
ULUSLARARASI 
AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ
International peer-reviewed Journal 
of Family Children and Education

CİLT/VOLUME: 2      SAYI/ISSUE: 3      YIL/YEAR: 2014
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973



II

İÇİNDEKİLER

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARI  
İLE ÖĞRETMENLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ  
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 1-14
Arzu ÖZYÜREK, Zeynep Seda ÇAVUŞ

İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ (7-14 YAŞ)  
BİREYLERİN EVLE İLGİLİ İŞLERE KATILMA  
DURUMUNUN İNCELENMESİ 15-29
Fatma ARPACI

TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ NİNNİLERİN  
ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ   30-40
Yücel GELİŞLİ, Elçin YAZICI

KADIN İŞGÜCÜNÜN MESLEKİ EĞİTİMİ 41-48
Mehmet TAŞPINAR

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL  
ÇOCUK OYUNLARINI OYNAMA DURUMLARININ  
VE ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ 49-62
Gülçin ÖZALP GERÇEKER, Ayşe KAHRAMAN,  
Figen YARDIMCI, Bahire BOLIŞIK

BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON KULLANIMININ  
LİSE GENÇLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ  63-75
Fahri SEZER, Fatih SAĞAY

ERGENLİKTE GÖRÜLEN ANTİ-SOSYAL  
DAVRANIŞLAR, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE  
AİLE SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ  76-90
Zekavet KABASAKAL, Gökmen ARSLAN

BABALARIN EBEVEYNLİK ALGILARI İLE  
ÇOCUKLARININ PROBLEM DAVRANIŞLARI  
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ  91-105
Songül GİREN, Muhammed ÖZTÜRK
 
TAMAMLAYICI BESİNLERE GEÇİŞİN ÖNEMİ  
VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ  106-115
Gülşah HÜR, Nesrin ŞEN CELASİN



III

BAŞ EDİTÖR
Fatma TEZEL ŞAHİN

BAŞ EDİTÖR ASİSTANLARI
Arş. Gör. Elçin YAZICI
Arş. Gör. Özgün UYANIK

BAŞ EDİTÖR YARDIMCILARI
Murat KORKMAZ
Hülya Gülay OGELMAN
Adalet KANDIR
Fatih ÇATIKKAŞ
Arzu ÖZYÜREK

EDİTÖRLER
Adalet KANDIR
Yücel GELİŞLİ
Gülten HERGÜNER
Çetin YAMAN
Mustafa USLU
Saliha ALTIPARMAK
Fehmi TUNCEL
Aylin ZEKİOĞLU
Erdal ZORBA
Zeki KAYA
Emine DEMİRAY
Nazan Çiydem SADİOĞLU
Arzu ÖZYÜREK
Zeynep KURTULMUŞ

YAYIN KURULU
Fatma TEZEL ŞAHİN
Adalet KANDIR
Murat KORKMAZ
Nur DİLBAZ ALACAHAN
Yücel GELİŞLİ
Gökşen ARAS
Arzu ÖZYÜREK
Hülya Gülay OGELMAN
Gülten HERGÜNER
Ali Serdar YÜCEL
Emre YANIKKEREM
Yener ÖZEN
Serdar TOK
Av. Onur BAYKAN

SAĞLIK BİLİMLERİ ALAN EDİTÖRÜ
Saliha ALTIPARMAK

İNGİLİZCE DİL ALAN EDİTÖRÜ
Gökşen ARAS

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALAN EDİTÖRÜ
Gözde İnal KIZILTEPE

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN 
EDİTÖRÜ
Münevver Can YAŞAR

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ALAN EDİTÖRÜ
Yener ÖZEN

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ALAN 
EDİTÖRLERİ
Serdar TOK
Gökhan DELİCEOĞLU

SPOR BİLİMLERİ ALAN EDİTÖRLERİ
Semiyha DOLAŞIR TUNCEL
Fatih ÇATIKKAŞ

KADIN DOĞUM VE ANNE SAĞLIĞI ALAN 
EDİTÖRÜ
Emre YANIKKEREM

PSİKOLOJİ ALAN EDİTÖRLERİ
Neylan ZİYALAR
Dilek ANUK

TEKNİK EDİTÖR
Burhan MADEN

MÜZİK EĞİTİM ALAN EDİTÖRÜ
Tülin MALKOÇ

İŞLETME ALAN EDİTÖRÜ
Kürsad ZORLU

HALK DANSLARI ve SAHNE SANATLARI 
ALAN EDİTÖRÜ
Kürsad GÜLBEYAZ

EKONOMİ ALAN EDİTÖRÜ
Ayhan AYTAÇ

ULUSLARARASI BİLİM KURULU
Tracy DONATH (U.S.A)
Patrick MAFORA (UNISA)
Aneshkumar MAHARAJ (UKZN)
Brent MAWSON (UNIVERSITY OF AUCKLAND)
Melissa McHALE (UNORTH CAROLINA)
Sue CHERRINGTON (NEW ZEALAND)
Deborah WANSBROUGH (NEV ZEALAND)
Alan BATES (U.S.A)
Deborah WANSBROUGH (NEW ZEALAND)
Louise SWEMMER (SANPARKS)
Kay MARGETTS (UNIVERSITY OF 
MELBOURNE)
Maria HATZIGIANNI (UNIVERSITY OF 
MELBOURNE)
Anneline TALJAARD (BOLAND COLLEGE)
Majedh Abu AL-RUB (YARMOUK UNIVERSITY, 
JORDON)
Adel AL-BATAINEH (ILLINOIS STADE 
UNIVERSITY, U.S.A)



IV



V

Değerli Okuyucular., 

ACED’in bu sayısında toplam 9 bir birinden değerli çalışmaya yer verdik. Bu sayımızla birlikte 
dergimiz ikinci yılına ve üçüncü sayısına ulaşmış bulunmaktadır. Siz değerli okuyucu ve yazarlarımızın 
da desteğiyle daha birçok sayıya imza atacağımıza olan inancımız tamdır. Son sayı itibariyle birlikte 
toplam 14 ulusal ve uluslararası indeks tarafından taranmaktayız. İkinci sayımızda ulusal tıp ve sağlık 
indeksi olan TURK MEDLINE indeksi başvurumuzu olumlu karşılamış ve birinci sayımızla birlikte 
dergimizi taramaya başlamıştır. Halen ulusal ve uluslararası birçok indekse başvurumuz devam etmekte 
olup, bazı uluslararası indeksler dergimizin sayılarını incelemeye devam etmektedir. Dergimiz her 
sayısıyla birlikte okur, yazar ve hakem kurullarındaki artışla alana olan desteğini artırmaktadır. Ayrıca 
dergimiz bu oluşan yapısıyla birlikte daha sağlam bir temel üzerine oturmaktadır. ACED ile birlikte 
diğer grup dergilerimiz IIB “International Refereed Academic Social Sciences Journal”  SSTB “Spor 
Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi” UHBAB “Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi,  
UHIVE “Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi”,  TMD “Uluslararası Hakemli 
Tasarım ve Mimarlık Araştırmaları Dergisi”, DBHAD “Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları 
Dergisi, OTSHD “Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi”, UHPAD 
“Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi” UHD “Uluslararası Hakemli 
Hemşirelik Araştırmaları Dergisi”, JACSD “Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk 
Sağlığı Dergisi” gibi dergilerimizde alanlarına yönelik katkı ve desteklerini devam ettirmektedir. Grup 
dergilerimizle birlikte bilim, akademi ve araştırma dünyasına ciddi katkıda bulunarak bilim dünyasına 
olan desteklerimiz devam edecektir. Her geçen gün ve sayımızla birlikte daha güçlü ve daha nitelikli 
yayınlarımızla sizlere olan hizmetlerimize hızla devam edeceğiz. Aramıza yeni katılan bilim insanlarına 
ve yayınlarıyla bizleri destekleyen yazarlarımıza okuyucu ve takipçilerimize, dergide emeği geçen 
herkese yürekten sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunar bir sonraki sayımızda görüşmek üzere esenlik ve 
mutluluklar dilerim. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar/yazarlar editörlüğe ve derginin 
sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve 
şartlarda oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı 
işleri, hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar / yazarlar bu bilgiyi dergiye yazılı 
olarak vermekle yükümlüdür. Tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Baş Editör
Doç. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN
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Özet

Tutumlar, bireylerin bütün nesne ve durumlara karşı 
davranışları üzerinde yönlendirici bir etkiye sahiptir. 
Öğretmenlik tutumu, öğretmenlerin öğrenci veya okul 
çalışanlarına karşı belli bir tarzda tepki göstermeye hazır 
olmasını ifade etmektedir. Bu araştırmada, okul öncesi 
öğretmenlerinin iş doyumları ile mesleklerine ilişkin 
tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. 
Çalışma grubunu, Türkiye genelinden farklı illerdeki 
MEB’e bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan 84 
okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Okul öncesi öğret-
menlerinin iş doyumlarını değerlendirmek amacıyla Weis 
ve arkadaşları (1967) tarafından geliştirilen Minnesota İş 
Doyumu Ölçeği ile Bilgin (1995) tarafından geliştirilen 
“Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Öğretmenlik Tutum Öl-
çeği” kullanılmıştır. Veriler SPPS 16 programında analiz 
edilmiştir. Demografik bilgilerde yüzde ve frekans dağılımı 
verilmiş; değişkenler arası ilişkilerde Kruskal Wallis-H 
testi, iki ölçek puanı arasındaki ilişkinin belirlenmesin-
de Pearson Korelasyon Katsayısından yararlanılmıştır. 
Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin genel 
iş doyumları ile demokratik tutumları arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu (p<0,001), genel iş doyumları arttıkça 
demokratik tutumlarının arttığı belirlenmiştir. Öğret-
menlik mesleğine ilişkin tutum ve iş doyumunun yaş 
değişkeninden anlamlı ölçüde etkilendiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmenliği,  
İş Doyumu, Öğretmenlik Tutumu

Abstract

Attitudes have a pivotal role in individuals’ behaviors 
towards all objects and situations.Teachership attitude 
refers to teachers’ readiness to react to their students or 
school personnel in a certain way. The aim of this sudy 
is to determine the relationship between pre-school te-
achers’ job satisfaction and their attitudes towards their 
professions. The study group consists of 84 pre-school 
teachers working at formal pre-school education institu-
tions from various cities of Turkey. In order to find out 
the job satisfaction of pre-school teachers, Minnesota 
Job Satisfaction Scale developed by Weis et al (1967) 
and Teachership Attitudes Scale for Pre-school Teachers 
developed by Bilgin (1995) were used. The data obtained 
through these scales were analyzed through SPSS 16. 
Percentage and frequency distribution were used for 
personal information; Kruskal-Wallis-H test was used for 
intervariable correlation; Pearson Correlation Coefficient 
was used in determining the correlation between two scale 
points. It was found that there is a significant correlation 
between pre-school teachers’ general job satisfaction and 
their democratic attitudes (p<0,001), and as the general 
job satisfaction increases, democratic attitudes increase, 
too. It was also found that the age variable has a signi-
ficant correlation with teachers’ attitudes towards their 
professions and their job satisfaction.   

Key Words: Preschool Teacher, Job Satisfaction,Tteachers, 
Attitude

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARI İLE 
ÖĞRETMENLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ
AN EXAMINATION THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB 

SATISFACTION AND TEACHER ATTITUDES OF PRESCHOOL 
EDUCATION TEACHERS 

Arzu ÖZYÜREK1, Zeynep Seda ÇAVUŞ2

1 Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü
2 Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi ve  

Gençlik Hizmetleri Programı
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1. GİRİŞ

Çeşitli şekillerde tanımlanabilen İş doyumu; işin 
kendisi ya da yönetimin tutumundan oluşan iş 
şartlarını, işten elde edilen ücret ve iş güvenliği gibi 
sonuçların kişisel bir değerlendirmesi, duygusal bir 
tepki olarak ele alınabilir (Weiss, 2002:174-175). 
İş doyumu bireyin işini ya da işiyle ilgili yaşantı-
sını, memnuniyet verici duygular ile sonuçlanan 
bir durum olarak algılamasıdır (Koç, Yazıcıoğlu 
ve Hatipoğlu, 2009:14). İş doyumunun en geniş 
tanımını Locke (1976:1304) “Kişinin işini veya iş 
yaşantısı değerlendirmesinin onda olumlu duygular 
uyandırma algısı” olarak yapmıştır. İş doyumu, 
kişinin işine ve işinde karşılaştığı durumlara karşı 
geliştirdiği tutumu, iş ve işin sağladığı faydalarla 
ilgili algıları ve buna verdiği duygusal tepkiyi aynı 
zamanda bireyin görevinden ayrı olarak, işyerinin 
fiziki ve sosyal durumuna yönelik verdiği duygusal 
tepkiyi de ifade etmektedir (Trevor, 2001:621; 
Luthans, 1994:108). 

İş yaşantılarına karşı duygusal bir tepki olarak ele 
alındığı görülen iş doyumu, çalışanların işlerine 
karşı geliştirdikleri tutumlardan doğmaktadır. İş 
doyumu, genel anlamdaki doyumdan farklı bir 
kavram olmayıp gereksinimlerin giderilmesi ile 
ilgilidir. Bireyin istekleri birbirine uyduğu zaman 
ortaya çıkar ve bireyin işinden mutlu olmasını ve 
haz almasını sağlar (Bingöl, 1997; Avşaroğlu, 
Deniz ve Kahraman, 2005:117).  Altınışık (1999), 
iş doyumunun üç önemli yönü veya özelliği oldu-
ğunu ifade etmektedir. İlki; işle ilgili bir duruma 
duygusal tepki, iş doyumunun görülemeyip sadece 
anlaşılan yönüdür. İkincisi; iş doyumu genellikle 
çıktıların, beklentileri ne kadar karşıladığı veya 
aştığına göre belirlenir. Üçüncüsü; iş doyumu 
işin kendisi, ücret, yükselme olanakları, denetim, 

çalışma arkadaşları gibi kendisi ile ilişkili bazı 
özellikler taşımaktadır (Akt.:Öztürk ve Deniz, 
2008:580).

İş doyumunu etkileyen bireysel faktörler;  iş or-
tamından beklentiler, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel 
çevre, kişilik, genel yaşam normları, görev türü, 
medeni durum, eğitim düzeyi ve çalışma yılı, 
çevresel faktörleri ise işin niteliği, ücret, gelişme 
ve yükselme imkânları, çalışma koşulları, grup 
girişimi, iş normları, moral, yönetici ile ilişkiler 
olarak sıralanabilir (Başaran, 2000). Bireyin ge-
reksinimleri işyerinde karşılanıyorsa, işe gitmek 
onun için hiç zor olamayacak, iş yerinde olmaktan 
zevk alacak, bunun sonucunda da bir görevden 
ziyade zevk aldığı bir uğraş olarak verilen işi 
en verimli şekilde yerine getirecektir. Böylece 
bulunduğu ortama yenilikler getirme çabasında 
olacak, ilişkilerinde de olumlu bir tavır takına-
caktır. İş doyumuna ulaşan insanlar daha huzurlu, 
mutlu, üretken, fiziksel ve psikolojik olarak daha 
sağlıklıdırlar (Gamsız, 2013:52). Öğretmenlerde 
iş doyumu öğretmen kalitesi, örgütsel iklim ve 
bağlılıkla birebir ilişkilidir. Bu ilişki de kurumun 
akademik başarısını, öğrenci davranışlarını, öğrenci 
memnuniyetini, öğretmenin iş üretme gücünü ve 
idari performansı etkilemektedir (Jiang, 2005:66). 

Başaran’a (2006:426) göre, eğitim sisteminin iş 
görenlerine karşı üç temel yükümlülüğü vardır. 
Bunlar iş görenlerin yetişme haklarını kullanma-
sına imkan sunmak, bir meslek adamına yakışır 
biçimde yaşamını sağlayacak gereksinmelerini 
karşılamak, işten doyum düzeyini artıracak 
koşulları oluşturmaktır. Eğitim sisteminin bu üç 
yükümlülüğünü gereken düzeyde yerine getirmesi, 
iş görenin işten doyumunu sağlar. Bu yüzden her 
eğitim kurumunun insani değerlere önem vererek, 
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çalışan elemanının verimini artırması ve kuruma 
bağlı çalışması için iş doyumunun sağlanması 
gerekir (Akt: Tezcan, 2010:25). Okul öncesi eğitim 
öğretmenliği, tüm eğitim görevlerinde olduğu 
gibi para kazanmak zorunluluğu ile yapılacak 
bir görev değil, severek, istenerek, seçildiğinde 
verimli ve başarılı olunabilecek bir meslektir. 
Okul öncesi öğretmeninin bu beklentileri yerine 
getirebilmesi ya da getirememesinde, mesleğe 
karşı tutumu ve dolayısıyla da okula ve çocuklara 
karşı tutumu üzerinde etkili olacaktır (Öztürk ve 
Deniz, 2008:579). 

Tutum; yaşantı ve deneyimler sonucu oluşan, 
ilgili olduğu bütün nesne ve durumlara karşı 
bireyin davranışları üzerinde yönlendirici bir 
etkiye sahip ruhsal ve sinirsel hazırlık durumu-
dur (Freedman, Sears and Carlsmith, 2003:338). 
Diğer bir ifadeyle tutum,  kişinin herhangi bir 
şeye, başka bireylere ve farklı durumlara karşı 
kişisel etkinliklerindeki seçimini etkileyen, içsel 
bir durumdur (Senemoğlu, 2004:148). Öğret-
menlik tutumu ise; öğretmenlerin öğrencilerine 
ve okul çalışmalarına karşı belli bir tarzda tepki 
göstermeye hazır olmaları şeklinde tanımlanabilir 
(Çelik, 2008:7). Okul öncesi eğitim kurumlarında 
günün büyük bir bölümünü öğretmeniyle geçiren 
çocuk öğretmenin tutum ve davranışlarını örnek 
alıp, onu taklit eder ve onun kişiliğini benimser. 
Bu durumda, okul öncesi öğretmeninin kişilik 
özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumları önem kazanmaktadır (Argun ve İkiz, 
2003: 413). 

Öğretmenlerin mesleki tutum ve davranışları 
genel olarak üç grupta toplanır: otoriter, ilgisiz, 
demokratik tutum ve davranışlar (Aydın, 1993:30). 
Demokratik öğretmen tutumuna sahip sınıf 

ortamında öğrenciler, daha bağımsız, kişilikli, 
gelişmeye açık, araştırıcı, kendini ifade edebilen, 
sorumluluk sahibi, anlayışlı, sosyal ilişkilerinde 
başarılı insanlar olarak yetişirler. Otoriter öğret-
men tutumuna sahip öğretmenler eleştiriye açık 
değillerdir ve sınıf ortamı her zaman gergindir. 
Ayrıca böyle bir ortamda öğrenciler derse ilgisiz 
ve öğretmene karşı korkak davranırlar (Tekerci, 
2008:72).  Boş vermiş veya ilgisiz tutuma sahip 
öğretmenler çocuğa karşı ilgisiz, fiziksel ve 
ruhsal gereksinimlerine karşı duyarsızdırlar ve 
denetimde çok gevşektirler. Bir hata sonucunda 
çocuk yakalanmadıkça, göze batmadıkça ceza 
görmez, yakalanınca da aşırı ceza görür. Duygusal 
istismara yol açan böyle bir ortamda öğretmenle 
çocuk arasında iletişim kopukluğu olur (Yavuzer, 
1993: 168).

Alan yazında yapılan araştırmalar incelendiğinde, 
öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin yaş, kıdem, 
medeni durum gibi değişkenler açısından incelen-
diği görülmektedir (Koruklu vd., 2013; Kağan, 
2010; Tezcan, 2010; Demirsoy, 2009; Girgin, 
2009; Özyürek, 2009; Şahin ve Dursun, 2009; 
Yılmaz ve Izgar, 2009; Gürbüz, 2008; Öztürk 
ve Deniz, 2008; Sulu, 2007; Mete, 2006; Çelik, 
2003; Ssenga and Garnett, 2005; Bishay, 1996). 
Okul öncesi öğretmeni okul öncesi eğitimin en 
önemli parçasıdır ve her geçen gün okul öncesi 
öğretmeninden beklentiler artmaktadır. Bu beklen-
tileri gerçekleştirmede kendini tanıyan, duygularını 
anlayabilen, kendini ve ilişkilerini yönlendirebilen, 
kişiler arası ilişkilerinde empati kurabilen, kendini 
motive edebilen bir öğretmen daha başarılı olacaktır. 
Bu beklentileri karşılayamayan öğretmenler ise 
zamanla işlerinden doyum elde edemeyecekler ve 
işlerini bırakmaya kadar gidebilecek tükenmişlik 
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duygusu yaşayacaklardır. Bu da verilen eğitimin 
kalitesini önemli düzeyde etkileyecektir (Öztürk 
ve Deniz, 2008:581). Genel olarak öğretmen-
lerin iş doyumu düzeylerine ilişkin çalışmalar 
çoğunlukta iken, okul öncesi öğretmenlerinin 
iş doyumu ve öğretmenlik tutumlarının daha az 
ele alınan bir konu olduğu görülmektedir. Okul 
öncesi yaş grubu çocuklarının, yakın ilişkiler 
içinde bulunduğu öğretmen tutumlarından daha 
büyük yaş grubundaki çocuklara göre çok daha 
fazla etkileneceği bir gerçektir. Yapılan işten 
duyulan tatminsizlik, okul öncesi öğretmenlerin 
öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını olumsuz 
yönde etkileyebilecektir. Dolayısıyla, okul öncesi 
yaş grubundaki çocuklar da öğretmenlerin olumsuz 
tutumlarıyla karşı karşıya kalabileceklerdir. İş do-
yumunun okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik 
mesleği tutumları üzerindeki etkisinin bilinmesi 
sayesinde onların iş doyumunun artırılmasıyla 
ilgili yapılacak uygulamalara destek olabileceği 
düşünülmektedir. Bu nedenle araştırma okul ön-
cesi öğretmenlerinin iş doyumu ve öğretmenlik 
tutumlarının hangi değişkenlerden ne düzeyde 
etkilendiğini saptamak amacıyla yapılmıştır. 
Bulgular ve literatür bilgileri ışığında öneriler 
geliştirilmesi amaçlanmıştır.

2. YÖNTEM

2.1. Metot

Araştırma iki veya daha çok sayıdaki değişken 
arasında birlikte değişimin varlığı ve/veya de-
recesini araştıran genel tarama modellerinden 
ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır 
(Karasar, 2005:81). Bu araştırmada okul öncesi 
öğretmenlerinin iş doyumları ile öğretmenlik 
mesleğine karşı tutumları arasındaki ilişki in-

celenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin iş doyumu ve 
öğretmenlik tutumlarının yaş değişkeninden ne 
düzeyde etkilendiğine bakılmıştır

2.2. Çalışma Grubu

Çalışmada kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemin-
den yararlanılmıştır. Örneklem, kolay ulaşılabilir 
(convenience) örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. 
Bu örnekleme yöntemi araştırmacıya hız ve pra-
tiklik kazandırır. Çünkü bu yöntemde araştırmacı, 
yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu 
seçer (Şimşek ve Yıldırım, 2008).

 Türkiye genelinden farklı illerden, araştırmacıla-
rın görev aldığı bir hizmet içi eğitim etkinliğine 
katılmış olan 84 okul öncesi öğretmeni çalışma 
grubunu oluşturmuştur. 

2.3. Veri Toplama Araçları

Çalışmada ilk olarak araştırmacılar tarafından 
oluşturulan okul öncesi öğretmenlerinin yaşı, en 
son mezun olduğu okul, öğretmenlik mesleğini 
isteyerek seçip seçmeme, öğretmenlik mesleğinden 
memnun olma, maaşını yeterli bulup bulmama 
gibi bilgilerin sorgulandığı Kişisel Bilgi Formu 
kullanılmıştır. 

Okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumlarını ölç-
mek amacıyla, Weis, David, England ve Lofquist 
(1967) tarafından geliştirilen 20 maddeden oluşan 
Minnesota İş Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. 
Ölçeğin Türkiye’deki uyarlama çalışması Deniz 
ve Güliz Gökçora (1985) tarafından yapılmış, 
geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmış ve Cron-
bach Alpha değeri .77 olarak bulunmuştur. Yine 
Baycan ve Fişek (1985), Özdayı (1990), Bilgiç 
(1998)  çalışmalarında kullandıkları ölçekle ilgili 
Cronbach Alpha güvenirlik katsayılarını .80’in 
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üzerinde bulmuşlardır. Saunders ve arkadaşları 
(2003) ise araştırmalarında ölçeğin Cronbach 
Alpha katsasıyısını .99 olarak bulmuşlardır 
(Akt.: Teltik, 2009). Ölçek, bireylerin işlerinden 
ne derece memnun olduklarını belirlemek ama-
cıyla geliştirilmiştir. Ölçek, likert tarzı 5 dereceli 
(1: hiç memnun değilim – 5: çok memnunum) 
tiptedir. Ölçek sonucunda, bir toplam puan elde 
edilmektedir. Puanların yüksek olması iş do-
yumunun da yüksek olduğunu göstermektedir. 
Minnesota İş Doyum Ölçeği içsel, dışsal ve genel 
doyum düzeyini belirleyici özelliklere sahip iki 
faktörden oluşmaktadır. 1. Alt Boyut (İçsel do-
yum): Başarı, tanınma veya takdir edilme, işin 
kendisi, işin sorumluluğu, yükselme ve terfiye 
bağlı görev değişikliği gibi işin içsel niteliğine 
ilişkin tatminkârlıkla ilgili öğelerden oluşmak-
tadır. Bu boyutun maddelerinden elde edilen 
puanların 12’ye bölünmesi ile içsel doyum puanı 
elde edilmektedir. 2. Alt Boyut (Dışsal doyum): 
İşletme politikası ve yönetimi, denetim şekli, 
yönetici, çalışma ve astlarla ilişkiler, çalışma 
koşulları, ücret gibi işin çevresine ait öğelerden 
oluşmaktadır. Bu boyutun maddelerinden elde 
edilen puanların toplamının 8’e bölünmesi ile 
dışsal doyum puanı bulunur. Tüm maddelerden 
elde edilen puanların toplamının 20’ye bölünmesi 
ile de genel doyum puanı elde edilmektedir (Akt.: 
Köroğlu, 2012:279; Sat, 2011:42). 

Okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik tutum-
larının belirlenmesinde, Bilgin (1995) tarafından 
Minnesota Öğretmen Tutum Envanteri’nden ya-
rarlanılarak hazırlanan Okul Öncesi Öğretmenleri 
Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Genel olarak öğret-
menlik tutumlarını ölçen Minnesota Öğretmen 
Tutum Envanteri’nde bulunan bazı maddelerin 

çıkarılması ve eklenmesi sonucunda 60 maddeden 
oluşan ölçek, geçerlik hesaplamaları sonucunda 
52 maddeye inmiştir. Ölçek, 5’li likert tipindedir. 
Otokratik (16 madde), demokratik (17 madde) 
ve boş vermiş (19 madde) olmak üzere üç alt 
boyuttan oluşmaktadır. En yüksek puan hangi 
tutum boyutunda alınmış ise öğretmenin baskın 
öğretmenlik tutumu olarak kabul edilir. Geçerlilik 
hesaplamalarında Cronbach Alpha değerleri tüm 
test için .63, otokratik boyut için .70, demokratik 
boyut için .58 ve boş vermiş boyut için .66 bu-
lunmuştur. Güvenirlik hesaplamalarında 33 kişi 
üzerinde yapılan test-tekrar test uygulamasında 
testin tümü ve otokratik boyut için .05 düzeyinde 
farklılık çıkmıştır. Demokratik ve boş vermiş 
boyut için anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. İlişki 
katsayılarında ise test-tekrar test uygulamaları 
sonucunda tüm test için .52, otokratik boyut için 
.26, demokratik boyut için .12 ve boş vermiş boyut 
için .59 bulunmuştur (Akt.: Gürsoy, 2009:79). Bu 
çalışmada ise Cronbach Alpha değeri otokratik 
boyut için .67, demokratik boyut için .95 ve boş 
vermiş boyut için .91 bulunmuştur.

2.4. Verilerin Analizi

Verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS 16 
paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araş-
tırmada yer alan çalışma grubuna ilişkin bazı 
kişisel bilgiler, frekans ve yüzdelik tablolar haline 
dönüştürülerek tablolaştırılmıştır. Çalışma grubu-
nun Minnesota İş Doyum Ölçeği ve Okul Öncesi 
Öğretmenleri Tutum Ölçeği puanları homojen bir 
dağılım göstermediği için nonparametrik testler 
kullanılarak değerlendirme yapılmıştır. 

Kişisel bilgilerin incelenmesinde yüzde ve frekans 
dağılımları verilmiştir. Öğretmenlerin yaşı ile 
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iş doyumu ve öğretmenlik tutumları arasındaki 
ilişkinin incelenmesinde Kruskal Wallis-H tes-
tinden yararlanılmıştır. Öğretmenlerin Minnesota 
İş Doyum Ölçeği ve Öğretmenlik Tutum Ölçeği 
puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Spe-
arman Brown sıra farkları katsayısından (Pearson 
Korelasyon) yararlanılmıştır.

3. BULGULAR ve TARTIŞMA

Bu bölümde, çalışma grubunu oluşturan okul 
öncesi öğretmenlerine ait bazı kişisel bilgiler, 
öğretmenlerin iş doyumu ve öğretmenlik tu-
tumları arasındaki ilişkiyi gösterir bulgulara 
yer verilmiştir. 

Tablo 1’de, öğretmenlerin kişisel bilgilerinin 
dağılımı görülmektedir.

Tablo 1. Okul Öncesi Öğretmelerinin Kişisel Bilgilerinin Dağılımı

Yaşı N % Mezun olunan okul     N %

25 yaş ve altı 8 9,52 Kız Meslek Lisesi 2 2,38

26-30 yaş 42 50,00 Yüksekokul 4 4,76

31-35 yaş 24 28,57 Fakülte 78 92,86

36 yaş ve üstü 10 11,91

Meslek seçimi Meslekten memnuniyet

İsteyerek 62 73,81 Memnun 76 90,48

İstemeyerek 22 26,19 Memnun değil 8 9,52

Tablo 1’e göre çalışmaya katılan okul öncesi 
öğretmenlerinin %50’si 26-30 yaş, % 28,57’si 
31-35 yaş, % 11,91’i 36 yaş ve üstü,  % 9,52’si 
ise 25 yaş ve altı yaş grubunda bulunmaktadır. 
Öğretmenlerin mezun oldukları okul türleri ince-
lendiğinde %92,86’sı fakülte mezunu, % 4,76’sı 
yüksek okul ve %2,38’i de kız meslek lisesi me-
zunudur. Meslek seçimi boyutuna bakıldığında 

öğretmenlerin %73,81’i okul öncesi öğretmenli-
ğini isteyerek seçmiş, %26,19’u ise mesleklerini 
istemeden tercih etmişlerdir. Öğretmenlerinin % 
90,48’i mesleklerinden memnunken, % 9,52’si 
memnun olmadıklarını belirtmiştir.  

Tablo 2’de, okul öncesi öğretmenlerinin İş Doyumu 
ve Öğretmenlik Tutum ölçek puanları arasındaki 
ilişki verilmiştir.
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Tablo 2. Okul Öncesi Öğretmenleri Genel İş Doyumu ve Öğretmenlik Tutum Puanları 
Arasındaki İlişki (Pearson Korelasyon)

Öğretmenlik Tutum Ölçeği Alt Boyutları Genel İş Doyumu

r Sig.

Demokratik tutum .391 .000*

Otokratik tutum -.182 .099

Boşvermiş tutum -.058 .604

 *p<0,001

Tablo 2’ye göre, Okul Öncesi Öğretmenlik Tutum 
Ölçeği demokratik tutum alt boyutu ile iş doyu-
mu arasında anlamlı bir ilişki vardır (p<0,001), 
otokratik ve boş vermiş tutum alt boyutu ile iş 
doyumu puanları arasında ise anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır (p>0,05). Okul öncesi öğret-
menlerinin demokratik tutum puanı ile genel 
iş doyumu arasında aynı yönlü bir ilişki vardır. 
Buna göre; okul öncesi öğretmenlerinin genel 
iş doyumları arttıkça demokratik tutumlarının 
arttığı söylenebilir. 

Tekerci (2008) farklı okul öncesi eğitim kurum-
larında çalışan öğretmenlerin mesleki doyum-

larının ve tutumlarını incelediği araştırmasında 
öğretmenlerin kıdemlerinin her aşamasında işin 
niteliğinden, uygun çalışma koşullarından, örgütsel 
yapının öğretmenleri destekler nitelikte olmasından, 
gelişme ve yükselme imkânlarından elde edilen 
doyumun öğretmenlerin işine ve öğrencilere 
karşı daha demokratik davranışlar sergilemelerine 
neden olduğunu belirtmiştir. Bu sonuç, araştırma 
sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. 

Tablo 3’te okul öncesi öğretmenlerinin yaşı ile 
iş doyumları arasındaki ilişkiyi gösterir Kruskal 
Wallis H testi sonuçları verilmiştir.
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Tablo 3. Yaş Değişkenine Göre Öğretmenlerin İş Doyumu Kruskal Wallis-H Testi Sonucu

İş Doyumu Yaş n Sıra 
Ort.

sd X2 p Anlamlı 
Fark

İçsel Doyum 25 yaş ve altı 8 61,75 3 14,385 .002 1-2

26-30 yaş 41 32,79

31-35 yaş 24 46,83

36 yaş ve üstü 10 52,35

Dışsal 
Doyum

25 yaş ve altı 8 56,31 3 6,087 .107 -

26-30 yaş 41 36,16

31-35 yaş 24 45,46

36 yaş ve üstü 10 46,20

Genel 
Doyum

25 yaş ve altı 8 59,50 3 10,157 .017 1-2

26-30 yaş 41 34,49

31-35 yaş 24 45,08

36 yaş ve üstü 10 51,40

Tablo 3’e göre, öğretmenlerin Minnesota İş Do-
yum Ölçeği dışsal doyum alt boyutundan aldığı 
puanların öğretmenlerin yaşına göre farklılaşmadığı 
[x2(3)=6,087, p .˃05]; içşsel doyum [x2(3)=14,385, 
p˂.05] ve genel doyum  [x2(3)=10,157, p˂.05] 
puanlarının ise yaşa göre farklılaştığı bulunmuştur. 
Sıra ortalamaları dikkate alındığında en yüksek 
içşsel ve genel doyum puanının 25 yaş ve altı 
yaş aralığında olduğu bunu 36 yaş ve üstü yaş 
grubunu izlediği görülmektedir. İçsel doyum ve 
genel doyum puanı dikkate alındığında 25 yaş ve 
altı yaş grubundaki öğretmelerin puanları ile 26-30 
yaş grubundaki öğretmenlerin aldıkları puanlar 
arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. En düşük 
içsel, dışsal ve genel doyum puanının 26-30 yaş 
aralığında olduğu görülmektedir. Buna göre; 26-
30 yaş aralığındaki okul öncesi öğretmenlerinin 
özellikle 25 yaş ve altı yaş grubu olmak üzere, 
diğer yaş grubundaki öğretmenlere göre daha az 
iş doyumuna sahip oldukları söylenebilir.

Tahta (1995), okul öncesi öğretmenlerle yaptığı 
çalışmada 30-39 yaş grubundaki öğretmenlerin 
diğer yaş grubundakilere göre daha yüksek iş 
doyumuna sahip olduklarını bulmuştur. Dalgan 
(1998), okul öncesi ve sınıf öğretmelerinin ka-
tıldığı bir araştırmada, yaş değişkeninin dışsal 
faktörlere bağlı iş tatmininde 21-30 yaş arasındaki 
öğretmenleri ile 41 yaş ve üzerindeki öğretmenler 
arasında anlamlı bir fark olduğunu bulmuştur. 
Avi-Itzhak (1988), anaokulu öğretmenleriyle 
yaptığı çalışmada, yaşı ve tecrübesi daha fazla 
olan öğretmenlerin iş doyumlarının daha yüksek 
olduğunu tespit etmiştir (Akt.:Teltik, 2009). Teltik 
(2009), çalışmasında okul öncesi öğretmenlerinin 
yaşının iş doyumu puanında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık oluşturmadığını bulgulamıştır. 
Şahin ve Dursun (2009), çalışmalarında okul 
öncesi öğretmenlerinin iş doyumlarının yaşlarına 
göre değişmediğini belirlemişlerdir. Lowther, Gill 
ve Coppard (1985), farklı yaş grubundaki öğret-
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menlerle yaptıkları çalışma sonucunda yaş ile iş 
doyumunun ilişkili olduğunu, iş doyumunun yaş 
ile birlikte arttığını belirlemişlerdir (Akt.:Tezcan, 
2011).  Bu bulgular araştırma bulgularına göre 
farklılık göstermektedir.

Klecker, Beverly (1996) öğretmenin yetkilen-
dirilmesi ve öğretmen iş doyumu arasındaki 
ilişkinin incelenmesi konulu araştırmalarında, yaş 
değişkeni ve mesleki doyum açısından yapılan 

karşılaştırmada 20-30 yaş grubu öğretmenlerin 
mesleki doyumlarının 31-40 ve 41-45 yaş grubu 
öğretmenlerin mesleki doyumlarından yüksek 
olduğu ortaya konulmuştur. Bu bulgu, araştırma 
bulgularını destekler niteliktedir. 

Tablo 4’te okul öncesi öğretmenlerinin yaşı ile 
öğretmenlik tutumları arasındaki ilişkiyi gösterir 
Kruskal Wallis H testi sonuçları verilmiştir.

Tablo 4. Yaş Değişkenine Göre Öğretmenlerin Öğretmenlik Tutum Ölçeği Alt Boyutları 
Kruskal Wallis-H Testi Sonucu

Öğretmenlik 
Tutum

Yaş n Sıra Ort. sd X2 p Anlamlı 
Fark

Demokratik 25 yaş ve altı 8 47,12 3 1,65 .649 -

26-30 yaş 42 42,75

31-35 yaş 24 38,10

36 yaş ve üstü 10 48,30

Otokratik 25 yaş ve altı 8 21,38 3 9,743 .021 1-2

1-326-30 yaş 42 46,64

31-35 yaş 24 46,58

36 yaş ve üstü 10 32,20

Boş vermiş 25 yaş ve altı 8 27,81 3 10,619 .014 2-4

3-426-30 yaş 42 47,23

31-35 yaş 24 46,60

36 yaş ve üstü 10 24,55

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlerin Öğretmenlik 
Tutum Ölçeği demokratik tutum alt boyutun-
da aldığı puanların öğretmenlerin yaşına göre 
farklılaşmadığı [x2(3)=1,65, p˃.05]; otokratik 
tutum [x2(3)=9,743, p˂.05] ve boş vermiş tutum  
[x2(3)=10,619, p˂.05] puanlarının ise yaşa göre 
farklılaştığı bulunmuştur. Sıra ortalamaları dikkate 
alındığında en yüksek otokratik tutum puanının 
26-35 yaş aralığında olduğu görülmektedir. En 

yüksek boş vermişlik puanının 26-30 yaş aralığın-
da olduğu ve bunu 31-35 yaş grubunun izlediği 
görülmektedir. En düşük otokratik tutum puanı 
21-25 yaş, en düşük boş vermişlik puanı ise 36 
ve üstü yaş aralığındaki öğretmenler almışlardır. 
Buna göre; 26-35 yaş aralığındaki okul öncesi 
öğretmenlerinin 25 yaş ve altı ile 36 ve üstü 
yaş aralığındaki öğretmenlere göre daha otok-
ratik ve daha boş vermiş tutuma sahip oldukları 
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söylenebilir. Bu durumun, orta yaş grubunda iş 
ortamından beklentilerin daha yüksek olması ve 
bu beklentilerin karşılanamadığına ilişkin algılar 
sonucunda ortaya çıktığı düşünülebilir. Bek-
lentilerin karşılanmıyor olması iş tatminsizliği, 
tatminsizlik ise öğretmenlik tutumunda otokratik 
ve boş vermiş tutumuna neden olabilir. 

Sakin (2007), okul öncesi öğretmenleriyle yaptığı 
çalışmada yaşın öğretmenlik tutumu üzerinde 
anlamlı bir etkisi olduğunu bulgulamıştır. Buna 
göre 30 yaşından küçük ve 41 yaşından büyük 
öğretmenlerin 31-35 yaş grubundaki öğretmenlerden 
daha otokratik tutum sergiledikleri bulunmuştur. 
Gürsoy (2009), okul öncesi öğretmenleriyle yaptığı 
çalışmada, demokratik, otokratik ve boş vermiş 
tutum boyutlarında okul öncesi öğretmenlerinin 
yaşlarına göre anlamlı bir farklılık olmadığını 
bulgulamıştır.  Tekerci (2008) farklı okul ön-
cesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin 
mesleki doyumlarının ve tutumlarını incelediği 
araştırmasında, öğretmenlerin yaşadıkları mesleki 
doygunluk ve duygusal tükenmişlikten dolayı 
yaş ilerledikçe daha az demokratik tutum sergi-
ledikleri sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgular, araş-
tırma bulgularına göre farklılık göstermektedir. 
Bu çalışmada, çalışma grubunun farklı illerde 
çalışan öğretmenlerden oluşmasının elde edilen 
bulguların daha objektif ve genel olmasında etkili 
olacağı düşünülmektedir. Yakın çevrede görev 
yapan bireylerle yapılan çalışmalarda, çalışma 
grubunu oluşturan öğretmenler benzer yönetimsel 
birimlerin yine benzer tutumlarıyla karşılaşa-
caklarından, elde edilen bulgularda iş doyumu 
ve bunun sonucunda öğretmenlik tutumlarında 
benzerlikler ortaya çıkabilecektir.

