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ABSTRACT: This study aims to describe attitudes of 6-8th graders towards universal values and examine the impact
of their age, gender, grade level, academic performance, parental level of education, and family income on their
attitudes towards universal values. The population consisted of 6-8th graders being taught in primary schools in
Çank , Turkey. The sample consisted of 361 students (203 girls, 158 boys) randomly selected from Çank smet
nönü Elementary School located in Çank which attracts the highest number of students from each level of
socioeconomic status. The sociodemographic data of children and their parents were collected through a “General
Information Form”, and the data related to attitudes towards universal values were obtained by the “Attitude Towards
Universal Values Scale” developed by Demir and Koç (2009). Data were analyzed through Kolmogorov-Smirnov,
Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H tests, and Cronbach Alpha ( ) reliability coefficient. Results showed that girls
(p>0.05), 8th graders, academically-talented children, those whose parents are university graduates, and those with a
family income of minimum wage or more have more positive attitudes towards universal values (p<0.05).
Key words: attitude towards universal values, 6-8th graders, demographic variable

SUMMARY
Purpose and Significance: Adapting to a change is seen as a result of psychosocial development of
modern humans. Humans easily adapt to visible changes while they are not good at that when there is a
social or psychological change. Such adaptation processes can be particularly delayed, and also cause
some problems among childhood and youth whose character development has not been completed yet.
Without any doubt, one of the most effective ways of tackling these problems is to instill in the youth
values that integrate them into their society. Indeed, values education is essential for individuals to
establish effective and efficient communication, and provide ethical solutions to problems. Values
education intends to provide individuals universal values in a changing world as well as their own cultural
and social values, and to prepare them for possible challenges. This study aims to describe attitudes of 68th graders towards universal values and examine the impact of their age, gender, grade level, academic
performance, parental level of education, and family income on their attitudes towards universal values.
Methods: The population consisted of 6-8th graders being taught in primary schools in Çank , Turkey.
The sample consisted of 361 students (203 girls, 158 boys) randomly selected from Çank
smet nönü
Elementary School located in Çank which attracts the highest number of students from each level of
socioeconomic status. Eighteen classrooms (six groups per each grade level) were clustered, and ten of
them were randomly selected. As a result, a total of 361 children from four 6th grade classrooms (n=119),
three 7th grade classrooms (n=118), and three 8th grade classrooms (n=124) were included in the study.
The sociodemographic data of children and their parents were collected through a “General Information
Form”, and the data related to attitudes towards universal values were obtained by the “Attitude Towards
Universal Values Scale” developed by Demir and Koç (2009). Data were analyzed through KolmogorovSmirnov, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H tests, and Cronbach Alpha ( ) reliability coefficient.
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Results: The Cronbach ( ) internal consistency coefficient of the items of the scale was computed as
0.898 and found reliable. The mean score of the attitudes of students towards universal values was
178.96±18.26. Of all, 32.7% were 13 years old, 56.2% were female, 42.9’% were first-borns, 44.3% had
one sibling, 34.3% were 8th graders, 53.5% had very good academic performance, 41.3% had mothers
who are primary school graduates, 39.3% had fathers who are high school graduates, and the majority had
unemployed mothers and employed fathers, lived in nuclear families, and had an income level of
minimum wage or more. It was found that students least agree (3.76±1.32) with the item, “Behaviors
gained through punishment are more permanent than those gained through education”, and they mostly
agreed (4.77±0.63) with the item, “People should have the right to ask for their rights”. Results showed
that girls (p>0.05), 8th graders, academically-talented children, those whose parents are university
graduates, and those with a family income of minimum wage or more have more positive attitudes
towards universal values (p<0.05).
Discussion and Conclusion: Variables such as grade level, academic performance, parental education
level and family income affect students’ attitudes towards universal values positively. On the other hand,
gender, age, birth order, the number of siblings, family type, and parents’ status of employment did not
seem to influence their attitudes. Results showed that all children in the study had positive attitudes
towards universal values involving personal rights and freedom; 8th graders, successful students, those
with parents who are university graduates, and those who have a family income level of minimum wage
or more had higher attitude mean scores. It is apparent that early childhood years are important for values
development, and that these values should be taught systematically through early childhood education. In
line with these findings, it may be recommended that parents and educators transmit their values to their
children verbally and by practice; families, educators and others around perceive a key role in raising
children who have adopted certain values; children learn values at an earlier age acurately, effectively and
systematically; studies are conducted to describe attitudes of younger children (preschool children or 1-5th
graders) towards universal values.
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ÖZET: Ara rmada, ilkö retim okullar n 6, 7 ve 8. s flar na devam eden çocuklar n evrensel de erlere yönelik
tutumlar n belirlenmesi ve baz sosyo-demografik de kenler aç ndan incelenmesi amaçlanm r. Ara rman n
evrenini, Çank il merkezindeki Milli E itim Bakanl na ba ilkö retim okullar n ikinci kademesine devam
eden ö renciler olu turmu tur. Ara rman n örneklemine rassal olarak 203 k z, 158 erkek olmak üzere toplam 361
renci al nm r. Veriler “Genel Bilgi Formu” ve “Evrensel De erlere li kin Tutum Ölçe i” ile toplanm r.
Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H testlerinden ve Cronbach Alpha ( )
güvenirli inden yararlan lm r. Yap lan analizler sonucunda, k zlar n (p>0,05), sekizinci s fta ö renim gören,
akademik ba ar pekiyi, anne-babas üniversite mezunu ve asgari ücret ve üzeri geliri olan ö rencilerin evrensel
de erlere ili kin tutum puan ortalamalar n yüksek oldu u saptanm r (p<0,05).
Anahtar Sözcükler: evrensel de erlere yönelik tutum, ilkö retim II. kademe, demografik de

