin farkına yarma ve çözüme götürecek karar seçeneklerini de ğerlendirme olarak da
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tammlanır. Mantıklı becerilere sahip olma ve bunlar ı
uygulamayı kapsar (3) . Bilim ve eğitim irdeleyici anlayışın gelişmesini hedefler. İrdeleyici anlayış irdeleyici düşünme yeteneği ve duygusal ögelerle işbirliği halindedir (2) .
Gençlerin irdeleyici becerisi geli ştikçe bilişsel yetenekleri de gelişmektedir. İrdeleyici düşünme, biliş
süreçlerinin geli şmesinde önemli bir işleve sahiptir
(4).

Gençlerde irdeleyici Düşünme Yeteneğini Etkileyen Etkenler

Gençlik döneminin başında bilişsel bakımdan soyut
düşünmeye hazır hale gelen birey bu geli şmeyi her
zaman tamamlayamaz. Bilimsel dü şünmenin ve
mantıklı konuşmanın son drece önem verildiği toplumlarda irdeleyici dü şünme oranı % 60 olarak bildirilmektedir (5) . Doğumla başlayıp gençlik döneminde hız kazanan bilişsel gelişmeyi etkileyen bireysel ve çevresel de ğişkenleri saptamak ve ruhsal
açıdan gelişmesini tamamlamış yetişkinler için bu
etkenlerin üzerinde durmak gerekmektedir. Sa ğlık
ve eğitim uzmanlarından beklenen, soyut dü şünmenin gelişmesini sağlayan uyaranlan geli ştirmektir
(6).

Gençlik döneminin ya ş gruplarında irdeleyici düşünmeyi ölçmek, yaş, cinsiyet, okul başarısı ve
anne-baba tutumu ile aralanndaki ili şkileri saptamak
amacıyla bu çalışma planlandı.
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uyarlayıp, 370 denekle geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapmışlardır (9,10).
Watson-Glaser irdeleyici ak ıl yürütme ölçe ği 5 alt
ölçeği kapsayan (çıkarsama, varsay ımlann kabulü,
tümdengelim, yorumlama, tart ışmaların değerlendirilmesi) 100 sorudan olu şmaktadır. Ölçekten elde
edilen toplam puan bireyin irdeleyici dü şünme yeteneğini yansıtmaktadır.
Anne-Baba tutum ölçe ği: Kuzgun (1972) tarafından geliştirilip, Bilal (1984) tarafından yeniden düzenlenen ölçek likert tipinde olup 50 soru içermektedir. Denek her soruyu anne ve baba için ayr ı ayrı
puanlanmaktadır. Düşük puan otoriter, yüksek puan
demokrat tutumu yans ıtmakta, anneler için 185, babalar için 183 kesim puan olarak bildirilmektedir
( 11,12) Verilerin istatistiksel analizi çoklu regresyon
ve lojistik regresyon analizleri ile yap ıldı ( 13 ).
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Verilerin toplanma yöntemi

Araştırmaya 1994-1995 öğretim yılında, Konya il
merkezinde değişik yerleşim yerlerindeki 2 ortaokul,
3 lise, sosyal ve uygulamalı iki fakültede öğrenim
gören 12-22 yaş arasında toplam 1026 denek alındı.
Araştırmada kullanılan sosyodemografik bilgi formu
ve ölçeklerden oluşan anket gerekli izinler al ındıktan sonra araştırmacı tarafından okullara gidilerek, sınıflara toplu şekilde zaman s ınıflaması konulmadan uygulandı.
Araştırmada kullanılan ölçekler

İrdeleyici düşünme gücü ölçeği: İrdeleyici düşünme veya irdeleyici ak ıl yürütmenin kavrams ıl yapısına ilişkin merkezi süreçlerin temsilinde iki ölçek
yaygın olarak kullanılmaktadır. İrdeleyici düşünmenin bazı önemli boyutlarını ölçen bu iki ölçek bir
uzman psikolog tarafından yeniden de ğerlendirilmiş
ve Watson-Glaser Akıl Yürütme Gücü Ölçe ğinin
diğer bir ölçeğ'e göre daha geçerli ve güvenilir bir
ölçme aracı olduğu bildirilmiştir (7) .