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bireyin yaşamında önemli bir yeri olan okul 
öncesi dönem, çocukların eğitimlerinin temelini 
oluşturmaktadır. Bu nedenle, okul öncesi çocuk-
larla çalışan kişilerin kişisel nitelikleri yanında 
iş doyumları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin 
tutumlarının çocuklar üzerinde olumlu ya da 
olumsuz etkisi olması mümkündür. Bu çalışma-
da, okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumları ile 
öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasın-
daki ilişki incelenmiştir. Çalışmada, özellikle iş 
doyumu ile öğretmenlerin demokratik tutumları 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

Öğretmenlerin yaş değişkeni dikkate alınarak 
iş doyumu ve öğretmenlik tutumları arasındaki 
ilişkiye bakılan çalışmada, öğretmenlerin içsel 
doyum ve genel doyum düzeyleri ile otokratik 
ve boş vermiş tutumlarının yaş değişkenlerinden 
anlamlı ölçüde etkilendiği bulunmuştur. Farklı 
değişkenlerin ele alındığı Öztürk ve Deniz’in 
(2008), okul öncesi öğretmenleriyle yaptıkları 
çalışmada sosyal etkinliklere katılan okul önce-
si öğretmenlerinin iş doyumu puan ortalaması 
sosyal etkinliklere bazen katılan okul öncesi 
öğretmenlerinin iş doyumu puan ortalamasından 
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Sosyal 
etkinliklere katılan kişilerin, iş yaşamındaki sıkın-
tılardan uzaklaşarak yaşamdan daha çok doyum 
elde ettikleri, bu durum işlerine de yansıyarak iş 
doyumların daha yüksek olmasına etki edeceği 
söylenebilir. İş doyumunun yüksek olması, duy-
gusal yönden doyum sağlamaya, öğretmenlerin 
hem öğrencilerine hem de çalışma ortamındaki 
diğer kişilere karşı tutumlarının daha demokratik 
olmasına etki edecektir. 
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Çalışmadan elde edilen bulgular ve literatür 
bilgileri ışığında, okul öncesi öğretmenlerinin 
iş doyumlarının artırılması ve dolayısıyla daha 
fazla demokratik, daha az otokratik ve boş vermiş 
tutum sergilemelerine etki edebilecek şu öneriler 
geliştirilmiştir:

•	 Okul öncesi öğretmelerinin hizmet verdikleri 
çalışma ortamı ve koşulların iyileştirilmesi 
sağlanabilir.

•	 İş doyumunun sağlanmasında onların görüş-
lerinden yararlanılarak okuldaki iş dağılımı, 
sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi, toplam 
kalite çalışmaları gibi örgütsel çalışmaların 
yapılması sağlanabilir.

•	 Duygusal yönden rahatlayarak işlerine daha 
enerjik bir şekilde başlamalarına destek olabilmek 
amacıyla, kurum içi ve dışı sosyal faaliyetler 
düzenlenerek iş ortamının olumsuzluklarından 
uzaklaşmaları sağlanabilir.

•	 Mesleki tükenmişlik duygularının oluşmaması 
veya en aza indirilebilmesi için, yenilikçi 
uygulamaları kurum yönetimi tarafından des-
teklenebilir. Çocuklar ve ailelerle yapılacak 
alışılmışın dışında uygulamaları denemesine 

fırsat verilebilir. Bu çalışmaların kurumun 
diğer çalışanlarıyla paylaşması sağlanarak 
veya sembolik ödüller verilerek iş tatminin 
oluşması desteklenebilir.

•	 Kurum yönetimi tarafından mesleki gelişimlerinin 
desteklenmesi amacıyla eğitimsel faaliyetler 
düzenlenebilir, öğretmenlerin hizmet içi eği-
tim faaliyetlerine, okul öncesi eğitimde yeni 
yaklaşımların ve uygulamaların ele alındığı 
konferans, panel gibi faaliyetlere katılımları 
teşvik edilebilir. 

Tüm bunların yanında kurum yönetimi tarafından 
ücretlerin zamanında ve tam olarak ödenmesi, 
kıdem ilerlemesi, izin işlemleri gibi idari hiz-
metlerin zamanında yürütülmesi; öğretmenlerin 
çalışma ortamının iyileştirilmesine ve materyal 
taleplerinin karşılanmasına, kurumda önemli bir 
yere sahip olduğu hissinin uyandırılmasına yönelik 
sosyal ilişkilerin oluşturulması sağlanabilir. İş 
doyumunun artırılmasını sağlayan çalışmaların, 
okul öncesi öğretmenlerin öğretmenlik tutumlarını 
olumlu yönde etkileyeceği ve bunun sonucunda 
okul öncesi yaş grubundaki çocukların ve aile-
lerinin de durumdan olumlu yönde etkileneceği 
unutulmamalıdır.
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Özet

Araştırma, İlköğretim düzeyindeki (7-14 yaş) birey-
lerin evle ilgili işlere katılma durumunun incelenmesi 
amacı ile Ankara, İstanbul ve Konya’da gönüllü 300 
birey üzerinde yürütülmüştür. “Çocuğun ev işlerinde 
yer alması deneyim ve disiplin açısından önemlidir” 
(t= 1.97, p<0.05) ifadesinde kadınlar ve erkekler 
arasında önemli farklılık vardır. “Çocuk sorumluluk 
almak istemese bile verilmelidir” (F=4.062, p<0.05) 
ifadesinde orta dereceli okul mezunları ile yüksekokul 
mezunları arasında ilişki saptanmıştır. “Evle ilgili 
işlerde iş bölümü yapılmalıdır” (F=3.672, p<0.05) 
ve “çocuğun ev işlerinde yer alması deneyim ve 
disiplin açısından önemlidir” (F=3.819, p<0.05) 
ifadelerinde ailenin aylık ortalama gelir miktarının 
etkili olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, İlköğretim Dü-
zeyindeki Birey, Ev, Evle İlgili İşler

Abstract

This study was carried out to investigate the status 
of involvement of the individuals at the level of 
primary education into housework over 300 volun-
teered individuals in Ankara, Istanbul and Konya. 
There was a significant difference between women 
and men in the item of “involvement of child into 
housework is of importance in terms of experience 
and discipline” (t=1.97, p<0.05). A relation was 
found between secondary school graduates and 
high school graduates in the item of “responsibility 
should be given to child even if he doesn’t want 
to” (F=4.062, p<0.05). Average amount of monthly 
income of family had an effect in the items of “there 
should be a division of work related to housework” 
(F=3.672, p<0.05) and “involvement of child in 
housework is of importance in terms of experience 
and discipline” (F=3.819, p<0.05).

Key Words: Primary Education, Individual At The 
Of Primary Education, House, Things Related 
To House 

İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ (7-14 YAŞ) BİREYLERİN EVLE 
İLGİLİ İŞLERE KATILMA DURUMUNUN İNCELENMESİ
A STUDY INTO THE STATUS OF INVOLMENT OF THE 

INDIVIDUALS AT THE LEVEL OF PRIMARY EDUCATION INTO 
HOUSEWORK 

Fatma ARPACI
Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Aile Ekonomisi Eğitimi A. D. 

1 Bu Araştırma Ulusal Aile Sempozyumu’nda Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur.
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1. GİRİŞ

Bireyler doğdukları andan itibaren çevresiy-
le sürekli etkileşim içindedirler, bilerek veya 
bilmeyerek yakın çevreden edilen davranışlar 
eğer bireye uygun gelirse öğrenilir. Dolayısıyla 
bireyin en çok etkileşim içinde bulunduğu çevre 
ailedir. Aile, evlilik birliği içinde karı-kocadan, 
başta çocuklar, gençler, kardeşler olmak üzere, 
aralarında akrabalık, kan bağı bulunan, aynı 
soydan gelen insanların oluşturduğu toplumun 
en küçük birimidir (Şafak, 1992; Güngen vd., 
2002; Anonim, 2005).

Evle ilgili faaliyetler her ailenin günlük yaşamının 
bir parçasıdır. Bu faaliyetler aile bireyleri tarafından 
paylaşılması gereken sorumluluklardır. Bütün bu 
günlük sorumluluklar sayesinde aileler düzenli bir 
yaşam sürdürmeyi başarırlar. Bir evin düzeninin 
aksamaması için çocuklarda dâhil olmak üzere 
her birey sorumluluk taşımalıdır. Çünkü evle ilgili 
faaliyetlerde sorumluluk dağılımı aile bireyleri 
arasında duygu ve düşüncelerin paylaşılmasında, 
aile kaynaklarının devamlılığı ve gelişmesinde, 
ailenin varlığının birlik ve beraberlik duygusu 
içinde sürdürülmesinde odak noktasıdır (Güngen 
vd., 2002; Özkan, 2004). Aile çocuğun kimliğine, 
kişiliğine değer verir. Yaşına, zekâ düzeyine, 
becerisine, yetisine, yeteneğine göre davranış-
larını olumlu yönde değiştirmek ister, elbette ki 
aile bunu sorumluluklar vererek kendi başına 
bir takım işler başarmasına olanak sağlayarak 
yapar. Aile belirli sınırlar çerçevesinde özgürlük 
ve sorumluluk yüklenmesine olanak tanır. Bunun 
yanında ailenin diğer üyelerinin de sorumluluk-
ları dikkate alınmalıdır, çünkü çocuklar özellikle 
ebeveynlerinin tavırlarını model alarak davranış 
değiştirme sürecine girerler (Sayın, 1990). 

Ataerkil sistemde aile içinde baba, otoriteyi 
sağlayan, ekonomik açıdan koşulları hazırlayan 
kişi rolündeydi ve çocuğun bakımı, duygusal ve 
sosyal gereksinimleri anneler tarafından üstle-
nilmiş bir görev olarak yerine getiriliyordu. Bu 
sistemde erkek ve kadınların belli işleri yapmaya 
uygunlukları hakkındaki kültürel beklentiler 
nedeniyle, evle ilgili faaliyetler eşler arasında 
geleneksel cinsiyet rollerine göre paylaşıldığı için 
ortaya büyük ölçüde işbirliğine dayanmayan bir 
dağılım çıkmakta, kadına daha fazla sorumluluk 
yüklenmekte ve bu durumda aile üyelerinin ya-
şamdan duydukları tatmin azalmaktaydı (Sayın, 
1990). Endüstrileşme ve kentleşmeyle birlikte ise 
aile yapısı değişmekte ve çekirdek aile giderek 
yaygınlaşmaktadır. Buna bağlı olarak da aile içi 
ilişkiler daha demokratikleşmekte, kadın ve erkek 
arasında önemli bir rol farklılaşmasının olduğu 
görülmektedir (Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, 2009). Özellikle kentlerde çekirdek 
ailelerde kadınların giderek artan oranlarda ça-
lışma yaşamına girmelerinin ailede iş bölümünü 
etkilediği gözlenmektedir. Ailenin ekonomik 
yönden desteklenmesinde kadınların sorumluluğu 
artarken erkeklerinde evle ilgili faaliyetleri eşle-
riyle paylaştıkları görülmekte buna bağlı olarak 
da geleneksel rol kapsamındaki babalık rolü de 
değişime uğramaktadır (Şanlı, 2001; Günay ve 
Bener, 2011). 

Günümüzde ebeveynlerin erken çocukluk döne-
minden itibaren çocuklarına sorumluluk vermesi, 
onları yaşama hazırlama yolunda etkili bir birim 
olması gerekmektedir. Yakın çevreden etkilenen 
çocuğa öncelikle evle ilgili işler verilerek bu 
sorumluluk duygusunun kazandırılması amaç-
lanmalıdır. Ayrıca çocuğun aile çevresi sayesinde 
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edindiği bu ilk deneyimler kişilik gelişimi açı-
sından önemlidir (Şafak, 1996; Şanlı, 2001; Aile 
ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2009).

Ailenin bir kurum olarak yürüttüğü faaliyetler aile 
bireyleri arasında roller şeklinde dağıtılmıştır. Rol 
bir grup içinde belli bir yere sahip olan kişinin 
karakteristik ve beklenen tavrı anlamındadır. 
Ailedeki her bireyin bu kurum içinde üstlendik-
leri roller kendine özgü kişilik ve davranışların 
gelişmesine neden olur (Sayın, 1991). Evle ilgili 
işlere aile bireylerinin katılması; ailenin birliği-
ne, onların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine, 
sahip olunan kaynakların yerinde kullanılarak 
devamlılıklarının ve gelişimlerinin sağlanmasına 
hizmet eder. Aynı zamanda bireylerin birbirlerini 
daha iyi anlamalarına, kendilerine ve diğer kişi-
lere saygı duymalarına, kaynakları kullanmada 
beraberliğin sağlanmasına, birlikte yapılan uğra-
şıların artmasıyla davranışların koordinasyonuna 
yardımcı olur. Kişiler, ailede bir yerleri olduğunu 
ve kendilerine bir değer verildiğini hissederek 
tatminkârlık duyarlar (Şafak, 1985). Sorumluluk 
dağılımı, aile yaşantısının aksayan yönlerinin 
düzeltilmesinde, aile bireyleri arasında olumlu 
ilişkilerin kurulmasında, duygu ve düşüncelerin 
paylaşılmasında, grup dayanışması ve bütünlüğü-
nün sağlanmasında, yaşamla ilgili deneyimlerin 
aktarılmasında, aile kaynaklarının devamlılığı 
ve gelişiminde önemli rol oynar (Şafak, 1989). 
Anne- babalar için çocuklarının sorumluluk 
sahibi olması daha çok okul yaşamı ile birlikte 
gündeme gelir. Eşyalarına sahip çıkmak, ev 
ödevlerini yapmak, ders çalışmak bir çocuğun 
sahip olması gereken en temel sorumluluklardır 
(Anonim, 2002; Anonim, 2011). 

Anne-babaların cinsiyet rol ve davranışları çocukların 
evle ilgili işlere katılımını doğrudan etkileyebilir. 
Örneğin, aile içerisinde geleneksel cinsiyet rol 
davranışları benimsenmişse kız çocukları daha 
çok, ev içi faaliyetleri yerine getirirken, erkek 
çocukları ev dışı faaliyetleri yerine getirir. Bu 
anlamda kız ve erkek çocukların yaptıkları işler 
anne ve babalarının yaptıkları işlere benzemektedir 
(Özkan, 2004). Özellikle ailede çocuğun sahip 
olduğu insani kaynaklar, geliştirilmesi gereken 
birer potansiyel olarak düşünülmelidir. Çocukta 
bilgi, zekâ, yargı yeteneği, yükümlülük duygusu, 
uyum sağlama yeteneği, yaratıcılık gibi zihinsel 
kaynakların yanı sıra çalışma alışkanlığı ve basit 
ihtiyaçlarını karşılama (sandviç yapmak, kendi 
çamaşırlarını yıkamak vb.) gibi bazı fiziksel 
becerileri içeren psikomotor kaynakların da ge-
liştirilmesi gerekir. Verilen sorumluluk çocuğun 
kendine olan güvenini arttırır, paylaşma ve başarma 
duygularını tatmin eder, kendisini ve çevresini 
organize ve koordine etme becerilerini geliştirir. 
Evle ilgili işlerde sorumluluk üstlenen çocuklar 
sorumluluk duygusu taşıyan ve kendi kendileri-
ne yeten bireyler olarak yetişirler (Güngen vd., 
2002). Yetişkin yaşamına hazırlamak amacıyla 
çocuğa erken yaşlarda fiziksel yaşam becerileri ile 
ilgili sorumluluklar verilerek bireysel gelişiminin 
hızlandırılması sağlanabilir (Tokyürek,1993). 

İster kız, ister erkek çocuk olsun her ikisinin 
de evle ilgili işlere katılımı; karakterlerinin ve 
sorumluluk duygularının gelişmesini ve sosyal-
leşmelerini sağlar, ailenin birliğine hizmet eder 
ve cinsiyet rollerine hazırlar. Çocukların evle 
ilgili işlere katılmalarıyla bireysel gelişimleri 
hızlanır, kendine özgü işleri yapabilme olanağı 
bulur, yetişkin yaşantısındaki rolleri üstlenmeye 
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hazırlanır, aile bireyleri arasında olumlu ilişkiler 
kurulur, yaşamla ilgili deneyimler bireyler arasında 
aktarılır, sorumluluk alma duygusu, sağduyusu, 
kendi kendini kontrol etme ve problem çözme 
yeteneği gelişir. Evle ilgili faaliyetler konusunda 
diğer aile bireyleriyle birlikte çalışmak işbirliği 
duygusunu geliştirir ve takım ruhu oluşturur. Ailede 
dayanışmanın artmasını sağlar. Çocuklukta edini-
len deneyimler onların ileride kuracakları aileleri 
için olduğu kadar, toplumda üstlenecekleri roller 
için de basamak olur. Özellikle yetişkinlik yaşan-
tısında üstlenilecek rollere dayalı sorumluluklar 
ve görevlerin yerine getirilmesindeki başarı, yine 
çocukluk çağında geçirdikleri yaşantıya bağlıdır 
(Şafak, 1996; Anonim, 2002; Güngen vd., 2002).

2. YÖNTEM 

Bu çalışma, ilköğretim çağındaki bireylerin (7-14 
yaş) ev işlerine katılım durumunu inceleyerek, 
evle ilgili hangi faaliyetlerde bulundukları ve 
sergiledikleri davranışları saptamak amacıyla, 
anne-babalarının görüşleri alınarak yapılan bir 
araştırmadır. Çalışma evrenini Ankara, İstanbul 
ve Konya il merkezinde farklı sosyo-kültürel 
semtlerinde yaşayan ve ilköğretim çağında 
çocukları olan ebeveynler oluşturmaktadır. Ça-
lışmanın örneklemini ise, sosyo-kültürel açıdan 
farklı düzeyleri temsil eden semtlerde oturan ve 
tesadüfî olarak seçilen bireyler oluşturmaktadır. 
Çalışmaya katılmayı kabul eden, 7- 14 yaşları 
arasında ilköğretim çağında bulunan çocuğa 
sahip 300 birey araştırmaya alınmıştır. Araştırma 
verileri 10 Ekim-30 Aralık 2011 tarihlerinde top-
lanmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde 
anket formu kullanılmıştır. Anket formu, bireyler 
tarafından kolay anlaşılabilecek şekilde, konu ile 
ilgili kaynaklardan, daha öncede yapılmış bazı 

araştırmalardan ve uzman kişilerin görüşlerinden 
faydalanılarak hazırlanmıştır (Şafak, 1989; Tok-
yürek, 1993; Şafak, 1992; Güngen vd., 2002). 
Verilerin toplanmasında yüz yüze görüşme 
tekniği kullanılarak uygulama bizzat araştırmacı 
tarafından yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 
15.0 yazılımından yararlanılarak analiz edilmiştir.

Bireylere ilişkin demografik özelliklerin sayı ve 
yüzdelik değerleri verilmiştir. Bireylerin evle ilgili 
işlerde sorumluluk verilmesine ilişkin görüşleri 
Likert tipi ifadelere verilen yanıtlarla ölçülmüştür. 
İfadelere verilen yanıtlar “kesinlikle katılıyorum”, 
“katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum ve 
“kesinlikle katılmıyorum” olarak 5 kategoride 
ele alınmıştır. İfadelerin olumlu ya da olumsuz 
olma durumuna göre 1-5 veya 5-1 puan şeklinde 
değerlendirilmiştir. Evle ilgili işlerde sorumluluk 
verilmesine ilişkin görüşlerin değerlendirilmesin-
de cinsiyet durumunun etkisi ve bireyin çalışma 
durumunun etkisi t testi, eğitim durumunun etkisi 
ve ailenin aylık ortalama gelir miktarının etkisi 
varyans analizi ( One-Way ANOVA) ile araştı-
rılmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonuçlarının 
anlamlı çıktığı durumlarda, farkın hangi gruplar 
arasında olduğunu belirlemek için Scheffe Testi 
uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki anlamlı 
farklılık 0.05 ya da 0.001 düzeyinde yorumlanmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Bireylere İlişkin Demografik Özellikler

Araştırma kapsamına alınan bireylerin % 55.3’ü 
kadın, % 44.7’si erkektir. Bireylerin % 33.3’ü 35 
yaşında ya da daha genç yaşta, % 38.7’si 36-40 
yaş grubunda, % 28.0’i de 41 yaşında ya da daha 
büyük yaştadır. Bireylerin % 34.0’ü ilkokul ve 
daha az, % 30.7’si orta dereceli okul, % 35.3’ü 
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ise yüksekokul derecesinde eğitim seviyesine 
sahiptir. Bireylerin % 95.0’i evli, % 4.3’ü bo-
şanmış ve % 0.7’si dul (eşi ölmüş) bireylerden 
oluşmuştur. Bireylerin % 71.7’si çalışan, % 28.3’ü 
çalışmayan bireyleri oluşturmaktadır. Araştırmaya 
alınan bireylerin % 25.3’ünün ailesi 3 ya da daha 
az sayıda bireyden oluşmakta iken, % 72.0’sinin 
4-6 kişi, % 2.7’sinin ailesi de 7 kişi ve daha 
çok sayıda bireyden oluşmaktadır. Bireylerin % 
69.3’ünün ilköğretimde 1 çocuğu, % 23.4’ünün 2 

çocuğu, % 7.3’ünün ise 3 çocuğu bulunmaktadır. 
Bireylerin ilköğretim düzeyindeki çocuklarının 
% 45.7’si ilköğretim birinci kademe, % 34.3’ü 
ikinci kademe ve % 20.0’si hem birinci hem 
ikinci kademede eğitim görmektedir Bireylerin 
% 10.7’sinin ailesinin aylık ortalama gelir miktarı 
850 TL ya da daha az iken, % 58.3’ünün ailesinin 
aylık ortalama gelir miktarı 851 TL-3000 TL ve 
% 31.0’inin ailesinin aylık ortalama gelir miktarı 
3001 TL ya da daha fazladır (Tablo 1).

Tablo 1. Bireylere İlişkin Demografik Özellikler

Cinsiyet Sayı % Çalışma durumu Sayı %

Kadın
Erkek

166
134

55.3
44.7

Çalışıyor 
Çalışmıyor 

215
85

71.7
28.3

Yaş Ailedeki birey sayısı

  ≤   35
36 - 40
41   ≤

100
116
84

33.3
38.7
28.0

 ≤  3
4 - 6
7  ≤

76
216

8

25.3
72.0
2.7

Eğitim durumu İlköğretim düzeyindeki çocuk sayısı

İlkokul ve daha az 
Orta dereceli okul
Yüksekokul

102
92

106

34.0
30.7
35.3

1 çocuk
2 çocuk
3 çocuk

208
70
22

69.3
23.4
7.3

Medeni durum Çocuğun bulunduğu ilköğretim kademesi

 Evli 
Boşanmış
Dul

285
13
2

95.0
4.3
0.7

1. kademe
2. kademe
1. ve 2. kademe

137
103
60

45.7
34.3
20.0

Ailenin aylık ortalama gelir miktarı (TL)

 ≤     850
851 - 3000
3001    ≤

32
175
93

10.7
58.3
31.0

TOPLAM 300 100.0 TOPLAM 300 100.0
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3.2. Evle İlgili İşlerde Sorumluluk Verilmesine 
İlişkin Görüşler

Araştırma kapsamına alınan bireylerin % 32.4’ü 
“evle ilgili işlerde iş bölümü yapılmalıdır” ifadesine 
katılmakta iken, % 57.0’si kesinlikle katılmaktadır. 
Bireylerin % 48.7’si “yapılan işlerde çocuklara 
basit sorumluluklar verilmelidir”, % 32.0’si “ço-
cuklar ev işleri yerine okulu ile ilgilenmelidir” % 
51.7’si “çocukların ev işlerini öğrenmek istemesi 
hoşa giden bir durumdur” ve % 42.3’ü “çocuğa 
verilen işler bedensel ve zihinsel gelişimine uy-
gun olmalıdır” ifadesine katıldığını ifade etmiştir. 
“Çocuğa verilen sorumluluklar sürekli görev ha-
line getirilmelidir” ifadesine bireylerin % 11.3’ü 
kesinlikle katılmadığını ve % 30.0’u katılmadığını 
ifade etmiştir. “Çocuğa verilecek sorumlulukları 
eşler birlikte kararlaştırmalıdır” ifadesine bireylerin 
% 42.7’si katıldığını ve % 32.0’si kesinlikle ka-
tıldığını ifade etmiştir. “Çocuk sorumluluk almak 
istemese bile verilmelidir” ifadesine bireylerin 
% 20.0’si kesinlikle katılmadığını ve % 27.0’si 
katılmadığını belirtmiştir. Bireylerin % 47.3’ü 
“çocuğa verilen işlerde zorlandığı zaman yardım 
edilmelidir”, % 20.7’si “ailede yaşı en büyük 
çocuğa daha çok sorumluluk verilmelidir”, % 
54.6’sı “çocuğa verilen işler sorumluluk duygusu 
kazandırma amaçlı olmalıdır”, % 45.3’ü “çocu-
ğun ev işlerinde yer alması deneyim ve disiplin 
açısından önemlidir” ve % 41.0’i “evle ilgili 
işler aile bireylerine eşit olarak dağıtılmalıdır” 
ifadesine kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Birey-
lerin % 32.3’ü “çocuklar sorumluluklarını yerine 
getirdiğinde ödüllendirilmelidir”, % 27.7’si “kız 
çocuklarına sorumluluklarını anneleri vermelidir”, 
% 27.7’si “erkek çocuklarına sorumluluklarını 
babaları vermelidir” ve % 38.7’si “çocuklar kendi 

sorumluluklarını bilmelidir” ifadesine katılmak-
tadır. “Ebeveynler sorumluluk vermede sert tavır 
almalıdır” ifadesine bireylerin % 34.7’si kesinlikle 
katılmadığını ifade ederken, “sorumluluklar ço-
cukların her zaman yapması gereken işler haline 
dönüştürülmelidir” ifadesine % 73.6’sı katıldığını 
ifade etmiştir (Tablo 2).

Şafak’ın 1988 yılında Ankara’da 686 aile üzerinde, 
ev işlerinin yürütülmesine kız ve erkek çocukların 
katılımları konusunda, ailelerin görüşlerine kadının 
eğitim ve çalışma durumunun etkisini incelemek 
amacıyla yaptığı araştırmada; evle ilgili işlerde 
çocuklara sorumluluk verirken dikkat edilmesi 
gereken durumlarla ilgili olarak kadınların yarı-
sından fazlası (% 62.7) yaş ve yeteneklerine, % 
22.6’sı cinsiyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini 
belirtmiştir.  Kadınların çeşitli ev işlerine kız ya 
da erkek çocukların katılım oranlarını incelendi-
ğinde, çamaşır yıkama (% 87.9), bulaşık yıkama 
(% 82.2), ev temizliği (% 80.0), yemek hazırlama 
(% 62.4) gibi geleneksel olarak kadın dolayısıyla 
kız çocukların görevlerini uygun bulduklarını, 
küçük tamir işleri (% 77.6) gibi görevleri erkek 
çocuklar için uygun bulduklarını belirtmişlerdir. 
Kadınları % 60.6’sı alışveriş yapmayı ve % 
49.0’u sofra hazırlamayı hem kız hem de erkek 
çocuklar için uygun bulmuşlardır. Kadınların % 
74.9’ u ev işlerinin yürütülmesinde çocuklara eşit 
sorumluluklar verilmesi görüşüne katılmışlardır. 

Özkan’ın 2004 yılında Ankara’da ilköğretim 
okullarının ikinci kademesinde (6.7.8. sınıflar) 
öğrenime devam etmekte olan 330 kız ve 330 
erkek öğrencinin anneleri üzerinde, çocukların 
aile içi sorumluluklarda yer alma durumunun 
incelenmesi amacıyla yaptığı araştırmada; evle 
ilgili fiziksel faaliyetlerden yemek hazırlama (% 
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96.8), çamaşır yıkama ve yerleştirme (% 96.5), 
evin günlük temizliği (% 95.3), ütü yapma (% 
90.8), bulaşık yıkama (% 86.5), ara sıra yapılan 
ev temizliği (% 83.6) faaliyetlerini en yüksek 
oranda annenin, sofra hazırlama ve toplama 
faaliyeti % 55.9 oranında annenin ve % 28.8 
oranında kız çocuğunun yaptığı ve bakım-onarım 
(% 77.6), boya-badana (% 63.6) ve bahçe bakımı 
(% 58.4) faaliyetleri babanın, evcil hayvan ba-
kımı faaliyeti % 46.0 oranında erkek ve % 28.6 
oranında kız çocuğunun temel sorumluluğunda 
olduğu saptanmıştır. Bu araştırmada evle ilgili 

faaliyetlerde annelerin çocuklarına ilköğretim 
birinci kademeden itibaren (1.2.3.4.5. sınıflar) 
sorumluluk verdiği, kız ve erkek çocukların 
tamamının boya-badana, bakım-onarım, bütçe 
yapma ve öğretmenle görüşme faaliyetlerini 
yardımcı görev olarak yerine getirirken, evcil 
hayvan bakımı, sofra hazırlama ve toplama fa-
aliyetlerini esas görev olarak daha fazla yerine 
getirdikleri ve annelerin çocuklara sorumluluk 
verirken yaşına dikkat ettikleri, ayrıca çocuklara 
sorumluluk duygusu kazandırmak amacıyla bazı 
işlerin verildiği gibi konular ortaya konmuştur. 

Tablo 2. Evle İlgili İşlerde Sorumluluk Verilmesine İlişkin Görüşler (n=300)

Sorumluluk Verilmesine İlişkin Görüşler
KKTM KTM KR K KK

% % % % %

Evle ilgili işlerde iş bölümü yapılmalıdır. 3.3 6.7 4.0 32.4 57.0

Yapılan işlerde çocuklara basit sorumluluklar 
verilmelidir. 2.3 6.0 7.7 48.7 35.3

Çocuklar ev işleri yerine okulu ile ilgilenmelidir. 3.0 15.7 26.6 32.0 22.7

Çocukların ev işlerini öğrenmek istemesi hoşa 
giden bir durumdur. 5.7 6.3 9.3 51.7 27.0

Çocuğa verilen işler bedensel ve zihinsel gelişimine 
uygun olmalıdır. 1.7 2.0 7.3 42.3 46.7

Çocuğa verilen sorumluluklar sürekli görev haline 
getirilmelidir. 11.3 30.0 14.7 22.7 21.3

Çocuğa verilecek sorumlulukları eşler birlikte 
kararlaştırmalıdır. 5.3 9.0 11.0 42.7 32.0

Çocuk sorumluluk almak istemese bile verilmelidir. 20.0 27.0 7.0 32.7 13.3

Çocuğa verilen işlerde zorlandığı zaman yardım 
edilmelidir. 1.7 1.7 6.0 43.3 47.3

Ailede yaşı en büyük çocuğa daha çok sorumluluk 
verilmelidir. 9.3 18.0 23.7 28.3 20.7

Çocuğa verilen işler sorumluluk duygusu 
kazandırma amaçlı olmalıdır. 1.7 1.7 1.0 41.0 54.6

Çocuğun ev işlerinde yer alması deneyim ve 
disiplin açısından önemlidir. 2.3 2.3 4.4 45.7 45.3
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Evle ilgili işler aile bireylerine eşit olarak 
dağıtılmalıdır. 3.3 12.0 6.4 37.3 41.0

Çocuklar sorumluluklarını yerine getirdiğinde 
ödüllendirilmelidir. 2.0 11.3 23.7 32.3 30.7

Kız çocuklarına sorumluluklarını anneleri 
vermelidir. 9.0 20.3 23.3 27.7 19.0

Erkek çocuklarına sorumluluklarını babaları 
vermelidir. 9.0 21.0 23.3 27.7 19.0

Çocuklar kendi sorumluluklarını bilmelidir. 2.3 12.0 13.3 38.7 33.7

Ebeveynler sorumluluk vermede sert tavır almalıdır. 34.7 18.6 4.7 25.7 16.3

Sorumluluklar çocukların her zaman yapması 
gereken işler haline dönüştürülmelidir. 6.0 11.7 9.0 73.6 29.7

KKTM: Kesinlikle Katılmıyorum  
KTM: Katılmıyorum

KR: Kararsızım 

K: Katılıyorum

KK: Kesinlikle Katılıyorum

Evle ilgili işlerde sorumluluk verilmesine iliş-
kin görüşlere cinsiyetin etkisi incelendiğinde; 
“çocuğun ev işlerinde yer alması deneyim ve 
disiplin açısından önemlidir” (t= 1.97, p<0.05) 
ifadesinde kadınlar ve erkekler arasında önemli 
farklılık vardır. Kadınlar (4.37) erkeklere (4.18) 
göre çocuğun ev işlerinde yer almasını deneyim 
ve disiplin açısından daha önemli bulmaktadır. 
Diğer ifadelerde cinsiyetler arasında farklılık 
bulunmamıştır (Tablo 3).

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü (1992) tarafından yapılan araştırmada; 
annelerin 12-15 yaş arasındaki çocuklarına evde 

ne tür sorumluluk verdikleri ve bunların dere-
cesi incelenmiştir. Çalışmada annelerin küçük 
kardeşe bakma konusunda kız çocuklarına % 
82.0, erkek çocuklarına % 80.7 oranında, sofra 
toplama konusunda ise kız çocuklarına % 78.1, 
erkek çocuklarına % 69.3 oranında sorumluluk 
verdiği saptanmıştır. Yine bakanlık adına 2006 
yılında yapılan Aile Yapısı Araştırması’nda bi-
reylere evlerinde işleri genellikle kimin yapıldığı 
sorulmuştur. Evde yemek yapma işinin % 87.1 
kadının, % 9.5 aile fertlerinin beraber, % 2.0 
erkeklerin, % 0.4’ünün ücret karşılığı yaptık-
ları, % 0.2’sinin evde hiç yemek yapmadıkları 
bulunmuştur. Ailede sofra kurma işinin % 74.1 
oranında kadının yaptığını fakat yardımlaşma 
oranının fazla olduğu, alışveriş yapma işinin ise 
kadınlardan daha fazla erkeklerin yaptığı tespit 
edilmiştir. Araştırma ailede yer alan tüm fertleri 
içerdiği için bizzat çocuklara yönelik bir araştır-
ma olmamıştır ve çocukların hangi işlerde görev 
aldıkları kesin değildir. 
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Tablo 3. Evle İlgili İşlerde Sorumluluk Verilmesine İlişkin Görüşlere Cinsiyetin Etkisi

Sorumluluk Verilmesine İlişkin Görüşler Kadın
`X ± SD

Erkek
`X ± SD t p

Evle ilgili işlerde iş bölümü yapılmalıdır. 4.43±0.91 4.27±1.00 1.42 0.156

Yapılan işlerde çocuklara basit sorumluluklar 
verilmelidir.

4.11±0.91 4.05±0.96 0.57 0.568

Çocuklar ev işleri yerine okulu ile ilgilenmelidir. 3.53±1.13 3.58±1.04 -0.46 0.641

Çocukların ev işlerini öğrenmek istemesi hoşa giden 
bir durumdur.

3.90±1.02 3.84±1.09 0.54 0.589

Çocuğa verilen işler bedensel ve zihinsel gelişimine 
uygun olmalıdır.

4.33±0.79 4.26±0.85 0.79 0.427

Çocuğa verilen sorumluluklar sürekli görev haline 
getirilmelidir.

3.14±1.36 3.10±1.33 0.25 0.799

Çocuğa verilecek sorumlulukları eşler birlikte 
kararlaştırmalıdır.

3.89±1.13 3.84±1.10 0.37 0.711

Çocuk sorumluluk almak istemese bile verilmelidir. 2.93±1.38 2.90±1.40 0.22 0.820

Çocuğa verilen işlerde zorlandığı zaman yardım 
edilmelidir.

4.36±0.78 4.28±0.82 0.90 0.369

Ailede yaşı en büyük çocuğa daha çok sorumluluk 
verilmelidir. 

3.30±1.21 3.35±1.29 -0.35 0.726

Çocuğa verilen işler sorumluluk duygusu kazandırma 
amaçlı olmalıdır.

4.46±0.75 4.43±0.76 0.42 0.673

Çocuğun ev işlerinde yer alması deneyim ve disiplin 
açısından önemlidir.

4.37±0.79 4.18±0.90 1.97 0.049*

Evle ilgili işler aile bireylerine eşit olarak 
dağıtılmalıdır.

4.10±1.03 3.88±1.20 1.75 0.080

Çocuklar sorumluluklarını yerine getirdiğinde 
ödüllendirilmelidir.

3.79±1.06 3.76±1.06 0.21 0.831

Kız çocuklarına sorumluluklarını anneleri vermelidir. 3.27±1.20 3.29±1.29 -0.14 0.883

Erkek çocuklarına sorumluluklarını babaları 
vermelidir.

3.22±1.20 3.31±1.28 -0.58 0.559

Çocuklar kendi sorumluluklarını bilmelidir 3.89±1.09 3.89±1.04 -0.03 0.975

Ebeveynler sorumluluk vermede sert tavır almalıdır. 2.64±1.51 2.77±1.59 -0.73 0.466

Sorumluluklar çocukların her zaman yapması 
gereken işler haline dönüştürülmelidir

3.76±1.18 3.82±1.14 -0.46 0.640

*p<0.05  Sd = 298  Kadın N=166  Erkek N=134  
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Evle ilgili işlerde sorumluluk verilmesine ilişkin 
görüşlere bireyin çalışma durumunun etkisi ince-
lendiğinde ifadelerin hiç birinde bireyin çalışma 
durumunun etkili olmadığı saptanmıştır (p>0.05).

Şafak (1992), göre aynı yaştaki kız ve erkek 
çocuklardan kızlara daha önce sorumluluk ve-

rilmelidir görüşünü belirtenlerle, ikisi aynı anda 
sorumluluk almalıdır görüşüne sahip olanlar 
hemen hemen aynı orandadır. Kadınların eğitim 
düzeyi yükseldikçe cinsiyet ayrımı yapanların 
oranı azalmaktadır. Çalışan kadınların yarısı, 
her ikisi de aynı zamanda sorumluluk almalıdır 
görüşünü benimsemektedir. 

Tablo 4. Evle İlgili İşlerde Sorumluluk Verilmesine İlişkin Görüşlere  
Eğitim Durumunun Etkisi

Sorumluluk Verilmesine İlişkin Görüşler Kareler 
toplamı

Kareler 
ortalaması F p Scheffe

Evle ilgili işlerde iş bölümü yapılmalıdır 0.874 0.437 0.476 0.622

Yapılan işlerde çocuklara basit 
sorumluluklar verilmelidir. 0.256 0.128 0.145 0.865

Çocuklar ev işleri yerine okulu ile 
ilgilenmelidir. 14.175 7.087 6.121 0.002** 1-3

Çocukların ev işlerini öğrenmek istemesi 
hoşa giden bir durumdur. 3.350 1.675 1.506 0.224

Çocuğa verilen işler bedensel ve zihinsel 
gelişimine uygun olmalıdır. 1.346 0.673 0.989 0.373

Çocuğa verilen sorumluluklar sürekli 
görev haline getirilmelidir. 8000 4000 2.211 0.111

Çocuğa verilecek sorumlulukları eşler 
birlikte kararlaştırmalıdır. 2.363 1.181 0.939 0.392

Çocuk sorumluluk almak istemese bile 
verilmelidir. 15.370 7.685 4.062 0.018* 2-3

Çocuğa verilen işlerde zorlandığı zaman 
yardım edilmelidir. 1.644 0.822 1.280 0.279

Ailede yaşı en büyük çocuğa daha çok 
sorumluluk verilmelidir. 4.454 2.227 1.432 0.240

Çocuğa verilen işler sorumluluk duygusu 
kazandırma amaçlı olmalıdır. 0.756 0.378 0.662 0.517

Çocuğun ev işlerinde yer alması deneyim 
ve disiplin açısından önemlidir. 1.947 0.974 1.363 0.258

Evle ilgili işler aile bireylerine eşit olarak 
dağıtılmalıdır. 12.884 6.442 5.269 0.006** 1-3,2-3
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Çocuklar sorumluluklarını yerine 
getirdiğinde ödüllendirilmelidir. 4.359 2.180 1.935 0.146

Kız çocuklarına sorumluluklarını anneleri 
vermelidir. 7.702 3.851 2.510 0.083

Erkek çocuklarına sorumluluklarını 
babaları vermelidir. 11.016 5.508 3.638 0.027* 1-3

Çocuklar kendi sorumluluklarını 
bilmelidir. 0.271 0.136 0.117 0.890

Ebeveynler sorumluluk vermede sert tavır 
almalıdır. 7.428 3.714 1.551 0.214

Sorumluluklar çocukların her 
zaman yapması gereken işler haline 
dönüştürülmelidir.

20.103 10.051 7.752 0.001** 1-3

**p<0.01  *p<0.05    Sd = 2  1: İlkokul ve daha az  2: Orta dereceli okul 
3:Yüksekokul 

Tablo 4’de görüldüğü gibi evle ilgili işlerde 
sorumluluk verilmesine ilişkin görüşlere eğitim 
durumunun etkisi incelendiğinde; “çocuklar ev 
işleri yerine okulu ile ilgilenmelidir” (F=6.121, 
p<0.01), “erkek çocuklarına sorumlulukları-
nı babaları vermelidir” (F=3.638, p<0.05) ve 
“sorumluluklar çocukların her zaman yapması 
gereken işler haline dönüştürülmelidir” (F=7.752, 
p<0.01) ifadelerinin bireylerin eğitim durumundan 
etkilendiği ve ilkokul mezunu ya da daha düşük 
eğitimli bireylerle yüksekokul mezunu bireyler 
arasında ilişki olduğu saptanmıştır. “Çocuk sorum-
luluk almak istemese bile verilmelidir” (F=4.062, 
p<0.05) ifadesinde orta dereceli okul mezunları 
ile yüksekokul mezunları arasında ilişki olduğu 
ve eğitim düzeyi yükseldikçe çocuğa sorumluluk 
verilmesi düşüncesinin arttığı belirlenmiştir (p<0.05). 

“Evle ilgili işler aile bireylerine eşit olarak dağı-
tılmalıdır” (F=5.269, p<0.01) ifadesinde de eğitim 
durumunun etkili olduğu bulunmuştur. Evle ilgili 
işlerin aile bireylerine eşit olarak dağıtılmasında 
hem ilkokul mezunu ya da daha düşük eğitimli 
bireylerle yüksekokul mezunu bireyler arasında 
ilişki olduğu, hem de orta dereceli okul mezunları 
ile yüksekokul mezunları arasında ilişki olduğu 
saptanmıştır (p<0.01).

Şafak (1992), göre kadınların yarıdan fazlası ev 
işlerinin yürütülmesinde kız ve erkek çocuklara 
eşit sorumluluk verilmesi görüşündedirler. Kadının 
eğitim düzeyi yükseldikçe kız ve erkek çocuklara 
eşit sorumluluk verilmesi görüşünde olanlarda 
artma olmaktadır. Çalışan ve çalışmayan kadınların 
yarıdan fazlası yine aynı görüşü paylaşmaktadır.