ken

Farkl anlay lar mevcut olsa da en yayg n tan
ile de erler, arzu edilen, ki ilerin hayatlar na
lavuzluk eden, önem dereceleri farkl durum ötesi hedefler eklinde tan mlanmaktad r
(Özkalp, 2008; Yi ittir & Öcal, 2010). Do an (2008)’e göre de er, bir ki i ya da toplulu un
ideal kabul etti i var olma ya da hareket etme tarz r. Davran lara ve hareket etme tarz na yön
veren de erler, toplumsal, ulusal ve evrensel de erler eklinde s fland lmaktad r. Toplumun
ço unlu u taraf ndan payla lan toplumsal de erler, bir toplumun iyili ine ve esenli ine yönelik
oldu u varsay lan ideal ortak payla m ölçütleridir. Dürüstlük, çal kanl k, yi itlik, ho görü,
yard mseverlik, namus, sadakat, dayan ma gibi de erler, toplumsal de erlerdir. Ailenin,
bayra n, vatan sevgisinin kutsall ; ulusun ve vatan n bölünmez bütünlü ü ise ulusal de erler
aras nda yer almaktad r.
Günümüz dünyas çok h zl bir de im göstermekte, de me do al, kaç lmaz ve
devaml k gösteren bir süreci ifade etmektedir (Özkalp, 2008). De im kültürü, mevcut
de erler d nda yeni de erlerin ortaya ç kmas na neden olabilmektedir. Demokrasi,
küreselle me, insan haklar , bireyselle me, rekabet kültürü de imin empoze etti i yeni
de erler aras ndad r. Bunlar tüm toplumlar n benimsedi i oranda ise evrensel boyutlar
kazanmaktad r (Do an, 2008). Türkiye’de de toplumsal ya am h zl bir dönü üm içerisindedir.
Temelleri 19. yüzy l Osmanl toplumunun Bat la ma hareketinde at lan, gerek ekonomik,
gerek sosyal alanda birbirini besleyen de imler (Çarko lu & Toprak, 2006) toplumu meydana
getiren kurumlar ba ta olmak üzere toplumsal ili kilerde ve toplumsal yap lar ile onun alt
sistemlerinde çevresel, siyasal, sosyal ve psikolojik dönü ümleri de beraberinde getirmektedir
(Ayd n, 1987; Do an, 2008; Özkalp, 2008). Bunlar n temelinde de, bireylerin davran
de meleri yatmaktad r. Bu durumda birey, toplumsal de menin nedeni, ba lat
ve sonucu
olmaktad r (Uras, 2002). De ime uyum sa lamak, modern insan n psiko-sosyal geli iminin bir
sonucudur. nsanlar gözle görülebilen maddi farkl la malara kolay uyum sa larken, toplumsal
ve psikolojik dönü ümlere uyum sa lamada ayn oranda ba ar olamamaktad r. Özellikle
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karakter geli imi henüz tamamlanmam gençlerde ve çocuklarda bu uyum süreçleri daha
gecikmeli ve s nt ya anabilmektedir. Hiç üphesiz bu s nt lar n a lmas nda en etkili
yollardan biri de genç nesillere, onlar içinde ya ad klar toplumla kayna racak de erlerin
kazand lmas r (Kaliannan & Chandran, 2010; Yi ittir & Öcal, 2010). Nitekim, bireylerin
etkili ve verimli ileti im kurup ya anan sorunlara etik kurallara uygun bir ekilde çözüm
üretebilmeleri için de er e itimi oldukça önemlidir (Gömleksiz & Cüro, 2011; Jekayinfa,
Omosewo, Yusuf & Ajidagba, 2011). De erler e itimi, de en dünyada bireylerin kendi
kültürel ve toplumsal yarg lar ile evrensel de erleri kazanmalar ve ya anabilecek s nt lara
kar haz rl kl olmalar
öngörmektedir (Do an, 2007). De erler e itimi, karakter, ahlâk,
hukuk, cinsellik, madde ba ml
ve din e itimi gibi alanlar n hepsini kapsayan emsiye bir
uygulama olarak e itimde özel bir etkiye sahiptir ( can & Demir, 2009; Yi ittir & Öcal, 2010).
Ülkemizde 2005 y nda uygulanmaya ba lanan ilkö retim ders programlar nda ki isel
nitelikler ba
alt nda de erler konusuna aç k bir ekilde yer verilmekte ve program n en
önemli amaçlar ndan birinin de de erleri kazand rmak oldu u vurgulanmaktad r ( can &
Demir, 2009). Her ne kadar yeni ilkö retim ders programlar nda de erler konusuna yer verilmi
olsa da e itim programlar nda de erlerin nas l kazand laca
aç k ve net olarak
belirtilmemektedir. De erler, e itim arac
yla geli tirilmesi ve olgunla
lmas gereken
önemli bir alan olu turdu u hâlde genel e itim içinde gereken yerde ve önemde olmad
dü ünülmektedir. Do anay (2007)’ye göre de erler e itiminin okul d ndaki kurumlara bir
ölçüde b rak lm olmas , bunun nedenlerinden biridir. De erler e itiminin içinde yer ald bir
itim sisteminin daha etkin ve yararl olaca önemli görülmektedir. De erleri benimsemi
bireylerin yeti tirilmesinde ailenin belirleyici unsur oldu u, toplum ve e itim kurumlar n da
de erlerin ö retiminde önemli rol oynad kabul edilmektedir (Kolaç & Karada , 2012; Türk
& Nalçac , 2011; Yazar, 2012).
Bu bilgiler do rultusunda çal mada, ilkö retim ikinci kademede ö renim gören
rencilerin evrensel de erlere yönelik tutumlar n belirlenmesi ve tutumlar n cinsiyet, s f
düzeyi, akademik ba ar , anne ve babalar n ö renim ve çal ma durumlar , aile tipi ve aile
geliri gibi de kenler aç ndan incelenmesi amaçlanm r.
YÖNTEM
Ara

rman n Modeli

Bu ara rma, ilkö retim ikinci kademede ö renim gören ö rencilerin evrensel de erlere yönelik
tutumlar n belirlenmesi ve tutumlar n ö rencilerin cinsiyet, s f düzeyi, akademik ba ar ,
anne ve babalar n ö renim ve çal ma durumlar , aile tipi ve aile gelir düzeyleri gibi
de kenler aç ndan incelenmesi amac yla tan mlay olarak yap lm r.
Ara