Watson-Glaser akıl yürütme ölçe ği; Goodwin
Watson ve Edward Glaser taraf ından geliştirilmiş,
son düzenlemesi de yine ayn ı kişiler tarafından yapılmıştır (8). Koç ve Ç ıkrıkçı, bu ölçeği Türkçeye

Çalışmaya alınan 1026 deneğin 635'i (% 61.9)
erkek, 391'i (% 38.1) kız olup, 240'1 (% 23.4) ortaokul, 412'si (% 40.2) lise, 374'ü (% 36.4) üniversite ö ğrencisidir. Grubun ya ş ortalaması
17.25±2.87'dir. İrdeleyici düşünme puanı ile yaş,
cinsiyet, ana-baba tutumu aras ındaki ilişkiyi saptamak için bu de ğişkenler aras ında yapılan çoklu
regresyon sonuçlar ı Tablo l'de verilmektedir.
İrdeleyici düşünme puanı ile yaş (p<0.0001), cinsiyet (p<0.05), anne tutum puan ı (p<0.001) aras ında
anlamlı ilişki bulundu. Gencin yaşının artması veya
annenin otoriter tutumdan demokrat tutuma kaymas ı
irdeleyici düşünme puanını arttırmaktadır. Baba
tutum puanı ile irdeleyici dü şünme puanı arasında
olumlu bir ilişki olmasına rağmen bu ilişki istatistiki
anlamlılik ölçüsünde değildir (p=0.49). Çoklu regresyon analizine göre ya ş, anne tutum puanı ve baba
tutum puanının sabit tutuldu ğu gençlerde cinsiyetin
kız olması irdeleyici düşünme puanını erkeğe göre
daha yüksek değerlere taşımaktadır (p=0.02).
Çalışmaya alınan deneklerin İrdeleyici düşünme puanları, her yaş grubunun ortalama İrdeleyici düşünme puanları değerine göre dü şük ve yüksek
olmak üzere iki gruba ayrıldıktan sonra bu grupların
sosyodemografık değişkenlere göre da ğılımı Tablo
5
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Tablo 1. İrdeleyici dü şünme puan ı ile yaş, cinsiyet, anne-baba tutulumları arası ndaki ilişkiler
İ li ş kiler
İlişkiler
IDP-yaş
IDP-cinsiyet
IDP-ATP
IDP-BTP

n

Katsay ı

SS

1026
1026
1026
1026

0.58
1.14
0.06
0.01

0.01
0.51
0.01
0.02

P
0.000*
0.02**
0.001***
0.49****

Doğrusal regresyon denklemi

IDP=33.55+0.58 yaş + 1.14 cins + 0.05 ATP + 0.01 BTP

R2 : 0.07
F: 20.87+
IDP: irdeleyici düşünme puanı , ATP: anne tutum puanı, BTP: baba tutum puanı , * : p<0.0001,**: p<0.05, ***: p<0.001, ****: p>0.05,
+: kritik F değerinden (f=3.60) büyük olduğundan regresyon anlamlıdır (13).

Tablo 2. Gençlerin sosyal etkenlere göre irdeleyici dü şünme
puan grupları
IDP grubu

Cinsiyet
Erkek
Kı z
Okul başarısı
Dü şük
Orta
Yüksek
Annenin eğitimi
Okur yazar
İlk
Orta
Yüksek
Annenin mesleği
Ev hanımı

n

1 (düşük)

2 (yüksek)

635
391

282
129

353
262

25
470
531

11
210
190

14
260
341

178
448
197
203

84
201
66
60

94
247
131
143

805
5
13
152
37
14

344
4
5
41
14
3

461
1
8
111
23
11

42
279
212
793

23
139
96
153

19
140
116
340

122
374
133
116
51
149
81

53
115
56
60
21
68
38

69
259
77
56
30
81
43

43
863
120

22
335
54

21
528
66

işçi
Serbest meslek
Memur
Emekli
Diğer
Babanın eğitimi
Okur yazar
İlk
Orta
Yüksek
Babanı n mesleği
i şçi
Memur
Serbest meslek
Esnaf-sanatkar
Tüccar-sanayici
Emekli
Diğer
Ailenin gelir düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek

2'de gösterilmektedir. Tablo 2'deki de ğişkenlerin
kendileri arasında bir ilişki vardır. Değişkenlerin
kendileri arasındaki bu ilişki, irdeleyici düşünme puanını birbirlerinden bağımsız olarak etkileme şansını
ortadan kaldırmaktı r. Bu nedenle istatistiki analizde
lojistik regresyon modeli kullan ılarak gruplar aras ı
6

Bağımsız değişkenler
Sabit sayı
Anne tutumu (1:otoriter, 2: demokrat)
Cinsiyet
(1: erkek, 2: k ız)
Okul başarı sı (2: orta, 3: yüksek)