26

ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi
International peer-reviewed Journal of Family Children and Education

Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs – Haziran Kış & İlk Bahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2014
January-February - March - April - May - June Winter & Early Spring Semester Volume: 2 Issue: 3 Year: 2014

Jel Kodu: I19-I00
ID:44  K:65

Tablo 5. Evle İlgili İşlerde Sorumluluk Verilmesine İlişkin Görüşlere Ailenin Aylık Ortalama 
Gelir Miktarının Etkisi

Sorumluluk Verilmesine İlişkin Görüşler Kareler 
toplamı

Kareler 
ortalaması F p Scheffe

Evle ilgili işlerde iş bölümü yapılmalıdır 6.597 3.298 3.672 0.027* 1-2, 1-3
Yapılan işlerde çocuklara basit 
sorumluluklar verilmelidir. 4.351 2.175 2.510 0.083

Çocuklar ev işleri yerine okulu ile 
ilgilenmelidir. 3.640 1.820 1.525 0.219

Çocukların ev işlerini öğrenmek istemesi 
hoşa giden bir durumdur. 18.030 9.015 8.482 0.000** 1-2-3

Çocuğa verilen işler bedensel ve zihinsel 
gelişimine uygun olmalıdır. 2.970 1.485 2.201 0.113

Çocuğa verilen sorumluluklar sürekli görev 
haline getirilmelidir. 12.711 6.356 3.545 0.030* 1-3

Çocuğa verilecek sorumlulukları eşler 
birlikte kararlaştırmalıdır. 1.355 0.677 0.357 0.585

Çocuk sorumluluk almak istemese bile 
verilmelidir. 2.902 1.451 0.750 0.473

Çocuğa verilen işlerde zorlandığı zaman 
yardım edilmelidir. 1.312 0.656 1.020 0.362

Ailede yaşı en büyük çocuğa daha çok 
sorumluluk verilmelidir. 19.568 9.784 6.504 0.002** 1-2

Çocuğa verilen işler sorumluluk duygusu 
kazandırma amaçlı olmalıdır. 1.216 0.608 1.068 0.345

Çocuğun ev işlerinde yer alması deneyim 
ve disiplin açısından önemlidir. 5.370 2.685 3.819 0.023* 1-2, 1-3

Evle ilgili işler aile bireylerine eşit olarak 
dağıtılmalıdır. 1.161 0.580 0.460 0.632

Çocuklar sorumluluklarını yerine 
getirdiğinde ödüllendirilmelidir. 5.688 2.844 2.535 0.081

Kız çocuklarına sorumluluklarını anneleri 
vermelidir. 1.713 0.856 0.551 0.577

Erkek çocuklarına sorumluluklarını 
babaları vermelidir. 4.208 2.104 1.369 0.256

Çocuklar kendi sorumluluklarını bilmelidir. 29.334 14.667 13.818 0.000** 1-3, 2-3
Ebeveynler sorumluluk vermede sert tavır 
almalıdır. 20.820 10.410 4.431 0.013* 1-3

Sorumluluklar çocukların her zaman yap-
ması gereken işler haline dönüştürülmelidir. 1.360 0.680 0.500 0.607

**p<0.01 *p<0.05 1: 850 TL ve daha az 2: 851-3000 TL 3:3001 TL ve daha çok
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Tablo 5’de görüldüğü gibi evle ilgili işlerde 
sorumluluk verilmesine ilişkin görüşlere ailenin 
aylık ortalama gelir miktarının etkisi incelendi-
ğinde; “evle ilgili işlerde iş bölümü yapılmalıdır” 
(F=3.672, p<0.05) ve “çocuğun ev işlerinde yer 
alması deneyim ve disiplin açısından önemlidir” 
(F=3.819, p<0.05) ifadelerinde ailenin aylık orta-
lama gelir miktarının etkili olduğu belirlenmiştir. 
Bu ifadelerde hem ailesinin aylık ortalama gelir 
miktarı 850 TL ve daha az bireylerle 851-3000 TL 
arasında olanlar, hem de ailesinin aylık ortalama 
gelir miktarı 850 TL ve daha az bireylerle 3001 
TL ve daha çok olanlar arasında ilişki bulunmuş-
tur. “Çocukların ev işlerini öğrenmek istemesi 
hoşa giden bir durumdur” (F=8.482, p<0.01) 
tüm gelir grupları ile ilişkilidir. “Çocuğa verilen 
sorumluluklar sürekli görev haline getirilmelidir” 
(F=3.545, p<0.05)  ve “ebeveynler sorumluluk 
vermede sert tavır almalıdır” (F=4.431, p<0.05) 
ifadeleri istatistiksel olarak önemlidir ve ailesinin 
aylık ortalama gelir miktarı 850 TL ve daha az 
bireylerle 3001 TL ve daha çok olanlar arasında 
ilişki saptanmıştır. “Ailede yaşı en büyük çocuğa 
daha çok sorumluluk verilmelidir” (F=6.504, 
p<0.01) ifadesi de istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur ve ailesinin aylık ortalama gelir 
miktarı 850 TL ve daha az bireylerle 851-3000 
TL arasında olanlar arasında ilişki olduğu be-
lirlenmiştir. “Çocuklar kendi sorumluluklarını 
bilmelidir” (F=13.818, p<0.01) ifadesinde hem 
ailesinin aylık ortalama gelir miktarı 850 TL ve 
daha az bireylerle 3001 TL ve daha çok olanlar 
arasında, hem de 851-3000 TL arasında olan 
bireylerle 3001 TL ve daha çok olanlar arasında 
anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.01).

Yapılan bir araştırmada, çocukların sorumluluklarını 
yerine getirmesinin ailelerin %95.7’si tarafından 
çok önemli olarak ifade edilmiştir. Çocukların 
sorumluluklarını yerine getirmesinin cinsiyet, yaş 
grubu ve eğitim düzeyi açısından bir farklılığının 
olmadığı bulunmuştur (Anonim, 2010).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

İlköğretim düzeyindeki (7-14 yaş) bireylerin evle 
ilgili işlere katılma durumunun incelenmesi amacı 
ile planlanan ve yürütülen bu araştırmanın sonuç-
larına göre; araştırma kapsamına alınan bireylerin 
yarıdan çoğu kadın, üçte biri yüksekokul mezu-
nu ve büyük çoğunluğu evlidir. Çoğunluğunun 
ailesi 4-6 kişiden oluşmaktadır ve yarıdan biraz 
fazlasının ailesinin aylık ortalama gelir miktarı 
851-3000 TL’dir.

Araştırma kapsamına alınan bireylerin evle ilgili 
işlerde iş bölümü yapılmasına, yapılan işlerde 
çocuklara basit sorumluluklar verilmesine, çocuğa 
verilen işlerin onun bedensel ve zihinsel gelişimine 
uygun olmasına katıldığı belirlenmiştir. Çocuğa 
verilen sorumlulukların sürekli görev haline ge-
tirilmesine ve ebeveynlerin sorumluluk vermede 
sert tavır almasına bireylerin katılmadığı; çocuğa 
verilecek sorumlulukları eşlerin birlikte kararlaştır-
masına ve sorumlulukların çocukların her zaman 
yapması gereken işler haline dönüştürülmesine 
bireylerin katıldığı bulunmuştur. Evle ilgili işlerde 
sorumluluk verilmesine ilişkin görüşlere cinsiyetin 
etkisi incelendiğinde; erkeklere kıyasla kadınların 
çocuğun ev işlerinde yer almasını deneyim ve 
disiplin açısından daha önemli bulduğu, ancak 
diğer ifadelerde cinsiyetler arasında farklılık olma-
dığı belirlenmiştir. Evle ilgili işlerde sorumluluk 
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verilmesine ilişkin görüşlerin hiçbirinde bireyin 
çalışma durumunun etkili olmadığı saptanmıştır.

Evle ilgili işlerde sorumluluk verilmesine ilişkin 
görüşlere eğitim durumunun etkisi incelendiğinde; 
çocukların ev işleri yerine okulu ile ilgilenmesinin, 
erkek çocuklarına sorumluluklarını babalarının 
vermesinin ve sorumlulukların çocukların her 
zaman yapması gereken işler haline dönüştürül-
mesinin bireylerin eğitim durumundan etkilendiği 
ve ilkokul mezunu ya da daha düşük eğitimli 
bireylerle yüksekokul mezunu bireyler arasında 
ilişki olduğu saptanmıştır. Evle ilgili işlerde so-
rumluluk verilmesine ilişkin görüşlere ailenin aylık 
ortalama gelir miktarının etkisi incelendiğinde; 
çocuğa verilen sorumlulukların sürekli görev haline 
getirilmesinin ve ebeveynlerin sorumluluk vermede 
sert tavır almasının ailenin aylık ortalama gelir 
miktarı ile ilişkili olduğu ve bu ilişkinin ailenin 
aylık ortalama gelir miktarı 850 TL ve daha az 
bireylerle 3001 TL ve daha çok olanlar arasında 
olduğu saptanmıştır. Ailede yaşı en büyük çocuğa 
daha çok sorumluluk verilmesinde ise ailesinin 
aylık ortalama gelir miktarı 850 TL ve daha az 
bireylerle 851-3000 TL arasında olanlar arasında 
ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Elde edilen bu sonuçlara göre;

•	 İlköğretim çağındaki bireylerin evle ilgili iş-
lerde sorumluluk alması konusunda ailelerin 
teşvik edici olması,

•	 Ailede iş bölümü yapılması, tüm aile birey-
lerine eşit sorumluluklar verilmesi, 

•	 Evle ilgili işlerde sorumluluk verilmesi ko-
nusunda bireyler arasında cinsiyet ayrımı 
yapılmaması,

•	 Evle ilgili işlerde sorumluluk verilirken eşlerin 
birlikte karar vermesi,

•	 Tüm sorumluluğu ebeveynlerin üstlenmesi 
yerine, çocukların kendi sorumluluklarını 
öğrenmesinin sağlanması,

•	 Ailelerin evde işle ilgili sorumluluk verilirken, 
çocukların bedensel ve zihinsel gelişim düzeyleri 
göz önüne alınarak ve beceri kabiliyetlerini 
geliştirmek amacıyla çocuğun yaşına uygun 
sorumlulukların verilmesi,

•	 Bu doğrultuda çocukların gelişimi konusunda 
ailelerin eğitim almaları önerilebilir.

•	 Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve 
üniversitelerin ilgili bölümlerinde evle ilgili 
işlerde sorumluluk verilmesine ilişkin konu-
ların yer alması,

•	 Yerel yönetimler tarafından evle ilgili işlerde 
sorumluluk verilmesine ilişkin eğitim prog-
ramlarının düzenlenmesi ve bu programlara 
ilköğretim çağında çocuğa sahip ailelerin 
katılımının sağlanması,

•	 Yazılı ve görsel medyada, evle ilgili işlerde 
sorumluluk verilmesine ilişkin konuların yer 
alması ve bu konuların uzmanlarca ele alınması,

•	 Evle ilgili işlerde sorumluluk verilmesine 
ilişkin konularda çeşitli internet sitelerinin 
oluşturulması ve bireylerin bu siteleri takip 
etmeleri önerilebilir.
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Özet

Ninniler, çocuğu uyutmak amaçlı söylenen türküler 
olarak tanımlanmaktadır. Ninniler aynı zamanda, 
en az iki-üç aylıktan üç- dört yaşına kadar annenin 
çocuğuna, onun kucağında veya beşikte sallayarak 
daha çabuk ve kolay uyutmak, ağlamasını durdur-
mak için bir beste ile söylediği mâni türünde bir 
dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür. Bu 
araştırmanın amacı, Türk Kültürünün önemli sözlü 
anlatımlarından olan ninnilerin çocuk eğitimindeki 
önemimi ortaya koymaktır. Araştırma nitel bir 
çalışmadır. Araştırmanın verileri, çocuk, genç ve 
yetişkinler ile yapılan bireysel görüşmelerde,  baş-
kalarından duyulan veya kullanılan ninniler ile elde 
edilmiş, konularına göre metin analizleri yapılarak 
ninnilerde yer alan eğitimle ilgili kavramların be-
lirlenmesine çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda 
ninnilerin çocukları uyutmak, dinlendirmek, pasif 
hale getirmek ve onların ağlamasını durdurmak 
gibi bir fonksiyonu olmasının yanı sıra çocukların 
dil, zihinsel ve sosyal duygusal gelişimlerine ve 
öz bakım becerilerine önemli katkılar sağladığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ninni, Çocuk Eğitimi, Ço-
cuk Gelişimi

Abstract

Lullabies are defined as folk songs sung with the 
aim of putting babies to sleep. At the same time, 
lullabies are type of a folk song which is composed 
of a poem type stanza which is song by mothers with 
a composition in order to put their babies to sleep 
easier and quicker in their arms or by rocking the 
baby or stop the baby from crying from the time the 
baby is at least two-three months old up to the time 
the child is three-four years old.  The aim of the study 
is to put forth the importance of lullabies, one of the 
most important oral narratives, in child education. 
The study is qualitative. The research data has been 
obtained through lullabies which are song or heard 
from others and mentioned in personal interviews 
carried out with children, teenagers and adults. By 
doing content analysis according to subjects, it is 
aimed to determine the concepts about education 
in the lullabies. As a result, it is concluded that in 
addition to lullabies’ functions of putting babies 
to sleep, relaxing them, making them passive and 
stopping them from crying, they have important 
contributions to children’s language, cognitive and 
social emotional development and self-care skills. 

Key Words: Lullaby, Child Education, Child 
Development

TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ NİNNİLERİN ÇOCUK EĞİTİMİ 
AÇISINDAN İNCELENMESİ  

ANALYSIS OF LULLABIES IN TURKISH CULTURE IN TERMS OF 
CHILDREN EDUCATION

Yücel GELİŞLİ1, Elçin YAZICI2

1Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
2Milli Eğitim Bakanlığı
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I.GİRİŞ

Ninniler, çocuğu uyutmak amaçlı söylenen 
türküler olarak tanımlanmaktadır. Ninniler aynı 
zamanda, en az iki-üç aylıktan üç- dört yaşına 
kadar annenin çocuğuna, onun kucağında veya 
beşikte sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak, 
ağlamasını durdurmak için bir beste ile söylediği 
mâni türünde bir dörtlükten meydana gelen bir 
çeşit türküdür (Karakaya, 2004: 46; Farsakoğlu, 
2006: 11; Çanlı, 2007: 45-46; Kabadayı, 2009: 
278). Anadolu Türkçesindeki ninniyi, Azeri 
Türkleri “laylay”, Kerküklüler “leyley”, Kazan 
Türkleri “bişik cırı”, Türkmenler “hudi-havdu”, 
Özbekler “alla”, Kazak Türkleri “eldiy-beşik cırı”, 
Kırgız Türkleri “aldey beşik ırkları” şeklinde ifade 
etmektedir (Farsaklıoğlu,2006: 10).

Ninni konusunda yapılan araştırmalar incelen-
diğinde, ninninin üç ayrı bakış açısına göre 
tanımlandığı görülmektedir. Bu farklı bakış 
açılarına göre yapılan tanımlar; teknik tanımlar, 
fonksiyonel tanımlar ve bir de hem teknik, hem 
de fonksiyonel (karma) tanımlar olarak nitelen-
dirilebilir. Ninnilerin sadece şekil özelliklerini 
içeren tanımları, teknik tanımlar; yalnızca kullanım 
alanında açıklama yapılan tanımları, fonksiyonel 
tanımlar; her iki konuyu da kapsayan tanımları 
ise, karma (teknik-fonksiyonel) tanımlar olarak 
değerlendirilmektedir (Farsakoğlu, 2006: 12). 
Genel anlamıyla ninniler, annelerin veya diğer 
yakınların genellikle bebeği uyuturken bazen 
de onu sevip oyalarken, kendilerine has ezgi ile 
söyledikleri, çoğu kez söyleyenin çocuk hakkın-
da dilek ve umutlarını yansıtan, ayrıca çocuğun 
ve söyleyenin o andaki durumlarını yansıtan, 
genellikle dörtlüklerden oluşan, başlarında ve 
sonlarında ahengi tamamlayan, dolgu ve klişe 

sözler ihtiva eden halk edebiyatı mahsulleridir 
(Farsakoğlu, 2006: 14; Artun, 2008: 5; Aka, 2010: 
39; Yavuz, 2010: 55; Toker, 2011: 25).

Ninniler, çocuğun uzun ömürlü olması, nasibinin 
bol olması, nazar ve hastalıklardan korunması, 
bebeğin ağlamaması, uslu olması, çabuk büyü-
mesi, gelin ya da damat olması dileği, çocuğun 
gelecekte mutlu olması dileklerini içeren do-
ğaçlama söyleyişlerdir. Ninnilerde yerel öğeler, 
gelenek ve görenekler, tarihî ve toplumsal birçok 
konu bulunur. Ninniler çeşitli zaman birimlerinde 
kuşaktan kuşağa devredilip aktarılan, ezgileri 
yönüyle çocukları etkileyen ürünlerdir. Ninniler, 
söylendikleri toplumun kültürünü yansıtmışlardır. 
Ninnileri içerik yönünden incelediğimizde dilek, 
temenni, sevgi, ilgi, şikâyet, üzüntü, ayrılık, gur-
bet, vaat, tehdit ve korkutma konularının sıkça 
kullanıldığı görülmektedir. Ninnilerin büyük bir 
bölümü dilek ve temenni içerir. Ninnilerde yerel 
öğeler, âdet ve gelenekler ile tarih ve sosyal bir-
çok özelliklerle karşılaşılmaktadır (Artun, 2008: 
5; Köseler, 2008: 238; Kabadayı, 2009: 278; 
Değirmencioğlu, 2010: 148). 

Ninniler edebiyat içinde çeşitli şekillerde sınıf-
lanmaktadır. Öncelikle, sözlü edebiyat geleneğine 
dayandığı için halk edebiyatı içinde yer almaktadır. 
Edebiyat bilimciler ninnileri halk edebiyatı içinde 
çeşitli kapsamlarda incelemişlerdir: Çocuklar 
için söylenen şiirler çocuk edebiyatına dâhil 
edildiğine göre ninniler çocuk edebiyatı içinde 
yer alan çocuk şiiri kapsamına sokulabilmektedir. 
Bu nedenle ninniler çocuk edebiyatına malzeme 
olacak halk kültürü ürünlerindendir (Karakaya, 
2004: 46).
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Yeni doğan için en erken okul deneyimi olan şi-
irsel halk edebiyatı ürünlerinin en önemlilerinden 
birisi olan ninniler; anne ile çocuğun, ahengini, 
birliğini, yakınlığını ve uyumunu sağlayan, tarih 
boyunca hemen her toplumda var olmuş müzik 
değeri taşıyan edebi örnektir. Ninniler çok yönlü 
işleve sahip oldukları için konuları da çeşitlilik 
göstermektedir. Ninnilerin konusu bebek veya 
çocukla, çocuğun yakınlarıyla, evde bulunan 
kişilerle, o anda evde oluşan durumlarla veya 
olayla ilgili olabilmektedir. Ninnilerin oluşumunda 
daha çok annelerin ruhsal durumları, yaşadıkları 
olaylar, çocuğa duyulan özlemler etkili olmaktadır 
(Karakaya, 2004: 46; Artun, 2008: 5; Kabadayı, 
2009: 278; Kurtuluş, 2010: 49; Aka, 2010: 39; 
Can, 2010: 354; Çek-Cansız, 2011: 65; Toker, 
2011: 26).

Anne mırıldandığı ninnilerde beklentilerini, acıla-
rını, kaygılarını, sorunlarını, güven ve umutlarını 
ifade etmektedir. Böylece ninniler hem şiirsel 
özellikler hem de annenin bilgi, deneyim ve 
ruhsal durumunu içermektedir. Bu nedenle tüm 
ninniler annenin yaşamından izler taşımaktadır. 
Hem yaşanan önemli olaylar hem de annenin 
ninni söyleme anında fiziksel durumu ve buna 
bağlı duygusal durumu ninninin konusunu, 
işlevini ve yapısını belirlemektedir. Bu içerik, 
ninnilerle çocuğa aktarılmakta ve çocuğun zih-
ninde depoladığı ilk bilgileri oluşturmaktadır. 
Bebek dünyaya geldikten sonra ilk paylaşımlarını 
annesi vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Anne ve 
bebek arasında bu etkileşim biçimi anadili geli-
şiminin ilk ve somut göstergesidir. Bu etkileşim 
aynı zamanda çocukta gelişmekte olan dinleme 
becerisinin temelini oluşturmaktadır.  Dinleme, 
alma ve iletme şeklinde gerçekleşecek olan bu 

sürecin ilk basamağı annenin bir ezgiyle söy-
lediği ninniyle başlamaktadır. Anne şefkati ve 
sevgisiyle yoğrulan ninnilerle çocukta sevgi ve 
hoşgörünün temellerini atmaktadır. Kısaca anne 
kendi anlayışına göre çocuğunu ninnilerle eğit-
mektedir (Demir, 2008: 228; Güneş, 2010: 29; 
Yavuz, 2010: 54; Çek-Cansız, 2011: 65; Toker, 
2011: 26).

Temel dil becerilerinin kazandırılıp geliştirilme-
sinde ninni ilk kullanılan pedagojik malzemedir. 
Ninniler yumuşak bir ezgiyle söylendiğinden bebeği 
rahatlatıcı etkiye sahiptir. Yavaş ilerleyen ritmi, 
tekrarlayan yapısı ve duygusal sözleriyle çocukta 
stresi azaltmakta ve uykuyu kolaylaştırmaktadır. 
Çocuk için ninni, uykuya hazırlanma sesidir. 
Bu ses stresi azaltmakta ve nefes alıp vermeyi 
düzenlemektedir. Rahatlama neticesinde çocuk, 
anne ya da kendisine bakan kişiye karşı temel 
güven duygusu da kazanmış olacaktır. Ninnilerin 
görünüşte bebekleri uyutmak, dinlendirmek ve 
pasif hâle getirmek gibi bir fonksiyonu olduğu 
düşünülse de aslında, yeni doğanın dil, düşünce, 
müzik/ritmik, sosyal, kişilik gelişimlerini şekil-
lendiren ilk öğrenci/öğretmen deneyimi olduğu 
çıkarılabilmektedir. Ninnilerde dil uyumu sağlamak 
için çeşitli söz sanatlarından, ölçü ve uyaktan ya-
rarlanıldığı, bu nedenle de anadilin güçlenmesine 
önemli katkılar sağladığı söylenebilir (Kabadayı 
2009: 278;  Çek-Cansız, 2010: 50; Güneş, 2010: 
29; Kurtuluş, 2010: 47; Toker, 2011: 26).

Ninni metinlerine bakıldığında, Türklerin eğitime 
daha beşikte başladığı görülmektedir. Sade bir dille 
ve seçme kelimelerle söylenmesi, Türkçesinin 
son derece sade, arı ve duru kullanılması, ana 
dili öğretimi ile ilgilidir. Ayrıca Türkçenin temel 
kurallarının, kavram ve terimlerin detaylı bir bi-
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çimde ninnilerin içinde yer aldığı görülmektedir 
(Demir,2008; 226).

Ninniler topluma ait değerlerin de nesilden nesile 
aktarılmasını sağlamaktadır. Bir dili iyi öğrene-
bilmek ya da öğretebilmek için, o dille ortaya 
konan ve o dilin konuşulduğu topluma ait kültürü 
yansıtan eserlerden yararlanmak gerekmektedir. 
Türk aile yapısı, örf, âdet ve gelenekleri, dini 
inanış, yaşam şartları, aile içindeki ilişkiler, be-
beğe duyulan sevgi ve daha pek çok şey ninniler 
vasıtasıyla çocuklara aktarılmaktadır. Ninnilerin 
ezgisinden, aile ortamındaki konuşmaların tonu-
na kadar her şey çocuğun dinleme ve konuşma 
becerisini etkilemektedir. Dinleme bebeklerde 
ilk öğrenme kanalıdır. Bebekler anne karnında 5. 
aydan itibaren dışarıdan gelen sesleri dinlemek-
tedir. Ninniler ve konuşmalar bebekte dinleyerek 
öğrenmeye yardım etmektedir Özellikle annenin 
sözleri bebeğin geleceği açısından çok önemli 
olmaktadır. Beşikte ninniler söylemek, yumuşak 
sesli konuşmalar yapmak, yemekte, banyoda, 
uyumadan önce konuşmak bebeğin gelişimini 
olumlu yönde etkilemektedir. Bebeğin çeşitli 
sözcükler duyması, annesinin söylediği ninnileri 
ve ninnilerde tekrarlanan sözcükleri defalarca 
dinlemesi, bir uyarıcı olmakta ve beynin çoğu 
bölümünü harekete geçirmektedir. Bu durum 
bebekte dil ve zihin gelişimini hızlandırmakta-
dır. Bu doğrultuda çocuklar içinde bulundukları 
çevrenin yapısını kavramış olmaktadır  (Güneş, 
2010: 28-31; Toker, 2011: 26).

Ninnilerde, dil uyumunu sağlamak için ölçü ve 
uyaktan, çeşitli söz sanatlarından yararlanıldığı 
bu nedenle de anadilin güçlenmesine önemli 
katkılar sağlamaktadır. Anadili öğretimi açısından 
düşünüldüğünde ise çocuğun sözcük dağarcığına 

yeni sözcükler eklenmektedir ve çocuk bu söz-
cüklerle yaşam arasında bağ kurmaktadır. Ayrıca 
çocuk içinde yaşadığı toplumun maddi manevi 
yapısı hakkında bilgi edinmektedir. Bu durum-
da değerlerin aktarımı da sağlanmış olmaktadır 
(Kabadayı, 2009: 280; Toker, 2011: 27).

Çocuklar ilk aylardan itibaren müziğe ilgi duymak-
tadır. Bu ilgi, annesinin söylediği ninni ile başla-
makta, gitgide çevreden, radyodan, televizyondan 
duyduğu, evde-okulda-sokakta duyup, öğrenip 
söylediği müziklerle beslenmektedir. Zamanla 
çocuklar duydukları ezgileri, melodileri akıllarında 
tutup tekrarlamaya başlamaktadır. Bu aşamalarda 
çocuklara ninniler söylemek, sözcüklerin melodik 
ve ritimsel yapılarını keşfetmeyi ve sözcükleri ses 
yoluyla tanımayı kolaylaştırmaktadır. Ninnilerdeki 
seslerin zenginliği, sözlerin ritmi ve müzikal yapısı 
sözlü kodlamaları kolaylaştırmaktadır. Böylece 
anlama, zihinde yapılandırma ve öğrenme daha 
kolay olmaktadır. Kısaca ninniler çocukta müzik 
kulağını geliştirmenin yanı sıra aynı zamanda nin-
niler okuma yazma öğretimine de önemli katkılar 
sağlamaktadır (Karakaya, 2004: 54; Kabadayı, 
2009: 282; Güneş, 2010: 35; Coşkuner, 2011: 1). 
Ninniler ile ilgili yapılan çalışmalarda; ninnilerin 
dil ve zihin gelişimine, değerlerin aktarımındaki 
rolüne, müzikal duyarlılığın gelişimine ve okuma 
yazma farkındalığını destekleyici rolüne vurgu 
yapılmıştır. Bu çalışmada ninnilerin çocukların 
gelişim alanlarına etkisi nedir? sorusuna yanıt 
aranmıştır. 

Amaç

Bu araştırmanın amacı Türk Kültürünün önemli 
sözlü anlatımlarından olan ninnilerin çocuk eği-
timindeki önemimi ortaya koymaktır.
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2.YÖNTEM

Bu araştırma, Türk Kültürünün önemli aktarım 
araçlarından biri olan ninnilerin, söylendikleri 
bölgede görüşme yoluyla elde edilmesi ve derlenen 
ninnilerin analiz edilmesi ile veriler toplandığı 
için nitel bir çalışmadır. 

2.1. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubu, 2012-2013 yılları 
arasında Konya ili, Ilgın ilçesinde yaşayan ve 
yaşları 10-87 arasında değişen çocuk, genç ve 
yetişkinlerden oluşmaktadır. Çalışma grubunun 
seçiminde örnekleme seçim yöntemlerinden 
tesadüfî yöntem kullanılmıştır. Araştırma konusu 
olan ninniler, Konya ili, Ilgın ilçesinin merkez 
ve köylerinden derlenmiştir.

2.2.Verilerin Analizi

Çalışmanın verileri, çocuk, genç ve yetişkinler 
ile yapılan bireysel görüşmelerde,  başkasından 
duyulan veya kullanılan ninniler ile elde edilmiştir. 

Görüşmelerde bireylere, “çocuklar için kullan-
dığınız veya çevrenizden duyduğunuz ninnilere 
örnek verebilir misiniz” sorusu sorularak birey-
lerin kullandıkları ninniler görüşme yöntemiyle 
derlenmiştir. Bireylerin söylemiş oldukları ninniler 
görüşmeci tarafından yazılı olarak kaydedilmiş, 
daha sonra analiz edilerek yorumlar yapılmıştır. 
Elde edilen veriler çocukların gelişim alanlarına 
göre temalar halinde analiz edilmiştir. 

3.BULGULAR VE YORUM

Ninnilerde çocukların eğitimine yönelik birçok 
bilgi, tutum ve davranışın yer aldığını görmek-
teyiz. Araştırma konusu olan 70 adet ninnide 
okul öncesi eğitimine yönelik gelişim alanlarında 
yer alan kazanımlara ilişkilendirilebilecek bilgi, 
tutum ve davranış eğitimine yönelik sözler metin 
analizleri ile belirlenmiştir.

Tablo 1’de, ninnilerdeki özelliklerin çocukların 
gelişim alanlarına göre dağılımına yer verilmiştir.

Tablo 1. Ninnilerdeki Özelliklerin Çocukların Gelişim Alanlarına Dağılımı

Gelişim Alanları Sayı Yüzde

Bilişsel Gelişim 30 42.86

Sosyal Duygusal Gelişim 66 94.29

Dil Gelişimi 65 92.86

Öz bakım Becerileri 30 42.86

Tabloda 1’de yer alan inceleme konusu ninni 

sayısı toplam 70’tir. Ninni analizlerinde gelişim 

alanları ile ilgili bilgi, tutum ve davranış eğitimine 

yönelik sözler, analiz edilen ninnilerde birden 

fazla olduğu için toplam alınmamıştır. Frekans 

ve yüzde hesaplamaları toplam ninni sayısı esas 

alınarak yapılmıştır.  İncelen toplam 70 adet ninni 
üzerinde yapılan analizler sonucunda 

belirlenen özelliklerin okul öncesi eğitim program-
larında yer alan gelişim alanlarına göre dağılımları 
verilmiştir. Buna göre incelenen ninnilerde yer 
alan özelliklerin; % 42.86’sinde bilişsel gelişim 
alanına, % 94.29’unde sosyal duygusal gelişim 
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alanına, % 92.86’sında dil gelişimine, % 42.86’sında 
da öz bakım becerilerine ait olduğu söylenebilir. 

Tablo 2’de incelenen ninnilerde bilişsel gelişim 
alanına girebilecek kavramların dağılımına yer 
verilmiştir.

Tablo 2. Bilişsel Gelişim Alanına Giren Kavramlar

Ninni Konu Analizi Sayı Yüzde

Hayvanlar 6 8.57

Vücut organları 5 7.14

Yiyecekler 4 5.71

Bitkiler 4 5.71

Mevsimler ve hava olayları 4 5.70

Zaman kavramı 3 4.29

Uzay 2 2.86

Yeryüzü şekilleri 1 1.43

Temel renkler 1 1.43

N=70

Tabloya göre ninnilerin % 8.57’sinde hayvan-
larla ilgili, % 7.14’ünde vücut organları ile % 
5.71’inde yiyecekler, % 5.71’inde de bitkilerle 
ilgili kavramlar yer almıştır. 

Örneğin; 

Ninni desem ne hal olur,
Bahar gelir gül olur,
Kuru ağaçlar meyvelenir,
Ninni kuzuma ninni.(Özmert,M)

Ninnide yer alan kavramlar incelendiğinde, 
mevsimler, ağaçlar, meyvelerin ağaçlarda ye-
tişmesi ilgili bilgileri çocuğa yansıtan sözcükler 
yer almıştır. 

Ninni nini ninni ninni

Ninni güzel bebek ninni
Bak işte akşam oldu
Her şeyin rengi soldu
Yum güzel gözlerini
Kes tatlı sözlerini.

Ninnide yer alan, “Bak işte akşam oldu, Her şeyin 
rengi soldu” cümlelerde zaman yer almaktadır. 

Yukarıdaki ninnilerde yer alan kavramlar çocukların 
bilişsel gelişimini desteklemeye yöneliktir. Bu 
kavramlar okul öncesi eğitim programlarında yer 
alan bilişsel gelişim alanına yönelik kazanımların 
kapsamında yer alabilecek kavramlardır.

Tablo 3’te incelenen ninnilerde, sosyal duygusal 
gelişim alanına girebilecek kavramların dağılımına 
yer verilmiştir.
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Tablo 3. Sosyal Duygusal Gelişim Alanına Giren Özellikler

Ninni Konu Analizi Sayı Yüzde

Olumlu davranış ve tutum oluşturma 15 21.43

Aile, akrabalık ve akrabalık ilişkileri 12 17.14

Değer ve inançlar 11 15.71

Cinsiyet eğitimi 6 8.57

Anne-baba, çocuk sevgisi ve saygısı 20 28.57

Vatan sevgisi 2 2.86

N=70

Tabloya göre ninnilerin % 28.57’sinde anne-baba, 
çocuk sevgisi ve saygısına, % 21.43’ünde olumlu 
tutum ve davranış oluşturma, % 17.14’ünde de 
aile ve akrabalık ilişkilerine, % 15.71’inde de 
değer ve inançlara yönelik sözcükler yer almıştır. 
Örneğin; 

Konya’nın yolu çukur
Şu halasuna gotant dokur
Ak elle yazı yazar
Bal dillerin Kur’an okur
Nenni kuzuma nenni (Yavuz, F).

Ninnide hem akrabalık ilişkilerini hem de inanç 
eğitimini kapsayan cümleler ve sözcükler yer 
almıştır. “Şu halasına gotant dokur ile akrabalık 
ilişkileri, bal dillerin 

Kur’an okur” cümlesi de inançları geliştirmeye 
yönelik cümlelerdir. Yine;

Ninnilerin nesine 
Oğlum oğlum oğlancık
Oğlum benim gök boncuk
Alır gider el kızıcık
Ağlar kalır anacık
Eeee kuzuma eee eee eee (Yıldırım, S).

Örneğinde de özellikle anne çocuk sevgisi işlen-
miş, evlilik sonucunda çocuğun evden ayrılması 
ile annenin üzüntüsü, “Alır gider el kızıcık, Ağlar 
kalır anacık” cümleleri ile ifade edilmiştir.

Yukarıdaki ninnilerde yer alan ifadeler, çocukların 
sosyal duygusal gelişim alanını desteklemeye 
yöneliktir. Bu kavramlar okul öncesi eğitim 
programlarında yer alan sosyal duygusal gelişim 
alanına yönelik kazanımların kapsamında yer 
alabilecek özelliklerdir.

Tablo 4’te incelenen ninnilerde, dil gelişim alanına 
girebilecek becerilerin dağılımına yer verilmiştir.
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Tablo 4. Dil Gelişim Alanına Giren Beceriler

Ninni Konu Analizi Sayı Yüzde

Okuma yazma farkındalığı 4 5.7

Mesleki farkındalık 1 1.43

Müziksel farkındalık 2 2.86

Günlük hayatta kullanılan araç gereç farkındalığı 5 7.14

Ses farkındalığı                         53          75.71

N=70

Tabloya göre ninnilerin % 75.71’inde ses farkın-
dalığı, % 7.14’ünde günlük hayatta kullanılan 
araç-gereç farkındalığı, % 5.7’ sinde okuma 
yazma farkındalığı oluşturmaya yönelik beceriler 
yer almıştır. Örneğin; 

Ağlamasın arsız olur
Bağırmasın huysuz olur
Hep gülüp eğlensin
Prenses olsun prenses
Eeee.eeee eeee…(Türüdü, H).

Ninnilerde yer alan “eeeeee eeee eee” sesleri 
çocukta ses farkındalığı oluşturmaya yöneliktir. 

Bebeğin beşiği şamdan 
Yuvarlandı düştü damdan
Babası gelir diyardan

Ninni bebek ninni yavrum (Ateş, A.)

Ninni de yer alan “şamdan, damdan, diyardan”  
sözcükleri kafiyeli (uyak) bir şekilde sıralanarak 
bebek veya küçük çocukta müzik kulağının ge-
lişmesini sağlamakta ve aynı zamanda müziksel 
farkındalığın temelini oluşturmaktadır.

Yukarıdaki ninnilerde yer alan ifadeler, çocukların 
dil gelişim alanını desteklemeye yöneliktir. Bu 
beceriler okul öncesi eğitim programlarında yer 
alan dil alanına yönelik kazanımların kapsamında 
yer alabilecek özelliklerdir.

Tablo 5’te incelen ninnilerde, öz bakım becerileri 
gelişim alanına girebilecek özelliklerin dağılımına 
yer verilmiştir.

Tablo 5. Öz bakım Becerileri Gelişim Alanına Giren Özellikler

Ninni Konu Analizi Sayı Yüzde

Temizlik eğitimi 6 8.57

Sağlıklı yaşam eğitimi 4 5.71

Temel ihtiyaçlar-beslenme eğitimi 9 12.86

Uyku eğitimi 11 15.71

N=70
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Tabloya göre ninnilerin % 15.71’inde uyku eğiti-
mine, % 12.86’sında temel ihtiyaçlar ve beslenme 
eğitimine, % 8.57’ sinde temizlik eğitimi oluş-
turmaya yönelik sözcükler yer almıştır. Örneğin; 

Dandini dandini destana
Emmi dayı çok bunda
Yatak yorgan yok bunda
Uyku da hiç yok bunda
E bebeğime eee eee eee (Yazıcı, N). 

Ninnisinde uyku eğitimine yönelik şikâyetlerin yer 
aldığı görülmektedir. Bu ninnide birçok amacın 
yer aldığı görülebilir. Yine diğer örnek;  

Evi süpürür toz eder 
Alttan alttan göz eder
Eli yüzü kir içinde 
Yıkamam diye naz eder (Korkmaz, F).

Bu ninni de de özellikle temizlik eğitimine yönelik 
sözcükler yer almıştır.

Yukarıdaki ninnilerde yer alan ifadeler, çocukların 
öz bakım becerileri gelişim alanını destekleme-
ye yöneliktir. Bu beceriler okul öncesi eğitim 
programlarında yer alan öz bakım becerilerine 
yönelik kazanımların kapsamında yer alabilecek 
özelliklerdir.

4.SONUÇ

Bu çalışmada Türk Kültürünün önemli sözlü 
edebi ürünlerinden olan çocuk ninnilerinin ço-
cuğun eğitimindeki önemi ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Araştırma bu amaç doğrultusunda 
planlanmış, doğrudan canlı kaynaklar, çeşitli 
belge ve kitaplar taranarak ninniler belirlenmiş, 
gelişim alanlarına göre metin analizleri yapılarak 

ninnilerde yer alan eğitimle ilgili kavramların 
belirlenmesine çalışılmıştır. 

Araştırma kapsamında incelenen toplam 70 adet 
ninni üzerinde okul öncesi eğitim programlarında 
yer alan gelişim alanlarına bakılarak yapılan ana-
lizler sonucunda belirlenen özelliklerin sırasıyla 
sosyal duygusal gelişim alanına,  dil gelişimine, 
bilişsel gelişim alanına ve öz bakım becerilerine 
ait olduğu söylenebilir.

Ninniler de yer alan hayvanlar, vücut organları, 
yiyecekler, bitkiler, mevsimler, hava olayları, 
zaman kavramı, uzay, yeryüzü şekilleri ve temel 
renkler gibi konular bilişsel gelişim alanında yer 
alan amaç ve kazanımları da kapsamaktadır. 
Örnek olarak; algıladıklarını hatırlama, zamanla 
ilgili kavramlar, olay ya da varlıkların özellik-
lerini söyleme ile ilgili amaç ve kazanımları 
kapsamaktadır. Bu durumlarda bebeklerde beynin 
çeşitli bölümlerini harekete geçirmekte ve beyin 
gelişimini hızlandırmaktadır. 

Ninniler de yer alan olumlu davranış ve tutum 
oluşturma, aile, akrabalık ve akrabalık ilişkileri, 
değer ve inançlar, cinsiyet eğitimi, anne-baba, 
çocuk sevgisi ve saygısı ve vatan sevgisi gibi 
özellikler sosyal duygusal gelişim alanında yer 
alan amaç ve kazanımları da kapsamaktadır. 
Örnek olarak; hoşgörü gösterme, toplumsal 
yaşamın nasıl sürdüğünü kavrama, farklılıklara 
saygı, başkalarının farklı özelliklerini kabul 
etme, kendini tanıma, duygularını fark etme ve 
çevredeki güzellikleri koruma ile ilgili amaç ve 
kazanımları kapsamaktadır. Bu amaç ve kazanım-
ları destekleyen sosyal ve duygusal alan ile ilgili 
beceriler, çocuğun ailesine ve sosyal çevresine 
olan uyumunu kolaylaştırmakta, okul başarısına 
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katkıda bulunmakta ve ileride bireylerle iletişim 
kurmasını kolaylaştırmaktadır. 

Ninniler de yer alan okuma yazma farkındalığı, 
mesleki farkındalık, müziksel farkındalık, günlük 
hayatta kullanılan araç gereçler ve ses farkındalığı 
gibi beceriler dil gelişim alanında yer alan amaç 
ve kazanımları da kapsamaktadır. Örnek olarak; 
sözcük dağarcığını geliştirme, sesleri ayırt etme, 
sesin geldiği yönü belirleme, ses bilgisinin farkında 
olma ile ilgili amaç ve kazanımları kapsamaktadır. 
Bu amaç ve kazanımları destekleyen dil gelişim 
alanı ile ilgili beceriler,  çocukta dil becerilerinin 
alt yapısını hazırlamakta ve hızlı gelişmesine 
katkı sağlamaktadır.

Ninniler de yer alan temizlik eğitimi, sağlıklı 
yaşam eğitimi, temel ihtiyaçlar-beslenme ve 
uyku eğitimi gibi özellikler öz bakım becerileri 
gelişim alanında yer alan amaç ve kazanımları da 
kapsamaktadır. Örnek olarak; temizlik kurallarını 
uygulama, sağlığı olumsuz etkileyen yiyecek ve 
içecekleri yemekten kaçınma, doğru beslenmenin 
önemini fark etme, dinlenme ilgili kurallara uyma, 

dinlenme ve uyku için belirlenen saate yatağına 
gitme ve yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda 
yeme ile ilgili amaç ve kazanımları kapsamaktadır. 
Bu amaç ve kazanımları destekleyen öz bakım 
becerileri gelişim alanı ile ilgili özellikler çocuğun 
bağımsız, yeterli ve kendine güvenen bir birey 
olmasını katkı sağlamaktadır.