rma Evreni ve Örneklemi Seçimi

Ara rman n evrenini, Çank il merkezinde bulunan ilkö retim okullar n ikinci kademesinde
(6, 7 ve 8. s f) ö renim gören ö renciler olu turmu tur. Ara rman n örneklemine, Çank il
merkezinde en fazla ö renciye sahip sosyo-ekonomik bak mdan alt, orta ve üst düzeydeki
rencilerin ö renim gördü ü Çank
smet nönü lkö retim Okulunun ikinci kademesine
devam eden ö renciler (k z=203, erkek=158 olmak üzere toplam 361 ö renci) al nm r. kinci
kademede bulunan toplam 18 s f (6, 7 ve 8. s flardan alt ar ube) kümelenerek, kümeler
aras ndan on s f rassal örnekleme yöntemine göre seçilmi tir. Böylece alt nc s flardan dört
ube (n=119), yedinci s flardan üç ube (n=118) ve sekizinci s flardan üç ube (n=124)
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olmak üzere toplam on s ftan 361 ö renci örnekleme dahil edilmi tir. Çank il merkezindeki
ilkö retim okullar n ikinci kademesine 2010-2011 e itim-ö retim y nda devam eden toplam
renci say 7553’tür (Milli E itim Bakanl [MEB], 2011). Ara rmada örneklem say ,
örneklem hacmi tablosu kullan larak belirlenmi ve %95 güven düzeyinde yeterli bulunmu tur
(Bayram, 2009). Ara rman n verileri, Aral k 2011-Ocak 2012 tarihleri aras nda toplanm r.
Veri Toplama Araçlar
Ara rmada ö renciler ve aileleri ile ilgili sosyo-demografik özelliklerin belirlenmesi amac ile
“Genel Bilgi Formu” kullan lm r. Ö rencilerin evrensel de erler ile ilgili tutumlar , Demir ve
Koç (2009) taraf ndan geli tirilerek geçerlik ve güvenirli i yap lan “Evrensel De erlere li kin
Tutum Ölçe i” ile belirlenmi tir.
Genel Bilgi Formu’nda ö rencinin; ya , cinsiyeti, do um s ras , karde say , s f
düzeyi, akademik ba ar , aile tipi, anne ve baban n; ö renim durumu, çal ma durumu ve gelir
durumu ile ilgili sorular yer almaktad r.
Evrensel De erlere li kin Tutum Ölçe i ise, çocuklar n evrensel de erlere yönelik
tutumlar belirlemek için Demir ve Koç (2009) taraf ndan geli tirilmi tir. Ölçe in geçerlik ve
güvenirlik çal mas , farkl sosyo-ekonomik düzeylerdeki 12 ilkö retim okulunun yedinci
na devam eden ö rencilerin evrensel de erlere ili kin tutumlar belirlenerek yap lm r.
Çal mada ölçe in KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de eri 0,81, Bartlett testi 5311,891 ve Cronbach
Alpha ( ) güvenirlik katsay 0,86 olarak bulunmu tur. Tek faktörlü olarak belirlenen ölçekte
yer alan maddelerin faktör yükleri 0,35 ile 0,65 aras nda de mektedir. Elde edilen sonuçlar,
ölçe in geçerli ve güvenilir bir ölçek oldu unu göstermektedir. Tamamen kat yorum (5 puan),
ve hiç kat lm yorum (1 puan) eklinde 5’li Likert olarak derecelendirilmekte ve bir-be aras nda
puanlanmaktad r. Ölçekte 28’i olumlu, 13’ü olumsuz olmak üzere toplam 41 madde yer almakta
ve ö rencinin kendisi taraf ndan doldurulmaktad r. Olumsuz ifadeler ters çevrilerek olumlu
ifade de erinde puanland lmaktad r.
Ara

rman n Etik Boyutu

Ara rma için Çank
l Milli E itim Müdürlü ünden, Çank
smet nönü lkö retim Okulu
Müdürlü ünden ve ders ö retmenlerinden gerekli izinler al nd ktan sonra, ara rmaya al nan
rencilere ara rman n amac ve yöntemi aç klanm r. Veri toplama araçlar uygulanmadan
önce, ö rencilere ara rma konusunda sözel ve yaz bilgi verilmi , onaylar al nm ve gönüllü
olarak kat lmay kabul eden ö renciler ara rmaya al nm r.
Veri Toplama Yöntemi
Ara rmaya kat lmay kabul eden ilkö retim ikinci kademede ö renim gören ö rencilere
“Genel Bilgi Formu” uygulanm r. Sonra ö rencilerden “Evrensel De erlere li kin Tutum
Ölçe i”ni doldurmalar istenmi tir. Ara rmada veri kayb
önlemek amac ile ö renciler
taraf ndan doldurulan formlar kontrol edilerek al nm ve eksik olan bilgilerin tamamlanmas
sa lanm r. Veriler, rehberlik dersinde toplanm r.
Verilerin De erlendirilmesi ve Analizi
renciler ve anne-babalar na ait sosyodemografik özellikler yüzdeler hâlinde verilmi tir.
rencilerin evrensel de erlere ili kin tutumlar ile ilgili verdikleri puanlar n normal da m
gösterip göstermedi i Kolmogorov-Smirnov testi ile belirlenmi tir. Parametrik olma ko ullar
sa lanmad
ve normal da m göstermedi i için (p<0,05) Mann-Whitney U ve Kruskal-
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Wallis H testleri kullan lm r. Farkl
n anlaml oldu u durumlarda, fark n hangi gruptan
kaynakland
Mann-Whitney U testi ile saptanm r. Örnekleme al nan ö rencilerin ölçek
maddelerine verdikleri cevaplar aras ndaki tutarl k, ölçe in 5’li Likert tipi olmas nedeni ile
Cronbach Alpha ( ) güvenirli i ile belirlenmi tir (Bayram, 2009; Büyüköztürk, 2008).
BULGULAR
Ara rmaya al nan ö rencilere ve anne-babalar na ait özellikler Tablo 1 ve Tablo 2’de
verilmi tir. Çocuklar n ya ortalamas 13.03±0.93’tür.