İrdeleyici düş. katsay ısı
-0.54
0.36
0.42
0.26

etkileşim modeli ile irdeleyici dü şünmenin gelişmesindeki etkenler saptanmaya çal ışıldı. Sonuçta
irdeleyici düşünmeyi etkilediği saptanan üç faktör
Tablo 3'de gösterilmiştir. Anne tutumunun demokrat
olması (2x0.36) otoriter olmasına göre (1x0.36), cinsiyetin kız olması (2x0.42) erkek olmas ına göre
(1x0.42), okul başarısının yüksek olması (3x0.26)
orta olmasına göre (2x0.26), yüksek irdeleyici düşünme gücü grubunda olmayı sağlamaktadır.
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Değişkenler

Tablo 3. İrdeleyici düşünmeyi etkileyen de ğişkenlerin lojistik
regresyon analizi sonucu

TARTIŞMA

Bilişsel açıdan gelişmeni hız kazandığı gençlik döneminde, bilişsel süreçlerde önemli bir i şleve sahip
olan irdeleyici düşünmenin geliştiği bildirilmektedir
(4) . Bu gelişmenin yaşa, okul başarısına paralel bir
seyir gösterdi ği, cinsiyet aç ısından ise irdeleyici düşünme gücünün kızların lehine anlamlı bir fark gösterdiği bildirilmektedir (14-18) . Araştırmada bu değişkenler açısından literatürdeki çal ışmalarla uyumlu sonuçlar saptandı (Tablo 1 ve Tablo 3).

Bilişsel gelişmeyi yaş, cinsiyet, okul ba şarısı dışında
etkileyen de ğişkenler üzerinde de durulmaktad ır. Bu
amaçla kişilerin okuduklan bölüm, kişilik özelliği
puanı gibi değişkenler ile irdeleyici dü şünme arasındaki ilişki araştırılmış ancak istatistiksel yönden
anlamlı fark saptanmad ığı bildirilmiştir (18).
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Anne-baba tutumu ile bilişsel gelişme arasındaki
araştırma sayısı sınırlı olmasına karşın anne baba
desteği ile gencin kişilik gelişimi ve uyumu arasında
olumlu ilişkiler bildirilmektedir (19,20) Barnes
(1985), genç ve ailesi arasında demokrat tutumun
derecesi ile bilişsel gelişimi arasında doğru orantılı
bir ilişki olduğunu bildirmektedir (21) . Aile yapısınan karar verme sürecini geli şmesine etkisi ile
yapılan bir çalışmada, aile yapısının çözülmesi
durumunda gençlerde karar vermenin geli şmesinin
bastırıldığı bildirilmektedir (22) .

taşımayı belirleme ve uygulamaya ta şımada önemli
olduğu bildirilmektedir (14,27) . Ayrıca sağlık ve eğitim uzmanlarından soyut kavram geli şmesini uyaran
programlar haz ırlamaları beklenir (6) . Bu konuda başarılı olabilmek için öncelikle irdeleyici düşünme
yeteneğini etkileyen de ğişkenlerin bilinip, bunların
üzerinde durulmas ı gerekir. Bu çalışma da literatürdeki bilgilere ilave olarak irdeleyici dü şünme ile
anne-baba tutumu aras ındaki ilişki ortaya çıkarıldı.
İrdeleyici düşünmenin gelişmesini sağlayacak daha
geniş kapsamlı uygulamalı çalışmaların yapılması
gerekir.
Anne baba tutumunun demokratik olmas ı irdeleyici
düşünme üzerinde önemli bir etkendir. Anne ve babalar çocukların irdeleyici düşünmeye sahip bilimsel
ve teknolojik gelişmeyi sağlayacak şekilde gelişmelerini istiyorlarsa çoculdanna demokratik davranmaları önerilebilir.
KAYNAKLAR
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Rogers (1990), çocuklar ın anne ve babaları tarafından kabul edilme ve sevilmeye ihtiyaç duyduklannı, bunun da şartsız olması gerektiğini vurgulamaktadır (23) . Critelli (1987) ise, disiplin
olmaksızın topluma uygun davran ışları öğrenme ve
özdenetim yeteneklerini geliştirmelerinin mümkün
olmadığını bildirmektedir (24) . Kuzgun (1972), Kağıtçıbaşı (1981), Bilal (1984), Türk toplumundaki
geleneksel rol ayırımında kadının çocuğa yumuşak,
hoşgörülü, duygusal bağlarla bağlı olduğunu, erkeğin ise daha otoriter davranış sergilediğini bildirmektedirler (11,12,25) .
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