Bu sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki hususlar 
önerilebilir;

•	 Annelere veya bakıcılara yönelik, ninnilerin 
çocuk gelişiminde ne kadar etkili olduğunu 
anlatan eğitim programları düzenlenebilir. 

•	 Annelere doğum öncesinden başlayarak ni-
telikli çeşitli ninniler öğretilebilir. Ninnilerin 
nasıl söyleneceğini gösteren ve bebeklere 
dinletilmek üzere çeşitli ninni kaset ve CD’leri 
hazırlanabilir.

•	 Türk Kültürünün önemli sözlü anlatımlarından 
olan farklı yörelere ait ninniler derlenerek uygun 
ninniler seçilebilir ve bu ninniler kullanılarak 
norm çalışması yapılabilir.
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Özet

Kadın eğitimi tüm Dünyanın öncelikli sorunların-
dan biridir. Genel olarak bakıldığında kadınların 
toplumsal cinsiyet eşitliği, temel insan haklarına 
sahip olma, eğitim olanaklarından eşit biçimde 
yararlanma, işgücüne katılım, sosyal güvenceye 
sahip olma, eşit ücret alma vb. pek çok sorunlarla 
karşı karşıya oldukları söylenebilir. Gelişmekte olan 
bir ülke olarak Türkiye de benzer sorunlarla karşı 
karşıyadır. Kadının eğitim almasına ve iş yaşamı-
na katılmasına yönelik olarak bazı ön yargılar ve 
olumsuz bakış açıları olduğu söylenebilir. Eğitim 
düzeyi düşük ve çoğunlukla vasıfsız işgücü özel-
likleri taşıyan kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği 
kapsamında bazı olumsuzluklarla karşı karşıya 
kaldıkları bir gerçektir. İşgücüne katılım düzeyi 
gerek Dünya ölçeğinde, gerekse AB ölçeğinde 
düşük olan kadınlarımızın küçük yaşlardan itibaren 
gerek genel eğitim, gerekse mesleki eğitim açısından 
gereken özenle yetiştirilmeleri toplumsal geleceğin 
planlanmasında öncelikli konulardan biri olmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Kadın Eğitimi, Kadın İşgü-
cü, Mesleki Eğitim, Kız Çocuklarının Eğitimi

Abstract

Education of women is one of the most important 
problems in the world. When considered in general, 
it is seen that women are confronted with many 
problems such as societal gender discrimination, 
possession of basic human rights, equality in 
education, social security and equal wage. As a 
developing country, Turkey should face similar 
problems. Though their influence is diminishing, 
there are still some prejudices about and negative 
perceptions of education of women and their 
participation in business life. In general, women 
are considered to have low level of education and 
features of unqualified workforce; hence, it is a fact 
that they are confronted some negative situations 
within the context of gender discrimination. When 
compared to both world and European Union ave-
rages, participation of women in workforce is low. 
In order to plan the future of the society, great care 
should be taken for the education and vocational 
training of all the citizens regardless of their gender. 

Key Words: Female Education, Female Workforce, 
Vocational Training, Education Of Girls

KADIN İŞGÜCÜNÜN MESLEKİ EĞİTİMİ1

VOCATIONAL TRAINING OF FEMALE LABOR FORCE

Mehmet TAŞPINAR
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

1 Bu makale 9-10 Mayıs 2013’te Ankara’da “Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Arttırılması 
Projesi (KEP) kapsamında düzenlenen uluslararası konferansta bildiri olarak sunulmuştur 
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GİRİŞ

Kadın eğitimine yapılan yatırım toplumsal gelece-
ğin bir anlamda garanti altına alınması anlamına 
gelmektedir. Bu nedenle kız çocuklarının eğitimi 
tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizin de üzerin-
de titizlikle durduğu bir konu olmuştur. Eğitim 
düzeyi düşük özgüveni yetersiz, birey olabilme 
niteliklerinden yoksun kadının geleceğin neslini 
bir anne olarak yetiştirme konusunda da zafiyetler 
gösterebileceği söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında 
öncelikle kız çocuklarının eğitiminden başlaya-
rak, genel anlamda kadının eğitimine ve meslek 
sahibi olarak toplumsal işbölümüne katılmasını 
sağlamaya çalışmak öncelikli olarak ele alınması 
gereken bir konudur. Bu açıdan öncelikle kadına 
yönelik mevcut durumu ortaya koyacak genel 
verileri incelemekte yarar vardır. 

Kadına Yönelik Genel Veriler

Kadına yönelik genel verilere bakıldığında önemli 
sorunlar olduğu görülmektedir. Buna göre Dünya 
genelindeki temel bulgular şöyle özetlenebilir 
(ILO, 2010; Külahçı, 1984; Sattar, 2011).

 Okuma yazma bilmeyen her üç kişiden iki-
si kadındır

 Afrika ve Asya’da kadınların % 80 i oku-
ma yazma bilmemektedir.

 Dünya’da işgücünün 1/3 ünü kadınlar oluş-
turmaktadır.

 Gelişmekte olan ülkelerde köy kadınları yi-
yecek üretiminin % 50 sini karşılamaktadır.

 Kadınlar erkeklerden %40-60 daha az ka-
zanmaktadırlar.

 Kadınlar Dünya’daki gelirin ancak 
1/10’unu alabilmektedir.

 Kadınların sahip oldukları mal varlığı 1/100 
oranındadır.

 Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını kadınlar 
oluşturmaktadır.

 Kadınlar yaşlılık dönemlerinde yoksulluk 
riskini erkeklere göre daha fazla yaşamak-
tadırlar

 Türkiye’de çalışan kadınların % 60’ı sosyal 
güvenlik kapsamı dışında (Erkekler % 39) 
çalışmaktadır.

Görüldüğü gibi her şeyden önce kadınların temel 
insan hakları bağlamında önemli sorunlarla karşı 
karşıya oldukları ortadadır. Öncelikle eğitim 
olanaklarından yeterince yararlanamamaktadırlar.  
İşgücüne katılım oranları da düşük olan kadınların 
daha çok tarım sektöründe çalıştıkları görül-
mektedir. Emeklerinin karşılığı olan ekonomik 
gelirleri elde edemedikleri, sosyal güvencelerinin 
yeterince sağlanmadığı da ortadadır. Bütün bun-
lar tüm Dünya’da kadınların önemli bir cinsiyet 
ayrımcılığı sorunu ile yüz yüze olduğu gerçeğini 
ortaya koymakta ve ilk olarak kadınlara yönelik 
cinsiyet eşitliğini sağlayıcı sosyal politikaların, 
özetle temel insan hakları bağlamında düzenle-
melerin yapılması gerektiğini göstermektedir. Bu 
düzenlemeler kadının sosyal yaşama ve dolayısıyla 
işgücüne katılım oranını da artıracaktır.

Kadının İşgücüne Katılımı

Kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük 
olduğunu gösteren uluslararası karşılaştırmalar 
ülkemizin bu açıdan iyi bir durumda olmadığını 
göstermektedir. Bu konudaki bulgular Şekil 1’de 
görülmektedir.
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Şekil 1: Cinsiyete Göre İşgücüne Katılım Oranı (2011)

Şekilde görüldüğü gibi 2011 yılı verilerine göre 
karşılaştırılan ülkeler arasında AB ülkelerinde 
erkekler % 70, kadınlar % 60 dolayında işgücüne 
katılmaktadır. Erkeklerde en yüksek işgücüne 
katılım oranı % 80 e yakın bir oranla İsviçre iken, 
kadınlarda en yüksek oran % 75 ile İzlanda’da 
görülmektedir. Türkiye ise karşılaştırılan ülkeler 
içinde kadınların işgücüne katılım oranı açısın-
dan % 25 dolayında bir oranla son sırada yer 
almaktadır (EUROSTAT, 2012). Son iki yılda 
bu oran bir ölçüde artmış, Ocak 2013 verilerine 
göre % 29.13 e ulaşmıştır (TÜİK, 2013). Ancak 
yine de uluslararası karşılaştırmalar açısından 
düşük durumdadır.

Türkiye’de hane halkı işgücü araştırması veri-
leri incelendiğinde, kadının iş yaşamına ilişkin 
dikkatle incelenmesi gereken bulgular ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin TÜİK tarafından yapılan 

araştırmaya göre (2009) aktif işgücüne katılmayan 
kadınların % 62,3’ü ev işleriyle uğraştıklarını 
belirtmekte, başka bir deyişle yaklaşık 12 milyon 
kadın ev hanımı olduğunu ifade etmektedir. Bu 
durum “ev hanımlığı” olgusunun bir çalışan 
kadın algısı oluşturmadığı biçiminde yorumla-
nabilir. Buna karşın çalışma çağındaki her dört 
kadından ancak biri iş yaşamına katılmakta olup, 
bunların yaklaşık yarısı da tarım sektöründe 
çalışmaktadır. İşgücüne katılım oranı düşük 
olan kadınların eğitim sistemine katılımlarını 
incelemekte yarar vardır.

Örgün eğitim sisteminde okullaşma oranları 
açısından kadınlar ve erkekler karşılaştırıldığında 
fazla bir olumsuzluk olmadığı söylenebilir. Tablo 
1’de eğitim kademelerine göre net okullaşma 
oranları görülmektedir. 
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Tablo 1. Milli Eğitim Göstergeleri  
(2011 – 2012 Eğitim-Öğretim Yılı

Eğitim Düzeyi Erkek 
(%)

Kadın 
(%)

İlköğretim 98,77 98,56

Ortaöğretim 68,53 66,14

Yüksek öğretim 35,59 35,42

Mesleki-teknik 
ortaöğretim

1.151,197 
öğrenci

939,023 
öğrenci

 (MEB, 2013).

Görüldüğü gibi ilköğretim orta öğretim ve yük-
seköğretimde birbirine yakın oranda okullaşma 
düzeylerine ulaşılmıştır. Diğer yandan cinsiyet 
eşitliği anlamında esas sorunun iş yaşamına 
katılım boyutunda olduğu söylenebilir. 

İş yaşamındaki kadınların eğitim durumları 
incelendiğinde ise yaygın bir şekilde ilköğretim 
düzeyi ön plana çıkmaktadır. Bu durum çalışan 
kadının eğitim düzeyinin oldukça düşük olduğunu 
göstermektedir. Bulgulara göre okuryazar olmayan 
kadınların % 17’sinin, yükseköğretim mezunu 
kadınların % 71’inin iş yaşamına katıldığı dikkate 
alınırsa kadın eğitiminin ne kadar önemli olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan okuryazar 
olmayan kadınların % 2,1’inin, yükseköğretim 
mezunu kadınların % 19,9’unun iş aradıkları 
belirlenmiştir (TÜİK, 2009). Bu durum ise eği-
tim düzeyi arttıkça iş gücüne katılma isteğinin, 
başka bir deyişle farkındalığın arttığı biçiminde 
yorumlanabilir. 

Kadın için çalışmanın ne anlam ifade ettiği konu-
sunda yapılan bir araştırmada da eğitimin önemini 
ortaya koyan sonuçlar elde edilmiştir. Aşağıda 
bu konuda ILO tarafından Ankara, Gaziantep ve 

Konya’da yapılan yapılmış bir araştırmanın nitel 
bulgularından bazıları sunulmuştur (ILO, 2010).

Kadının Bakış Açısı

Kadınların meslek sahibi olmanın onlar için ne 
anlam ifade ettiği konusundaki algıları oldukça 
önemlidir. Bu konuda ILO-İŞKUR projesi kapsa-
mında “Türkiye’de kadınlar için insana yakışır iş 
imkânları sağlanması yoluyla toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin gerçekleştirilmesine yönelik aktif işgücü 
piyasası politikaları” konulu bir araştırma yapılmış 
ve kadınların görüşleri nitel verilerle toplanmıştır. 
Bu araştırmada üç kesimden veri toplanmış ve  
(a) mesleksiz ev kadını olmak, (b) belirgin bir 
mesleği olmadan çalışan kadın olmak ve (c) mes-
lek sahibi kadın olmak ne anlama gelmektedir? 
biçiminde yöneltilen sorulara araştırmaya katılan 
kadınlar yanıtlar vermişlerdir. Yapılan araştırma 
sonucunda çarpıcı sonuçlar göze çarpmaktadır. 
Sözgelimi katılımcılardan bazılarının görüşleri 
aşağıda belirtilmiştir (ILO, 2010).

 “Mesleksiz ev kadını olmak” anlamı 

“Kayınvalidem veya kocam “sen eğitim almadın, 
hiçbir yeteneğin yok, dışarıda ne yapabilirsin ki? 
Nasıl para kazanabilirsin diyerek beni küçük gö-
rüyor. Bu durum beni çok üzüyor ve özgüvenimi 
azaltıyor”.

 “Meslek sahibi olmadan çalışan kadın” anlamı 

“Çalışıyorsunuz ama parayı kendinize ayıramı-
yorsunuz. Kocanız parayı alıyor. Siz çalıştığınızla 
kalıyorsunuz, karşılığında elinizde hiçbir şey 
olmuyor. Bu durum insanı yoruyor” (DPT, 2009).

 “Meslek sahibi bir kadın olmak” anlamı 
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“Daha iyi bir kariyere sahip olmak için kendini 
geliştirmeye çalışır. Herkes ona saygı duyar. 
Kocanın karşısında daha güçlü olur. Kendini 
iyi savunabilir.”

 “Hayatının her günü bir önceki günden farklıdır. 
Dinamik ve canlı bir hayatı vardır.” (DPT, 2009).

Kadınları toplumsal yaşama katmak, onu bir özne 
olarak görmek ve güçlendirmek için yapılması 
gerekenleri de bu araştırmada yer alan bir kadın 
katılımcı şöyle açıklamıştır. 

“Kadınlara özgüven ve farkındalık eğitimleri 
verilmeli. Ancak toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili 
toplumda da duyarlılık yaratılmalı. Katılımcılık 
önemli, kadın istihdamıyla ilgili kadınların görüş-
leri sorulmalı, bu çıkan önerileri arz boyutunda 
değerlendirmek gerekli ve bu değerlendirme 
sonrasında mesleki eğitimler planlanmalı. Arz 
talep eşleştirmesi önemli. Kadınların sesleri, 
nitelikleri mutlaka göz önünde bulundurulmalı”

Bu görüşlerden yola çıkarak bir değerlendirme 
yapmak gerekirse, eğitim düzeyi düşük olan kadın 
birey olabilme, kendini ifade edebilme, toplumsal 
işbölümüne katılabilme vb. açılardan da önemli 
sorunlar yaşayabilmektedir. Daha girişimci, top-
lumsal yaşamın bir parçası olabilmek, ekonomik 
özgürlüğünü kazanabilmek adına kadınların 
eğitiminin ve özellikle de mesleki eğitiminin ne 
kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak 
bu konuda aşılması gereken engeller olduğu da 
bir gerçektir. Bunlardan biri “yetersiz katılım 
çıkmazı” diye bilinen bir hipotezdir. 

Yetersiz Katılım Çıkmazı Hipotezi

Kadınların genel eğitim ya da mesleki eğitim 
almalarının önündeki engel olacak durumlardan 

biri “yetersiz katılım hipotezi” olarak açıklanabilen 
bir düşüncedir. Bu hipotezin temel gerekçesi kadı-
nın eğitimine yatırım yapmanın gerekli olmadığı 
gibi bir düşünceye dayanmaktadır (DPT, 2009).

Buna düşünceye göre kentte düşük eğitim düzeyine 
sahip kadınlar büyük ölçüde düşük ücretli ve çoğu 
zaman da kayıt dışı işlerde çalışabilmektedir. Bu 
kadınların işgücüne katılımlarını engelleyen sosyo-
kültürel gerekçeler de vardır. Yetersiz ücretlerle, 
uzun çalışma saatleri boyunca ve sosyal güvenceden 
yoksun çalışan bu kadınların bulundukları sosyal 
çevredeki algı “Görüldüğü gibi düşük ücretlerle 
ve uygun olmayan koşullarda iş ortamı vardır. Bu 
nedenle kız çocukları büyüdüklerinde bu tür bir 
ortamla karşılaşacaklarından, eğitim için yatırım 
yapmaya da gerek yoktur” biçiminde oluşabil-
mektedir. Oysa yapılan araştırmalar özellikle genç 
kızlar olmak üzere kadınların mesleki eğitimine 
yapılan yatırımların onların işgücü piyasasına 
katılımlarını artırdığı gibi aynı zamanda toplumsal 
cinsiyet eşitliğine katkıda bulunduğunu da ortaya 
koymaktadır (DPT, 2009). Bu nedenle yetersiz 
katılım çıkmazı algısının önüne geçilmesi ve 
kentin varoşlarındaki kız çocuklarının eğitimine 
önem verilmesi, özellikle de mesleki eğitime 
yönelik çalışmaların yapılması bir zorunluluktur. 

Kadının Mesleki Eğitimi

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler üretim süreçle-
rinde hızlı bir değişimi gündeme getirmektedir. 
Bu nedenle işgücü piyasasında yer alacak bi-
reylerin yetiştirilmesinde de bu değişime uygun 
politikalar izlenmelidir. Dünya piyasalarında var 
olabilme teknolojik gelişmelerle uyumlu, emek 
üretkenliği ve verimliliğe dayalı bir sektörel 
gelişmeyi sağlamayı ve buna uygun insan gücü 
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yetiştirmeyi gerektirmektedir. Özellikle kilit 
sektörlerdeki meslekler daha fazla bilgi temelli 
olup, yaratıcı düşünme, problem çözme bece-
rileri gelişmiş bireylerin istihdam edilebileceği 
bir gelişim göstermektedir. Bu nedenle öncelikle 
iyi bir temel eğitim almış olma gereği vardır. 
Başka bir deyişle daha donanımlı, daha üretken, 
düşünme becerileri gelişmiş bireylerin mesleki 
eğitime yönlendirilmesi gereği vardır. Türkiye’de 
ise bunun tam tersi bir gelişim gözlenmiştir. 
Son yıllarda olumlu gelişmeler olmakla beraber 
mesleki eğitime yöneltme açısından bir bakıma 
“son çare” algısı içinde değerlendirilmektedir. 
Bu durum elbette ki kadınların mesleki eğitime 
yönlendirilmesini de olumsuz etkilemektedir. 

Türkiye’de kadın eğitimi ve istihdamı açısından 
önemli bir unsur olan kırsal kesimden kente göç 
olgusu dikkate alındığında önümüzdeki dönemde 
kente göç eden nüfus içindeki kadınları bekleyen 
önemli sorun işgücüne katılım güçlüğüdür. Çünkü 
eğitim düzeyi düşük kadınlar kırsal kesimde ev 
işlerinde ve tarım sektöründe aile işçisi olarak 
çalışırken, kentte buna uygun bir yapı bulunmadığı 
için çalışma yaşamına katılımları güç olacaktır. 
Söz konusu kesim kentte yine vasıfsız işgücünün 
talip olduğu ve çoğu sosyal güvencesi olmayan 
düşük ücretli işlere talip olacaklardır. Bu durum 
hem toplumsal cinsiyet eşitliği, hem de işgücü 
piyasasında kadın emeğinin sömürülmesi gibi 
bir olumsuzluğun sürmesi anlamına gelmektedir. 
Öksüz (2007)’ün belirttiği gibi kentteki kadının 
erkeklere oranla daha fazla işsizlik riski ile karşı 
karşıya kalmasının temel nedeni eğitim düzey-
lerinin daha düşük olması ve işgücü piyasasının 
gerektirdiği niteliklere sahip olmamalarıdır. Kentte 
yaşayan kadınların eğitim düzeyleri arttıkça ve 

gerekli nitelikleri kazandıkça işgücüne katılım 
oranlarının hızla arttığı da gözlenmektedir. Bu 
durum kadın eğitimine ve sektörel ihtiyaçlara 
dönük mesleki eğitime önem verilmesi gerekti-
ğinin bir göstergesidir. 

Kadının istihdam edilebilirliğinin önündeki en-
gellerden biri - giderek etkisi her ne kadar azalsa 
da hala etkili olduğu bilinen - sosyo kültürel 
değerlerdir. Özellikle eğitim düzeyi düşük kadın-
ların ev dışında iş yaşamına katılmaları olumlu 
karşılanmamaktadır. Eğitim düzeyi düşük olan 
kadınlar, düşük ücretli, sosyal güvencesi olmayan 
işlere talip olmakta ya da ev hanımı olmayı tercih 
edebilmektedirler. Oysa eğitim düzeyi arttıkça 
daha bağımsız kararlar alabilme gücüne sahip olan 
kadın, yukarıdaki nitel bulgularda da belirtildiği 
gibi birey olabilme, özgüven kazanma açısından 
gelişim göstermekte ve iş yaşamına daha kolay 
katılabilmektedir. Bu durum kırdan kente göç eden 
kadınların eğitimine önem verilmesi gerektiğini 
ortaya koymaktadır. 

Konunun önemli bir boyutu da geleceğin an-
neleri olacak kız çocuklarının eğitimine önem 
verilmesi gereğidir. Çünkü geleceğin anneleri 
olacak kız çocukları yeterince eğitim alamazlar 
ise yukarıda sözü edilen tüm gerçeklerle karşı 
karşıya kalmaya adaydırlar. Eğer yeterli eğitimi 
ve mesleki eğitimi almazlar ise onlar da büyü-
düklerinde vasıfsız işgücü içinde yer alacaklar, 
emek sömürüsü ile karşı karşıya kalacaklar, 
birey olabilmeyi başaramayacaklardır.  Bunun 
sonucu olarak toplumsal cinsiyet ayrımcılığını 
bütün yönleriyle yaşayabilecekler, iş yaşamına 
katılmakta zorlandıkları için “yetersiz katılım 
çıkmazı” hipotezinin gereği olarak onlar da kendi 
kız çocuklarının eğitimine yatırım yapmanın 
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gereği ve getirisi olmadığını düşünerek kısır bir 
döngünün mimarı olacaklardır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Kız çocuklarının eğitimi toplumsal geleceğin 
önemli unsurlarından biridir. Kadının toplumsal 
yaşamda cinsiyet ayrımcılığı ile karşı karşıya 
kalmadan yaşaması ve kendini ifade edebilmesi 
isteniliyorsa öncelikle kız çocuklarının eğitimine 
önem verilmelidir. Her ne kadar örgün eğitime 
katılanlar açısından bakıldığında kadın ve erkek-
lerin okullaşma oranları açısından kadınlar adına 
olumsuz bir durum gözlenmese de bazı yörele-
rimizde kadınların oranının erkeklere göre daha 
düşük olduğu gerekçesiyle çeşitli kampanyalar 
düzenlenmiştir. Bunlardan biri MEB UNICEF 
işbirliği ile yapılan “Haydi Kızlar Okula” kam-
panyası olup, olumlu sonuçlar vermiştir. Aynı 
şekilde “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” gibi 
uygulamalar da kızlara ve kadınlara toplumsal 
iş bölümüne katılımlarını kolaylaştırıcı mesleki 
eğitim verilmesi de yararlı sonuçlar vermiştir. 
Bunun gibi uygulamalar yaygınlaştırılarak devam 
etmelidir. 

Kısa vadede alınması gereken acil önlemlerin 
başında özellikle az gelişmiş yörelerde özelikle 
kız çocuklarının genel eğitimine önem verilmesi 
olmalıdır. Bunun için tüm toplum kesimlerinin 
desteği alınmalı, medya etkin bir şekilde rol almalı, 
kamu spotları hazırlanmalı, bilinçlendirme etkin-
liklerine önem verilmeli kısacası kız çocuklarının 
eğitime katılmalarını engelleyici unsurlarla etkin 
mücadele edilmelidir. 

Okul çağı dışındaki kızların ve kadınların toplumsal 
yaşamın eşit bir bireyi olabilmeleri için özellikle 
yaygın eğitim ve mesleki eğitime önem verilmesi 

gereklidir. Kırsal kesimde ya da kentte iş gücüne 
katılmayan kadınların sektörel gelişmeler de dikkate 
alınarak iş bölümüne katılmalarını sağlayabilecek 
mesleki yaygın eğitime katılmalarını sağlayıcı 
stratejiler geliştirilmelidir. Bu kapsamda bölge-
sel sektörel gelişim, kadınların çalışabilecekleri 
öncelikli alanlar açısından araştırmalara dayalı 
stratejiler izlenmeli ve uygun mesleki eğitim 
programları uygulanmalıdır.

İşgücü piyasası içinde yer alan ve eğitim düzeyi 
düşük olduğu için pek çok olumsuzluk yaşayan 
kadınların ise “yaşam boyu eğitim” yaklaşımı 
kapsamında gerek kişisel gelişim,  gerekse iş başı 
eğitim uygulamaları ile niteliklerinin geliştirilmesi 
gereklidir. Bu amaçla yukarıda da belirtildiği gibi 
ihtiyaç analizine dayalı olarak işgücü piyasası-
nın beklentileri ile örtüşen programlara ağırlık 
verilmelidir.

İŞKUR’un uyguladığı işgücü yetiştirme program-
ları kapsamında kadın işgücünün yetiştirilmesi 
önceliği vazgeçilmeksizin sürdürülmelidir. Bu 
kapsamda kadına yönelik girişimcilik eğitimlerine 
özel önem verilmeli ve kendi işini kurmalarına 
teşvikler artırılarak devam ettirilmelidir. 

Kadının toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz 
kalmasının önemli bir nedeni de erkeklerin bu 
konudaki bilinç düzeyinin yetersiz olmasıdır. Bu 
nedenle erkeklere yönelik de kadının toplumdaki 
yeri bağlamında toplumsal farkındalık oluşturacak 
eğitimler verilmelidir. Bu doğrultuda hızlı yol 
alabilmenin yolu farkındalık eğitimlerine örgün 
eğitim programlarında yer vermenin yanı sıra 
sosyal medyanın da bu konuda etkin kullanılma-
sından geçmektedir. Kullanılacak kamu spotları 
küçümsenmeyecek olumlu etkilere yol açabilir. 
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Özet

Modern bilim ve teknolojide hızla meydana gelen gelişmeler 
geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılacağı ortamların günden 
güne azalmasına ve yeni nesil gençlerin gelişen teknolojiyle 
kendini sokaklardan eve, geleneksel oyunlardan elektronik 
alanın oyunlarına çektiği görülmektedir. Bu araştırma ilköğretim 
öğrencilerinin geleneksel çocuk oyunlarını oynama durumlarının 
ve etkileyen etmenlerin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. 
Araştırmanın örneklemini İzmir ilinde bulunan iki İlköğretim 
Okulunda 2010-2012 eğitim öğretim yıllarında öğretim gören 
ve araştırmaya katılmayı kabul eden 310 öğrenci oluşturmuştur. 
Araştırmada, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda 
geliştirilerek hazırlanan anket formu kullanılarak, öğrencilerin 
sosyo-demografik özellikleri, bilgisayar ve televizyon (TV) 
izleme durumları ve geleneksel çocuk oyunlarını oynama ve 
bilme durumları sorgulanmıştır. Verilerin değerlendirmesi SPSS 
programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 
yaygınlık ölçütleri (ortalama, sayı ve yüzde dağılımları, standart 
sapma, standart hata) ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmaya 
katılan öğrencilerin %63.3’ünün arkadaşları ile oyun oynamayı 
sevdiği, %29’unun futbol/basketbol/voleybol, %38.7’sinin günde 
1-2 saat,  %33.4’ünün okulda oyun oynadığı belirlenmiştir. Araş-
tırmaya katılan öğrencilerin %50.3’ü günde 1-2 saat televizyon 
izlemekte olup, %93.2’sinin bilgisayarının internete bağlı olduğu, 
günlük ortalama 1.4±0.9 saat internet kullandığı saptanmıştır. 
Öğrencilerin  %60’ından fazlasının körebe, saklambaç, yakan 
top, seksek, istop gibi oyunları oynadıkları; %70’inden fazlasının 
ise dönmece, çelik çomak, kemik, sekiz kuyulu taş, hacı yatmaz, 
yedi kiremit, sıçratan top; %90’undan fazlasının kazık, gömme 
çelik, dokuz kordol, pembe nine, ben çarşıya gittim, topal karga, 
patlangaç, yattı kalktı, kale, kasa kasa gibi oyunları bilmedikleri 
belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu, geleneksel 
oyunlarımızdan birçoğunu bilmemektedir. Çocuklara, kültürel 
değerlerimizi oyun aracılığıyla öğretebilir ve aynı zamanda bilişsel, 
psikososyal ve fiziksel gelişim alanlarına katkıda bulunabiliriz.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Çocuk, Geleneksel Oyun, 
Televizyon, İnternet

Abstract

Rapid changes in science and technology in a global world have also 
caused a decline in the diversity of occasions where children play traditional 
child games and an incredible increase in the number of young people 
who are lured into the video arcades and home computers from traditional 
games and playgrounds. This study aims to analyze the recognition of 
traditional child games among primary school students and associated 
factors.  The study  sample  consisted  of  310  primary  school  students  
who  attended two  primary  schools  in  Izmir  between  2010-2012  
and  who  consented  to  participate  in  the study.  The study data were 
collected via a questionnaire form designed by the researchers in comp-
liance with the  recent  studies  which  enquired  the  socio-demographic  
characteristics  of the participants,  computer  use and TV viewing  habits, 
and their recognition and practice of traditional  child  games.  The data 
were  evaluated  with  SPSS  and  the  data  analysis  was conducted  with  
prevalence  criteria  (median,  number  and  percentage  distributions,  
standard deviation, standard error) and chi-square tests.  The results of the 
study suggested that 63.3% of the students liked to play with their friends 
and 29% of them mostly played football, basketball, and volleyball. It was 
also found that 38.7% of the participants spent 1-2 hours a day playing 
and 33.4% of them played at school. It was also reported that 50.3% of 
the participants watched television for 1-2 hours everyday,  93.2% of 
the students had a personal computer with internet connection and they 
surfed on the internet for about  1.4±0.9  hours a day.  The study results 
further indicated that more than 60% of the students knew how to play 
hide and seek, dodgeball, hopscotch, and istop. The results of the study 
suggested that 63.3% of the students liked to play with their friends and 
29% of them mostly played football, basketball, and volleyball. It was 
also found that 38.7% of the participants spent 1-2 hours a day playing 
and 33.4% of them played at school. It was also reported that 50.3% 
of the participants watched television for 1-2hours everyday,  93.2% of 
the students had a personal computer with internet connection and they 
surfed on the internet for about  1.4±0.9  hours a day.  The study results 
further indicated that more than 60% of the students knew how to play 
hide and seek, dodgeball, hopscotch, and istop. It was also added that 
more than 70% of the students didn’t know how to play whirling, tipcat, 
bones, peebles in eight holes, bobodoll, seven tiles, planes, splashing ball 
and more than 90% of the participants didn’t know how to play stake, 
down steel, abudamya, nine cords, pinky granny, I-went-shopping, triangle 
cheese slices, lame crow, popgun,  tribom, down and up,  processions, 
fortress, and safe safe. It was concluded that a majority of the participant 
students didn’t know how to play traditional child games. Our cultural 
values can be transmitted to next generations through traditional games, 
which eventually contribute to the cognitive, psychosocial and physical 
development of children. 

Anahtar Kelimeler: Primary School, Child, Traditional game, 
Television, Internet
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GİRİŞ 

Kültür, bir toplumun karakterini oluşturan, zaman 
içinde var ettiği değerler bütünüdür. Kültürel 
zenginlik ise o kültürü oluşturan unsurların çe-
şitliliğine ve ne kadar korunabildiğine bağlıdır. 
Kültürel zenginliğimizi oluşturan unsurların 
başında oyun yer almaktadır (Özbakır, 2009). 
Oyun, UNESCO’nun 2003 yılında gündeme 
getirdiği ve TBMM’de 2006 yılında kabul edilen 
“Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesi” kapsamında korunması gereğine 
işaret edilen ve somut olmayan kültürel miras 
tanımı içinde yer alan halk kültürü ürünlerinden 
biridir (Kutlu, 2009;UNESCO, 2011). 

Oyun belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, 
kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilebilen, fakat 
her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer 
aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal 
gelişiminin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası 
ve çocuk için en etkin öğrenme sürecidir (Kuğu-
luoğlu ve Kürtüncü, 2006; MEB 2009; Seyrek 
ve Sun, 1985; Yavuzer, 2000). Oyun çocuğun 
fiziksel, duygusal, bilişsel ve psikososyal gelişi-
minde son derece önemli bir aktivitedir. Koşma, 
atlama, sıçrama, tırmanma, sürünme gibi fiziksel 
çaba gerektiren oyunlar çocuğun kas gelişimi 
yanında; solunum, dolaşım, sindirim ve boşaltım 
sistemlerinin düzenli ve sağlıklı çalışmasını da 
sağlamaktadır (Kuğuluoğlu ve Kürtüncü, 2006). 
Çocuk yaşadıklarını, isteklerini, duygularını 
oyunla dışa vurmaktadır. Oyun sırasında üst-
lendiği rollerle dünyayı algılamaya çalışmakta, 
özdeşim kurmakta ve böylece kişiliği oluşmaya 
ve gelişmeye başlamaktadır (MEB, 2009). 

Geleneksel oyunlar, çocukların bütün gelişim 
alanlarına hitap etmekte olup, bu oyunlar özellik 
arz eden ve eğlence imkânının kısıtlı olduğu dö-
nemlerde topluca oynanan, hiciv, zekâ, hareket 
kabiliyeti gibi özellikleri barındıran etkinlikler-
dir. Halk kültürünün konu başlıkları içerisinde 
değerlendirilen geleneksel çocuk oyunları, yer 
ve zamanı oynayanlara göre değişse de belli 
kuralları olan, ebe, eş, takım seçimi, sayışma, 
ödül ve ceza gibi kendisini bütünleyen öğelere 
yer veren, zaman zaman müzik ve araç gereçten 
yararlanılan, genellikle grupla gerçekleştirilen 
eylemlerdir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011). 
Körebe, çelik, çelik-çomak, gömme çelik, kemik, 
saklambaç, kazık, dokuz kiremit, beş taş, dokuz 
taş gibi eğlenceye yönelik oyunlar, zekâya dayalı 
dokuz korgol veya dokuz kumalak gibi oyunlar 
geleneksel çocuk oyunlarından bazılarıdır  (Vi-
kipedi Özgür Ansiklopedi, 2011). 

Küreselleşen dünyada modern bilim ve teknolo-
jide hızla meydana gelen gelişmeler geleneksel 
çocuk oyunlarının yaşatılacağı ortamların günden 
güne azalmasına ve yeni nesil gençlerin gelişen 
teknolojiyle kendini sokaklardan eve, geleneksel 
oyunlardan elektronik alanın oyunlarına çektiği 
görülmektedir. Sokakta, bahçede veya parkta 
geleneksel çocuk oyunlarını oynaması gereken 
çocuklar, ev veya internet kafe gibi kapalı or-
tamlarda internet oyunlarına öncelik vermektedir 
(Erden, 2010). Araştırmalar özellikle büyükşehir-
lerdeki öğrencilerin günlük yaşantılarının büyük 
bir bölümünü televizyon ve bilgisayar/internet 
karşısında geçirdiklerini ortaya koymaktadır 
(RTÜK, 2006; DPT, 2008).  Radyo Televizyon 
Üst Kurulunun Türkiye genelini temsilen 17 
ilde 7-14 yaşları arasında ve ilköğretim okulla-
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rına devam eden toplam 1719 öğrenci üzerinde 
yürüttüğü çalışma sonuçlarına göre; öğrencilerin 
%57.3’ünün hafta içi 2-4 saat ve %15.5’inin 5 
saat ve üzeri TV izlediği belirlenmiştir. Yine aynı 
araştırma sonucuna göre öğrencilerin %47’sinin 
evinde bilgisayarının olduğu, bilgisayarı olan 
öğrencilerin %51.5’inin internet bağlantısının 
olduğu ve öğrencilerin %69.8’inin bilgisayarı 
oyun oynama amacı ile kullandığı saptanmıştır 
(RTÜK, 2006).

İnternetin kullanım oranlarının artması ile bir-
likte öğrencilerin internet oyunlarına daha rahat 
erişebilmelerini sağlayan internet kafelerin sayısı 
da artmıştır. Binark ve Sütçü (2007) Ankara’da 
internet kafelerin kullanım biçimlerini araştırmış 
ve öğrencilerin internet kafelerde çoğunlukla dijital 
oyunları oynamak için bulunduklarını belirlemiştir 
(Binark ve Sütçü, 2007). Öğrencilerin geleneksel 
oyunları bilmeyip/oynamayıp televizyon ve internet 
oyunlarına yönelmesi, onların sosyalleşmesini 
önlemekte, enerji tüketiminde azalmaya neden 
olmakta ve sedanter yaşam tarzını benimsemelerine 
yol açmaktadır. Öğrencilerin internet oyunlarına 
yönelmesi ve geleneksel çocuk oyunlarını göz 
ardı etmesi Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun 
da dikkatini çekmiş ve RTÜK çocuklar için 
bir internet sitesi kurmuştur. RTÜK, çocukları 
yaşadıkları doğal ortamlarında arkadaşlarıyla 
birlikte oyun oynamaya özendirmek amacıyla 
Anadolu`nun çeşitli bölgelerinden derlenmiş 
geleneksel çocuk oyunlarından oluşan tanıtım 
videolarına “Geleneksel Çocuk Oyunları” linki 
altında bu internet sitesinde yer vermiştir ve 
geleneksel çocuk oyunları hem yazılı hem de 
görsel (video) olarak çocuklara web sitesinde 
anlatılmaktadır (RTUK, 2011).

Çok derin tarihi geçmişe sahip geleneksel Türk 
çocuk oyunlarının adlarından, içinde barındırdığı 
unsurlara kadar her parçasının incelenerek asıl 
sahiplerine, çocuklara yeniden sunulmasının 
gerekliliği ortadadır. Çocuklara yavaş yavaş unu-
tulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunlarını 
tanıtmadan önce, oynadıkları oyunların bilinmesi 
gerekmektedir. Bu araştırma ilköğretim öğren-
cilerinin geleneksel çocuk oyunlarını oynama 
durumlarının ve etkileyen etmenlerin incelenmesi 
amacıyla planlanmıştır. 

YÖNTEM

Araştırmanın evrenini İzmir ilinde bulunan Dr. 
Cavit Özyeğin İlköğretim Okulu ve Nedret İlhan 
Keten İlköğretim Okulunda 2010-2012 eğitim 
öğretim yıllarında öğretim gören 3. 4. 5. 6. 7. sınıf 
öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın örnekle-
mini bu okullarda öğrenim gören ve araştırmaya 
katılmayı kabul eden 310 öğrenci oluşturmuştur. 
Araştırmanın verileri Nisan 2011- Aralık 2012 
tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmada, 
araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda 
geliştirilerek hazırlanan anket formu kullanılmıştır. 
Anket formunda öğrencilerin sosyo-demografik 
özellikleri, bilgisayar ve televizyon izleme durum-
ları ve geleneksel çocuk oyunlarını oynama ve 
bilme durumları ile ilgili sorular bulunmaktadır. 
Verilerin değerlendirmesi ‘SPSS for Windows 
11.5’ istatistiksel programı kullanılarak yapıl-
mıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yaygınlık 
ölçütleri (ortalama, sayı ve yüzde dağılımları, 
standart sapma, standart hata) ve ki-kare testleri 
kullanılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce Ege 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bilimsel Etik 
Kurulu ile Dr. Cavit Özyeğin İlköğretim Okulu, 
Nedret İlhan Keten İlköğretim Okulu ve Özel Ege 
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Lisesi Müdürlüklerinden yazılı izin ve araştırmaya 
katılan öğrencilerden sözlü onam alınmıştır.

BULGULAR

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 
10.5±1.1 (min: 8, max: 13), %22.6’sı 8-9 (n:70; 
36 kız, 34 erkek), %54.5’i 10-11 (n:169; 88 kız, 
81 erkek), %22.9’u 12-13 (n:71; 36 kız, 35 erkek) 
yaşında; %51.6’sı kız (n:160), %48.4’ü erkek 
(n:150); %28.7’si 3. Sınıf (n:89; 47 kız, 42 erkek), 
%28.4’ü 4. Sınıf (n:88; 47 kız, 41 erkek), %21.0’i 
5. Sınıf (n:65; 31 kız 34 erkek), %21.9’u 6. sınıf 
(n:68; 35 kız, 33 erkek) öğrencisidir. 

Tablo 1: Öğrencilerin Oyun Oynama  
Durumları

Oyun oynama 
durumları

n %

Sevilen oyun*
İnternet oyunları 
Arkadaşları ile birlikte 
sokakta/okulda/evde 
oynanan oyunlar

117
202

36.7
63.3

Oynanan oyun*
Futbol/Basketbol/
Voleybol
Saklambaç 
Yakalanbaç
Yakartop/istop
Körebe 
Yerden yüksek
Bilgisayar oyunu
Seksek 
Tabu/monopoly
İp atlama 

154
142
56
44
42
34
26
15
9
8 

29.0
26.9
10.6
8.3
7.9
6.4
4.9
2.8
1.7
1.5

Oyunun yeri*
Okulda 
Evde
Sokakta
Parkta 

279
205
186
164

33.4
24.6
22.3
19.7

Oyun oynama süresi
1-2 saat
3-4 saat
5 saat ve üzeri

120
107
83

38.7
34.5
26.8

Ailenin oyun oynamaya 
karışma durumu
Evet 
Hayır

70
240

22.6
77.4

Ailenin oyun oynamaya 
izin verdiği yer*
Evimiz
Arkadaşımın evi
Sokak
Oyun parkı

254
229
211
7

36.2
32.7
30.1
1.0

Ailenin oyuncak alma 
sıklığı
İstediğim zaman
Haftada, ayda bir
Nadiren

153
47
110

49.4
15.2
35.4

Oyun gerekli mi?
Gerekli
Gereksiz

298
12

96.1
3.9

Neden gerekli**
Gelişmek için
Beden sağlığımız için
Hakkımız olduğu için
Oyun oynamak güzel 
olduğu için
Stres atmak ve 
dinlenmek için 
Öğrencilerin ihtiyacı 
olduğu için
Can sıkıntısını gidermek 
için 
Sosyalleşmek için

58
45
41
41
30
27
26
16

20.5
15.8
14.4
14.4
10.6
9.5
9.2
5.6

Toplam 310 100

* İşaretli sorularda birden fazla şık işaretlendi-
ği için n sayısı katlanmıştır. 