Tablo 1. Ara rmaya Al nan Ö rencilerin Baz Özelliklerine Ait Da
Özellikler

Ya

Cinsiyet

n

%

11

10

2.8

12

108

29.9

13

118

32.7

14

111

30.7

15

14

3.9

z

203

56.2

Erkek

158

43.8

155

42.9

Ortanca/Ortancalardan biri

75

20.8

Son çocuk

131

36.3

1

160

44.3

2

121

33.5

3

42

11.6

4 ve üstü

19

5.3

Karde im yok

19

5.3

6. s

f

119

33.0

7. s

f

118

32.7

8. s

f

124

34.3

Zay f (1,00-1,99)

5

1.4

Orta (2,00-2,99)

50

13.9

yi (3,00-3,99)

113

31.3

193

53.5

lk çocuk
Do um s ras

Karde say

Akademik ba ar

mlar (n=361)

Pekiyi (4,00-5,00)
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Tablo 2. Ara rmaya Al nan Ö rencilerin Anne-Babalar
Da mlar (n=361)

n Baz

Özellikler

Anne ö renim durumu

Baba ö renim durumu

Anne çal ma durumu

Baba çal ma durumu

Aile tipi

Aile gelir durumu

Özelliklerine Ait
n

%

Okur-yazar de il

8

2.2

Okur-yazar

11

3.0

lkokul

149

41.3

Ortaokul

56

15.5

Lise

94

26.0

Üniversite

43

11.9

Okur-yazar de il

2

0.6

Okur-yazar

5

1.4

lkokul

64

17.7

Ortaokul

66

18.3

Lise

142

39.3

Üniversite

82

22.7

Çal yor

80

22.2

Çal

281

77.8

Çal yor

313

86.7

Çal

48

13.3

Çekirdek aile

305

84.5

Geni aile

43

11.9

Parçalanm aile

13

3.6

Asgari ücretin alt (700 TL’nin alt )

74

20.5

Asgari ücret ve üzeri (700 TL’nin üzeri)

287

79.5

yor

yor

Ara rmaya al nan çocuklar, ölçekte yer alan evrensel de erlerin büyük ço unlu una
tamamen kat ld klar
(32 ifade), geri kalan de erlere ise kat ld klar
(9 ifade) ifade
etmi lerdir. Ara rmada alt nc s ftaki ö rencilerin en yüksek puan ortalamas ile “ nsanlar n
hak arama özgürlü ü olmal r” (4.78±0.62), en dü ük puan ortalamas ile “Cezayla
kazand lan davran lar e itim yoluyla kazand lan davran lardan daha kal
olur”
(3.45±1.45), yedinci s fta ö renim gören ö rencilerin en yüksek “Her insan e itim hakk na
sahip olmal r” (4.83±0.55), en dü ük “Dünyadaki baz rklar di er rklardan üstündür”
(3.70±1.36), sekizinci s ftaki ö rencilerin en yüksek “Özel hayat n gizlili ine hiçbir ekilde
dokunulmamal r” (4.78±0.60), en dü ük “Dünyadaki baz rklar di er rklardan üstündür”
(3.94±1.30) ifadelerine kat ld klar tespit edilmi tir.
rencilerin tamamen kat ld klar
(4.21-5.00 puan aras ) ifade ettikleri maddelerin,
insan haklar , farkl co rafyalarda ya ayan insanlar n farkl olmad , bireyin kendi
eylemlerinden sorumlu tutulaca , bireylerin tercihlerine sayg duyulaca , do al felaketlerde
ayr m gözetmeksizin yard m edilece i, bireysel hak ve özgürlükler, ya ama, ibadet ve dü ünce
özgürlü ü, suç i leme ve devletin ald önlemler, her devletin karar verme sürecine kat laca ,
bireylerin hukuki ve e itim haklar n oldu u, tarihi ve kültürel birikimlerin korunmas
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konular kapsad belirlenmi tir. Dünyadaki baz rklar n ve güçlü ülkelerin üstün olmad ,
sava lar n insanlar ve devletlere zarar verdi i, davran lar n e itim yolu ile kazand lmas ,
adaleti savunma ve adil davranman n gerekti i, insan onuruna s mayan cezalar n ve ölüm
cezas n verilmemesi konular nda ise ö renciler kat ld klar
(3.41-4.20 puan aras ) ifade
etmi lerdir. Ö rencilerin en dü ük puan (3.76±1.32) ile kat ld klar ifadenin “Cezayla
kazand lan davran lar e itim yoluyla kazand lan davran lardan daha kal olur”, en yüksek
puan (4.77±0.63) ile tamamen kat ld klar ifadenin “ nsanlar n hak arama özgürlü ü olmal r”
ifadesi oldu u görülmektedir ( bkz. Tablo 3).

Tablo 3. Evrensel De erlere li kin Tutum Ölçe ine Göre Ö rencilerin Tutumlar
Aritmetik Ortalamas ve Standart Sapmalar
Maddeler

x

1. Dünyadaki baz rklar di er rklardan üstündür.*

n

± S

3.78±1.32

2. nsan haklar ve evrensel de erler herkes için önemli olmal

r.

4.59±0.78

3. Baz insanlar n kaderi köle olarak do makt r.*

4.21±1.15

4. Annenin ve baban n suçundan dolay çocuk cezaland labilir.*

4.46±0.99

5. nsanlar n siyasal, sosyal ve ekonomik tercihlerine sayg duyulmal
6. Güçlü ülkelerin insanlar

r.

4.62±0.79

n daha fazla hakka sahip olmalar gerekti ine inan yorum.*

7. Do al felaketlere u rayan ülkelere yard m etmek insanl k görevimiz olmal

r.

4.11±1.18
4.60±0.85

8. Ülkelerin sava lar kazanmak için nükleer silah kullanmalar do rudur.*

3.78±1.24

9. Her insan n ya ama özgürlü ü olmal

4.72±0.79

r.

10. Seçme ve seçilme özgürlü ü evrensel bir hak olmal

r.

4.59±0.86

11. Bana göre bireyin özgürlü ü her toplum içinde esas al nmal

r.

4.41±0.85

12. Cezayla kazand lan davran lar e itim yoluyla kazand lan davran lardan daha
kal olur.*

3.76±1.32

13. Her insan fikrini özgürce söyleyebilmelidir.

4.64±0.84

14. Beyaz rktan (renkli) olan insanlar siyah rktan (renkli) olan insanlara göre daha fazla
hakka sahip olmal r.*

4.36±1.04

15. Bize zarar bile olsa adaleti savunmaktan geri durmamal

4.03±1.16

z.

16. Bir devletin suçlulara i kence yapma hakk vard r.*
17. nsanl

4.25±1.12

n gelece i hakk nda sadece güçlü ülkeler söz sahibi olmal

18. Farkl kültürlere ait tarihi eserleri ayr m gözetmeden korumal
19. kence ve kötü muamelelerin ülkeler için bir utanç kayna

r.*

z.

oldu unu dü ünüyorum.

4.31±1.09
4.41±0.96
4.22±1.09

20. badet özgürlü ü bütün insanl k için vazgeçilmez bir hakt r.

4.66±0.75

21. Hiç kimse siyasi bir dü ünce ya da ideolojiyi benimsemeye zorlanamaz.

4.21±0.99

22. nsanlar özgürce yasal haklar

4.65±0.74

arayabilmelidirler.

23. Devletler aras ndaki sorunlar sava yoluyla çözülebilir.*

4.30±1.13

24. Her insan e itim hakk na sahip olmal

r.

4.75±0.77

25. nsanlar n hak arama özgürlü ü olmal

r.

4.77±0.63
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Tablo 3’ün devam
Maddeler

x

26. Açl k veya salg n hastal k dünyadaki her bireyi ilgilendirmelidir.
27. Hiç kimse insan haysiyetine uymayan bir cezaya çarpt lmamal

± S

4.32±0.98
r.

28. Farkl kültürler dünya için bir zenginliktir.

4.00±1.16
4.42±0.95

29. E itimin her türlü insan haklar sorununa çözüm olaca

dü ünüyorum.

4.30±0.95

30. Demokrasi insanl k için vazgeçilmez bir unsurdur.

4.45±0.82

31. Kanuni haklar

4.31±0.92

her ortamda talep edebilmeliyiz.

32. Hiç kimsenin sahip oldu u mallar na keyfi olarak el konulmamal
33. Dünyada rk, din, dil, mezhep farkl
34. Herkes kanunlar önünde e it olmal
35. Adil yarg lanma her insan n hakk

na göre ayr cal klar olmas gerekir.*
r.
r.

4.00±1.34

4.54±0.85

nda ayr cal klar tan nmal

39. nsanlar istedikleri din ve mezhebe inanmakta özgür olmal
40. Özel hayat n gizlili ine hiçbir ekilde dokunulmamal

r.*

r.*
r.

r.

r.

4.09±1.17
4.42±0.94
4.67±0.72

n ortak katk yla olu ur.

*Çocuklar n olumsuz ifadelere verdikleri cevaplar n puanlar
puanland lm r.

4.17±1.14
4.48±1.03

38. Hiçbir insan suçlulu u ispat edilmedi i sürece suçlu say lmamal

41. nsan haklar yla ilgili at lan her ad m insanl

4.38±1.09

4.72±0.70

36. nsanlar i ledikleri suçlardan dolay ölüm cezas na çarpt lmal
37. Zenginlere kanunlar kar

r.

4.29±1.00

olumlu soru de erinde ters çevrilerek

Ara rmada ö rencilerin cinsiyet, s f düzeyi, akademik ba ar , anne ve baba ö renim
durumu ile aile gelir durumuna göre evrensel de erlere ili kin tutum ölçe inden ald klar
puanlar n Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testi sonuçlar Tablo 4’te verilmi tir. Buna
göre, k zlar n puan ortalamas n erkeklerin puan ortalamas na göre daha yüksek olmas na
kar n, aralar ndaki fark n anlaml olmad
görülmü tür (p>0.05). Ö rencilerin evrensel
de erlere ili kin tutum ölçe inden ald klar puan ortalamas 178.96±18.25’tir. S flara göre
puan ortalamalar incelendi inde; alt nc s ftaki ö rencilerin puan ortalamas n
174.24±19.61, yedinci s ftaki ö rencilerin 179.83±18.58 ve sekizinci s ftaki ö rencilerin
182.65±15.56 oldu u tespit edilmi tir. Evrensel de erlere ili kin tutum ölçe inden al nan puan
ortalamas , s f düzeyi yükseldikçe anlaml derecede artmaktad r (p<0.05). Fark n hangi
gruptan kaynakland
belirlemek amac ile yap lan Mann-Whitney U testi sonucunda,
sekizinci s fta ö renim gören ö rencilerin alt nc ve yedinci s ftaki ö rencilerden daha
yüksek puana sahip oldu u bulunmu tur. Akademik ba ar pekiyi olan ö rencilerin evrensel
de erlere ili kin tutum puan ortalamalar , akademik ba ar zay f, orta ve iyi olan ö rencilere
oranla anlaml düzeyde daha yüksektir ve gruplar aras ndaki fark, akademik ba ar pekiyi olan
rencilerden kaynaklanmaktad r (p<0.05). Anne ve babas üniversite mezunu olan ö rencilerin
evrensel de erlere ili kin tutum puan ortalamalar anlaml düzeyde yüksek bulunmu tur
(p<0.05). Ö rencilerden ailelerinin gelir durumu asgari ücret ve üzeri olanlar n evrensel
de erlere ili kin tutum puan ortalamalar n asgari ücretin alt nda gelire sahip ailelerin
çocuklar ndan daha yüksek oldu u belirlenmi tir (p<0.05). Fark ise anne ve babas üniversite
mezunu olan ö renciler ile asgari ücret ve üzeri geliri sahip ö rencilerden kaynaklanmaktad r.
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Tablo 4. Ara rmaya Al nan Ö rencilerin Evrensel De erlere li kin Tutumlar
Özelliklerine Göre Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H Testi Sonuçlar
Özellik

x

± S

N

ra
ortalamas

ra
toplam

z

180.07±16.65

203

185.07

37568.5

Erkek

177.53±20.10

158

175.78

27772.5

f
f
f

174.24±19.61
179.83±18.58
182.65±15.56

119
118
124

154.92
187.66
199.69

Akademik
ba ar

Zay f
Orta
yi
Pekiyi

146.40±11.23
164.78±19.80
176.22±17.27
185.07±15.03

5
50
113
193

27.8
103.82
160.71
216.84

Anne
renim

Okur-yazar de il
Okur-yazar
lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

159.87±29.81
173.36±20.04
177.61±16.46
174.78±20.63
182.32±17.49
186.65±15.14

8
11
149
56
94
43

111.06
146.64
167.39
160.56
202.95
228.62

Baba
renim

Okur-yazar de il
Okur-yazar
lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