** İşaretli soru boş bırakıldığından n: 284 kişi 
üzerinden yüzde alınmıştır.  



53

ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi
International peer-reviewed Journal of Family Children and Education

Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs – Haziran Kış & İlk Bahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2014
January-February - March - April - May - June Winter & Early Spring Semester Volume: 2 Issue: 3 Year: 2014

Jel Kodu: I19-I00
ID:44  K:65

Araştırmaya katılan öğrencilerin %63.3’ünün 
arkadaşları ile oyun oynamayı sevdiği, %29’unun 
futbol/basketbol/voleybol oyunlarını oynadığı, 
%34.5’inin günde 3-4 saat,  %33.4’ünün okul-
da oyun oynadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin 
%77.4’ünün oyun oynamasına ailesinin karışmadığı, 

%36.2’sinin ailesinin evde oyun oynamasına izin 
verdiği, %49.4’ünün ailesinin çocuğun istediği 
zaman oyuncak aldığı saptanmıştır. Öğrencilerin 
%96.1’i oyun oynamayı gerekli bulduğu ve %20
.5’i oyunun onları geliştirdiği için gerekli olduğu 
fikrini belirtmiştir (Tablo 1).

Tablo 2: Öğrencilerin Televizyon İzleme ve Bilgisayar/İnternet Kullanım Durumları

Televizyon İzleme Durumları n %

Günlük televizyon izleme süresi
1-2 saat
3-4 saat
5 saat ve üzeri

156
101
53

50.3
32.6
17.1

TV izleme süresi (ort) 1.8±1.1 (min:1, max:8)

Haftada izlenen dizi sayısı
1 akşam
2 akşam
3 akşam
4 akşam
5 ve üzeri akşam

37
69
48
39
117

11.9
22.3
15.5
12.6
37.7

TV nedeniyle derslerini ihmal etme durumu
Evet
Hayır 

46
264

14.8
85.2

Bilgisayar/İnternet Kullanım Durumları n %

İnternet bağlantısına sahip olma durumu 
Evet
Hayır

286
24

92.3
7.7

İnternet kullanım amacı* 
Ders çalışmak/araştırma yapmak
Oyun oynamak
İletişim (Chat) ve Facebook

270
232
59

48.1
41.4
10.5

Günlük ortalama internet kullanımı 1.4±0,9 (min: 1, max: 7)

Haftalık ortalama internet kullanımı  6.1±6.3 (min:1, max: 42)

İnternet kafeye gitme durumu 
Evet
Hayır

60
250

19.4
81.6

Bilgisayar/İnternet nedeniyle derslerini ihmal etme 
durumu
Evet 
Hayır

38
272

12.3
87.7

Toplam 310 100
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* İşaretli sorularda birden fazla şık işaretlendi-
ği için n sayısı katlanmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %50.3’ü günde 
1-2 saat televizyon izlemekte, günlük ortalama TV 
izleme süresi 1.8±1.1 saat olup; %37.7’si çoğu 
akşam TV izlemekte, %14.8’i TV nedeniyle ders-
lerini ihmal etmektedir. Öğrencilerin %92.3’ünün 

bilgisayarının internete bağlı olduğu, günlük or-
talama 1.4±0.9 saat, haftalık 6.1±6.3 saat internet 
kullandığı, %48.1’inin interneti ders çalışma ve 
araştırma yapma amacıyla kullandığı, %19.4’ünün 
internet kafeye gittiği ve gidenlerin %42.3’ünün 
internet kafeye ders çalışma ve araştırma yapma 
amacıyla gittiği, %12.3’ünün internet nedeniyle 
derslerini ihmal ettiğini belirtmiştir (Tablo 2). 

Tablo 3: Cinsiyete Göre Oyun Oynama Süresi, Oyuncak Alma Sıklığı, İnternet Kafeye  
Gitme Durumu 

Cinsiyet

Kız (n:160) Erkek (n:150) Total

Arkadaşları ile oyun oynadıkları saat n % n % n %

1-2 saat 70 43.8 50 33.3 120 38.7

3-4 saat 56 35.0 51 34.0 107 34.5

5 ve üzeri saat 34 21.2 49 32.7 83 26.8

                                                                   X2=5.961, p=0.05

Oyuncak alma sıklığı

İstediğim zaman 90 56.2 63 42.0 153 49.4

Haftada ayda bir 18 11.2 29 19.3 47 15.2

Nadiren 52 51.6 58 38.7 110 35.4

                                                                    X2=7.352,  p=0.02

TV izleme süresi

1-2 saat 85 53.1 71 47.3 156 50.3

3-4 saat 52 32.5 49 32.7 101 32.6

5 saat ve üzeri 23 14.4 30 20.0 53 17.1

                                                                    X2=3.865, p=0.37

TV nedeniyle derslerini ihmal etme durumu

Evet 14 8.8 32 21.3 46 14.8

Hayır 146 91.2 118 78.7 264 85.2

                                                                  X2=9.753,  p=0.00

İnternet bağlantısı olma durumu

Evet 147 91.9 139 92.7 286 92.3
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Hayır 13 8.1 11 7.3 24 7.7

                                                                     X2=3.117,  p=0.68

İnternet kafeye gitme durumu

Evet 16 10.0 44 29.3 60 19.4

Hayır 144 90.0 106 70.7 250 80.6

                                                                     X2=18.539,  p=0.00

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri ile 
arkadaşları ile oyun oynadıkları saat arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (X2=5.961, p<0.05). 
Oyuncak alma sıklığı ile cinsiyet arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmuş, kızlara daha sık oyuncak 
alındığı belirlenmiştir (X2=7.352,  p<0.02). 
Öğrencilerin TV izleme süreleri arasında ilişki 

bulunmazken, TV nedeniyle erkeklerin derslerini 
daha çok ihmal ettikleri belirlenmiştir (X2=3.865, 
p>0.05; X2=9.753,  p<0.05). Cinsiyete göre in-
ternet bağlantısına sahip olma durumu arasında 
ilişki belirlenemezken (X2=3.117, p>0.05) internet 
kafeye gitme ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (X2=18.539, p<0.000) (Tablo 3). 

Tablo 4: Televizyon İzleme Süresi ve İnternet Bağlantısı Olma Durumu İle Oyun Oynama 
Süresi Arasında İlişkinin İncelenmesi

  Oyun oynama süresi

1-2 saat 3-4 saat 5 ve üzeri saat

n % n % n %

TV izleme süresi

1-2 saat 65 41.9 53 34.2 24 15.5

3-4 saat 25 28.7 32 36.8 18 20.7

5 ve üzeri saat 10 20.0 17 34.0 13 26.0

X2=8.431,  p=0.05

İnternet bağlantısı olma durumu

Evet 115 95.8 97 90.7 74 89.2

Hayır 5 4.2 10 9.3 9 10.8

X2=3.651,  p=0.16

Öğrencilerin televizyon izleme süreleri ile oyun 
oynama süreleri incelendiğinde; televizyon 
izleme süresi azaldıkça oyun oynama süresinin 
arttığı belirlenmiştir (X2=8.431, p<0.05). İnternet 

bağlantısı olma durumu ile oyun oynama süreleri 
arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 
(X2=3.651, p>0.05) (Tablo 4).
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Tablo 5: Öğrencilerin Geleneksel Çocuk Oyunlarını Bilme ve Oynama Durumları

Geleneksel Oyunlar Bilmiyorum Biliyorum Oynuyorum

n % n % n %

Körebe 15 4.8 90 29.0 205 66.1

Ebe 127 41.0 59 19.0 124 40.0

Saklambaç 9 2.9 38 12.3 263 84.8

Yakan top 12 3.9 35 11.3 263 84.8

Seksek 17 5.5 88 28.4 205 66.1

Yağ Satarım Bal Satarım 34 11 139 44.8 137 44.2

Dönmece 224 72.3 46 14.8 40 12.9

İstop 57 18.4 52 16.8 201 64.8

Çelik 258 83.2 28 9.0 24 7.7

Birdir Bir 155 50.0 70 22.6 85 27.4

Çelik-çomak 225 72.6 59 19.0 26 8.4

Gömme çelik 289 93.2 10 3.2 11 3.5

Kemik 227 73.2 22 7.1 61 19.7

Kazık 283 91.3 14 4.5 13 4.2

Dokuz Kiremit 210 67.7 41 13.2 59 19.0

Beş taş 119 38.4 78 25.2 113 36.5

Dokuz taş 215 69.4 46 14.8 49 15.8

Sekiz Kuyulu Taş 278 89.7 17 5.5 15 4.8

Dokuz Kordol (Kumalak) 283 91.3 14 4.5 13 4.2

Bezirganbaşı 116 37.4 72 23.2 122 39.4

Hacı Yatmaz 222 71.6 36 11.6 52 16.8

Pembe Nine 282 90.9 12 3.9 16 5.2

Mendil Kapmaca 85 27.4 94 30.3 131 42.2

Yedi Kiremit 235 75.8 36 11.6 39 12.6

Uçak 260 83.9 21 6.8 29 9.4

Ben Çarşıya Gittim 282 91.0 14 4.5 14 4.5

Sıçratan Top 257 82.9 21 6.8 32 10.3

Abu Damya 297 95.8 7 2.3 6 1.9

Üçgen Peynir Dilimleri 288 92.9 10 3.2 12 3.9
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Topal Karga 282 91.0 13 4.2 15 4.8

Patlangaç 282 91.0 10 3.2 18 5.8

Eski Minder 133 42.9 69 22.3 108 34.8

Tribom 285 91.9 10 3.2 15 4.8

Yattı Kalktı 284 91.6 12 3.9 14 4.5

Alaylar 288 92.9 8 2.6 14 4.5

Kurt Kardeş 172 55.5 48 15.5 90 29.0

Kale 280 90.3 15 4.8 15 4.8

Kasa Kasa 285 91.9 13 4.2 12 3.9

Öğrencilerin  %60’ından fazlasının körebe, sak-
lambaç, yakan top, seksek, istop gibi oyunları 
oynadıkları belirlenmiştir. %70’inden fazlasının 
ise dönmece, çelik, çelik çomak, kemik, sekiz 
kuyulu taş, hacı yatmaz, yedi kiremit, uçak, sıç-
ratan top; %90’undan fazlasının kazık, gömme 

çelik, abudamya, dokuz kordol, pembe nine, ben 
çarşıya gittim, abudamya, üçgen peynir dilim-
leri, topal karga, patlangaç, tribom, yattı kalktı, 
alaylar, kale, kasa kasa gibi oyunları bilmedikleri 
belirlenmiştir (Tablo 5).

Tablo 6: Cinsiyete Göre Geleneksel Çocuk Oyunlarını Oynama Durumu

Oyunlar

Cinsiyet

X2 pKız (n:160) Erkek (n:150)

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Körebe 117 73.1 88 58.7 7.632 0.022

Seksek 119 77.4 86 57.3 10.792 0.005

Yağ Satarım Bal Satarım 77 48.1 60 40.0 6.209 0.045

İstop 122 76.2 79 52.7 19.074 0.000

Birdirbir 33 20.6 52 34.7 8.185 0.017

Çelik çomak 7 4.4 19 12.7 8.449 0.015

Kemik 40 25.0 21 14.0 8.232 0.016

Beştaş 60 39.4 53 33.3 7.496 0.024

Bezirganbaşı 81 50.6 41 27.3 17.648 0.000

Mendil Kapmaca 79 49.4 52 34.7 9.542 0.008

Eski minder 74 46.2 34 22.7 35.326 0.000

Kurt kardeş 59 36.9 31 20.7 9.971 0.007
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Öğrencilerin cinsiyetlerine ile geleneksel oyunları 
oynama durumları arasında istatistiki açıdan an-
lamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Körebe, seksek, 
yağ satarım bal satarım, istop, kemik, beştaş, 

bezirganbaşı, mendil kapmaca, eski minder, 
kurt kardeş gibi oyunları kızların, birdirbir ve 
çelik çomak oyunlarını ise erkeklerin daha fazla 
oynadığı belirlenmiştir (Tablo 6).

Tablo 7: Yaş Grubuna Göre Geleneksel Çocuk Oyunlarını Oynama Durumu

Oyunlar Yaş grubu

X2 p8-9 (n:70) 10-11 (n:169) 12-13 (n:71)

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Ebe 37 52.9 64 37.9 23 32.4 22.557 0.000

Saklambaç 51 72.9 153 90.5 59 83.1 14.380 0.006

Seksek 45 64.3 125 74.0 35 49.2 15.004 0.005

Birdirbir 28 40.0 56 33.1 29 40.8 10.200 0.037

Mendil kapmaca 46 65.7 71 42.0 14 19.7 31.254 0.000

Yakan top 58 82.9 146 86.4 59 83.1 9.560 0.049

Öğrencilerin yaş gruplarına göre geleneksel çocuk 
oyunlarını oynama durumları incelendiğinde, 10-11 
yaş aralığında olan öğrenciler geleneksel oyunları 
diğer yaş gruplarından daha fazla bilmektedirler, 
ancak bu durumun 10-11 yaş aralığındaki öğrenci 
sayısının fazlalığından kaynaklandığı düşünül-
mektedir (p<0.05) (Tablo 7). 

TARTIŞMA 

Geçmiş yıllarda, bahçe, sokak, boş alanlarda ge-
leneksel çocuk oyunları oynanırken, günümüzde 
oyunların bireyselleştiği, geleneksel oyunların 
giderek unutulduğu görülmektedir (Başal, 2007). 
Araştırmaya katılan öğrencilerin geleneksel oyun-
lardan daha ziyade futbol/basketbol/voleybol gibi 
oyunları oynadıkları görülmektedir. Ülkemizde, 
çocukların sosyal ve bilişsel gelişimini destekleyen, 
yaratıcı oyunlar sunan, beraber oyun oynamalarını 
sağlayan alanlar yetersizdir (Aksoy, 2011).  Farklı 
yaş grubundaki çocuklar için çeşitli aktivitelere 

yönlendiren, yaratıcılıklarını geliştiren,  çocuğun 
zamanını ve enerjisini çevresini öğrenme işlemiyle 
birleştirebilen, fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimine 
katkıda bulunan, özgün ve nitelikli oyun alanlarına 
ihtiyaç duyulmaktadır (Yılmaz&Bulut, 2003). 
Çalışma da, oyun parkında oynayan öğrencilerin 
sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. Ço-
cuklar oyun alanlarında hiçbir güvenlik sorunu 
yaşamadan özgürce oynayabilmelidirler. Ancak bu 
mümkün olamamakta, çevreye karşı oluşan güven-
sizlik sonucu çocuklar televizyon ve bilgisayara 
bağımlı hale gelmektedirler (Aksoy, 2011; Fırat, 
2013).  Araştırmaya katılan öğrencilerin neredeyse 
tamamına yakınının bilgisayarı ve internet bağlan-
tısı mevcuttur. Ders çalışmak dışında internetin 
öğrenciler tarafından çok fazla kullanıldığı ve 
internet kafelerin erkek öğrenciler tarafından daha 
çok kullanıldığı belirlenmiştir. Avrupa Çevrim-içi 
Çocuklar Araştırma Projesi (2010) kapsamında 
gerçekleştirilen araştırmada Türkiye’de 9-16 yaş 
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arasındaki çocukların İnternet’i kullanmaya 10 
yaş civarında başladığı ve günde 1-1.5 saat in-
ternet kullandıkları ve %51’inin internet kafeleri 
yoğunlukla kullandıkları belirtilmektedir (EU Kids 
Online II Türkiye, 2010). Ülkemiz sonuçlarında da 
olduğu gibi,  internetin doğru kullanımı konusunda, 
ailelerin bilinçlendirilmesi önemlidir. Bilgisayarın 
ne kadar ve ne amaçla nasıl kullandığı aileler 
tarafından kontrol edilmelidir. 

Oyun, çocuğun gelişiminde oldukça önemlidir. 
Çalışma da, araştırmaya katılan öğrencilerin nere-
deyse tümü oyun oynamayı gerekli bulmakta ve 
oyunun yararlarının farkındadırlar. Oyun oynamak 
çocuklar için en büyük haktır. Her çocuk bu 
haklardan yararlanmalıdır. 1977 yılında açıklanan 
“Çocuk Oyun Hakları Malta Deklarasyonu’nda” 
oyunun beslenme ve eğitim yanında her çocuğun 
gelişimi için yaşamsal önem taşıdığı vurgulan-
mıştır (Heseltine ve Holborn, 1987). 

Yapılan bir çalışmada, çocukları bilişsel dü-
zeylerinin oyun seçiminde etkili olmadığı, yaş 
düzeyinin oynadıkları oyunun türünü değiştirdiği 
gözlemlenmiştir (Karaman, 2009). Çalışmada, 
10-11 yaş aralığında olan öğrencilerin gelenek-
sel oyunları diğer yaş gruplarından daha fazla 
oynadıkları saptanmıştır. Bu durum 10-11 yaş 
grubu öğrencilerin fazlalığından kaynaklanıyor 
olabilir. Ebeveynlere bağlılığın azalması, arkadaş 
ilişkilerinin artması bu dönemin belirgin özel-
liklerinden biridir. Çocuklar, akranlarla birlikte 
hareket etme ve ortak davranışlar seçme eğilimi 
göstermektedirler (Totan ve Yöndem, 2007). Bu 
nedenle, okuldaki fiziksel aktivite programları 
oldukça önemlidir. Okulda olduğu kadar evde 
de çocukların boş zamanlarını doğru bir şekilde 
yönetmesi konusunda da ailelere danışmanlık 

yapılmalıdır. Evde vakit geçirebilmek için ço-
cuklar bilgisayar ve televizyona yönelmektedir. 
Bu konuda öncelikle ailelerin bilinçlendirilmesi 
gerekmektedir. Yapılan bir çalışmada, ailelerin 
TV izleme süreleri ile çocukların TV izleme sü-
relerinin ilişkili olduğu, evdeki TV ve bilgisayar 
gibi elektronik eşya sayısının TV izleme ve diğer 
elektronik eşyaların kullanım süresini arttırdığı 
saptanmıştır (Jago ve vd., 2012). Çalışma da 
televizyon izleme sürelerinin fazla olduğu ve 
erkeklerin TV izleme nedeniyle derslerini daha 
çok ihmal ettikleri belirlenmiştir. RTÜK (2006) 
tarafından yapılan çalışma sonucuna benzer şekil-
de, çalışmada TV izleme süreleri oldukça yüksek 
olup, aynı zamanda öğrencilerin televizyon izleme 
süresi arttıkça oyun oynama süreleri azalmaktadır. 
Birçok çalışmada televizyonun olumsuz etkilerine 
değinilmektedir. Bir başka çalışmada ise, televiz-
yon ve bilgisayar kullanımının çocukların okuma 
alışkanlıklarını da olumsuz olarak etkiledikleri 
saptanmıştır (Aksaçlıoğlu & Yılmaz, 2007). En 
önemli olumsuz etkilerinden biri ise, sedanter 
yaşama yol açmasıdır. Bu durum çocukların 
sağlıklarını da olumsuz etkilemektedir. Çocuklar 
boş zaman aktiviteleri olarak sedanter etkinlikler 
yerine fiziksel aktivitelere yönlendirilmelidir 
(Çifçili ve vd., 2003). Bu amaçla, TV seyretme 
ve bilgisayar kullanma oranlarını azaltmayı 
hedefleyen çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çocukluk dönemlerinde özellikle obezitenin ön-
lenmesinde sedanter yaşam tarzının değiştirilmesi, 
aktivite düzeyinin arttırılması çok önemlidir. 
Okullarda uygulanacak olan oyun ve fiziksel 
aktivite programlarının televizyon/bilgisayar 
kullanımını azalttığı, özellikle sağlık açısından 
birçok olumlu etkiye sahip olduğu belirtilmek-
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tedir (Dobbins ve vd., 2013). Simons ve ark. 
(2012) haftada 1 saatlik aktif oyun programı ile 
fiziksel aktiviteyi arttırmış adölesanların aktif bir 
yaşam tarzı geliştirmelerine yardımcı olmuştur. 
Yapılan bir çalışmada, hemşire kontrollü, okul 
sağlık programı ile fiziksel aktivite davranışları 
artmış, beden kitle indeksi değerleri azalmıştır. 
Hemşireler, kültürel açıdan toplum özelliklerini 
iyi tanımaktadırlar. Kültürel açıdan uygun okul 
bazlı girişimlerle, fiziksel aktiviteyi arttırarak, 
obezitenin önlenmesinde ve çocukların fiziksel 
gelişimlerinin sürdürülmesinde etkin rol oynarlar 
(Wright ve vd., 2012). Ayrıca elektronik video 
oyunları gibi izlenerek oynanan oyunlar yerine,  
fiziksel aktivite gerektiren aktif video oyunları 
tercih edilmelidir. Yapılan çalışmalarda, aktif video 
oyunlarının enerji tüketimini arttırdığı, vücut kitle 
indekslerini ve vücut kompozisyonunu etkilediği 
saptanmıştır (Graf ve vd., 2009; Lanningham 
Foster ve vd., 2006; Maddison ve vd., 2011). 

Oyuncak, çocukları eğlendirmek, eğitmek amacıyla 
kullanılmaktadır. Endüstriyel tasarımla çeşitli 
oyuncaklar üretilmektedir, unutulmaya yüz tutmuş 
geleneksel oyuncaklarımızla toplumsal ve kültürel 
özelliklerimiz çocuklara bu yolla yansıtılabilir (Ak-
bulut, 2009).  Çalışmamızda oyuncak alma sıklığı 
ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş, 
kızlara daha sık oyuncak alındığı belirlenmiştir. 

Bu durum oyuncak alma sıklığında olduğu kadar, 
oyuncak seçiminde de aileler tarafından önemse-
nen bir konudur. Çalışmalarda, ailelerin oyuncak 
alımı ve seçiminde çocuklarının cinsiyetini ve 
çocuğun oyuncak alımında isteğini göz önünde 
bulundurdukları belirtilmektedir (Arıkan ve Ka-
raca, 2004). Bu çalışmada da öğrencilerin çoğu, 
ailelerinin kendilerine istedikleri zaman oyuncak 
aldıklarını belirtmişlerdir. Çocukların yaşamında 
oyun ve oyuncakların önemi çok büyüktür, ancak 
aileler sadece çocuğun isteğini değil; oyuncağın 
çok yönlü olması ve çocuğun gelişimine uygun 
olmasına da dikkat etmelidirler. 

SONUÇ 

Kültürümüzü tanıtan geleneksel çocuk oyunları-
mızı, tümüyle kaybolmadan çocuklara tanıtılmalı 
ve çocukların gelişiminde etkin bir biçimde kulla-
nılmalıdır (Başal, 2007; Esen, 2008). Bu oyunlar, 
onların fiziksel ve sosyal gelişimlerine; kurallara 
uyma, grup kararlarına uyma gibi kavramların 
kazanılmasında olumlu etkide bulunmaktadır. 
Bundan dolayı anne-baba, eğitimcilerin ve okul 
hemşirelerinin çocukların oyun oynamalarına 
olanak sağlamaları gerekmektedir. Çocuk oyunları 
ulustan ulusa değişiklik gösterse de benzer özel-
likler taşımaktadırlar. Geleneksel oyunlarımızın 
gelecek kuşaklara aktarılması, kültürün sürekliliği 
açısından büyük önem taşımaktadır.
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Özet

Bu çalışmada ortaöğretim kurumlarında öğrenim 
gören öğrencilerin televizyon ve interneti kullanım 
süreleri ile kullanım biçimlerinin onların madde 
kullanımı ile kendine zarar verme eğilimleri üzerine 
etki edip etmediği ve öfke durumları ile ilişkili olup 
olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 
Balıkesir il merkezinde bulunan farklı ortaöğretim 
kurumlarında öğrenim gören toplam 731 öğrenci 
oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilerin öfke dü-
zeyini belirlemek amacıyla Sürekli Öfke-Öfke Tarz 
Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, 
internet kullanım oranın artmasının öğrencilerin 
madde kullanım durumlarını etkilediği görülmüştür. 
Bu doğrultuda sigara ve alkol kullanan öğrencilerin 
hiçbir madde kullanmayan öğrencilere göre sürekli 
öfke ve öfke dışta puanlarının daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Ayrıca, kendine zarar verme düşüncesi 
olan öğrencilerin kendine zarar verme düşüncesi 
olmayan öğrencilere göre sürekli öfke durumlarının 
daha fazla olduğu ve öfkelerini daha fazla dışa 
vurma eğiliminde oldukları saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, Bilgisayar, 
Televizyon, Öfke Durumu, Madde Kullanımı, 
Kendine Zarar Verme.

Abstract

This study was examined that the students in 
secondary schools use forms and usage time 
to television and internet was effected whether 
the substance use and self-harm tendencies and 
whether associated with their anger. The research 
sample consist of total 731 students that studying in 
different secondary schools in the city of Balıkesir. 
In order to determine the level of students’ anger 
it was used State-Trait Anger Scale. As a result of 
data analysis it was observed that the increase of 
internet usage rate affect students’ substance use 
cases. In this respect, it was observed that the sco-
res on trait anger and anger students who smoking 
and alcohol use are higher according to students 
of any substance use. Also, it was determined that 
students who self-harm thoughts constant state of 
anger is more than according  to  students without 
thought of self-harm and they tend to  hitting out 
their anger further.

Anahtar Kelimeler: Secondary Education, 
Computer, Television, Anger, Substance Use, 
Self-Harm.
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1. GİRİŞ 

Teknolojik alanda meydana gelen gelişmeler 
bireylerin yaşamlarında internet ve bilgisayarı 
sıkça kullanmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu 
gelişmeler sayesinde insanlar yaşam tarzlarını da 
çoğu zaman buna göre şekillendirmek durumun-
da kalmışlardır. Ancak bu gelişmelerin bireyin 
yaşamında birçok kolaylığı (internet üzerinden 
alış-veriş, sosyal paylaşım içinde olmak, iletişim 
kurmak vb.) elde etmesine katkı sağlamasının 
yanı sıra olumsuz yönde de etki etmeye başladığı 
görülmüştür. Birçok insan için gerekli ve faydalı 
olan teknolojik unsurların, birey için tehlike 
oluşturacak masum olmayan yönlerini bilmek 
önem arz etmektedir. Bu konuda birçok bilimsel 
araştırmanın yapılmasına neden olan bu olum-
suzlukların başında internet bağımlılığı, öfke ve 
saldırganlık duygularında artış, sosyal ilişkilerde 
bozulma, yalnızlaşma, zararlı alışkanlıklar edinme 
gelmektedir ki bu problemleri yaşayan bireylerin 
ciddi psikolojik sorunlarla karşılaştıkları bilinmek-
tedir (Engelberg & Sjoberg, 2004; Kelleci, vd., 
2008; Günay, 2011; Whang et al, 2003; Özcan, 
2004; Tsai & Lin, 2003; Widyanto & Mcmurran, 
2004; Young, 1996; Yang & Tung,  2007).

Bireylerin yaşadıkları bu psikolojik sorunların 
başında onların sosyal ortamlardan uzaklaşarak 
yalnızlaşmaları gelmektedir. Bilgisayar/interneti 
aşırı kullanan bireylerin daha çok yalnızlaştığı 
(Engelberg & Sjoberg, 2004) ve sosyal ilişkilerinde 
azalmanın olduğu (Karaca, 2007) gerçeğinden 
hareketle bireylerin bu yalnızlaşma sonucunda 
aslında sosyal ilişkilerinde bir engellenme ile baş 
başa kaldıkları unutulmamalıdır. Bireyin yaşadığı 
öfkenin kaynağında engelleme ve incitme olduğu 
(Averill, 1983) düşünüldüğünde bilgisayarın/

internetin aşırı kullanılmasının bireydeki öfke 
duygusunun artmasına yol açabileceği ve öfke 
duygusunun sağlıklı bir şekilde boşaltılamama-
sının da psikolojik ve psikosomatik hastalıkların 
oluşumuna yol açtığı bilinmektedir (Harman, et 
al,  2005). 

Bununla birlikte özellikle eğitim çağındaki bireyle-
rin bilgisayar/internet ortamında oyun oynama ve 
sosyal paylaşım sitelerinde aşırı vakit harcamaları 
onların okul ortamında aşırı uyarılma gerektiren 
dikkat toplama, plan ve akademik çalışmalar 
yapma gibi görevlerini yerine getirmede sorun-
lar yaşamalarına neden olmaktadır (Lloyd, vd., 
2007; Greengard, 2011). Bunun sonucu olarak 
birey hem akademik hem de kişisel olarak bazı 
sorunlarla baş başa kalacak ve sonuç olarak bu da 
onu internete bağımlı bir birey haline getirecektir. 

Bu bağımlılığın sonucu olarak bireyin bilgisayar/
internet ortamındaki risklere daha fazla maruz 
kalma olasılığı da artacaktır. Çocuk istismarı, siber 
zorbalık, terör örgütü mensubu kazanmaya dönük 
faaliyetler, şiddet içerikli yayınlar, cinsel istismar, 
pornografik yayınlar, zararlı alışkanlıklar ve mad-
de kullanımı teşvik eden siteler vb. bu risklerin 
başında gelmektedir. Bu zarar verici bilgiler ya 
bireyin sıkça gezindiği siteler ve uygulamalarla 
ya da oynamaktan hoşlandığı oyunlarla onlara 
ulaşmaktadır. Günümüzde internet ortamında 
her geçen gün yenileri eklenen sayısız çeşitte 
oyun bulunmaktadır. Bunların bir kısmı gencin 
boş vaktini geçirmek amacıyla zaman harcadığı 
masum etkinlikler gibi görünse de, içerdiği şiddet 
öğeleri ile genç ve çocuklar için zararlı etkile-
re de sahip olmaktadır (Karaca, 2007; Muslu 
ve Bolışık, 2009). Bu uygulamalar bilgisayar 
oyunlarının sadece öfke duygusunun uygunsuz 
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bir şekilde ortaya çıkmasına değil aynı zamanda 
gençlerin günlük yaşamlarını,  okul başarılarını 
ve ruh sağlıklarını önemli ölçüde etkilemektedir 
(Muslu ve Bolışık, 2009). 

İnternetin/bilgisayarın birey için oluşturduğu bu 
sorunların yanında televizyonda izlenen program-
ların da gençlerde ve çocuklarda bazı sorunlara 
yol açabileceği söylenebilir. Televizyon prog-
ramlarında çocuklar ve gençler için kötü örnek 
teşkil eden madde ve alkol kullanımı sahnelerinin, 
uygun olmayan cinsel mesajların ve şiddet içerikli 
uyaranların reklamlar, diziler ve filmler yoluyla 
onlara ulaştığı bir gerçektir. Bunun sonucu olarak 
gençler ve çocukların saldırganlık ve şiddet içerikli 
davranışlar sergilemesine eğilimlerinin artma riski 
olacaktır (Friedrich & Stein, 1973; Mutlu, 1997). 
Bununla birlikte televizyonda izlenen programlar 
yoluyla gençler, madde kullanma (sigara ve alkol 
vb.), cinsellik konusunda olumsuz bilgilenme, 
suç ve şiddete yönelik duygular yaşama sorun-
ları ile baş başa kalabilmektedir (Uberos, et al, 
1998; Gidwani, et al, 2002). Bu uyaranlardan 
daha çok etkilenmelerine neden olan faktörlerin 
başında gençlerin içinde bulundukları gelişim 
dönemi gelmektedir. Ergenlik döneminin yaşat-
tığı psikolojik gerilim onların bu tür davranışlar 
sergileme eğilimlerini arttırabilmektedir. Ayrıca 
model alma ve özdeşim kurmanın ergenlik döne-
minin önemli gelişim özellikleri arasında olduğu 
göz önüne alındığında, gençlerin televizyondaki 
dizi veya filmlerdeki aktörlere özenti duyması 
gözlenebilecek bir olgudur. Özdeşim kurulan 
kişi veya model alınan davranışın her zaman 
olumlu olmadığı da maalesef gözlenmektedir. 
Bu da gençlerin olumsuz davranışları sergileyen 
modelleri taklit etmesi anlamına gelebilmektedir. 

İnternetin ve televizyon programların ortaya çı-
karabileceği bu olumsuzluklardan da anlaşılacağı 
gibi internet/bilgisayarın ve televizyon kullana-
nımın denetimi insanların psikolojik sağlığı için 
önem kazanmaktadır. Bundan dolayı televizyon 
ve internet / bilgisayarın olumsuzluklarından en 
fazla etkilenme risk grubunda olan ortaöğretim 
öğrencilerinin, bu iletişim araçlarını kullanım bi-
çimlerinin onların öfke durumları üzerine etkisini 
ortaya çıkarmak önem kazanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda bu çalışmada öğrencilerin televiz-
yon izleme süreleri ile televizyonda izledikleri 
programların ve internet kullanım sıklıklarının 
ile internette vakitlerini geçirdikleri uygulama-
ların (oyun, sosyal paylaşım siteleri vb.) onların 
madde kullanımı ile kendine zarar verme eğilim-
leri ve öfke durumları ile ilişkili olup olmadığı 
incelenmiştir. Elde edilecek veriler neticesinde 
gençlerin bu riskli durumdan nasıl etkilendiği ve 
bu olumsuzlukların nasıl önlenebileceğine dair 
bilgilerin literatüre kazandırılması amaçlanmıştır.

Araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır: 

•	 Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 
öğrencilerin televizyon ve interneti kullanım 
sıklıklarının ve kullanım amaçlarının onların 
madde kullanıp kullanmamaları ile ilişkisi 
var mıdır? 

•	 Öğrencilerin madde kullanıp kullanmamaları 
onların öfke durumları üzerine etki etmekte 
midir? 

•	 Öğrencilerin kendine zarar verme düşüncesinin 
olması öfke durumlarını etkilemekte midir?



66

ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi
International peer-reviewed Journal of Family Children and Education

Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs – Haziran Kış & İlk Bahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2014
January-February - March - April - May - June Winter & Early Spring Semester Volume: 2 Issue: 3 Year: 2014

Jel Kodu: I19-I00
ID:44  K:65

2. YÖNTEM

2.1.Evren 

Araştırmanın evrenini, 2012-2013 eğitim öğretim 
yılında Balıkesir ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı ortaöğretim okullarında öğrenim gören 
öğrenciler oluşmaktadır. 

2.2. Örneklem

Araştırmanın çalışma örneklemini Balıkesir ili 
merkez ilçede bulunan ortaöğretim kurumlarına 
devam eden 318’si erkek, 413’ü kız toplam 731 
öğrenci (SS=0,496) oluşturmaktadır. Örneklem 
grubundaki öğrencilerin yaşları 15 ile 19 ara-
sındadır. Örnekleme alınan öğrenciler rastgele 
(random) örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.

2.3. Veri Toplama Aracı

2.3.1. Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği

Çalışmada öğrencilerin öfke düzeyini belirlemek 
amacıyla Spielberger (1983) tarafından (The 
State-Trait Anger Scale) geliştirilmiş ve Özer 
(1994) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan 
Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği kullanılmıştır. 
Ölçek, Sürekli Öfke (10 madde), Öfke İç (8 
madde), Öfke Dış (8 madde) ve Öfke Kontrol (8 
madde) olmak üzere 4 bölümden ve toplam 34 
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe formunda 
Cronbach Alfa değerleri ayrı ayrı hesaplanmış 
olup “Sürekli Öfke” boyutu için .79; “öfke 
kontrolü” boyutu için .84 “dışa yönelik öfke” 
boyutu için .78 ve “içe yönelik öfke” boyutu 
için ise .62 olarak bulunmuştur (Özer, 1994). 
Çalışmada bu değerler yeniden test edilmiş ve 
elde edilen sonuçlar doğrultusunda ölçeğin ve 
alt boyutlarının Cronbach Alfa değerleri Tablo 
1’de sırasıyla verilmiştir.

Tablo 1. Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeği Cronbach Alfa değerleri

Alt ölçekler Cronbach’s 
Alpha

Cronbach’s Alpha Based on
Standardized Items

Sürekli öfke ,83 ,84

Öfke kontrol ,81 ,82
Öfke dışta ,71 ,72
Öfke içte ,75 ,75

2.4. Uygulama

Verilerin toplanma sürecinde örneklem grubundaki 
öğrencilerin eğitim gördüğü okullar araştırmacı 
tarafından tek tek ziyaret edilmiş ölçme araçlarının 
nasıl doldurulacağı ile ilgili öğrencilere detaylı 
bilgi verilmiş ve yönergeler okunmuştur. Ayrıca 
uygulama süreci boyunca ölçeklerin doldurulması 

ile ilgili öğrencilerden gelen sorular süreci olum-
suz yönde etkilemeyecek şekilde yanıtlanmaya 
çalışılmıştır. 

2.5. Verilerin Analizi

Veriler toplandıktan sonra her bir veri grubu 
araştırmacı tarafından kodlanarak bilgisayar 
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ortamına aktarılmıştır. Bilgisayar ortamına ak-
tarılmış nicel veriler SPPS programı kullanarak 
çeşitli istatistiksel işlemler yapılarak analiz 
edilmiştir. Ortaöğretim öğrencilerinin madde 
kullanımı ve kendine zarar verme eğilimlerinin 
öfke durumları ile ilişkili olup olmadığı ortaya 
çıkarmak amacıyla yüzdelik değerler, frekans 
(f), Ki kare (χ²), t Testi ve varyans analizi 
(ANOVA) ile örneklem büyüklüğünün ortaya 
çıkan farka etkisini hesaplamak amacı için 

Cohen’s d (effect size) istatistik yöntemleri 
kullanılmıştır.

3. BULGULAR

Örneklem grubundaki öğrencilerin madde kulla-
nımı ile televizyon ve bilgisayar/internet kullanım 
durumu arasında bir ilişki olup olmadığını belir-
lemek amacıyla Ki kare (χ²) analizi yapılmış ve 
sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2.  Madde Kullanım Durumu ile Televizyon ve  
İnternet Değişkenlerine İlişkin Χ² Dağılımı

Madde

kullanımı

K
ul

la
nm

ay
an

Si
ga

ra

A
lk

ol

U
yu

şt
ur

uc
u

H
ep

si

To
pl

am

χ² p

Televizyon izleme süresi

Hiç

f

50 1 1 0 0 52
,625 ,960

1-3 408 12 8 0 0 428

4 + 238 9 4 0 0 251

İnternet kullanım süresi

Hiç

f

114 0 0 0 0 114

41,09 ,000*1-3 458 17 2 0 0 477

4 + 124 5 11 0 0 140

Televizyonda izledikleri 
programlar

Dizi

f

384 10 7 0 0 401

8,21 ,878

Haber 63 3 1 0 0 67

Spor 85 5 3 0 0 93

Magazin 25 0 0 0 0 25

Belgesel 30 1 1 0 0 32

Tartışma 7 0 0 0 0 7

Eğitici 37 2 1 0 0 40

Diğer 65 1 0 0 0 66
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Madde

kullanımı

K
ul

la
nm

ay
an

Si
ga

ra

A
lk

ol

U
yu

şt
ur

uc
u

H
ep

si

To
pl

am

χ² p

Televizyon izleme süresi

Hiç

f

50 1 1 0 0 52
,625 ,960

1-3 408 12 8 0 0 428

4 + 238 9 4 0 0 251

İnternette vakit geçirme 
yöntemi

Sosyal paylaşım

f

500 20 10 0 0 530

9,02 ,530

Oyun 75 2 3 0 0 80

Müzik 24 0 0 0 0 24

Film 19 0 0 0 0 19

Araştırma-eğitim 72 0 0 0 0 72

Diğer 6 0 0 0 0 6

*p<0,05

Tablo 2’de görüldüğü üzere öğrencilerin internet 
kullanım süresi ile madde kullanımı (χ²(4)=41,09; 
p<0,05) değerleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir. Yani öğrencilerin internet kullanım 
süresi ile madde kullanımı eğiliminin birbirleri ile 
ilişkili oldukları söylenebilir. Özellikle interneti 
hiç kullanmadığını belirten öğrencilerin (n=114) 
hiçbir madde kullanmadıkları görülmektedir. Bu-
nunla birlikte interneti 1-3 saat civarı kullananların 
(n=458) daha çok sigara (n=17) kullandıkları, 
interneti 4 saat ve üzeri kullananların (n=124) 
ise daha çok alkol (n=11) kullandıkları saptan-
mıştır. Bu sonuçlar internet kullanım süresinin 
artmasının madde kullanımı ile ilişkili olduğu 
göstermektedir.

Öğrencilerin televizyon izleme süreleri ile madde 
kullanımı (χ²(4)=0,625; p>0,05), televizyonda 
izledikleri program türü ile madde kullanımı 
(χ²(14)=8,21; p>0,05) ve internette vakit geçirme 
yöntemi ile madde kullanımı (χ²(10)=9,02; p>0,05) 
değerleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 
saptanmıştır. Bu sonuçlar öğrencilerin madde 
kullanımı ile televizyon izleme süreleri, televiz-
yonda izledikleri program türleri ve internette 
vakit geçirme yöntemlerinin birbiri ile ilişkili 
olmadığı göstermektedir.

Örneklem grubundaki öğrencilerin kullandıkları 
maddelerin onların öfke durumları üzerine etkisi 
olup olamadığını saptamak amacıyla tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) yapılmış, sonuçlar 
Tablo 3’te verilmiştir
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Tablo 3. Öğrencilerin Madde Kullanımı ve Öfke Durumlarına İlişkin ANOVA Sonucu

Alt ölçekler Kullandığı madde N X SS F p LSD

Sürekli öfke

Kullanmıyorum 696 21,02 5,320
12,432 ,000* 2>1

2>3

Sigara 22 26,64 4,293

Alkol 13 22,62 5,723

Hepsi 0 0 0

Öfke kontrol

Kullanmıyorum 695 21,68 4,643
4,850 ,008*

2<1
Sigara 22 19,09 3,778

Alkol 13 19,38 3,404

Hepsi 0 0 0

Öfke dışta

Kullanmıyorum 696 15,23 3,998
10,456 ,000* 1<2

1<3

Sigara 22 18,73 3,283

Alkol 13 17,77 5,688

Hepsi 0 0 0

Öfke içte

Kullanmıyorum 696 17,06 5,948
2,895 ,056*

1<3
Sigara 22 17,95 5,019

Alkol 13 20,92 7,455

Hepsi 0 0 0

*p<0,05

Not: örneklem grubundaki öğrencilerin hiçbiri uyuşturucu kullanmamaktadır.

Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin madde 
kullanmaları ile sürekli öfke (F(2-728)= 12.432, 
p<0.05), öfke kontrol (F(2-727)= 4.850, p<0.05), 
öfke dışta (F(2-728)=  10.456, p<0.05) ve öfke 
içte (F(2-728)=  2.895, p<0.05) durumları arasında 
anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Bu bulgu 
öğrencilerin madde kullanma durumları ile 
onların sürekli öfke, öfke kontrol, öfke dışta ve 
öfke içte durumları üzerinde etkisinin olduğunu 
göstermektedir. 

Tespit edilen bu farkın kaynağını belirlemek 
için uygulanan Post Hoc Testi (Tukey LSD) 
sonucuna göre, sigara kullanan öğrencilerin (
X =26.644) alkol kullananlar ( X =22.62) ve 
hiçbir madde kullanmayan ( X =21.02) öğren-
cilere göre sürekli öfke puan ortalamalarından 
anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 
Bu durum sigara kullanan öğrencilerin sürekli 
öfke durumlarının alkol kullananlardan ve hiçbir 
madde kullanmayan öğrencilerden daha yüksek 
olduğunu göstermektedir. 
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Hiçbir madde kullanmayan öğrencilerin öfke 
kontrol puan ortalamalarının ( X =21.68) sigara 
kullanan öğrencilerin ( X =19.09) ortalamasın-
dan yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak 
madde kullanmayan öğrencilerin sigara kullanan 
öğrencilere göre öfkelerini kontrol etmede daha 
başarılı oldukları söylenebilir. 

Hiçbir madde kullanmayan öğrencilerin öfke 
dışta puan ortalamalarının ( X =15.23) sigara 
kullanan öğrencilerinden ( X =18.73) ve alkol 
kullanan öğrencilerin ortalamasından ( X =17,77) 
düşük olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre 
madde kullanmayan öğrencilerin, sigara kulla-
nan öğrencilere ve alkol kullanan öğrencilere 

göre öfkelerini daha az dışa vurma eğilimde 
oldukları söylenebilir. 

Alkol kullanan öğrencilerin öfke içte puan ortala-
malarının ( X =20,92) hiçbir madde kullanmayan 
öğrencilerin ortalamasından ( X =17.06) yüksek 
olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak alkol kullanan 
öğrencilerin öfkelerini daha çok içe atma eğili-
minde oldukları belirlenmiştir. 

Ortaöğretim öğrencilerinin kendine zarar verme 
düşüncesinin olup olmaması ile öfke durumu arasında 
bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla 
t Testi yapılmıştır. Ortaöğretim öğrencilerinin 
sürekli öfke, öfke kontrol, öfke dışta ve öfke içte 
durumları ilişkin sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 4.  Kendine Zarar Verme ve Öfke Durumu

Alt ölçekler Zarar verme 
düşüncesi N X S.S. t P Cohen’s d Effect-

size r

Sürekli öfke
Var 38 23,71 5,412

2,948 ,003* 0.48 0.23
Yok 693 21,08 5,351

Öfke kontrol
Var 38 20,16 4,227

-1,922 ,055
Yok 692 21,64 4,639

Öfke dışta
Var 38 18,34 4,732

4,682 ,000* 0.71 0.33
Yok 693 15,22 3,965

Öfke içte
Var 38 16,13 4,400

-1,086 ,278
Yok 693 17,21 6,038

SD=729; *p<.05; 

Tablo 5’de görüldüğü gibi, kendine zarar verme 
düşüncesi olan ve olmayan öğrencilerin sürekli 
öfke puanları arasındaki fark (t(729)=2,948; p<0.05) 
anlamlı bulunmuştur. Kendine zarar verme dü-
şüncesi olan öğrencilerin sürekli öfke puanları 
ortalamasının ( X =23,71), kendine zarar verme 
düşüncesi olmayan öğrencilerin puanlarından ( X

= 21,08 ) yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu 
kendine zarar verme düşüncesi olan öğrencilerin 
sürekli öfke durumlarının kendine zarar verme 
düşüncesi olmayan öğrencilere oranla daha 
fazla olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 
örneklemin hesaplanan Cohen’s d değerinin (d= 
0.48) 0.5 civarı olması orta düzeyde bir etkinin 
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olduğunu yani ortaya çıkan anlamlı farkın ör-
neklemden etkilenme olasılığının zayıf olduğunu 
göstermektedir. 

 Ayrıca kendine zarar verme düşüncesi olan 
ve olmayan öğrencilerin öfke dışta puanları 
arasındaki fark (t(729)=4,682; p<0.05)  anlamlı 
bulunmuştur. Kendine zarar verme düşüncesi 
olan öğrencilerin öfke dışta puanları ortalaması-
nın ( X =18,34), kendine zarar verme düşüncesi 
olmayan öğrencilerin puanlarından ( X = 15,22) 
yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu kendine 
zarar verme düşüncesi olan öğrencilerin öfke 
dışta durumlarının kendine zarar verme düşüncesi 
olmayan öğrencilere oranla daha fazla olduğunu 
göstermektedir. Bununla birlikte örneklemin he-
saplanan Cohen’s d değerinin (d= 0.71) 0.8 civarı 
olması yüksek düzeyde bir etkinin olduğunu yani 
ortaya çıkan anlamlı farkın örneklemden bağımsız 
olduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte kendine zarar verme düşün-
cesi olan ve olmayan öğrencilerin öfke kontrol 
(t(729)=-1,922; p>0.05) ve öfke içte (t(729)=-1,086; 
p>0.05) durumlarına ilişkin uygulanan t-Testi 
analizi sonuçları anlamlı bir farkın olmadığını 
göstermektedir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Yapılan analiz sonucunda internet kullanım sık-
lığının öğrencilerin madde kullanım durumlarını 
etkilediği görülmüştür. Özellikle interneti hiç kul-
lanmayan öğrencilerin hiçbir madde kullanmadıkları 
belirlenmiştir. Bununla birlikte interneti 1-3 saat 
civarı kullananların daha çok sigara kullandıkları, 
interneti 4 saatten daha çok kullananların ise daha 
çok alkol kullandıkları saptanmıştır. Bu durum 
internetin aşırı kullanılmasının sonucu bireyin 

onun zararlı içeriklerine daha fazla maruz kalma-
sına neden olduğunu göstermektedir. İnternetin 
aşırı kullanılması bireyin kontrolsüz bir şekilde 
internette dolaşmasına yol açmakta bu da bireyin 
karşısına pornografi, şiddet ve kötü alışkanlıklara 
ait siteler çıkma ihtimalini arttırmaktadır. Bunun 
sonucunda özellikle küçük yaştaki çocukların ve 
kimlik arayışındaki gençlerin ciddi sorunlarla 
baş başa kalma ihtimali de artacaktır (Muslu 
ve Bolışık, 2009). Bununla birlikte Uyuşturucu 
ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin 
(EMCDDA), 2012 yılı raporunda internet ve 
sosyal medyadan satış yapan zehir tacirlerinin 
sayısının her geçen yıl katlanarak arttığı belir-
tilmiştir (Demirel, vd., 2012). Bu verilerden de 
anlaşılacağı üzere bireylerin internet/bilgisayar 
ortamında geçirdiği her fazla vakit onun bu 
risklerle karşılaşma ihtimalini de arttırmaktadır. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin madde kulla-
nıp kullanmama durumları ile televizyon izleme 
süreleri, televizyonda izledikleri program türleri 
ve internette vakit geçirme yöntemlerinin birbiri 
ile ilişkili olmadığı görülmüştür. Ancak her ne 
kadar anlamlı bir farklılık görülmese de örneklem 
grubundaki öğrencilerin çoğunun internette vaktini 
sosyal paylaşım sitelerinde (n=500) geçirdikleri 
ve televizyonda daha çok dizi izlemeyi (n= 384) 
tercih ettikleri görülmüştür. Öğrenci için internet/
bilgisayar facebook, twitter vb. sitelerde vaktini 
geçirmek, televizyon ise dizi izlemek amaçlı 
yorumlanmaktadır ki bu durumunda birey için 
sorun oluşturacağı söylenebilir. Resmi olarak 
sosyal ağlara üye olabilmek için en küçük yaş 
13 olmasına rağmen yapılan incelemelerde 9-12 
yaş grubu çocukların da herhangi bir sosyal ağa 
üyeliklerinin bulunduğu görülmüştür. Bu durumda 
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çocukların sosyal ağlarda yaşanabilecek bazı sorun-
lara karşı onların risk grubunda yer almalarına yol 
açmaktadır (Çağıltay, 2011’den Akt; Demirel vd, 
2012). Yalnızlık ve depresyon düzeylerinde artışın 
olması da riskli durumların başında gelmektedir 
(Shields & Behrman, 2000). Bununla birlikte 
televizyonda izlenen programların çocuklar ve 
gençlerin saldırganlık eğilimlerin artmasına ve 
şiddet içerikli davranışlar sergilemesine, madde 
kullanmalarına ve cinsellik konusunda olumsuz 
bilgilendirilmelerine neden olduğu bilinmektedir 
(Friedrich & Stein, 1973; Mutlu, 1997; Uberos et 
al, 1998; Gidwani et al, 2002). Ayrıca televizyonda 
denetimsiz bir şekilde izlenen dizilerdeki uygunsuz 
uyaranlara (kötü örnek teşkil eden madde ve alkol 
kullanımı, uygun olmayan cinsel mesajlar ve şid-
det) maruz kalan gençlerin sosyal öğrenme kuramı 
çerçevesinde model alma yolu ile bu davranışları 
sergileme eğilimleri de artabilir. 

Öğrencilerin herhangi bir madde kullanıp kullan-
mama durumları ile öfke durumları incelendiğinde, 
sigara ve alkol kullanan öğrencilerin hiçbir madde 
kullanmayan öğrencilere göre sürekli öfke ve öfke 
dışta puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Bu durumda kullanılan maddenin bireydeki öfkenin 
sürekliliğine ve öfkesini dışa vurmasına etki ettiğini 
göstermektedir. Bununla birlikte herhangi bir madde 
kullanmayan öğrencilerin de sigara kullananlara 
göre öfkelerini daha iyi kontrol ettikleri görülmüştür. 
Ayrıca alkol kullanan öğrencilerin hiçbir madde 
kullanmayan öğrencilere göre öfkelerini daha 
çok içe atma eğiliminde oldukları belirlenmiştir. 
Öğrencilerin öfkelerini kontrol edemeyip okul 
içince zorbaca davranışlar sergilemesi son yıllarda 
artmaya başlayan bir olgudur. Özellikle eğitim 
ortamında görülen şiddet olayların ortaöğretim 

kurumlarında sıkça görülmesinin nedeni bu yaş 
grubunda bireylerin içinde bulundukları gelişim 
döneminden kaynaklanmaktadır. Ergenlik döne-
minin yaşattığı duygusal durumun neticesi olarak 
gençlerde riskli davranışlar sergileme eğiliminin 
artığı bilinmektedir (Erdem, vd, 2006;  Aksoy ve 
Ögel, 2003). Bu riskli davranışlardan birisi de 
madde kullanmaktır. 

Madde kullanımı özentiyle, merakla başlamakta 
ve sonuçta bağımlılığa dönüşebilmektedir. Gençler 
çoğu zaman kötü alışkanlıkları olan arkadaşların-
dan bu olumsuz alışkanlıkları edinebildikleri gibi 
(Kulaksızoğlu, 2002) kendini kanıtlamak ve grup 
içinde kabul görmek amacıyla bu tür maddeleri 
kullanmaktadırlar.  Madde kullanımı ile ruh sağlığı 
arasında ilişki olduğuna ilişkin birçok çalışma mev-
cuttur (Özbay vd. 1991; Patolano, 1998; Patton, et 
al, 1994; Costa et al, 1986). Gençler kullandıkları 
maddeye bağlı olarak geçici bir rahatlama elde 
ediyor olabilirler ancak bu durum onlardaki öfke 
duygusunun artması ve sürekli olarak devam etmesi 
üzerinde de etkili olabilmektedir.

Bireyin yaşadığı öfke duygusunun bir diğer so-
nucu da kişinin kendine zarar verici davranışlar 
sergilemesidir. Kendine zarar verme davranışı 
tekrarlayıcı kişinin bilinçli ölüm isteği olmadan, 
isteyerek ve amaçlı olarak yapılan, doku hasarı 
ile sonuçlanan, kendi bedenine yönelik girişim 
(Aksoy ve Ögel, 2003) olarak tanımlanmaktadır. 
Bununla birlikte madde kullanmak ise dolaylı 
olarak kendine zarar verme davranışı olarak 
değerlendirilmektedir (Farberow, 1980). Tüm bu 
bilgiler ışığında bireyin madde kullanıyor olması 
onun kendine zarar verme davranışı sergileme-
sine neden olarak düşünüleceği gibi, tam tersi 
durumda buna yol açıyor olabilir. Ancak her iki 
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durumda da bireyin öfke duygusunu daha yoğun 
yaşayacağı kaçınılmazdır. Kendine zarar verme 
düşüncesi olan öğrencilerin kendine zarar verme 
düşüncesi olmayan öğrencilere göre sürekli öfke 
durumlarının daha fazla olduğu ve öfkelerini daha 
fazla dışa vurma eğiliminde oldukları bulgusunun 
elde edilmesi de bu bilgiye destekler niteliktedir. 

Sonuç olarak gençlerin internet ortamında çoğun-
lukla savaş türü oyunları oynamayı tercih ettikleri 
(Akgündüz, Oral ve Avanoğlu, 2006; Özönder, 
vd., 2005), internetteki sohbet odalarında cinsel 
içerikli konuları paylaştıkları ve müstehcen dil 
kullandıkları (Subrahmanyam, et al 2006) bilinen 
bir gerçektir. Bu durum gençlerde ve çocuklarda 
saldırgan kişiliğin gelişmesine yol açabildiği gibi 
şiddete karşı duyarsızlık ve korku gibi duygu-
larda artışa da neden olabilmektedir (Shields & 
Behrman, 2000; Yükselgen, 2008). 

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular gençlerin 
televizyon ve internetin/ bilgisayarın yaşatabile-

ceği bu olumsuzluklara karşı bilgilendirmelerinin 
önemli olduğunu bize göstermektedir. Özellikle 
aile ortamında birlikte izlenen televizyon program-
larındaki olumsuz örneklere karşı anne-babalara 
önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır. Bu 
görevlerin başında, çocuk ve gençlerin gelişim 
seviyelerine uygun olmayan programların izlen-
mesinin anne-babalar tarafından engellenmesi 
gelmektedir. Yaşanabilecek bu olumsuzlukların 
önüne geçebilmek amacıyla öğrenci ve öğret-
menlere, özellikle bilgisayar/interneti mesleği 
gereği sıkça kullanan bireylere ve ailelerine 
medya okuryazarlığı konusunda bilgilendir-
meler yapılmalı ve bilinçli internet/bilgisayar 
kullanımı ve televizyon programları ve içerikleri 
hakkında eğitimler verilmelidir. Bu eğitimlerde 
vurgulanması gereken önemli konuların başında 
kötü olan şeyin televizyon ve bilgisayar/interneti 
kullanmanın olmadığı, bunların nasıl ve ne kadar 
süre ile kullanıldığı belirtilmelidir. 
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Özet

Bu çalışmanın amacı ergenlerin psikolojik sağlamlık 
düzeyleri ile aile sorunları ve anti-sosyal davranışlar 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu çalışma, ilişkisel 
tarama modeline dayalı, betimsel bir araştırmadır. Veri 
toplama araçları 287 öğrenciye uygulanmıştır. Hatalı 
ve eksik işaretlemeler nedeniyle çalışma gurubundaki 
öğrenci sayısı 164’ü kız ve 98’i erkek öğrenci olmak 
üzere 262’ye düşmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin 
yaş aralığı 14 ile 19 arasında değişmektedir. Çalışma 
grubunu oluşturan öğrencilerin yaş ortalaması 15.7 (Ss = 
.97.6)’dir. Psikolojik sağlamlık, aile sorunları, anti-sosyal 
davranışlar ve demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi 
incelemek amacıyla, araştırma verilerinin analizinde 
verilerin türüne göre, korelasyon, “t” testi, “tek yönlü 
varyans analizi  (ANOVA)” yapılmış; “F” değerlerinin 
anlamlı olması durumunda farkın hangi gruplardan 
kaynaklandığını bulmak için “Tukey” testi uygulanmıştır. 
Araştırma sonuçları, gençlik dönemi aile sorunları ile 
psikolojik sağlamlığın içsel ve dışsal koruyucu faktörleri 
arasında negatif yönde ve anlamlı düzeyde, anti-sosyal 
davranışlar ile pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişkinin 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca ergenlerin psikolojik 
sağlamlık düzeylerinin okul türü, cinsiyet, sınıf düzeyi, 
anne-baba eğitim düzeyi ve algılanan ekonomik durum 
açısından da anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. 
Elde edilen bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve 
önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aile Sorunları, Psikolojik Sağ-
lamlık, Anti-Sosyal Davranışları

Abstract

The aim of this study is to examine relatinship between 
pschological resilience, family problems and antisocial 
behaviors of adolescents who study in high school. This 
research is a descriptive study that is used commonly 
aims to describe the situation (relational-screening 
model). Firstly, measuring instruments were applied to 
287 students by researchers. But number of students in 
the study group was declined 262 due to an incomplete 
or incorrect markings, and participants are 164 female 
and 98 male students. The age range of participants 
are between 14 to 19 and the mean age of 15.7 (Ss = 
.97.6). For data analysis depending upon the variety of 
data gathered,  (t) and  (r) correlation tests, Analysis of 
Variance  (ANOVA) and Tukey test were performed. 
Results show that adolescent’s psychological resilience 
were related family problems and antisocial behaviours. 
The results also showed that psychological resilience 
acquired a different character in connection with school 
type, gender, grade level, parental education level, and 
perceived economic status. Implications of findings were 
discussed and some suggestions were made.

Anahtar Kelimeler: Family Problems, Psychological 
Resilience, Antisocial Behaviours
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1. GİRİŞ

Psikolojik sağlamlık kavramı son yıllarda üze-
rinde sıkça durulan ve yapılan çalışmalara konu 
olan kavramlardan bir tanesidir. Her nekadar son 
yıllarda üzerinde çokça çalışılan kavramlardan bir 
tanesi olsa da psikolojik sağlamlığa ilişkin ortak 
bir tanımdan bahsetmek oldukça zordur. Yapılan 
tanımlara bakıldığında psikolojik sağlamlığın, 
önemli risk veya travma yaşantılarına rağmen 
bireyin nispeten göstermiş olduğu olumlu uyumu 
(adaptation) yansıtan bir olgu veya süreç olduğu 
ve insanların yaşamları hakkındaki yargılarını/
kararlarını içerdiği görülmektedir (Luthar, 2005; 
Masten ve Gewirtz, 2006). Bununla birlikte 
zorluklar karşısında gösterilen olumlu uyumu 
kapsayan ve dinamik bir süreç olarak tanımla-
nan psikolojik sağlamlıkta iki önemli durum söz 
konusudur. Bunlardan ilki önemli bir tehdide 
veya ciddi bir sıkıntıya maruz kalma ve diğeri 
ise gelişimsel sürece yönelik önemli saldırıları 
ve travmaları içermesine karşın olumlu uyum 
sağlamayı başarmadır (Luthar, 2005; Luthar, 
Cicchetti ve Becker, 2000; Masten, 2001; Masten 
ve Coatsworth, 1998). Diğer bir değişle psikolo-
jik sağlamlık, zorluklarla etkili bir şekilde başa 
çıkma ve kendini toparlama, aşırı stres altında 
esneyebilme, bir şeyler ters gittiğinde bile uyum 
sağlayabilme ve azimle sorunları ele alabilme, son 
derece ciddi durumlar sonrasında dahi dengeyi 
sağlayabilme becerisi/kapasitesi olarak tanımla-
nabilir  (Masten ve Reed, 2002; Ruther, 1999).

Psikolojik sağlamlıkta koruyucu ve risk faktörleri 
üzerine yapılan çalışmalar aile içerisinde yaşanılan 
sorunların psikolojik sağlamlıkta risk faktörleri olduğu 
ve yaşanılan sorunlar arttıkça uyum sorunlarınında 
arttığını göstermektedir  (Avcı, 2006; Buckner, Mez-

zacappa ve Beardslee, 2003; Bulut, 2010; Chen ve 
George, 2005; Greeff ve Ritman, 2005; Gizir, 2007; 
Tebes, Irish, Vasquez ve Perkins, 2004; Torrente 
ve Vazsonyi, 2008). Pilowsky, Zybert ve Vlahov  
(2004) tarafından madde kullanan çocuklar üzerine 
yapılan bir çalışmada, psikolojik olarak sağlam olan 
çocukların olmayanlara göre ebeveyninden daha fazla 
destek algıladıkları ve aile içi stres durumlarının daha 
az olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte psikolojik 
olarak sağlama olan bireylerin olmayanlara göre 
ekonomik gelirlerinin daha yüksek olduğuna ilişkin 
bulgularda bulunmaktadır (Buckner, Mezzacappa 
ve Beardslee, 2003). 

Aile sorunlarının neden olabileceği önemli uyum 
sorunlarından bir tanesi ise anti-sosyal davranışlardır. 
Normlara, değerlere ve toplumsal ilkelere aykırı 
olarak ele alınan anti-sosyal davranışlar, itaatsiz-
lik, saldırganlık, öfke nöbetleri, yalan söyleme, 
hırsızlık, şiddet gibi davranışlar kümesini ifade 
etmektedir  (Eddy ve Reid, 2010; Jessor, 1991). 

Ailesel faktörlerin psikolojik sağlamlık ve antisosyal 
davranışlar üzerindeki etkisinin incelendiği bir 
çalışmada, ebeveynin psikolojik uyumu, fiziksel 
ilgilenme ve şiddet, ihlal içermeyen ebeveyn ilişkisi, 
ebeveyn kontrolü ile psikolojik sağlamlık arasında 
anlamlı düzeyde ilişki bulunmuş ve aile içerisnde 
sorunlar arttıkça psikolojik sağlamlığın düştüğü 
ve antisosyal davranışların arttığı belirtilmiştir 
(Soares Monteiro, 2012).  Bunuınla birlikte Arslan  
(2012) tarafında yapılan bir çalışmada, anti-sos-
yal davranışlar üzerinde aile içerisnde yaşanılan 
sorunlarından otoriter-baskıcı tutum, ilişkilerde 
duyarsızlık ve tutarsızlık, anne-baba ilişkisinde 
uyumsuzluk, sosyal etkinliklerde kısıtlılık, ev 
ortamındaki düzensizlik, ekonomik sorunlar, 
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ilişkilerde sınırsızlık-istismar ve sağlık-sosyal 
sorunların risk faktörleri olduğu belirtilmiştir.

Özellikle ülkemizde ortaöğretim yıllarının ergenlik 
dönemine denk gelmesi, bu dönemi eğitim süreci 
açısından dahada önemli hale getirmektedir. Birey 
ergenlikle birlikte kendisinede meydana gelen 
değişimleri bir yandan anlamaya çalışırken diğer 
yandan da bir takım psiko-sosyal risklerle karşı 
karşıya kalabilmektedir. Bu risklerden bir taneside 
ergenlikte görülen anti-sosyal davranışlardır (Arslan, 
2012). Bu davranışlar gerek ergen gerekse sosyal 
yapı üzerinde bir çok olumsuz etki bırakabilmektedir. 
Ebeveyn-ergen arasında artan çatışamlarla birlikte 
(Steinberg, 2007) bağımsızlığını kazanmaya çalışan 
birey, aile içerisinde yaşanılan ebeveyn çatışmala-
rı, sosyal ve ekonomik sorunlar, sağlık sorunları, 
istismar gibi sounlardan etkilenmekte ve bu so-
runlar bireyin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler 
bırakabilmektedir. Bu nedenle ergenlerin ergenlikte 
ve sonrasında yaşamış oldukları bu sorunlarla başa 
çıkabilme becerilerine sahip olabilmeleri, uyum 
sağlayabilmeleri ve sonrasında gelişimsel süreçlerini 
sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri oldukça önem-
lidir. Buradan hareketle bu araştırmada ergenlerin 
psikolojik sağlamlıkarı ile aile sorunları ve anti-sosyal 
davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. 

2. YÖNTEM

2.1.Araştırma Modeli

Psikolojik sağlamlık, aile sorunları ve anti-sosyal 
davranışlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya 
çalışan bu çalışma, ilişkisel tarama modeline 
dayalı, betimsel bir araştırmadır. Bilindiği üzere 
genel tarama modelleri içerisinde yer alan ve 
yaygın olarak kullanılan modellerden bir tanesi 
olan ilişkisel tarama modelleri, iki veya daha fazla 

değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını 
veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 
modelleridir  (Hawitt ve Cramer, 2011; Köse, 
2013). Bu modellerde amaç iki veya daha çok 
değişken arasındaki ilişkinin varlığını ya da dere-
cesini belirlemeye çalışmaktır (Creswell, 2005). 
Bununla birlikte bu tür modellerde neden-sonuç 
ilişkisinin yanı sıra, ilişkilerin yorumlanması ve 
kestirilmeside mümkün olmaktadır (Köse, 2013).  

2.2.Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubu, Isparta ilinde farklı 
ortaöğretim kurumlarının dokuz, on ve on birinci 
sınıflarında öğrenim görmekte olan 287 öğrenciden 
oluşmaktadır. Hatalı ve eksik işaretlemeler nedeniyle 
çalışma gurubundaki öğrenci sayısı 164’ü kız ve 
98’i erkek öğrenci olmak üzere 262’ye düşmüştür. 
Öğrencilerin yaş aralığı 14 ile 19 arasında değiş-
mektedir. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin 
yaş ortalaması 15.7 (Ss=.97.6)’dir. 

2.3. Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak araştırma-
cılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, 
Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeği ve 
Gençlik Dönemi Aile Sorunlarını Değerlendirme 
Ölçeği kullanılmıştır. 

2.3.1. Kişisel Bilgi Formu

Araştırmacı tarafından hazırlanan bu form, öğ-
rencilere ilişkin yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyo-
ekonomik düzey gibi değişkenleri içermektedir. 

2.3.2. Gençlik dönemi aile sorunlarını değer-
lendirme ölçeği  (GDASDÖ)

Tuğrul  (1996) tarafından bireylerin gençlik 
döneminde içinde yaşadıkları aile ortamından 
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kaynaklanan stresörleri ve bu stres kaynaklarından 
ne kadar etkilendiklerini belirleyebilmek amacıyla 
hazırlanmıştır. Lazarus’un “Stresle Başa Çıkma 
Modeli”nden hareketle geliştirilen “Gençlik Dö-
nemi Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği” 69 
madde ve 8 alt boyuttan meydana gelmektedir.  
Birinci Çalışmada alt boyutlar için elde edilen 
Cronbach Alfa değerleri .61 ile. 91 arasında, ikinci 
çalışmada .53 ile .84 arasında ve üçüncü çalışmada 
.45 ile.84 arasında değişmektedir. Toplam puan 
açısından Cronbach Alfa katsayıları. 93 ve. 95 
olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerliliğini belir-
lemeye yönelik yapılan ayırt edici  (diskriminant) 
analiz sonuçlarına göre ise, birinci çalışmada, 
maddelerin birlikte % 87, alt boyutların ise % 80 
oranında doğrulukla sorunlu ve sorunsuz grupları 
ayırt edebildiği bulunmuştur. İkinci çalışma analiz 
sonuçlarına göre maddelerin birlikte % 97, toplam 
puanın ise % 86 doğruluk oranıyla babası alkol 
bağımlısı tanısı almış olan ve olmayan grupları 
ayırt edebildiği görülmüştür  (Tuğrul, 1996). 

2.3.3.Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim 
Ölçeği

Gizir ve Aydın  (2006) tarafından türkçeye uyar-
lanan ölçek, dışsal ve içsel koruyucu faktörler için 
Doğrulayıcı Faktör Analizi  (DFA) kullaılarak 
sınanmıştır. Yapılan DFA sonucunda ortaya çıkan 9 
boyutlu dışsal koruyucu faktörler modeli incelendi-
ğinde, 2(393)=850.57, χ2/sd=2.16, RMSEA=.037, 
SRMR=.038, GFI=.94, AGFI=.93 ve CFI= .95 
değerleri bulunmuştur. Elde edilen bu değerler, 
yukarıda adı geçen maddelerin çıkarılmasıyla 
oluşan 31 maddelik modelin kabul edilebilir ol-
duğuna işaret ettiği ve PSEGÖ Dışsal Koruyucu 
Faktörler modelinin ayırt edici özelliklere sahip 31 
madde ve 9 faktörden oluştuğu doğrulayıcı faktör 

analizine göre belirlenmiş ve bu model kuramsal 
ve istatistiksel açıdan uygun bulunmuştur. 

DFA sonucunda ortaya çıkan 7 boyutlu içsel ko-
ruyucu faktörler modeli incelendiğinde, 2  (98) = 
224.91,  χ2/sd=2.29, RMSEA=.039, SRMR=.027, 
GFI=.97, AGFI=.95 ve CFI=.96 değerleri elde 
edilmiştir. Elde edilen bu değerler,  17 maddelik 
modelin istatistiksel olarak istenilen ölçüde uy-
gun olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak, 
doğrulayıcı faktör analizine göre PSEGÖ İçsel 
Faktörler modelinin ayırt edici özelliklere sahip 
17 madde ve 7 faktörden oluştuğu belirlenmiş 
ve bu model kuramsal ve istatistiksel açıdan da 
uygun bulunmuştur. 

Güvenirlik çalışmaları sonuçlarına göre ise cron-
bach alpha iç tutarlık katsayısı dışsal koruyucu 
faktörler boyutunda .55 ile .85 ve işçsel koruyucu 
faktörler boyutunda ise alpha katsayısı .50 ile .78 
arasında değiştiği görülmüştür.

2.4.Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırmalarda uygun istatistikleri uygulaya-
bilmek için bir takım varsayımların sağlanması 
gerekir. Analiz öncesi, veri setindeki kayıp ve 
uç değerlere ilişkin problemler giderildikten 
sonra normallik ve varyansların homojenliğine 
bakılmıştır (Pallant, 2005). 

Araştırmacılar tarafından %5’in altında olan ve 
rastgele dağılım gösteren kayıp değerler kabul 
edilebilir olarak ele alınmaktadır (Davey ve Savla, 
2010; Graham, 2008). Buradan hareketle araştırma 
veri setindeki %5’in üzerinde olan veriler analiz-
den çıkartılmış ve  %5’in altında olan ve rastgele 
dağılım gösterdiği belirlenen az sayıdaki değişkene 
herhangi bir veri atamasına gidilmemiştir. 
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Daha sonra veri setindeki uç değerler ve nor-
mallik varsayımının karşılanıp karşılanmadığı 
incelenmiştir. Bir sonraki safha olarak ise alışıla 
geldik değerlerin dışında değerler olan veya 
aşırı değerlere sahip olan denekleri ifade eden 
(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012) 
veri setindeki uç değerler saplı kutu grafikleri  
(box plots) araçılığı ile incelenmiştir. 

Normallik varsayımı için basıklık ve çarpıklık 
katsayılarına bakılmıştır. Elde edilen değerlerinin 
±1 aralığında kaldığı bulunmuştur. Tek yönlü 
varyans analizi ile homojenlik test edilmiş ve 
bu varsayımın sağlandığı görülmüştür (p>.05). 

Sonuç olarak psikolojik sağlamlık, aile sorunları, 
anti-sosyal davranışlar ve demografik değiş-
kenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla, 
araştırma verilerinin analizinde verilerin türüne 
göre, korelasyon, “t” testi, “tek yönlü varyans 
analizi  (ANOVA)” yapılmış; “F” değerlerinin 
anlamlı olması durumunda farkın hangi gruplar-
dan kaynaklandığını bulmak için “Tukey” testi 
uygulanmıştır. Analizler bilgisayar ortamında, 
SPSS 20.0 paket programı yardımıyla ve .05 
anlamlılık düzeyinde test edilmiştir.

3. BULGULAR

Ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri sosyo-
demografik değişkenler açısından incelendiğinde, 
okul türü açısından psikolojik sağlamlığın dışsal 
koruyucu faktörler boyutunun okul içi etkinliklere 
katılım boyutunda (t=-2.72, p<.05); içsel koruyucu 
faktörler boyutunun empati  (t=-2.67, p<.05), 
problem çözme  (t=-3.21, p<.05), öz-yeterlilik 
(t=-2.32, p<.05), işbirliği ve iletişim  (t=-2.98, 
p<.05)  ve eğitimsel beklentiler  (t=-3.42, p<.05) 

alt ölçeklerinin anlamlı düzeyde farklılaşmanın 
olduğu görülmüştür.  

Anadolu liselerinde öğrenim gören ergenlerin 
okul içi etkinliklere katılım ( x =6,13), empati  (
x =8,92), problem çözme ( x =8,54), öz-yeterlilik  
( x =6,08), işbirliği ve iletişim ( x =8,30), eğitimsel 
beklentilerden  ( x =6,55) aldıkları puan ortalama-
larının meslek liselerinde öğrenim gören ergenlerin 
almış oldukları puan ortalamalarına göre anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Cinsiyet açısından bakıldığında, ergenlerin dışsal 
koruyucu faktörler boyutunun çevresel ilişkilerde 
ilgi ve beklentiler  (t=2.25, p<.05), ev-içi etkin-
liklere katılım (t=2.55, p<.05); içsel koruyucu 
faktörler boyutunun empati  (t=3.75, p<.05), 
problem çözme  (t=2.37, p<.05), öz-farkındalık  (t= 
2.49, p<.05), ve eğitimsel beklentilerde  (t=2.93, 
p<.05) anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur.

Kız ergenlerin çevresel ilişkilerde ilgi ve bek-
lentiler  ( x =6.62), ev-içi etkinliklere katılım  (
x =8.96), empati ( x =9.68), problem çözme  (
x =9.17), öz-farkındalık  ( x =6.43) ve eğitimsel 
beklentiler  ( x =7.07) buyutlarından almış oldukları 
puan ortalamlarının erkeklere göre daha yüksek 
olduğu görülmüştür.

Sınıf düzeyleri açısından incelendiğinde, okula 
bağlılık (F2-259=4.806, p<.05) ve dışsal koruyucu 
faktörler boyutunda okul içi etkinliklere katılım 
(F2-259=5.361, p<.05), ev içi etkinliklere katılım 
(F2-259 =4.163, p<.05) alt boyutlarında anlamlı 
düzeyde bir farklılaşmanın olduğu görülmüştür. 

Okula bağlılık boyutunda 11.  ( x =10.66) sınıfta 
öğrenim gören ergenlerin almış oldukarı puan 
ortalamasının 9.  ( x =13.12) ve 10.  ( x =13.51) 
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sınıfta öğrenim gören ergenlere göre anlamlı 
düzeyde daha düşük; okul içi etkinliklere katılım 
boyutunda 10.  ( x =7.44) sınıfta öğrenim gören 
ergenlerin 9.  ( x = 6.36) ve 11.  ( x =5.62) sınıfta 
öğrenim görenlere anlamlı düzeyde daha yüksek 
ve ev içi etkinliklere katılım boyutunda 11. ( x
=7.29) sınıfta öğrenim gören ergenlerin almış 
oldukarı puan ortalamasının 9 ( x =8.79) ve 10. 
( x =8.85) sınıfta öğrenim gören ergenlere göre 
anlamlı düzeyde daha düşük puan ortalamasına 
sahip oldukları görülmüştür. 

Anne eğitim düzeyi açısından bakıldığında, psiko-
lojik sağlamlığın dışsal koruyucu faktörler boyu-
tunun  çevresel etkinliklere katılım  (F3-258=3.01, 
p<.05), ev içi ilişkilerde ilgi (F3-258=3.53, p<.05), 
ev içi yüksek beklenti  (F3-258=2.99, p<.05), ev içi 
etkinliklere katılım  (F3-258=2.92, p<.05) ve içsel 
koruyucu faktörler boyutunun problem çözme  
(F3-258=2.78, p<.05), işbirliği ve iletişim  (F3-258 

=2.90, p<.05) alt boyutlarında anlamlı düzeyde 
bir farklılaşmanın olduğu görülmüştür.

Farkın kaynağına bakıldığında annesi okuma yazma 
bilmeyen ergenlerin çevresel etkinliklere katılım  
( x =3.50), ev içi ilişkilerde ilgi  ( x =7.50), ev içi 
yüksek beklenti ( x =7.90), ev içi etkinliklere katılım 
( x =6.60), problem çözme ( x =7.60), işbirliği ve 
iletişim ( x =6.90) alt boyutlarından almış oldukları 
puan ortalamalarının farklılaşmanın olduğu bütün 
boyutlarda anne eğitim düzeyi ilköğretim, lise ve 
lisans ve üstü olan ergenlere göre anlamlı düzeyde 
daha düşük olduğu görülmektedir. 

Baba eğitim düzeyi açısından bakıldığında, psiko-
lojik sağlamlığın dışsal koruyucu faktörler boyu-
tunun  çevresel etkinliklere katılım  (F3-258=3.30, 
p<.05), ev içi ilişkilerde ilgi (F3-258=4.62, p<.05), 

ev içi yüksek beklenti (F3-258=4.56, p<.05), ev içi 
etkinliklere katılım (F3-258=3.01, p<.05) ve içsel 
koruyucu faktörler boyutunun öz-yeterlilik  (F3-

258=3.97, p<.05) alt boyutlarında anlamlı düzeyde 
bir farklılaşmanın olduğu görülmüştür 

Farkın kaynağına bakıldığında babası okuma 
yazma bilmeyen ergenlerin çevresel etkinliklere 
katılım  ( x =12.33), ev içi ilişkilerde ilgi  ( x
=5.33), ev içi yüksek beklenti  ( x =5.33), ev içi 
etkinliklere katılım  ( x =6.00), öz-yeterlilik  (
x =4.00) alt boyutlarından almış oldukları puan 
ortalamalarının anlamlı düzeyde daha düşük 
olduğu görülmektedir.

Algılanan ekonomik duruma ilşkin bulgular, dışsal 
koruyucu faktörler boyutunun  ev içi ilişkilerde 
ilgi  (F3-258 =2.93, p<.05), ev içi yüksek beklenti  
(F3-258=6.42, p<.05) ve içsel koruyucu faktörler 
boyutunun eğitimsel beklentiler  (F3-258=3.77, 
p<.05) alt boyutlarında anlamlı düzeyde bir 
farklılaşmanın olduğu görülmüştür

Farkın kaynağına bakıldığında ev içi ilişkilerde ilgi 
alt boyutunda ailesinin ekonomik düzeyini “orta”  
( x =8.96) olarak algılayanlartın “iyi”  ( x =9.70) 
olarak değerlendirenlere göre analmlı düzeyde 
daha düşük; ev içi yüksek beklenti alt boyutunda 
“iyi”  ( x =10.26) olarak ifade eden ergenlerin “dü-
şük”  ( x =7.90), “orta”’ya ( x =9.24) göre anlamlı 
düzeyde daha yüksek ve “düşük” olarak ifade 
edenlerin “çok iyi”’ye  ( x =10.50) göre analmlı 
düzeyde daha düşük;  eğitimsel beklentiler alt 
boyutunda ise ekonomik düzeylerini “düşük” ( x
=4.54) olarak değerlendirenlerin “orta”  ( x =6.70), 
“iyi”  ( x =7.06) ve “çok iyi”’ye  ( x =7.50) göre 
anlamlı düzeyde daha düşük puan ortalamasına 
sahip olduklarını göstermektedir.
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Tablo 1. Gençlik Dönemi Aile Sorunları, Psikolojik Sağlamlık ve Antisosyal Davranışlar 
Arasındaki İlişki
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Gençlik dönemi aile sorunları, içsel ve dışsal 
koruyucu faktörler ile antisosyal davranışlara 
ilişkin elde edilen bulgular incelendiğinde, dışsal 
koruyucu faktörler ile sağlık ve sosyal sorunlar  
r=.-375,  sınırsızlık ve istismar  r=.-418,  ekonomik 
sorunlar  r=.-423,  ev ortamında düzensizlik  r=.-
407,  sosyal etkinliklerde kısıtlılık  r=.-436,  anne-
baba ilişkilerinde uyumsuzluk  r=.-427,  ilşkilerde 
duyarsızlık ve tutarsızlık  r=.-441,  otoriter-baskıcı 
anne-baba tutumu  r=.-451,  ve aile sorunları  r=.-
462,  arasında; içsel koruyucu faktörler ile sağlık 
ve sosyal sorunlar  r=.-390,  sınırsızlık ve istismar  
r=.-427,  ekonomik sorunlar  r=.-377,  ev ortamında 
düzensizlik  r=.-416,  sosyal etkinliklerde kısıtlılık  
r=.-412,  anne-baba ilişkilerinde uyumsuzluk  r=.-
393,  ilşkilerde duyarsızlık ve tutarsızlık  r=.-373,  
otoriter-baskıcı anne-baba tutumu  r=.-380,  ve aile 
sorunları  r=.-422  arasında anlamlı düzeyde ve 
negatif yönde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 

Ergenlerin arakadaşları ile yaşamış oldukları 
herhangi bir çatışmada argo (küfürlü) ifadeler 
kullanmaları ile içsel  r=.-167,  ve dışsal koruyu-
cu faktörle r=.-229,  arasındada negatif yönde; 
sağlık ve sosyal sorunlar  r=.260,  sınırsızlık ve 
istismar  r=.242,  ekonomik sorunlar  r=.237,  ev 
ortamında düzensizlik  r=.198,  sosyal etkinlik-
lerde kısıtlılık  r=.231,  anne-baba ilişkilerinde 
uyumsuzluk  r=.277,  ilşkilerde duyarsızlık ve 
tutarsızlık  r=.276,  otoriter-baskıcı anne-baba 
tutumu  r=.298,  ve aile sorunları  r=.285,  arasında 
pozitif yönde; saldırgan davranışlarda bulunma 
ile  içsel  r=.-178,  ve dışsal koruyucu faktörle 
r=.-173,  arasındada negatif yönde; sağlık ve 
sosyal sorunlar  r=.222,  sınırsızlık ve istismar  
r=.238,  ekonomik sorunlar  r=.171,  ev ortamında 
düzensizlik  r=.213,  sosyal etkinliklerde kısıtlı-

lık  r=.192,  anne-baba ilişkilerinde uyumsuzluk  
r=.210,  ilşkilerde duyarsızlık ve tutarsızlık  r=.233,  
otoriter-baskıcı anne-baba tutumu  r=.229,  ve aile 
sorunları  r=.237  arasında pozitif yönde; argo 
(küfürlü) ifadelere maruz kalam ile içsel  r=.-181,  
ve dışsal koruyucu faktörle r=.-187,  arasındada 
negatif yönde; sağlık ve sosyal sorunlar  r=.154,  
sınırsızlık ve istismar  r=.164,  ekonomik sorunlar  
r=.150,  ev ortamında düzensizlik  r=.129,  sosyal 
etkinliklerde kısıtlılık  r=.155,  anne-baba ilişkile-
rinde uyumsuzluk  r=.178,  ilşkilerde duyarsızlık 
ve tutarsızlık  r=.178,  otoriter-baskıcı anne-baba 
tutumu  r=.200,  ve aile sorunları  r=.188,  arasında 
pozitif yönde ve saldırgan davranışlara (şiddet) 
maruz kalma ile içsel  r=.-220,  ve dışsal koruyucu 
faktörler  r=.-208,  arasında negatif yönde; sağlık 
ve sosyal sorunlar  r=.223,  sınırsızlık ve istismar  
r=.228,  ekonomik sorunlar  r=.214,  ev ortamında 
düzensizlik  r=.221,  sosyal etkinliklerde kısıtlılık  
r=.175,  anne-baba ilişkilerinde uyumsuzluk  r=.-
202,  ilşkilerde duyarsızlık ve tutarsızlık  r=.180,  
otoriter-baskıcı anne-baba tutumu  r=.202,  ve aile 
sorunları  r=.218 arasında pozitif yönde ve anlamlı 
düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 

Ergenlerin aile içerisinde yaşadıkları herhangi 
bir çatışma durumunda argo (küfürlü) ifadeler 
kullanmaları ile içsel  r=.-306,  ve dışsal koruyucu 
faktörler  r=.-364,  arasında negatif yönde; sağlık 
ve sosyal sorunlar  r=.354,  sınırsızlık ve istismar  
r=.350,  ekonomik sorunlar  r=.344,  ev ortamında 
düzensizlik  r=.384,  sosyal etkinliklerde kısıtlı-
lık  r=.317,  anne-baba ilişkilerinde uyumsuzluk  
r=.351,  ilşkilerde duyarsızlık ve tutarsızlık  r=.333,  
otoriter-baskıcı anne-baba tutumu  r=.345,  ve 
aile sorunları  r=.375,  arasında pozitif yönde; 
aile üyelerinden herhangi birine karşı saldırgan 
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davranışlarda bulunma ile  içsel  r=.-194,  ve 
dışsal koruyucu faktörle r=.-208,  arasındada 
negatif yönde; sağlık ve sosyal sorunlar  r=.234,  
sınırsızlık ve istismar  r=.260,  ekonomik sorun-
lar  r=.237,  ev ortamında düzensizlik  r=.240,  
sosyal etkinliklerde kısıtlılık  r=.203,  anne-baba 
ilişkilerinde uyumsuzluk  r=.246,  ilşkilerde du-
yarsızlık ve tutarsızlık  r=.216,  otoriter-baskıcı 
anne-baba tutumu  r=.193,  ve aile sorunları  
r=.238,  arasında pozitif yönde; argo (küfürlü) 
ifadelere maruz kalma ile içsel  r = .-185,  ve 
dışsal koruyucu faktörle r =.-311,  arasındada 
negatif yönde; sağlık ve sosyal sorunlar  r=.172,  
sınırsızlık ve istismar  r=.252,  ekonomik sorunlar  
r=.272,  ev ortamında düzensizlik  r=.252,  sosyal 
etkinliklerde kısıtlılık  r=.268,  anne-baba ilişkile-
rinde uyumsuzluk  r=.345,  ilşkilerde duyarsızlık 
ve tutarsızlık  r=.330,  otoriter-baskıcı anne-baba 
tutumu  r=.324,  ve aile sorunları  r=.326,  arasında 
pozitif yönde; aile içerisinde saldırgan (şiddete) 
davranışlara maruz kalam ile içsel  r =.-181,  
ve dışsal koruyucu faktörler  r=.-256,  arasında 
negatif yönde; sağlık ve sosyal sorunlar  r=.303,  
sınırsızlık ve istismar  r=.297,  ekonomik sorunlar  
r=.349,  ev ortamında düzensizlik  r=.295,  sosyal 
etkinliklerde kısıtlılık  r=.272,  anne-baba ilişkile-
rinde uyumsuzluk  r=.344,  ilşkilerde duyarsızlık 
ve tutarsızlık  r=.313,  otoriter-baskıcı anne-baba 
tutumu  r=.343  ve aile sorunları  r=.342,  arasında 
pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişkinin 
olduğu görülmektedir. 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada sosyo demografik değişkenler 
açısından elde edilen bulgular incelendiğinde, 
ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin okul 
türü açısından, anadolu lisesi öğrencileri ile meslek 

lisesi öğrencileri arasında anlamlı fark olduğu ve 
meslek lisesi öğrencilerinin psikolojik sağlamlık 
puanlarının daha düşük olduğu görülmektedir. 