151.00±39.59
175.60±15.27
174.73±20.63
171.56±19.47
179.59±17.03
188.00±12.17

2
5
64
66
142
82

80.25
149.4
161.31
138.45
182.36
232.65

Asgari ücretin alt
Asgari ücret ve
üzeri

173.22±19.08
180.44±17.77

74
287

149.99
189.77

Cinsiyet

f

Aile gelir
durumu

6. s
7. s
8. s

U,
; sd

2

U=15211.5
2

2

10877
54464

p
0.401

=11.893
sd=2

0.003

=65.194
sd=3

0.000

2

2

n Baz

=22.59
sd=5

=35.705
sd=5

U=8102

0.000

0.000

0.002

Ara rmaya al nan ö rencilerin evrensel de erlere ili kin tutumlar n, ya ( 2=6.53,
sd=4, p>0.05), do um s ras ( 2=0.328, sd=2, p>0.05), karde say ( 2=1.047, sd=4, p>0.05),
aile tipi ( 2=0.39, sd=2, p>0.05), annenin (U=10365, p>0.05) ve baban n çal ma durumuna
(U=6793, p>0.05) göre anlaml bir fark yaratmad
görülmü tür. Ara rmada ö rencilerin
“Evrensel De erlere li kin Tutum Ölçe i”nin maddelerine verdikleri cevaplar aras ndaki iç
tutarl k ( =0.86) yüksek bulunmu tur.
SONUÇ VE TARTI MA
Dünyan n bir bölgesindeki a
enerji kullan
veya ya mur ormanlar n tahrip edilmesi,
küresel nma nedeniyle dünyan n bir ba ka bölgesinde sellere yol açabilmekte, sviçre’deki bir
teknolojik geli me, Türkiye’de ya am kalitesini etkileyebilmektedir. Dolay yla, günlük
hayat
ilgilendiren konular, küresel nitelik kazand kça e itim sisteminin de içinde oldu u
di er yönetim sistemlerimiz ve bak aç z da küresel bir boyut kazanmaktad r. Dünyam n
kar kar ya kald sorunlarla sava mda ba ar , sorumlulu un herkes taraf ndan payla lmas
ile mümkündür. Dünya vatanda olman n hak ve sorumlulu unu kavrayan, evrensel de erleri
benimsemi insanlar n say
artt rmadan, birçok küresel sorunla ba a ç kabilmek
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güçle mektedir (Argüden, 2007; Argüden, 2008). Bu nedenle küresel sorunlara duyarl
bireylerin yeti mesi için, geleneksel e itim anlay lar nda baz de ikliklere gidilmesi
gerekmektedir. E itimin, çocuklara bu sorunlar tan tmas ve çocuklar n bu sorunlar n
çözümüne katk da bulunacak bir “etik duru ” ve “bilgi donan ”na sahip olmas için rehberlik
etmesi beklentisi yayg nla maktad r (Özyurt, 2009). Günümüzde yanl baz inanç ve
davran lar n küçük ya larda al nan yanl bilgi ve e itimden kaynakland (Alada , 2011),
do umdan sonraki y llar n ki ili in geli iminde kritik dönem oldu u, özellikle okul öncesi
dönemde kazan lan tutum ve davran lar n kal oldu u bilinmektedir (Aral, Baran, Bulut, &
Çimen, 2001; Berk, 2006; Gander & Gardiner, 2007; Oktay, 2007). Çocukluk dönemindeki
deneyimlerin etkisinin ya am boyu sürdü ü dü ünüldü ünde, de erlerin kazand lmas nda
ba ta aile ve okula büyük görevler dü mekte, küçük ya larda bu e itimlerin verilmesi önem
kazanmaktad r. Ayr ca, evrensel de erlerin özellikle tutum ve davran kazand rma boyutunda
ba ar olunabilinmesinin, çocuklar n aile, okul ve sosyal çevrelerinde de erleri hem görerek
hem de ya ayarak ö renebilmelerini sa layacak yöntemlerin kullan lmas na ba oldu u kabul
edilmektedir (Jekayinfa, Omosewo, Yusuf, & Ajidagba, 2011; Kaliannan & Chandran, 2010;
Tibbits, 1994; Yazar, 2012; Ye il & Ayd n, 2007; Ziebert, 2007).
lkö retim ikinci kademede ö renim gören ö rencilerin evrensel de erlere ili kin
tutumlar n belirlendi i çal mada, ara rmaya al nan ö rencilerin cinsiyetleri evrensel
de erlere ili kin tutum puan ortalamalar
artt rmada etkili bulunmam r. Her ne kadar
zlar n puan ortalamas , erkeklere oranla yüksek olsa da aralar ndaki fark anlaml de ildir.
Kald m (2005), ilkö retim sekizinci s fta ö renim gören ö rencilerin evrensel de er olan
demokrasiye ili kin alg lar
tespit etmeyi amaçlad
ara rmas nda, ilkö retim sekizinci
fta ö renim gören k zlar n demokrasi kavram na ili kin e itlik ve milli egemenlik boyutlar
erkeklere göre daha do ru alg lad klar sonucuna ula
r. De erlerin kazan lmas daha çok
sosyal ö renmeye dayanmakta ve bireylerin toplum taraf ndan biçilen rollere uygun (kad n,
erkek, anne vb.) de erleri benimsemesi ve davranmas beklenmektedir, ancak evrensel de erler
aç ndan ele al nd nda cinsiyete göre bir farkl k beklenmemektedir. Evrensel de erlerin tüm
çocuklar aç ndan ö renilmesinin, benimsenmesinin ve bu de erlere uygun davran lmas n
önemli ve gerekli oldu u dü ünülmektedir. Türk ve Nalçac (2011), ilkö retim be inci s f
rencilerinin sosyal bilgiler program nda verilen de erleri edinim düzeylerini belirledikleri
çal malar nda ho görü, adillik, çal kanl k, yard mseverlik, misafirperverlik, do al çevreye
duyarl k ve sorumluluk gibi de erleri, k zlar n erkeklerden anlaml düzeyde daha fazla
edindiklerini bulmu lard r.
rencilerin evrensel de erlere ili kin tutumlar , s f düzeyine göre anlaml farkl klar
göstermi tir. S f düzeylerine göre ö rencilerin s ra ortalamalar dikkate al nd nda en yüksek
puan ortalamas na sekizinci s ftaki ö rencilerin sahip oldu u, bunu yedinci ve alt nc s fta