Cinsiyet açısından bakıldığında, kız ergenlerin 
çevresel ilişkilerde ilgi ve beklentiler, ev-içi 
etkinliklere katılım, empati, problem çözme, öz-
farkındalık ve eğitimsel beklentiler boyutlarından 
almış oldukları puan ortalamlarının erkeklere göre 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç 
Önder ve Gülay’ın  (2008) elde ettiği sonuçlarla 
örtüşmektedir. 

Ergenlerin psikolojik sağlamlıkları sınıf düzeyleri 
açısından incelendiğinde, okula bağlılık ve dışsal 
koruyucu faktörler boyutunda okul içi etkinliklere 
katılım, ev içi etkinliklere katılım alt boyutlarında 
anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olduğu ve 
bu farklılaşmanın okula bağlılık boyutunda 11 
ile 9, 10. sınıflar; okul içi etkinliklere katılım 
boyutunda 10 ile 9, 11. sınıfla; ev içi etkinliklere 
katılım boyutunda 11 ile 9, 10. sınıflar arasında 
olduğu görülmektedir. 

Ergenlerin annelerinin ve babalarının  eğitim 
almış olması  (ilk,orta ,lise,lisans ve lisans üstü), 
okur yazar olmamasına göre psikolojik sağlamlık 
açısından anlamlı fark oluşturmaktadır. Ailenin 
eğitim düzeyi psikolojik sağlamlık açısından  
koruyucu faktörler arasında sayılmaktadır (Öz 
ve  Bahadır-Yılmaz, 2009). Diğer önemli bir 
değişken ise algılanan ekonomik düzeydir. Er-
genlerin psikolojik sağlamlıkları ve algıladıkları 
ekonomik duruma ilişkin sonuçlar, dışsal koruyucu 
faktörler boyutunun  ev içi ilişkilerde ilgi, ev 
içi yüksek beklenti ve içsel koruyucu faktörler 
boyutunun eğitimsel beklentiler  alt boyutların-
da anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olduğu 
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göstermektedir. Özellikle eğitimsel beklentiler 
alt boyutunda ekonomik düzeylerini “düşük” 
olarak değerlendirenlerin “orta” , “iyi” ve “çok 
iyi”’ şeklinde değerlendirenlere göre  anlamlı 
düzeyde daha düşük puan ortalamasına sahip 
olduklarını görülmektedir. Alan yazın incelen-
diğinde ailenin  ekonomik düzeyi ile psikolojik 
sağlamlık arasındaki ilişki karşımıza çıkmakta 
ve bu çalışmanın sonuçlarıyla paralellik göster-
mektedir (Bernard,1991; Eliot,1994; Gardner, 
Dishion, Connell, 2008; Çataloğlu, 2011)

Psikolojik sağlamlığa ilişkin çoğu çalışmanın risk 
faktörleri ve koruyucu faktörler üzerine yoğun-
laştığı görülmektedir. Bu çalışmanın sonuçları da 
benzer şekilde tartışılmıştır. Çalışmada gençlik 
dönemi aile sorunları ve içsel koruyucu faktörler 
arasındaki ilişkiye ilişkin sonuçlara bakıldığında, 
aile içerisinde sorunlar attıkça ergenlerin psikolojik 
sağlamlıklarına ilişkin koruyucu faktörlerin azal-
dığı ve risk faktörlerinin arttığı gözlenmektedir.  
Bu sonuç alan yazındaki çalışma sonuçları ile 
benzerlik göstermektedir. Yapılan çalışmalarda 
psikolojik sağlamlığın gelişmesi için çocukların 
destek ve bakımdan daha fazlasına ihtiyaçları 
olduğu,  onaylanmaya ve cesaretlendirilmeye, 
topluma katılmak için fırsatlara, yaşamlarında 
ebeveynlerin aktif bir şekilde yer almasına ve 
destekleyici bir çevreye ihtiyaç duydukları belir-
tilmektedir (Oktan, 2012).  Ailedeki bir üye ile 
yakın ve olumlu bir ilişkiye sahip olmak ya da aile 
dışında ilgi gösteren ve destekleyen bir yetişkinin 
bulunması, risk altındaki çocuklar ve ergenler 
için koruyucu bir faktör olarak vurgulanmaktadır  
(Gordan ve Song, 1994). Yetişkinlik dönemin-
de üst düzeyde bir benlik saygısının, yetişme 
döneminde anne-babanın çocuğa destekleyici, 

cesaretlendirici ve demokratik yaklaşımlarıyla 
oldukça ilgili olduğu belirtilmektedir (Karaırmak 
ve Şiviş-Çetinkaya, 2011).

Yorohan  (2011) yaptığı çalışmasında aileye 
ilişkin sorunların ergen davranışında önemli be-
lirleyici ögeler olduğuna dair veriler elde etmiştir. 
Çataloğlu’nun  (2011) aile işlevleri ile ergenlerde 
psikolojik sağlamlığın araştırdığı çalışmasında 
psikolojik sağlamlığın içsel ve dışsal faktörleri 
ile aile işlevselliği arasında bağlantı bulmuştur. 
Bu çalışmanın sonucu ile de örtüşmektedir. 

Ergenin psikolojik sağlamlığını belirleyen ailesel 
koruyucu faktörler ise olumlu anne-çocuk ilişkisi, 
çocukların geleceği için ailenin olumlu beklentiler 
kurması, aileyle birlikte yaşama, anne ve babanın 
eğitim düzeyi olarak ele alınmaktadır (Öz ve 
Bahadır-Yılmaz, 2009). Özellikle ailenin yeterli 
ve tutarlı rol model sağlamaları, ebeveynler arası 
uyum, çocukla vakit geçirme, rehberlik etme gibi 
nitelikleri taşıması bireylerin psikolojik sağlam-
lıklarını geliştireceği düşünülmektedir. Ergenlerin 
stres faktörleriyle başa çıkmasını kolaylaştıran 
nedenler arasında da destekleyici ve kararlı aile 
yapıları sayılmaktadır  (Hill, Stafford,  Seaman, 
Ross ve Daniel, 2007) Benard, bakım ve destek 
sağlamayı, yüksek ama gerçekçi beklentiler içinde 
olmayı ve aile üyelerinin çocuğu cesaretlendir-
mesini aile içindeki koruyucu faktörler olarak 
tanımlamıştır (Bernard, 1991)

Gençlik dönemi aile sorunları ile  bireyin psikolojik 
sağlamlığın dışsal koruyucu faktörler boyutuna 
ilişkin elde edilen bulgulara bakıldığında aralarında 
anlamlı düzeyde ve negatif yönde bir ilişkinin 
olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın sonucuna 
paralel  verilerin elde edildiği çalışmalar vardır. 
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Alan yazınında bu çalışmanın sonuçlarına paralel 
biçimde  bireyin psikolojik sağlamlığını etkileyen 
çevresel risk faktörler arasında, düşük sosyo-eko-
nomik durum, olumsuz akran desteği ve toplumsal 
şiddete maruz kalma yetersiz sosyal çevre ve okul 
ortamı, şiddet içeren sosyal iletişimler, sosyoeko-
nomik alandaki dezavantajlar (Gardner, Dishion 
ve Connell, 2008; Hill, Stafford,  Seaman, Ross 
ve Daniel, 2007) sayılırken, çevresel koruyucu 
faktörler ise bir yetişkinle olumlu ilişkiye sahip 
olma, olumlu toplumsal destek, olumlu okul 
ilişkileri, olumlu arkadaş desteği ve olumlu bir 
rol modelinin olması  şeklinde saptanmıştır (Öz 
ve  Bahadır-Yılmaz, 2009). Aile sorunlarının 
psikolojik sağlamlık üzerinde risk faktörleri 
olduğu düşünüldüğünde, aile içersinde sorunlar 
arttıkça ergenlerde psikolojik sağlamlığın düştüğü 
söylenebilir. 

Gençlik dönemi aile sorunları, içsel ve dışsal 
koruyucu faktörler ile antisosyal davranışlara 
ilişkin elde edilen sonuçlara bakıldığında aile 
sorunları ve otoriter anne-baba tutumları arasın-
da anlamlı ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğu 
görülmektedir. Olumlu ve destekleyici iç ve dış 
süreçler ise psikolojik sağlamlıkla anlamlı düzeyde 
ilişkili görülmektedir. Literatürdeki çalışmalarda 
da benzer biçimde ergenlik dönemindeki şiddet 
davranışlarının belirleyicileri arasında ailede suç-
luluk, ailenin gelir düzeyi, anne-babanın eğitim 
düzeyi  sayılmaktadır ki çalışma sonuçlarıyla 
uyuşmaktadır. Aile içi çatışma ve ayrılık ergen-
lerde  sorunlu davranışlar açısından önemli risk 
oluşturan etkenlerden sayılmaktadır (Elliot,1994). 
Bu çalışmanın sonuçlarına benzer biçimde aile içi 
iletişim süreçleri, aile işlevsellik düzeylerini bireyin 
saldırgan davranışları ile ilgili bulan araştırmalar 

mevcuttur  (Avcı, 2006; Kabasakal, 2013). Kötü 
evlilik ilişkileri, olumsuz anne-baba davranışları, 
yetersiz ebeveyn disiplin modellerinin olması, 
çocuğun istismar ve ihmali gibi davranışlar şiddete 
yönelimin ailevi nedenleri olarak belirtilmektedir  
(Buka ve Earls,1993). 

Özellikle risk altındaki ergenler için  toplumun 
koruyucu önlenmeler almasının önemi üzerin-
de durmuştur. Olumlu ve destekleyici  akran 
ilişkilerinin  ergenin psikolojik sağlamlığına 
katkı sağlayacağını, ve antisosyal davranışlarını 
önleyeceğini belitmektedir  (Bartol, 2008).Sos-
yal ilişkiler, sorunlu davranışlar ve psikolojik 
sağlamlık arasındaki ilşikilerin araştırıldığı 100 
ergen ile yürütülen boylamsal bir çalışmanın 
çalışmanın  sonuçları da olumlu sosyal ilişkilerin 
uyum sorunlarının önlenmesin de ve psikolojik 
sağlamlığın gelişmesindeki etkisine vurgu yapıl-
mıştır  (Bender ve Losel, 1997). Ayrıca şiddet türü 
açısından bakıldığında bu çalışmada aile içerisinde 
sözel şiddetin yaygın olarak uygulandığına ilişkin 
bulgular elde edilmiştir. MEB yapılan çalışmada 
öğenciler istenmeyen bir davranışta bulunmaları 
durumunda en çok kendilerine sözel şiddet uy-
gulandığını ifade etmişlerdir (MEB, 2008).  Bu 
çalışmada da benzer veriler elde edilmiştir.

Sonuç olarak ergenlerin psikolojik sağlamlıkları 
üzerinde aile sorunlarının önemli bir risk faktö-
rü olduğu ve aile sorunları arttıkça anti-sosyal 
davranışlara yönelmenin arttığı, ergenlerin psi-
kolojik sağlamlıklarının bozulduğu söylenebilir. 
Çalışma sonuçları gözönünde bulundurulduğun-
da, bu çalışmanın farklı  araştırma grupları ile 
yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 
Bireyin psikolojik sağlamlığının geliştirilmesi,  
önleyici çalışmalar açısından değerlendirildiğinde 
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psikolojik danışma ve rehberlik alanının önemli 
çalışma konularından biri olarak görülmektedir. 
Aileye yönelik konsultasyon çalışmalarının 

düzenlenmesi yine bireyin bu alandaki kaza-
nımını olumlu etkileyecek çalışmalar arasında 
değerlendirilebilir.
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Özet

Bu araştırma, çocuğu okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim 
alan babaların, ebeveynlik algıları ile çocuklarının problem 
davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Araştırmaya Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez ilçesine 
bağlı;  anaokuluna ve anasınıfına devam eden 3-6 yaş grubu 172 
çocuk ile babaları dahil edilmiştir. Araştırmada genel tarama 
modellerinden “İlişkisel Tarama Modeli” kullanılmıştır. Araş-
tırmaya katılan çocukların problem davranışlarının belirlenmesi 
için Merrell (1994) tarafından geliştirilen “Anaokulu ve Anasınıfı 
Davranış Ölçeği” (Preschool and Kindergarten Behavior Scales 
-PKBS–2) Problem Davranışlar alt ölçeği” kullanılmıştır. Babaların 
kendilerine yönelik ebeveynlik algıları ise Gibaud-Wallston ve 
Wandersman (1978) tarafından geliştirilen “Ebeveynlerin Çocuk 
Eğitimi Konusunda Kendilerine Yönelik Tutumları” ölçeği 
“Baba Formu” kullanılarak belirlenmiştir.  Pearson Korelasyon 
Katsayısı hesaplanarak elde edilen sonuçlara göre; babaların 
babalığa yönelik yeterlilik algısı ile çocuklarının dışa yönelim, 
içe yönelim ve benmerkezci problem davranışları arasında bir 
ilişki olmadığı; ancak anti-sosyal ve problem davranış toplam 
puanları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. 
Babaların babalığa yönelik genel tutumları, babalıktan sağlanan 
doyum ve babalığa yönelik ilgi ile çocuklarının dışa yönelim, 
içe yönelim, anti-sosyal, benmerkezci ve problem davranış 
toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan babaların çoğunluğunun 
ilkokul mezunu, alt gelir düzeyinden, genç ve az çocuklu babalar 
oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Problem Davranış, 
Ebeveynlik Algısı

Abstract

The purpose of this research is to investigate relationship 
between fathers’ perceptions of parenting and their child-
ren’ problem behaviors. 172 children and their fathers are 
included to study who have child between 3 to 6 years 
and continued to kindergarten or preschool in Aksaray 
which affiliated to Aksaray Provincial Directorate of 
National Education. In the study screening method 
has been used within general screening models. To 
investigate children’ problem behaviors “Preschool and 
Kindergarten Behavior Scales” (PKBS) which created 
by Merrel (1994) ‘problem behaviors’ subscale was 
used. The scale of “Parents Perceptions About Child 
Education” which created by Gibaud and Wandersman 
(1978) was used to gather data about fathers directed 
themselves perceptions of parenting. According to result 
of the study, that acquired by using Pearson Correlation 
Coefficient, the relationship between fathers’ perceptions 
of parenting and children’externalizing, internalizing and 
egocentric problem behaviors were not significant, but 
there were negative oriented relationship between anti-
social and problem behaviors total point. The relationship 
between fathers’ perceptions of parenting, saticfaction of 
paternity, interest for paternity and children’externalizing, 
internalizing, antisocial and egocentric problem behaviors 
were not significant. Also it is investigated that majority 
of fathers are young, have elementary school degre, low 
economic status and number of child. 

Anahtar Kelimeler: Prescshool Education, Problem 
Behavior, Parenting Perceptions
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1.GİRİŞ

Aile, çocuğun dünyaya gözlerini açtığı ilk oku-
ludur. Çocuk, kendisinin ve en yakınındaki diğer 
bireylerin özelliklerini tanımaya başladığı bu okulda 
hayata dair ilk deneyimlerini edinir. Bu nedenle 
çocuğun toplumun bir üyesi olarak içinde yaşadığı 
sosyal çevreye uyum sağlamasında ebeveynleri 
ile olan iletişimi önemlidir (Günindi ve Yaşa 
Giren, 2010). Çocuğun ruhsal yönden sağlıklı bir 
gelişim göstermesinde anne-baba çocuk iletişimi 
önemli bir etkendir. Anne ve babaların çocuklarına 
yönelik tutumları ise bu ilişkide önemli bir rol 
oynamaktadır. Belksy’nin (1981) bireyler arası 
karşılıklı etkileşime dayalı “Aile sistemi modeli’ne 
göre aile içerisindeki bireyler birbirlerinin tutum 
ve davranışlarından etkilenmekte ve birbirlerini 
etkilemektedirler (Akt: Yılmaz, 2001). Çocuğun 
yetişkin bir insan oluncaya kadar edindiği kişilik 
yapısı, her ne kadar hayatın ilerleyen aşamalarında 
diğer kurumların etkisi altında olsa da temelde 
aile ortamında oluşur (Erkan, 2010). Çocukluk 
döneminde ailesel nedenlere bağlı olarak sosyal 
ve duygusal davranış problemlerine sahip olan 
kişilerin bu problemleri, yaşamlarının diğer za-
manlarında da devam etmektedir (Günindi ve 
Yaşa Giren, 2010). 

Toplumda cinsiyet eşitliği kavramına bağlı ola-
rak kadın-erkek rollerinde yaşanan değişmeler, 
kadınların çalışma hayatına girmesi ile erkeklerin 
aile içerisinde artan sorumlulukları, artan boşanma 
oranlarına bağlı olarak bekâr baba oranının son 
yıllarda artış göstermesi, babanın aile içerisinde-
ki geleneksel rolünün zamanla değişmesine ve 
babaların kendilerine yönelik babalık algısının 
farklılaşmasına neden olmuştur (Coley, 2001). 

Babalık kavramı, tarihsel süreç içerisinde ahlaki 
öğretmen ve disiplin ediciden, evi geçindiren 
kişi daha sonra cinsiyet için rol model, arka-
daş, koruyucu ve son olarak da ortak ebeveyn 
babalığa doğru farklı aşamalardan geçmiştir 
(Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid, ve Bremberg, 
2008).  Bu nedenle, yaşadığımız zaman dilimi 
içerisinde babadan beklenen sorumluluk, sadece 
ailenin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak değildir. 
Babanın aile içerisinde annenin sorumluluklarını 
paylaşması, çocuk ve ev ile alakalı işlerde anne 
kadar sorumluluk üstlenmesi anlayışı toplumda 
hâkim olmaya başlamıştır.

Son yıllarda yapılan araştırmalar çoğunlukla 
ebeveyn davranışlarının çocukların gelişimleri 
üzerindeki etkilerini incelemeye yöneliktir. Au-
nola ve Nurmi, (2005) yaptıkları araştırmada 
ebeveynlerin davranışsal kontrolü, psikolojik 
kontrolü ve sevgi/sıcaklık gösterme gibi ebeveynlik 
biçimlerinin çocuklarının gelişimine etkileri üze-
rine odaklanmıştır. Martin, Ryan ve Brooks-Gun 
(2007), bu konuda yapılan çalışmalarda sıklıkla, 
çocukların tüm gelişim alanlarında annelerin 
ebeveynlik uygulamalarının etkisine odaklanmış 
çok sayıda araştırma yapıldığını ancak, az sayıda 
da olsa babaların babalık rolüne ilişkin algıları, 
babalık tutumları ve babalıkla ilgili davranışlarının 
çocukların gelişimi üzerine etkisini inceleyen 
çalışmaların da yapıldığını belirtmektedir. Ba-
balık rolü, aile içerisinde kritik bir öneme sahip 
olmakla birlikte babalar aile kurumunun temelini 
oluştururlar (Choi ve Jackson, 2011). Babaların 
çocuk bakımı ve eğitimine katılmasının çocukların 
gelişimine olumlu etkileri olduğu kabul edilen 
genel bir görüştür (Sarkadi ve diğerleri, 2008). 
İyi bir baba olmak sadece maddi ihtiyaçları 
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karşılamak değildir, ailenin temelini oluşturan 
babaların çocukların duygusal ve zihinsel gelişim-
leri üzerinde önemli bir etkisi vardır (Marsiglio, 
1993). Bununla birlikte araştırmacılar, çocuk 
bakımı konusunda babanın sorumluluğunun en 
az anne kadar olduğunu savunmuşlardır(Leavell, 
Tamis-LeMonda, Ruble, Zosuls, ve Cabrera, 
2012; Halme, Åstedt-Kurki ve Tarkka, 2009; 
McWayne, Compos ve Owsianik 2008; Choi ve 
Jackson, 2011; Rienks, Wadsworth, Markman, 
Einhorn, ve Moran Etter, 2011). Bu durum aile 
bireylerinin özellikle de annelerin babalardan 
beklentilerini artırmıştır (Jia and Schoppe, 2011). 

Babaların çocuklarıyla aktif bir ilişki içerisinde 
olmaları, çocukların bütün gelişim alanları üze-
rinde önemli bir etkiye sahiptir (Leavell, Tamis-
LeMonda, Ruble, Zosuls, ve Cabrera, 2012). Baba 
ile çocuk arasındaki etkileşim, çocuğun bilişsel, 
dil ve okuma yazma becerilerini etkilemektedir. 
Baba ve çocuk arasındaki iletişim ile okuldaki 
akademik başarı arasında pozitif bir ilişki vardır. 
Babanın çocuğuna karşı duygusal ve koruyucu 
bir tutumla yaklaşması ve bilişsel anlamda et-
kileşim içerisinde olması, çocuğun zihinsel ve 
dil gelişimi alanında olumlu sonuçların ortaya 
çıkmasını sağlar (Allen ve Daly, 2007). Babaların 
çocukların sosyalleşmesi üzerinde de önemli bir 
etkisi vardır. Çocuklarının günlük yaşantısında 
daha aktif rol üstlenen babaların çocukları, ge-
nellikle sosyal olarak aktiftir ve sıklıkla problem 
davranışlar sergilemezler. Çocukların problem 
davranışlara sahip olması, çocukların babalarıyla 
olan ilişkilerine ve babaların çocuklarının eğitim 
sürecine katılımıyla ilişkilendirilmiştir. Önemli 
olan babanın çocuğuyla ne kadar zaman geçirdiği 

değildir, geçirilen zamanın niteliğidir (Duursma, 
Pan ve Raikes, 2008).

Kişilik yapısının önemli oranda şekillendiği okul 
öncesi eğitim döneminde ebeveynlerin çocuğun 
eğitim sürecine katılması çocukların olumlu ya 
da olumsuz davranışlar geliştirmeleri açısından 
önemlidir. Ebeveynlerin aile içinde çocuklarına 
karşı sergiledikleri davranış biçimleri ve çocukla-
rıyla olan iletişimleri bu davranışların gelişimini 
etkilemektedir (Özdemir ve diğerleri, 2012; 
Özbey, 2009).  Okul öncesi dönemde, çocuklar 
yaşama temel oluşturacak bilgi, beceri ve alışkan-
lıkları edinir ve bunları davranışa dönüştürürler 
(Gültekin-Akduman, 2010). Bu dönemde ortaya 
çıkan bireyin kendisi veya sosyal çevresi için 
sorun teşkil eden davranışlar, genellikle problem 
davranış olarak kabul edilir(Derman ve Başal, 
2013). Birkan (2002) göre, bir çocuk davranışı 
göstermeme becerisine sahip olduğu halde ve 
uyarıldığı halde tekrar bu davranışı sergiliyorsa, 
bu davranış problemli davranıştır (Birkan, 2002). 
Sürekli olmayan veya belli bir dönemde ortaya 
çıkıp bir süre sonra yok olan davranışlar problem 
davranışlar değildir. Çünkü çocukta problem 
davranışları değerlendirirken, davranışların şiddeti 
ve sıklığı, çocuğun içinde bulunduğu gelişim 
dönemi, göz önünde bulundurulması gereken özel-
liklerdendir (Arı, Bayhan ve Artan, 1995). Erken 
çocukluk döneminde çocuklarda görülen problem 
davranışlar; dışsal ve içsel problem davranışlar 
olarak ortaya çıkabilmektedir. Başkalarına/dışa 
yönelik problem davranışlar kısıtlanmış davra-
nışlar ve yetersiz sosyalleşmenin dışa vurulması 
olarak tanımlanırken bu tür problemlerde olumsuz 
duygular öfke, saldırganlık ve gerginlik olarak 
diğer kişilere yöneltilir (Aunola ve Nurmi, 2005). 
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Kendine/içe yönelik davranışsal ve duygusal prob-
lemlerin ise; ruhsal ve duygusal sıkıntılara bağlı 
olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir (Merrell, 
1994).  İçe yönelik davranış problemleri çocuğun 
kendisine yönelttiği kaygı, depresyon, sosyal 
yönden içe kapanma, kilitlenme ve psikolojik 
olarak ortaya çıkan bedensel rahatsızlıklar gibi 
belirtiler göstermektedir (Slopen ve diğerleri, 
2013; Merrell, 1994).

Çocuğun problemlerle baş edebilme becerisi, 
yüksek zekâ düzeyine sahip olması, başarılı okul 
performansı, yaşıtları ve yetişkinlerle kurduğu 
olumlu ilişkiler, ders dışı etkinliklere katılımı 
ve yüksek benlik saygısına sahip olması negatif 
yönlü olarak duygusal ve davranışsal sorunlarıyla 
ilişkilendirilmektedir. Diğer taraftan çatışmalı veya 
zayıf aile içi ilişkiler, ailesel depresyon, tek eşli 
ebeveynlik, ruhsal sağlığı bozuk aileler, ailesel 
stres, cezalandırıcı ebeveyn tutumları, ağır sosyal 
ve ekonomik sorunlar gibi ailesel güçlükler de 
duygusal ve davranışsal sorunlarla ilişkilendi-
rilmektedir (Flouri ve Buchanan, 2003). Sonuç 
olarak; çocuğun okul öncesi dönemde kazanması 
gereken becerileri kazanabilmesi ve sağlıklı bir 
kişilik geliştirerek toplumunda kendine bir yer 
edinebilmesi gerekmektedir. Ruhsal yönden sağlıklı 
bireylerin sağlıklı aileler ve sağlıklı bir toplumu 
oluşturacağı fikrinden yola çıkılarak; problem 
davranışları etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve 
önlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle okul öncesi 
dönemde çocuğu olan babaların, sergiledikleri 
babalık davranışlarının ve ebeveynliğe yönelik 
algılarının çocuklarının problem davranışlarıyla 
ilişkili olup olmadığının ortaya konması, literatüre 
sağlayacağı katkı ve anne-babalara yol göstermesi 
açısından büyük öneme sahiptir.

1.1 Araştırmanın Problemi 

Anne-babaların ebeveynlik rolüne ilişkin dav-
ranışlarının çocuklarının davranışları üzerindeki 
olumlu ve olumsuz etkileri daha önce zikredilen 
literatürdeki araştırma sonuçlarıyla ortaya kon-
muştur. Bu araştırmada ise, babaların kendilerine 
yönelik ebeveynlik algıları(babalığa yönelik 
yeterlik algısı, babalığa yönelik ilgi, babalıktan 
elde edilen doyum ve babalığa yönelik genel 
tutum)  ile çocuklarının problem davranışları 
(dışa yönelim, içe yönelim, anti sosyal ve ben-
merkezci) arasındaki ilişkinin ortaya konması 
amaçlanmıştır.

2.YÖNTEM

2.1 Araştırma Modeli

Araştırma, babaların ebeveynlik algıları ile ço-
cuklarının problem davranışları arasındaki ilişkiyi 
ve derecesini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
Araştırmada, genel tarama modellerinden iki 
veya daha fazla değişken arasında birlikte deği-
şimin var olup olmadığını, birlikte değişim var 
ise bunun derecesini belirlemeyi amaçlayan bir 
araştırma modeli olan İlişkisel Tarama Modeli 
kullanılmıştır (Karasar, 2009). 

2.2 Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Aksaray İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı ve Merkez ilçesinde yer alan 
anaokulları ile anasınıflarına devam eden çocuklar 
ve babaları oluşturmuştur. Araştırmanın örnek-
lemi ise tesadüfî küme örnekleme yöntemiyle 
(Büyüköztürk ve diğerleri, 2008: 81) belirlenen 
4 anaokulu ve 6 anasınıfına devam eden 172 
çocuk ve onların babaları oluşturmuştur.
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2.3 Veri Toplama Araçları

Araştırmada babaların çocuk eğitimi konusunda 
kendilerine yönelik ebeveynlik algılarının belirlen-
mesi için Gibuad-Wallston ve Wandersman (1978) 
tarafından 17 madde olarak geliştirilen ve orijinal 
adı The Parenting Sense of Competence (PSOC) 
olan “Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği-Baba 
Formu” kullanılmıştır. Araştırmacılar (Johnston 
ve Mash,1989; Ohan, Leung ve Johnston, 2000; 
Rogers ve Matthews, 2004), yaptıkları faktör 
analizi sonucunda ölçeğin ikiden daha fazla alt 
boyuttan oluştuğunu(sırasıyla 4, 3, 3)  belirtmiş-
lerdir. Johnston ve Mash (1989) 17. maddenin 
herhangi bir faktöre ait yükü bulunmadığını tespit 
etmiştir. Rogers ve Matthews (2004), yaptıkları 
araştırmada ölçeği 17. madde olmadan uygula-
mıştır (Akt: Gilmore, Cuskelly, 2008). Ölçek, 
babaların babalıkla ilgili deneyimlerini göz önünde 
bulundurarak kendilerini değerlendirmelerini ve 
babaların babalık rolüne ilişkin tutumlarını belir-
lemeye yöneliktir. Ölçeğin Türkiye’de geçerlik 
güvenirlik çalışması Seçer, Çeliköz ve Yaşa (2007) 
tarafından yapılmıştır. Ölçek, 16 madde ve 3 boyut 
olarak yeniden düzenlenmiştir. Uzman görüşleri 
ve yapılan faktör analizi sonucu oluşturulan alt 
boyutlar: Babalığa yönelik yeterlilik algısı (7 
madde), babalık görevine ilgi duyma (2 madde) 
ve babalık görevinden sağlanan doyum (7 madde) 
olarak belirlenmiştir. Faktör analizi sonuçlarına 
göre, 3 faktör olarak belirlenen ölçeğin toplam 
varyansı açıklama oranı %55.09, Cronbach Alfa 
Güvenirlik Katsayısı ise 0.88’dir.  

Araştırmada çocukların problem davranışlarının 
belirlenmesi için Merrell (1994) tarafından geliş-
tirilen orijinal ismi “Preschool and Kindergarten 
Behavior Scales-PKBS-2) olan  “Anaokulu ve 

Anasınıfı Davranış Ölçeği” Problem Davranış 
formu kullanılmıştır. Kenneth W. Merrell ta-
rafından 1994 yılında 3-6 yaş grubu çocuklara 
yönelik olarak geliştirilen ölçek, 2003 yılında 
3.317 çocuk ile norm çalışması yapılarak yeniden 
gözden geçirilmiştir. Ölçek Sosyal Beceri Ölçeği 
ve Problem Davranış Ölçeği olarak iki bağımsız 
formda hazırlanmıştır. Ölçeğin Türk çocuklarına 
uyarlanması Özbey (2009) tarafından yapılmıştır. 
Bu araştırmada kullanılan “Problem Davranış 
Ölçeği” dışa yönelim, içe yönelim, anti sosyal 
ve benmerkezci olmak üzere 4 alt boyuttan 
oluşmaktadır. Özbey (2009) tarafından yapılan 
geçerlilik ve güvenirlik çalışması sonuçlarına göre 
Problem Davranış Ölçeğinin Dışa Yönelim faktörü 
için yapı güvenirliği .96, açıklanan varyansı .62; 
İçe Yönelim faktörü için yapı güvenirliği .90, 
açıklanan varyans .65; Antisosyal faktörü için 
yapı güvenirliği .89, açıklanan varyans .73; Ben 
Merkezci faktörü için yapı güvenirliği .75, açık-
lanan varyans .51 olarak bulunmuştur. Problem 
Davranış Ölçeğinin Cronbach Alfa değeri birinci 
faktör için .95, ikinci faktör için .87, üçüncü 
faktör için .81, dördüncü faktör için .96 olarak 
bulunmuştur (Özbey ve Alisinanoğlu, 2009).

2.4 Verilerin analizi

Verilerin analizinde SPSS 18.0 programı kullanıl-
mıştır. Araştırmada, babaların ebeveynliğe yönelik 
algıları (babalığa yönelik yeterlik algısı, babalığa 
yönelik ilgi, babalıktan elde edilen doyum ve 
babalığa yönelik genel tutum)  ile çocuklarının 
problem davranışları (başkalarına yönelik, kendine 
yönelik, anti sosyal ve benmerkezci) arasındaki 
ilişki Pearson Korelasyon tekniği kullanılarak 
analiz edilmiştir.
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3. BULGULAR Araştırmaya katılan babaların demografik özel-
liklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Babaların Demografik Özellikleri

Eğitim 
     İlköğretim
     Lise
     Önlisans-Lisans
     Lisansüstü
     Toplam

F %

75 43,6

54 31,4

37 21,5

6 3,5

172 100

Gelir Düzeyi (TL)
     0-1000
     1001-2000
     2001-3000
     3001 ve üzeri 
     Toplam

85 49,4

47 27,3

33 19,2

7 4,1

172 100

Yaş
   20-30
   31-40
   41-50
   51 ve üzeri
   Toplam

75 20,3

54 68,0

37 11,0

6 0,7

172 100

Çocuk Sayısı
   1-2
   3-4
   4 ve üzeri
   Toplam

119 69,2

46 26,7

7 4,1

172 100

Tablo 1. incelendiğinde araştırmaya katılanlar 
arasında ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim almış 
babaların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Gelir 
düzeyi dağılımlarına bakıldığında çoğunluğunun 
gelir düzeyinin 0-2000 TL arasında olduğu gö-

rülmektedir. Babaların yaşları ve sahip oldukları 
çocuk sayısına ilişkin özellikleri incelendiğinde 
babaların çoğunluğunun 20-40 yaşları arasında 
ve 1-2 çocuğa sahip oldukları görülmektedir.
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Tablo 2. Babaların Babalığa Yönelik Genel Tutumları ile Çocuklarının Problem Davranışla-
rı Arasındaki İlişki

Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği Problem Davranış Ölçeği 
Alt Boyutları

N r P

Babalığa Yönelik Genel Tutum Dışa Yönelim 172 -.055 .470

İçe Yönelim 172  .080 .294

Antisosyal 172 -.117 .125

Benmerkezci 172 -.003 .966

Problem Davranışlar Toplam 172 -.050 .513

Tablo 2 incelendiğinde, babaların babalığa yöne-
lik genel tutumları ile çocuklarının dışa yönelim 
problem davranışları ve içe yönelim problem 
davranışları arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı 
ortaya çıkmıştır (r=-.055, p>0.05, r=.080, p>0.05). 
Babaların babalığa yönelik genel tutumları ile 
çocukların anti sosyal 

problem davranışları ve benmerkezci problem 
davranışları arasındaki ilişkinin de anlamlı olma-
dığı (r=-.117, p>0.05) görülmektedir. Çocukların 
problem davranış toplam puanları ile babalarının 
babalığa yönelik genel tutumları arasında anlamlı 
bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır (r=-.003) 
(p>0.05).  

Tablo 3. Babaların Babalığa Yönelik Yeterlilik Algısı ile Çocuklarının Problem Davranışları 
Arasındaki İlişki

Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği 
Alt Boyutları

Problem Davranış Ölçeği Alt 
Boyutları

N r P

Babalığa Yönelik Yeterlilik Algısı Dışa Yönelim 172 -.092 .232

İçe Yönelim 172 -.065 .399

Anti-sosyal 172 -.190 .012*

Benmerkezci 172 -.086 .263

Problem Davranışlar Toplam 172 -.151 .048*

Tablo 3 incelendiğinde, babaların babalığa 
yönelik yeterlilik algısı ile çocuklarının dışa 
yönelim, içe yönelim ve benmerkezci problem 
davranışları arasındaki ilişkinin anlamlı olma-
dığı görülmektedir(r=-.092, r=-.065, r=-.086, 

p>0.05). Ancak çocukların antisosyal problem 
davranışları ve problem davranış toplam puanları 
ile babalarının babalığa yönelik yeterlilik algıları 
arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu 
ortaya çıkmıştır (r=-.190), (r=-.151), (p<0.05).
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Tablo 4. Babaların Babalıktan Sağladığı Doyum ile Çocuklarının Problem Davranışları Ara-
sındaki İlişki

Ebeveynliğe Yönelik Tutum 
Ölçeği Alt Boyutları

Problem Davranış Ölçeği Alt 
Boyutları

N r P

Babalıktan Sağlanan Doyum Dışa Yönelim 172 -.020 .798

İçe Yönelim 172 .132 .085

Anti-sosyal 172 -.008 .917

Benmerkezci 172 .080 .294

Problem Davranışlar Toplam 172 .027 .726

Tablo 4 incelendiğinde; babaların babalık rolüne 
ilişkin doyumları ile çocuklarının problem davranış 
toplam puanları ve dışa yönelim, içe yönelim, 

antisosyal ve benmerkezci alt boyutları arasındaki 
ilişkinin anlamlı olmadığı görülmektedir (r=-.020, 
r=.132, r=-.008, r=.080, r=.027, p>0.05)

Tablo 5. Babaların Babalığa Yönelik İlgileri ile Çocuklarının Problem Davranışları Arasın-
daki İlişki

Ebeveynliğe Yönelik Tutum 
Ölçeği Alt Boyutları

Problem Davranış Ölçeği Alt 
Boyutları

N r P

 Babalığa Yönelik İlgi Dışa Yönelim 172 .026 .734

İçe Yönelim 172 .093 .226

Antisosyal 172 -.032 .676

Benmerkezci 172 -.039 .609

Problem Davranışlar Toplam 172 .047 .537

Tablo 5 incelendiğinde, babaların babalığa yö-
nelik ilgileri ile çocuklarının dışa yönelim, içe 
yönelim, antisosyal ve benmerkezci problem 
davranışları arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı 
görülmektedir. (r=.026 p>0.05, r=.093) p>0.05, 
r=-.032 p>0.05). Çocukların benmerkezci prob-
lem davranışları ve problem davranış toplam 
puanları ile babalarının babalığa yönelik ilgileri 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir 
(r=-.039, r=.047,p>0.05).  

4.TARTIŞMA

Etkili ebeveynliğin, anne babaların sahip olduğu 
ebeveynlik yeterlilikleri ve çocuklarının gelişimi 
ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu belirtilmek-
tedir. Ebeveynlerin, anne-babalık yeterliliklerine 
sahip olmaları ve bu konuda kendilerine güven 
duymaları, çocuklarının gelişimini pozitif yönde 
etkileyecek ebeveynlik uygulamalarını daha çok 
kullanmalarını sağlayacaktır. Bu ilişki aynı za-
manda çocuğun gelişimindeki pozitif sonuçların, 
ebeveynlerin yeterlik duygusuna da yansımak-
tadır. Ebeveynlerin öz yeterliliğe sahip olması, 
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olumsuz şartlarda yaşayan ailelerin sıkıntılarını 
önlemenin yanı sıra çocuğun mizacı ve annenin 
depresyonu gibi risk faktörlerinin etkisini de ön-
lemede önemli bir aracı olarak görülmektedir. Bu 
nedenle öz yeterlilik aile eğitim programlarının 
da odak noktasını oluşturmaktadır (Gilmore ve 
Cuskelly, 2008). 