renim gören ö rencilerin izledi i belirlenmi tir. Ö rencilerin evrensel de erlere ili kin tutum
ölçe inden ald klar puan ortalamas n yüksek oldu u söylenebilir (178.96±18.25). lkö retim
ikinci kademenin alt nc , yedinci ve sekizinci s flar nda ö renim gören ö rencilere zorunlu
olan Sosyal Bilgiler, T.C. nk lap Tarihi ve Atatürkçülük, Vatanda k ve Demokrasi E itimi
dersleri ve sekizinci s f ö rencileri için seçmeli okutulan Medya Okuryazarl
dersi ile
evrensel de erler kazand lmaya çal lmaktad r. Alt nc ve yedinci s flar sosyal bilgiler
retim program incelendi inde bilimsellik, do al çevreye duyarl k, kültürel mirasa
duyarl k, hak ve özgürlüklere sayg , farkl klara sayg gibi evrensel de erlerin üniteler
kanal yla do rudan verilecek de erler
eklinde ö retim program nda yer ald
görülebilmektedir (MEB, 2005). lkö retim okullar n sekizinci s f ö rencileri için 2010-
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2011 e itim ö retim y ndan itibaren Vatanda k ve Demokrasi E itimi dersi programa
yeniden dâhil edilmi tir. kinci kademe sosyal bilgiler ö retim program ndan farkl olarak
demokrasi, birey, insan hak ve özgürlükleri gibi evrensel de erlerin yan s ra rkç k kar tl
gibi bir evrensel de ere de ö retim program nda yer verilmektedir (MEB, 2010). Etik kurallara
ba
k, toplumsal hayata aktif kat m, farkl klara sayg duyma, özel ya am n gizlili ine sayg
duyma, kültürel miras ya atmaya duyarl k gibi evrensel de erler Medya Okuryazarl dersi
ile sekizinci s f ö rencilerine kazand lmak istenen de erlerdir (MEB, 2007). Her ne kadar
T.C. nk lap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile sekizinci s f ö rencilerine toplumsal ve ulusal
de erler a rl kl olarak kazand lmak istenilse de Vatanda k ve Demokrasi E itimi ve Medya
Okuryazarl
dersleri ile evrensel de erleri sekizinci s f ö rencilerine kazand rmak
amaçlanmaktad r. Sekizinci s ftaki ö rencilerin evrensel de erlere ili kin tutumlar n yüksek
olmas n nedeninin, evrensel de erlerin özellikle sekizinci s fta verilen ö retim
programlar nda yo unla mas ndan kaynakland
dü ünülmektedir. lkö retimde özellikle
sosyal bilgiler ö retimi, de erlerin en iyi ve en etkin biçimde ö retilmesinde ve
kazand lmas nda büyük rol oynamaktad r. lkö retimde planl bir biçimde de erlerin
retilmesi ve de erlere yönelik tutum ve davran lar n kazand lmas amaçland ndan,
flar aras ndaki fark n, bu amac n bir sonucu oldu u dü ünülmektedir. Çocuk ve gençlerin
toplumlar n gelece i olduklar göz önüne al nd nda, evrensel de erlerin planl , sistemli bir
ekilde okul öncesi e itimden ba lanarak müfredatlara entegre edilmesinin, birey ve toplumlar n
geli imi aç ndan önemli oldu u aç kt r.
Ara rmada, insan haklar , bireysel hak ve özgürlükler, ya ama, ibadet ve dü ünce
özgürlü ü, hukuki ve e itim haklar
içeren ifadelere ö rencilerin tümünün kat ld
görülmü tür. Yi ittir ve Öcal (2010), alt nc s ftaki çocuklar n de er yarg lar belirlemek
amac yla yapt klar çal malar nda, çocuklar n evrensel de erlere (çevre temizli i, çevre
duyarl
ve do a sevgisi) ve insanlar aras ili kilerde önemli rol oynayan toplumsal de erlere
(sevgi, sayg , ho görü, yard mseverlik, dürüstlük) önem verdiklerini tespit etmi lerdir.
Toplumsal de erler günlük hayat belirleyen ve organize eden de erlerdir. Temelde toplumsal
de erler, tüm insanl ilgilendirmesi bak ndan evrenseldir (Ta demir, 2009), ancak etki ve
levleri aç ndan ortaya ç kan bu evrensel boyut elbette toplumlar n seçim hakk yla s rl r.
Do an (2008: 325)’e göre böyle bir hakk n kullan
n toplumlar için pratikte iki sonucu
vard r: “Ya evrensel de erlerin olu turdu u bir dünyada yer almak ya da böyle bir dünyan n
nda kalmak”. Her ne kadar ulusal de erler, toplumsal de erler ile evrensel de erlerin önünde
ve üstünde olsa da (Do an, 2008), alt nc s ftaki ö rencilerin evrensel de erlerin önemsendi i
ve kabul gördü ü bir toplumda ya ama arzular
ortaya koymas aç ndan önemlidir.
rencilerin en dü ük puan ile kat ld klar ifade, cezayla kazand lan davran lar n e itim
yoluyla kazand lan davran lardan daha kal oldu u ifadesidir. Bu durum toplumumuzda
baz davran lar n kazand lmas nda ceza yönteminin kullan yor olmas ndan kaynakland ile
aç klanabilir. En yüksek puan ile tamamen kat ld klar ifade ise, “ nsanlar n hak arama
özgürlü ü olmal r.” ifadesidir. Ö rencilerin insanlar n hak arama konusunda özgür olmalar
konusunda yüksek oranda kat m göstermeleri sevindiricidir. Çocuklar taraf ndan hak arama
yollar n ve yöntemlerinin bilinmesi, benimsenmesi ve anla lmas ile hem kendi hem de
toplumdaki di er bireylerin sorunlar na kar daha duyarl olmalar sa layacakt r.
Üste (2007) ilkö retim birinci kademede ö renim gören çocuklar n evrensel de erlerden
insan haklar na ili kin görü lerini ald
ara rmas nda, çocuklar n ö renim gördükleri
okullarda kendilerini güvende hissetmedikleri, e itlik ilkesinin istenilen düzeyde olmad ,