Bu araştırmada babaların babalık rolüne ilişkin öz 
yeterlilikleri ile çocuklarının problem davranışları 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya katılan 
babaların çoğunluğunu genç, ilköğretim mezunu, 
az çocuklu ve düşük sosyo-ekonomik düzeye 
sahip babalar oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada, 
babaların babalığa yönelik genel tutumları ve ço-
cuklarının dışa yönelim, içe yönelim, anti-sosyal, 
benmerkezci ve problem davranış toplam puanları 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. 
Gültekin-Akduman ve Türkoğlu (2013), yaptıkları 
çalışmada babaların yaşlarının babalık rölü algısı 
puan ortalamalarını anlamlı düzeyde etkilerken; 
çocukların problem davranış puanlarını etki-
lemediğini tespit etmiştir. Mevcut araştırmada 
babaların ebeveynliğe yönelik genel tutumları 
ile çocukların problem davranışları arasında bir 
ilişkinin bulunmaması araştırmaya katılan babaların 
büyük çoğunluğunun ebeveynlik deneyimleri az 
daha genç babalar olmalarından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Diğer taraftan literatürde, anne 
babaların ebeveynliğe karşı ilgileri ile çocukların 
problem davranışları arasındaki ilişki değişkenlik 
göstermektedir. Örneğin Aunola ve Nurmi’nin 
(2005), anne babaların ebeveynlik stilleri ile ço-
cukların problem davranışları arasındaki ilişkiyi 
inceledikleri çalışmalarında, babaların ebeveynlik 
stilleri ile çocukların içsel ve dışsal problem 
davranışları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

bulunmuştur. Bununla birlikte Galombos, Barker 
ve Almeida (2003) tarafından yapılan çalışmada 
ailesel desteğin ergenlerin problem davranışları ile 
ilişkili olmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak, Miller, 
Cowan, Cowan, Hetherington ve Clingempeel, 
(1993)’in çalışmalarında ebeveynlerin çocukla-
rına karşı sıcaklık ve ilgilerinin çocukların dışsal 
problem davranışları ile negatif yönde ilişkili 
olduğu bulunmuştur. Gültekin-Akduman ve 
Türkoğlu (2013) tarafından yapılan çalışmaya 
göre babaların mesleklerine göre babalık rolü 
algısı ve çocuklarının problem davranışları ara-
sında anlamlı farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. 
Mevcut çalışmada ise babaların mesleklerine göre 
herhangi bir değerlendirme yapılmamış olsa da 
babaların babalığa yönelik genel tutumları ile 
çocuklarının problem davranışları arasında anlamlı 
bir ilişki olmadığı sonucu, her iki çalışmada da 
tutarlılık göstermektedir. Bununla birlikte, Seçer 
ve diğerleri (2007) tarafından yapılan okul öncesi 
eğitim kurumlarına devam eden çocukların baba-
larının babalığa yönelik tutumlarının incelendiği 
çalışmada, babaların babalığa yönelik olumlu bir 
tutuma sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Babaların babalığa yönelik yeterlilikleri çoğun-
lukla ihmal edilmiş önemli bir konudur (Jones 
ve Prinz, 2005). Literatürdeki çalışmalarda, 
anne ve babaların ebeveynliğe yönelik algıları 
karşılaştırıldığında annelerin ebeveynliğe yönelik 
yeterliliklerinin çocukların problem davranışları 
üzerinde babalara oranla daha etkili olduğu 
belirtilmektedir (Slagt, Dekovic´, Haan, Akker 
ve Prinzie, 2012). Anne babalar, kendilerinin 
ebeveynliğe yönelik yeterlilik algısını, çocuk-
ların gelişimini ve davranışlarını olumlu yönde 
etkileyebilme yeterliliği olarak algılamaktadır. 
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Anne babaların ebeveynlik konusunda kendilerini 
yeterli görmeleri çocukların gelişimlerinin bütün 
aşamalarında hayati bir önem taşımaktadır. Ebe-
veynlerin kendilerine yönelik ebeveynlik tutumları 
ile çocukların problem davranışları arasında çift 
yönlü bir etkileşim vardır (Slagt, Dekovic ,́ Haan, 
Akker ve Prinzie, 2012). 

Yapılan çalışmada babaların, babalığa yönelik 
yeterlilik algıları ve çocuklarının başkalarına 
yönelik problem davranışları, kendilerine yönelik 
problem davranışları ve kendi isteklerini ön planda 
tutan benmerkezci problem davranışları arasında 
anlamlı bir ilişki olmadığı; ancak yetişkinlerle ve 
akranlarıyla etkileşimlerinde yaşadıkları problem-
leri ifade eden antisosyal problem davranışları 
ve problem davranış toplam puanları arasında 
negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Elde edilen bu bulguya dayanarak araştırmada 
babalık rolleri açısından kendilerini daha yeterli 
gören babaların çocuklarının, daha sosyal bireyler 
olduğu, bununla birlikte babalık rolleri açısın-
dan kendilerini daha yetersiz gören babaların 
çocuklarına göre daha az problem davranışlar 
sergiledikleri ortaya çıkmıştır. Rebekah, Jennifer 
ve Selva (2011) tarafından yapılan çalışmada, 
babaların anti sosyal davranışlara sahip olmasının, 
çocukların içsel ve dışsal problem davranışlar 
göstermesinde önemli bir etkiye sahip olduğu 
belirtilmiştir. Yapılan araştırmalar, anne babaların 
ebeveynlik algılarının, kendi davranışlarını duygusal 
yönden etkilediğini göstermektedir. Ebeveynliğe 
yönelik yeterlilik algısı yüksek olan anne baba-
lar, çocuklarıyla etkileşimde bulunmaktan zevk 
alırlar ve bu süreçte kendilerini daha güvende 
hissederler (Gondoli ve Silverberg, 1997). Ancak, 
ebeveynliğe yönelik yeterlilik algısı düşük olan 

anne babalarda düş kırıklığı, sinir, üzüntü ve öfke 
gibi olumsuz duygular artış gösterir (Sanders ve 
Woolley, 2005). 

Ebeveynlik doyumu, aile içi çeşitli değişkenlerden 
etkilenmektedir. Bunlar, mutlu bir aile ortamı, 
ailenin yapısı ve çocuklarını yetiştirme yöntem-
leridir. Buna ek olarak babaların, çocukla ilgili 
konularda karar verme sürecine katılması hem 
annenin hem de babanın ebeveynlik doyumunu 
olumlu yönde etkilemektedir (Seçer ve diğerleri, 
2007). Yapılan araştırma sonucuna göre; babaların, 
babalıktan sağladığı doyum ve çocuklarının dışa 
yönelim, içe yönelim, benmerkezci, antisosyal ve 
problem davranış toplam puanları arasında bir 
ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Gültekin-Akdu-
man ve Türkoğlu (2013), ve Seçer ve diğerleri 
(2007) çalışmalarında ilk baba olma yaşı artıkça 
babalıktan sağlanan doyumun  da arttığını tespit 
etmiştir. Mevcut araştırmaya katılan babaların 
çoğunluğunun genç ve babalık deneyimi az olan 
babalardan oluşmasının bu sonucun ortaya çık-
masında etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak, 
Hudson, Campbell-Grossman, Fleck, Elek ve 
Shipman (2003) tarafından yapılan çalışma mevcut 
çalışmanın sonuçlarını destekler nitelikte değildir. 
Araştırma sonuçlarına göre; çocukların problem 
davranışları ile babaların babalık rolünden sağla-
dığı doyum arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu 
ortaya çıkmıştır (Akt: Seçer ve diğerleri, 2007). 
Genellikle babaların babalığa ilişkin doyumu ile 
ilgili çalışmalar annelerin değerlendirmeleri göz 
önünde bulundurularak yapılmıştır. Literatürde 
babaların babalık doyumuna ilişkin yeterli sayıda 
araştırmaya rastlanmamıştır (Seçer ve diğerleri, 
2007). Araştırma sonuçlarının genellenebilirliği 
için babaların babalıktan sağladığı doyum ile 



101

ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi
International peer-reviewed Journal of Family Children and Education

Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs – Haziran Kış & İlk Bahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2014
January-February - March - April - May - June Winter & Early Spring Semester Volume: 2 Issue: 3 Year: 2014

Jel Kodu: I19-I00
ID:44  K:65

çocuklarının problem davranışları arasındaki 
ilişkiyi inceleyen çalışmaların sayısının arttırılması 
gerekmektedir.

Anne-babaların ebeveynliğe yönelik ilgisi, ço-
cukların uyum davranışlarını pozitif yönde etkile-
mektedir. Çocuklarına karşı ilgisiz ya da otoriter 
tutum sergileyen babaların çocuklarında sosyal 
ortamlarda utangaçlık, çekingenlik ve kendini 
ifade edememe gibi içsel davranış problemleri 
ortaya çıkabilmektedir (Gray ve Steinberg, 1999; 
Özbey ve Alisinanoğlu, 2009). Yapılan araştırma 
sonucuna göre; babaların, babalık rolüne ilişkin 
ilgileri ve çocuklarının dışa yönelim, içe yönelim, 
benmerkezci, antisosyal ve problem davranış 
toplam puanları arasında bir ilişki olmadığı tespit 
edilmiştir. Seçer ve diğerleri (2007) tarafından 
yapılan çalışmada ilköğretim mezunu babaların 
yükseköğretim mezunu babalara göre babalığa 
yönelik ilgi puan ortalamalarının anlamlı düzeyde 
düşük olduğu bulunmuştur. Mevcut araştırmaya 
katılan babaların çoğunluğunun ilköğretim mezunu 
olmasının babalığa yönelik ilgilerini etkilediği 
düşünülmektedir. Gray ve Steinberg (1999) ve 
Forehand ve Nousiainen (1993) tarafından yapılan 
çalışmalarda ebeveynliğe yönelik ilgi ve çocuk-
ların dışsal problem davranışları arasında negatif 
yönde bir ilişki bulunmuştur. Aunola ve Nurmi 
(2005), erken çocukluk eğitimi ve ilköğretime 
geçiş sürecinde çocukları olan anne-babaların 
ebeveynlik stilleri (ilgi, davranışsal kontrol ve 
psikolojik kontrol) ile çocuklarının içsel ve 
dışsal problem davranışları arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Araştırmalarının sonuçlarına göre; 
babaların ebeveynlik stilleri ile çocukların içsel 
davranış problemleri arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır ve mevcut araştırmanın sonuçları 

ile tutarlılık göstermektedir. Babaların, babalığa 
yönelik ilgileri ve çocuklarının dışa yönelim, içe 
yönelim, benmerkezci, antisosyal ve problem 
davranış toplam puanları arasında bir ilişki olma-
dığı tespit edilmiştir. Babaların babalığa ilişkin 
algıları ile çocuklarının davranışları arasındaki 
ilişkiyi inceleyen çalışma sonuçlarının farklılık 
göstermesinin; örneklem büyüklüğü, araştırmanın 
yapıldığı bölgenin sosyo-kültürel yapısı, kullanılan 
ölçeklerin farklılığı ve diğer bazı değişkenlerden 
kaynaklandığı düşünülmektedir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmada, çocukları okul öncesi eğitim 
kurumlarında eğitim gören babaların, kendilerine 
yönelik ebeveynlik algıları ile çocuklarının prob-
lem davranışları arasında bir ilişki olup olmadığı 
araştırılmıştır. Araştırmada; babaların kendilerine 
yönelik ebeveynlik algıları ölçeğinin babalığa 
yönelik genel tutum, babalığa yönelik yeterlilik 
algısı, babalığa yönelik ilgi ve babalıktan sağlanan 
doyum alt boyutları ile 3-6 yaş grubu çocukların 
dışa yönelim, içe yönelim, anti-sosyal, benmerkezci 
ve problem davranış toplam puanları arasındaki 
ilişkiye bakılmıştır. Araştırma örneklemini oluş-
turan babaların demografik özellikleri incelendi-
ğinde; babaların çoğunluğunun ilkokul mezunu, 
alt gelir düzeyinden, genç ve az çocuklu babalar 
oldukları belirlenmiştir. Babaların ebeveynliğe 
yönelik yeterlilik algılarını, ebeveynlik rolüne 
ilişkin ilgilerini ve ebeveynlikten sağladıkları 
doyumlarını içeren genel tutumları ile çocuk-
larının dışa yönelik problem davranışları, içe 
yönelik problem davranışları, anti sosyal problem 
davranışları, benmerkezci problem davranışları 
ve problem davranış toplam puanları arasında bir 
ilişki olmadığı bulunmuştur. Babaların babalığa 
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yönelik yeterlilik algısı ile başkalarına yönelik 
problem davranışları, kendilerine yönelik problem 
davranışları ve benmerkezci problem davranışları 
arasında bir ilişki olmadığı;  ancak yetişkinlerle 
ve akranlarıyla etkileşimlerindeki sorunlarını 
yansıtan anti sosyal problem davranışları ve 
problem davranış toplam puanları arasında negatif 
yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Araştırmaya 
katılan babaların babalık rolünden zevki almaları 
olarak da ifade edebileceğimiz babalıktan sağ-
lanan doyum ile çocukların başkalarına yönelik 
problem davranışları, kendilerine yönelik problem 
davranışları, anti-sosyal problem davranışları, 
benmerkezci problem davranışları ve problem 
davranış toplam puanları arasında bir ilişki olmadığı 
tespit edilmiştir. Babaların babalık rolüne karşı 
ilgileri ile çocuklarının dışarıya yönelik problem 
davranışları, içe yönelik problem davranışları, 

anti-sosyal problem davranışları, benmerkezci 
problem davranışları ve problem davranış toplam 
puanları arasında bir ilişki olmadığı bulunmuştur. 
Araştırma sonuçlarına dayanarak şu öneriler 
sunulmuştur:

•	 Araştırma sonuçlarının genellenebilirliği için 
araştırma, eğitim seviyesi yüksek, üst gelir 
düzeyine sahip ya da ebeveynlik rolü açı-
sından daha deneyimli ve daha çok çocuğa 
sahip babalardan oluşan farklı ve daha büyük 
örneklemlerle yenilenebilir.

•	 Babaların kendilerine yönelik ebeveynlik 
yeterliliklerinin geliştirilmesi için, babalara 
yönelik eğitimler düzenlenebilir.

•	 Babaların çocuklarıyla daha kaliteli vakit 
geçirmesini ve pozitif etkileşimi artırıcı uy-
gulamalı eğitimler verilebilir.
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Özet

Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesinde 
yeterli ve dengeli beslenmesi oldukça önemlidir. 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çocukların en iyi 
şekilde büyüme ve gelişmesi için ilk altı ay sadece 
anne sütü, sonrasında da artan beslenme gereksinim-
lerini karşılamak için yeterli ve güvenli bir şekilde 
hazırlanmış tamamlayıcı besinler ile anne sütünün 
iki yaşına kadar devam edilmesini önermektedir. 
Ülkemizde anne sütü ile besleme davranışı oldukça 
yaygın olmasına karşın bu davranışın sürdürülmesi ve 
tamamlayıcı besinlere geçiş konusunda yetersizlikler 
vardır. 0-1 yaş dönemi, anne sütü ile beslenmeden 
tamamlayıcı besinlere ve daha sonrasında da erişkin 
tipi beslenmeye geçişi kapsayan ayrıcalıklı bir dö-
nemdir. Geçiş dönemi beslenmesinde ailenin hatalı 
yaklaşımları çocukta ciddi sağlık problemlerine hatta 
ölümlere sebep olabilmektedir. Mevcut literatürün 
taranması ile hazırlanan bu derlemenin amacı, ta-
mamlayıcı besinlere geçişin önemini vurgulamak 
ve konuya dikkat çekmektir. 

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı Besinler, 
Tamamlayıcı Besinlere Geçiş, Tamamlayıcı 
Beslenme

Abstract

Adequate and balanced nutrition for children’s 
healthy growth and development is very important. 
The World Health Organization (WHO) suggests 
only breast milk for the first six months,  adequa-
tely and safely prepared complementary foods to 
meet the increased nutritional requirements and to 
continue breastfeeding up to two years for children’s 
optimal growth and development. In our country, it 
is quite common in breastfeeding behavior but there 
are deficiencies about resuming this behaviour and 
transition to complementary foods. 0-1 age period 
is a privileged period which covers feeding with 
breast milk, transition to complementary foods 
and adult-type diet. In the nutrition of transition 
periods, erroneous approach of the family may 
lead to serious health problems in children and 
can cause to deaths. The purpose of this review, 
which is a literature compliation, is to emphasize 
the importance of the transition to complementary 
foods and point out the subject.

Anahtar Kelimeler: Complementary Foods, 
Transition to Complementary Foods, Comple-
mentary Feeding 

TAMAMLAYICI BESİNLERE GEÇİŞİN ÖNEMİ VE DURUM 
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THE IMPORTANCE OF TRANSITION TO COMPLEMENTARY 
FOODS AND ASSESSMENT OF THE SITUATION
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GİRİŞ

İnsanoğlunun yaşamında beslenme ile ilgili üç 
önemli geçiş dönemi vardır. Bu dönemler, trans-
plasental beslenmeden anne sütü ile beslenmeye 
geçiş, anne sütü dışındaki besinlerle karşılaşma 
ve erişkin tipi beslenmeye geçişi kapsamaktadır. 
Bu geçiş sürecinin işleyişi, 0-1 yaş çocuğunun 
sağlıklı beslenmesi ve sağlıklı gelişimi açısından 
oldukça önemlidir (Mennella ve Trabulsi, 2012; 
Tokatlı, 2003).

0-1 yaş dönemi beslenmesinde ideal bir besin 
olan ve olumlu etkileri yaşam boyu devam eden 
anne sütü ile beslenme her çocuğun en doğal 
hakkıdır. Uygun teknikle, sıklıkta ve sürede em-
zirmek, ilk altı ay anne sütü dışında hiçbir sıvı 
ya da katı besin vermemek ve iki yaşın sonuna 
kadar tamamlayıcı besinlerle birlikte emzirmeyi 
sürdürmek ideal beslenmenin temel koşullarıdır 
(Gür, 2007).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bebeklerin en 
iyi şekilde büyüme ve gelişmesi için ilk altı ay 
sadece anne sütü, sonrasında da artan beslenme 
gereksinimlerini karşılamak için yeterli ve güvenli 
bir şekilde hazırlanmış tamamlayıcı besinler ile 
anne sütünün iki yaşına kadar devam edilmesini 
önermektedir (WHO, 2013).

Tamamlayıcı Besinlere Geçişin Önemi

İlk altı ayda sadece anne sütü ile beslenmenin 
bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi ile erişkin 
sağlığına etkileri kanıtlanmıştır. Altıncı aydan 
sonra sadece anne sütü bebeğin tüm enerji ihti-
yacını karşılayamamaktadır (Agostoni vd., 2008). 
Altı ay bir yaş arasında anne sütü bebeğin enerji 
ihtiyacının yarısını, iki yaşa kadar ise üçte birini 

karşılamaktadır (Özmert, 2009). Bu nedenle 
altıncı ayda tamamlayıcı besinlere geçilmesi 
gerekmektedir. 

İngiltere’de yayınlanan bir makalede ilk altı ay 
yalnızca anne sütü ile beslenmenin enfeksiyon 
hastalıklarına karşı koruyuculuğunun çok yüksek 
olduğu ancak besin alerjisi, çölyak ve anemi 
açısından dördüncü ayda tamamlayıcı besinlere 
başlanmasının daha uygun olduğu belirtilmiş 
ancak asılsız olduğu ortaya çıkmıştır (Devecioğlu 
ve Gökçay, 2012; Fewtrell vd., 2011). İngiliz 
Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
ilk 6 ay tek başına anne sütü ile beslenme öne-
rilerinde değişiklik olmadığını vurgulamışlardır 
(Devecioğlu ve Gökçay, 2012). 

Tamamlayıcı Besinlere Başlanabilme Kriterleri

0-1 yaş çocuklarının tamamlayıcı besinlere geçiş 
dönemini çocuğun gelişimsel basamağı, böbrek 
fonksiyonlarının artması ve sindirim sisteminin 
olgunlaşması belirlemektedir (Özmert, 2009; Walker, 
2001). Baş ve boyun kontrolünün tamamlanması, 
el-göz koordinasyonunun gelişmesi, çocuğun 
anne ve çevre ile ilişkiye geçmesi, oturmaya 
başlaması, çiğneme ve yutma becerisinin geliş-
mesi tamamlayıcı besinlere başlanabilmesi için 
aşılması gerekli gelişim basamaklarıdır (Naylor, 
Danner ve Lang, 2001; Tokatlı, 2003).

Tamamlayıcı besine geçiş için en uygun dönem 
olan altıncı aydan itibaren sağlıklı bebekler 
başlarını dik tutabilir ve destekli veya desteksiz 
oturabilir. Oturmak bebeğin çevre üzerindeki 
kontrolünü kolaylaştırır. Ayrıca, aspirasyon 
riskini azaltması açısından önem taşımaktadır 
(Özmert, 2009).



108

ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi
International peer-reviewed Journal of Family Children and Education

Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs – Haziran Kış & İlk Bahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2014
January-February - March - April - May - June Winter & Early Spring Semester Volume: 2 Issue: 3 Year: 2014

Jel Kodu: I19-I00
ID:44  K:65

Tamamlayıcı Besinlere Geçişte Dikkat Edi-
lecekler

Geçiş sürecindeki hatalı yaklaşımlar, beslenme 
bozuklukları, alerjik hastalıklar, ishal ve enfek-
siyon hastalıkları gibi sağlık sorunlarına sebep 
olarak çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesine 
engel olmaktadır. Örnek olarak, ishal vakaları 
6 ay- 2 yaş grubu çocuklarda ve özellikle inek 
sütü ya da bebek mamalarıyla beslenenlerde 
görülmektedir. Üst üste gelen ishal vakaları 
hem beslenme bozukluklarının hem de büyüme 
ve gelişme sürecindeki aksamanın en önemli 
sebebidir (Şanlıer ve Aytekin, 2004). Ayrıca 
beslenme yetersizliği olan çocuklar daha sık ve 
şiddetli ishale yakalanmakta, dolayısıyla daha 
yüksek ölüm tehlikesiyle de karşı karşıya kal-
maktadırlar (Giugliani ve Victora, 2000; Şanlıer 
ve Aytekin, 2004). 

Bebeklik döneminde bazı yüksek proteinli besinlerin 
tüketimi ile ilgili potansiyel alerjik reaksiyonlar 
bazı sanayileşmiş ülkelerde sorun olmaktadır. 
Amerikan Pediatri Akademisi, ailede şiddetli 
alerji öyküsü olan bebekler için, bir yaşına kadar 
inek sütü, iki yaşına kadar yumurta, üç yaşına 
kadar da fındık, fıstık, kabuklu deniz ürünleri ve 
balık verilmemesini önermektedir (WHO, 2005). 
Ayrıca, botulizm riskini önlemek için, balın da 
bir yaşına kadar kullanılmaması önerilmektedir 
(Giugliani ve Victora, 2000).

Tamamlayıcı besinlerden istenen faydanın sağ-
lanabilmesi, bu gıdaların bebeğe uygun olarak 
verilmesiyle sağlanabilir. Dolayısıyla besin değeri 
yeterli, güvenli (temiz ve kimyasal içermeyen), 
bebeğe uygun şekilde (kıvam, miktar, şekil olarak) 
hazırlanmış gıdalar verilmelidir (WHO, 2002). 

Diğer bir önemli konu da bu gıdaların verilmeye 
başlanma yaşıdır (Menella ve Trabulsi, 2012; 
Özmert, 2009).

Tamamlayıcı Besinlere Erken Başlanmasının 
Nedenleri ve Bebek Üzerindeki Etkileri

Tamamlayıcı besinlere erken başlanması annenin 
anne sütünün yeterliliği ile ilgili endişeleri, tamam-
layıcı besinlerin niteliği ve başlama zamanları 
konusundaki yeterli bilgisinin olmaması, çalışıyor 
olması, sosyal baskılar ve sosyo-kültürel tutumlar 
(geleneksel uygulamalar) gibi birçok faktörden 
etkilenmektedir (Samlı vd., 2006).

Tamamlayıcı besinlere erken başlanması anne 
sütü alımını azaltmaktadır (Giugliani ve Victora, 
2000). Aynı zamanda ishalli ve alerjik hastalık-
larda artma, anne sütünde azalma, malnütrisyon, 
aşırı beslenme gibi olumsuz sonuçlara neden 
olmaktadır (Tokatlı, 2003). 

Yenidoğanın beslenmesinde sosyal eşitsizlikler 
oldukça etkilidir. Doğumdan hemen sonra anne ve 
bebek uygunsa ilk 15-30 dk içinde (birinci reaktif 
dönem) bebeğin emzirilmesi gerekirken, sosyal 
statüsü ve eğitim düzeyi düşük gruplarda, “çocuğun 
sabırlı olması”, “çocuğun aç gözlü olmaması” 
gerekçesiyle 3-5 ezan bekletilme geleneği vardır 
(Baysal, 2003; WHO, 2002). Ayrıca kolostrumun 
bebeğe verilmemesi ile ilgili “ilk gelen pis süt 
aksın” gibi inanışlar ile “bebeğe ağır geleceği”, 
“mikroplu olduğu”, “sağılması gerektiği” gibi 
inanışlar da vardır (Samlı vd., 2006). Bu inanışlara 
bir de annenin bakımsız, sık doğum ve yetersiz 
beslenme nedeniyle tükenmiş olması da eklenince, 
süt verimi de düşmektedir. Bu gruplarda gebelik 
ve doğuma ilişkin ölüm oranları da yüksektir 
(Baysal, 2003). Bunun sonucu çocuklara erken 
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aylarda ve uygun olmayan tamamlayıcı besinler 
başlanmış olmaktadır. Uygun olmayan tamamlayıcı 
besinler anne sütünün biyoyararlılığını azaltırken, 
çocukta enfeksiyon riskini artırmaktadır. İleri yaş 
döneminde çocuklardaki malnütrisyonun temel 
nedeni olarak gösterilebilmektedir (Baysal, 2003). 
Ülkemizde Protein Enerji Malnütrisyonu (PEM) 
halen önemli beslenme sorunlarından biridir. 
Erken yaşlardaki malnütrisyon çocuk ölümleri-
nin büyük bir kısmından sorumlu olduğu gibi, 
yaşayanların bilişsel performanslarını da olumsuz 
yönde etkilemektedir (Baysal, 2003; Samlı vd., 
2006; Yılmaz ve Bolışık, 2013).

Tapin ve arkadaşları (2001), çalışmalarında 
annelerin yaşlarının emzirme üzerindeki etki-
sine dikkat çekmiş, yaşı büyük olan annelerin 
bebeklerini emzirmeyi daha çok tercih ettiklerini 
gözlemlemişlerdir (Tapin vd., 2001). Gün ve 
arkadaşlarının (2009) yapmış olduğu çalışmada 
ise annelerin büyük bir kısmının eğitim düzeyinin 
düşük olmasının ve ev hanımı olma durumları-
nın emzirme sürelerini ve yüzdelerini artırdığı 
belirlenmiştir (Gün vd., 2009).

Yapılan çalışmalar endüstrileşme ve kentleşmeye 
bağlı olarak kadının çalışma hayatına girmesinin, 
annenin anne sütü ile besleme oranlarını düşürdü-
ğü, emzik ve biberonun da fazlaca kullanılmaya 
başlandığı yönündedir (Şanlıer ve Aytekin, 2004; 
Ünsal vd., 2005).

Ülkemizde tamamlayıcı besinlere altıncı aydan 
önce başlanmasını çalışan annelerin doğum 
sonrası izinlerinin kısa oluşunun da etkilediği 
bilinmektedir (Samlı vd., 2006). Emzirmenin 
etkili sürdürülmesi için uygulanan politika ve 
programların, analık hakları ve olanaklarını sağ-

layacak ve çalışan kadınların özel ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde olması gerekmektedir 
(WHO, 2002). Çocukların ve kadınların haklarını 
korumak ve işyerlerinde uygulanan emzirme izni 
politikalarını düzenlemek uluslararası anlaşmalar 
ile sağlanmaktadır. Heymann ve arkadaşları (2013) 
farklı ülkelerde, işyerlerinde uygulanan emzirme 
izni politikalarının farklılık gösterdiğine dikkat 
çekmiştir. Yaptıkları çalışmada, işyerlerinde em-
zirme izni politikası olan 182 ülkeden %29’unun 
emzirme izinlerini garanti etmeyen bir politikaya 
sahip olduğu bulunmuştur. Mevcut politikaların, 
Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Kadına Yönelik 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi (CEDAW) çerçevesinde düzenlenmesi 
gerekmektedir (Heymann vd., 2013; UNICEF)

Ülkemizde biberonla besleme oldukça yaygındır 
(Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 
2009). Sıklıkla annelerin bebeklerini biberonla 
beslemeye başlamalarının nedenlerinden biri 
sütlerinin yeterli olmadığını düşünmeleridir (Gür, 
2007). Bir süre biberonla beslenen bebeklerde 
de annenin emzirme çabaları, bebeğin memeyi 
yeterince kavrayamaması nedeniyle başarısız 
olmaktadır (Giugliani ve Victora, 2000). Bunun 
sonucunda anne, yeterli beslenememeye bağlı 
bebekte görülen huzursuzluğu anne sütünün yeter-
siz olmasına bağlamakta ve biberonla beslemeye 
yönelmektedir (Gün vd., 2009). Tamamlayıcı 
besinler fincan ve kaşıkla verilmelidir. Biberon 
kullanımı, emme süresini kısaltması, emzirme 
isteğini ve oral beslenme dinamiklerini etkile-
mesi ve enfeksiyon kaynağı olması nedeniyle 
önerilmemektedir (Giugliani ve Victora, 2000). 

Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi de anne sütü ile 
besleme konusunda ters orantılı bir ilişkiye sahiptir. 
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Ünsal ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada (2005), 
ailenin gelir düzeyi arttıkça sadece anne sütü ile 
beslenme süresinin belirgin derecede düştüğü 
görülmüştür. Sosyo-ekonomik düzeyi iyi fakat 
bilgi düzeyi düşük gruplarda, bebeğin daha toplu 
olması isteği ile erken aylarda besleyici değeri 
yüksek ticari mamalar verilmektedir. Bu durum 
ileri dönemlerde şişmanlık ve onunla ilişkili 
hastalıkların riskini arttırmaktadır (Baysal, 2003). 

Uluslararası düzeyde pediatrik obezite salgını ve 
buna bağlı gelişen klinik hastalıkların ciddi artış 
gösterdiği belgelenmiştir (Mennella ve Trabulsi, 
2012). Çocuklarda ve yetişkinlerde artan dü-
zeyde yaygınlık gösteren obezitenin önlenmesi 
için yaşamın erken dönemlerinde beslenmeye 
yönelik risk faktörlerinin belirlenmesi büyük 
önem taşımaktadır. Yapılan çalışmalar daha çok 
emzirmenin koruyucu etkisi üzerine odaklanmış 
bebeklik sonrası ve erken çocukluk dönemi bu 
bağlamda daha az dikkat çekmiştir. Tamamlayıcı 
besinler dönemi, çocuğun büyüme ortamındaki 
değişiklikler ve yüksek büyüme hızı ile karak-
terizedir. Bu dönem özellikle çocuğun sonraki 
gelişimi ve sağlığı üzerinde beslenmenin uzun 
dönem etkilerinin görülmesi için çaba sarf edilen 
hassas bir dönemi temsil etmektedir (Gunther, 
Buyken ve Kroke, 2007).

DSÖ verilerine göre, 2005-2012 yılları arasında, 
altı aylıktan küçük çocukların %38’i sadece anne 
sütü ile beslenmekteydi (WHO, 2013). İnce ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada (2010), 0-2 ay-
lık çocukların %79’unun “sadece anne sütü” ile 
beslendiği, diğer bebeklerin ise anne sütüne ek 
olarak formül mama ile beslendiği bulunmuştur. 
Ayrıca araştırmada, anneler bebeklerine anne 
sütünden önce, formül mama, şekerli su, inek 

sütü ve zemzem suyu verildiğini ifade etmişler-
dir. Anne sütü öncesinde başka bir besin verilen 
bebeklerde ilk altı ay “sadece anne sütü” ile 
beslenme oranının verilmeyenlere göre oldukça 
düşük olduğu bulunmuştur (İnce vd., 2010).

DSÖ, erken dönemde su ve bitkisel çay verilme-
sinin bebekte enfeksiyon hastalıkları ve özellikle 
ishal riskini, dolayısıyla bebek mortalite ve mor-
biditesini arttırdığını bildirmiş, bu nedenle erken 
dönemde su ve bitki çaylarının başlanmamasını 
önermiştir (Ünsal vd., 2005).

Aydın’ın çalışmasında (2009), ilk altı ay  bebek-
lerin %65.4’ünün sadece anne sütü ile beslendiği, 
tamamlayıcı besin ile ilk tanışma yaşının bebek-
lerin %19.2’sinde ilk 2-3. aylar, %30.2 bebekte 
4-5. aylar olduğu saptanmıştır. İlk altı ayda 
tamamlayıcı besinlere başlayanların sırasıyla en 
çok formül mama, daha sonra sıklıkla yoğurt ve 
meyve püresini tercih ettikleri saptanmıştır. Başka 
bir çalışmada ise tamamlayıcı besinlere başlama 
zamanı ortalama 5-6 ay, altıncı aydan önce ta-
mamlayıcı besinlere başlama durumu ise %23.2 
olarak belirlenmiştir  (Küçük ve Göçmen, 2012).

Akova ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada (2013), 
%25. persentil altında olan çocuklarda anne sütü 
alma süresi, %50. persentil üzerindeki çocuklardan 
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuş, anne sütü ile 
beslenen bebek lerin, formül mama ile beslenen 
bebeklere göre kiloları daha düşük bulunmuştur 
(Akova vd., 2013). Çocukların anne sütü alma 
sürelerinin uzun olmasına rağmen bunun olumlu 
etkilerinin görülmemesinin annelerin anne sütü ile 
besleme konusundaki düşünce ve davranışlarını 
olumsuz etkileyebileceğini düşündürmektedir. 
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Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması (TNSA) 2008 
verilerine göre, 4-5 aylık bebeklerin %52,3’üne 
anne sütüne ek olarak tamamlayıcı besin başlan-
dığı, annelerin % 42,2’sinin anne sütü yetersizliği, 
%40,5’inin çocuğun istememesi nedeniyle emzir-
meyi bıraktıkları tespit edilmiştir. Altı aydan küçük 
emzirilmekte olan bebeklere tamamlayıcı besin 
olarak sırasıyla meyve suyu, süt ve hazır mama 
verildiği, altı aydan küçük emzirilmeyen bebeklere 
tamamlayıcı besin olarak sırasıyla hazır mama, 
tahıllı yiyecekler ve süt verildiği tespit edilmiştir. 
Ülke genelinde bir süre anne sütü ile beslenme 
oranı %96,7 iken, altı aydan küçük bebeklerde 
sadece anne sütü ile beslenme oranı %41,6’dır 
(Çatak vd., 2012, Hacettepe Üniversitesi Nüfus 
Etütleri Enstitüsü, 2009).

Anemi, okul öncesi çocuk nüfusunun %47,4’ünü 
(293 milyon çocuk) etkilemektedir ve okul öncesi 
çocuk nüfusun %33,3’ünde (190 milyon çocuk) 
A vitamini eksikliği olduğu bilinmektedir (WHO, 
2012).

Geleneksel olarak, tahıl bazlı hazırlanan besinler 
(un çorbası, yulaf lapası gibi) genellikle bebeğin 
tamamlayıcı beslenmesinde ilk olarak yer alan yarı 
katı besinlerdendir. Bu besinler Fitik asit varlığı 
nedeniyle demir gibi minerallerin biyoyararlılı-
ğını azaltmakta, bununla birlikte düşük enerji ve 
besin yoğunluğuna sahip olduğu bilinmektedir. 
Tamamlayıcı besinlerin mineral içeriğini ve biyo-
yararlılığını geliştirmek için farklı yaklaşımların 
etkililiği ve yararlarının, besin güçlendirilmesi 
ve besin çeşitliliği sağlanarak, gerçekçi koşullar 
altında değerlendirilmesi gerekmektedir (Da-
vidsson, 2003).

Tamamlayıcı besinler her gün çeşitli ve  yeterli 
miktarda et, tavuk, balık veya yumurta ile birlikte 
A vitamini bakımından zengin sebze ve meyve 
içermelidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda 
ise, güçlendirilmiş tamamlayıcı besinler ve vita-
min mineral takviyelerinin kullanımı belirli besin 
alımının yeterliliğinin sağlanması için gerekli 
olabilmektedir (WHO, 2002). 

Çocuğun yeni besinlerle tanışma sürecinde, veri-
len besinin reddi gibi durumlar annede endişeye 
ve annenin pes etmesine neden olabilmektedir. 
Bu nedenle annenin tamamlayıcı besinlere baş-
lanan ilk dönemde endişelerini ve tamamlayıcı 
besinlere geçişte yaşadığı sorunları paylaşmaya 
ve desteklenmeye ihtiyacı vardır. Çocuklar tek-
rarlayan lezzet deneyimleri ile çeşitli besinleri 
yemeye istekli hale gelmektedir. Çeşitli lezzet 
deneyimine sahip olan çocuklar tanıdık lezzete 
sahip yiyecekleri ve yeni yiyecekleri tüketmeyi 
kabul edeceklerdir (Mennella ve Trabulsi, 2012).

Ülkemizde doğumdan sonra anne sütü ile beslenme 
oranının yüksek olduğu, fakat erken tamamlayıcı 
besin başlama eğilimi nedeniyle bu yüzdelerin aylar 
içinde giderek düştüğü görülmek tedir. Doğumdan 
sonra anne sütü ile beslenme oranı nın yüksek ol-
ması, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş 
Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’nun 
1990 yılında yayımladığı Innocenti Bildirgesi 
içinde yer alan 1991’ den sonra ülkemizde de 
emzirmenin korunması, özendirilmesi ve destek-
lenmesi amacı ile uygulanmaya başlatılan “Bebek 
Dostu Hastaneleri” politikasına bağlıdır. “Bebek 
Dostu Hastaneleri” uygulaması halen geçerliliğini 
korumaktadır (Akova vd., 2012; Tunçel vd., 2006). 
Ancak sonuç istenilen düzeyde değildir. DSÖ’nün 
çerçevesini çizdiği “Herkese Sağlık Hedef ve 
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Stratejileri” doğrultusunda belirlenen 21. yüzyıl 
için sağlık politikası çerçevesinde emzirme ile 
ilgili hedef, 2015 yılına kadar ilk altı ay sadece 
anne sütü alan çocuk oranını %80’e çıkarmaktır 
(Yılmaz ve Bolışık, 2013).

Tamamlayıcı Besinlere Geç Başlanmasının 
Nedenleri ve Bebek Üzerindeki Etkileri

Tamamlayıcı besinlere erken başlanması kadar, 
geç başlanması da çocuğun büyüme ve gelişmesi 
açısından önemlidir. Tamamlayıcı besinlere geç 
başlamanın sosyo-ekonomik düzey, annenin 
eğitim durumu, tamamlayıcı besinler konusunda 
yeterli bilgisinin olmaması ve sosyal baskılardan 
etkilendiği düşünülmektedir. Tamamlayıcı besin-
lere geç başlanması sonucunda, büyüme geriliği, 
bağışıklıkta azalma, ishal ve çeşitli enfeksiyon 
hastalıkları, malnütrisyon ve mikronütrient 
eksiklikleri gelişebilecek sağlık sorunlarıdır 
(Tokatlı, 2003). 

Dünyada her yıl beş yaşın altında yaklaşık 3 mil-
yon çocuk, beslenme yetersizliğinin direkt veya 
dolaylı etkileri nedeniyle yaşamını yitirmektedir 
(WHO 2012). Beslenme bozukluğunun ortaya 
çıkmasında gıdanın yetersizliği kadar mevcut 
gıdaların çocuklara uygun şekilde verilememesi de 
sorumludur (Özmert, 2009). Özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde yaşamın ilk 1 yılında birçok bebek 
yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu yaşamını 
kaybetmektedir (Küçük ve Göçmen, 2012).

Tamamlayıcı Beslenmeye Geçişte Çocuk Sağlığı 
Hemşiresinin Rolü

Çocuğun sağlığının sürdürülmesi, geliştirilmesi 
ve hastalıkların önlenmesinde çocuk sağlığı 
hemşiresine önemli sorumluluklar düşmektedir 
(Çavuşoğlu, 2004).

Çocuk sağlığı hemşiresi, çocuğu hastalıklardan 
korumak amacıyla öncelikli olarak primer korunma 
sağlamalıdır. Primer korunma ise eğitim ile sağlanır  
(Çavuşoğlu, 2004). Çocuk sağlığı hemşiresinin 
en önemli rollerinden birisi eğitici ve öğretici 
rolüdür (Conk, Başbakkal ve Yardımcı, 2013). 
Ebeveynlerin tamamlayıcı besinler konusunda 
bilinçlendirilmesinde, çocuk sağlığı hemşiresi, 
aktif rol almalıdır.

Yapılan çalışmalarda, çok sayıda annenin sağlık 
personelinin yardımıyla tamamlayıcı besinlere 
geçtiği ve çoğunun yardım gerektiğini belirttiği 
bulunmuştur (Sivri, 2014). Bu durum, kritik bir 
dönem olan tamamlayıcı besinlere geçiş aşamasında 
özellikle çocuk sağlığı hemşiresinin danışman 
ve eğitici rolünün önemini vurgular niteliktedir.

Sonuç

Sonuç olarak, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyüp 
gelişmesinde yeterli ve dengeli beslenmesi son 
derece önemlidir. Bu nedenle, 0-1 yaş çocuğun 
sağlığının izlenmesinden sorumlu çocuk sağlığı 
hemşireleri, tamamlayıcı besinlerin önemini 
unutmamalı ve annelerin tamamlayıcı besinlere 
geçişi ile ilgili hatalı yaklaşımlarının bilincinde 
olarak anneleri bilgilendirmeye devam etmelidirler. 
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