fikirlerini özgürce ifade edemedikleri, yeterince ho görü ve uzla ma ortam göremedikleri
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sonucuna ula
r. Do an ve Durualp (2011), ilkö retim birinci kademede ö renim gören
çocuklar n evrensel de er olarak kabul edilen çocuk haklar na ili kin görü lerini ald klar
ara rmalar nda, çocuklar n Çocuk Haklar Sözle mesinde yer alan evrensel haklara kat m
oranlar n iyi düzeyde oldu unu belirlemi lerdir. Nitekim, evrensel de erlerle donat lm
çocuk haklar ndan çocuklar n ilkö retimin birinci kademesinde bile haberdar olmas ve haklara
yüksek oranda kat lmalar , ö retmenlere, okul yönetimlerine ve anne-babalara yeni
sorumluluklar yüklemektedir.
rencilerin evrensel de erlere ili kin tutumlar
geli tirmede ö rencilerin akademik
ba ar lar n etkili oldu u saptanm r. Evrensel de erlere ili kin tutumlara yönelik en yüksek
puan ortalamas na, akademik ba ar pekiyi olan ö rencilerin sahip oldu u, bunu iyi, orta ve
zay f akademik ba ar ya sahip ö rencilerin izledi i görülmü tür. E itimin temel amaçlar n
akademik aç dan ba ar ve temel de erleri benimsemi bireylerin yeti tirilmesi oldu u göz
önüne al nd nda (Ek i, 2003; Yaz , 2006), akademik ba ar ve de erlere yönelik tutum
aras nda olumlu bir ili kinin oldu u söylenebilir. De erlerin, çocuk ve gençlerin ki ilik
geli imlerinin oldu u kadar akademik ba ar lar n da önemli bir parças oldu u
vurgulanmaktad r (Kaliannan & Chandran, 2010; Pala, 2011).
Evrensel de erlere ili kin tutumlar anlaml düzeyde etkileyen di er faktörler ise anne ve
baban n ö renim düzeyi ile aile gelir durumudur. Bu bulgu, ö rencilerin anne ve babalar n
renim durumlar n ve gelir düzeylerinin ö rencilerin evrensel de erlere ili kin tutumlar
olumlu hale getirmede etkili oldu unu göstermektedir. Anne-babas üniversite mezunu olan
rencilerin evrensel de erlere ili kin tutum puan ortalamalar daha yüksektir. Anne-babalar n
renim düzeyi yükseldikçe ö rencilerin evrensel de erlere ili kin tutumlar olumlu yönde
de mektedir. Bu bulgunun, aç k fikirli ve erdemli olmak, toplumsal adaleti gözetmek,
itlikten yana olmak, dünyada bar istemek, do a ve sanat güzellikleriyle dolu bir dünyaya
sahip olmak, do ayla bütünlük içinde olmak, çevreyi korumak, özetle, tüm insanlar ve do an n
refah için anlay , takdir, ho görü göstermek gibi evrensel de erlerin e itim yolu ile
kazand lmas n bir ürünü oldu u dü ünülebilir. Türk ve Nalçac (2011)’in çal malar nda
anne ve babalar n ö renim düzeyi yükseldikçe çocuklar n de erleri ö renme düzeylerinin de
yükseldi i sonucuna varm lard r. Anne-babalar n ö renim düzeylerinin yükselmesi ile
deneyimlerini, bilgi birikimlerini ve kültürlerini çocuklar na aktarabilmeleri sonucunda
çocuklar n de erleri edinim düzeyleri yükseli göstermektedir. Koç (2007) ise yapt
ara rmada anne-baba ö renim durumunun çocuklar n evrensel de erlere ili kin tutumlar
geli tirmede etkili olmad sonucuna varm r. Çocuklar n geli imlerinde önemli bir yer tutan
ailenin, de erlerin kazan nda da önemli bir rol oynad ; ailenin etkin bir rol üstlenebilmesi
için e itimli ve bilinçli olmas gerekti i vurgulanmaktad r (Yazar, 2012).
Evrensel de erlere ili kin tutum ile ö renim durumu aras ndaki pozitif ve anlaml ili ki,
itim düzeyinin yükselmesi ile gelir durumunun iyile mesi ve sosyal ko ullar n geli mesi ile
aç klanabilir. Gömleksiz ve Cüro (2011)’in çal malar nda, sosyo-ekonomik düzeyi iyi ve orta
olan ilkö retim okullar nda ö renim gören çocuklar n, ba kas n dü ünce ve duygusuna sayg
duymak, çevrelerine kar ho görülü olmak ve ki ileraras ili kilerde adil davranmak vb.
evrensel de erlere ili kin tutumlar n alt sosyo-ekonomik düzeyde yer alan çocuklardan daha
yüksek oldu u, aile gelirinin çocuklar n tutumlar nda bir farkl k yaratmad belirlenmi tir.
Çocuklar n evrensel, toplumsal ve ulusal de erlere yönelik tutumlar
geli tirmede aile
gelirinin etkili olmad
sonucuna varan ara rmalar olmas na kar n (Gelen, Y lmaz &
Kurtulmu , 2010; Koç, 2007), çal mam zda ilkö retim ça ndaki ö rencilerin aile gelirleri,
evrensel de erlere ili kin tutumlar olumlu yönde etkileyen bir faktör olarak tespit edilmi tir.
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Ara rma sonucunda örnekleme al nan tüm ö rencilerin bireysel hak ve özgürlükleri
içeren evrensel de erlere ili kin tutumlar n olumlu oldu u, k zlar n (p>0,05), sekizinci s fta
renim gören, akademik ba ar pekiyi, anne-babas üniversite mezunu, asgari ücret ve üzeri
geliri olan ö rencilerin evrensel de erlere ili kin tutum puan ortalamalar n yüksek oldu u
saptanm r (p<0,05). De erlerin kazand lmas nda erken çocukluk y llar n önemli oldu u ve
okul öncesi e itimle bu de erlerin planl , programl bir biçimde verilmesinin gerekli oldu u
anla lmaktad r. Evrensel de erlerle ilgili yaln zca bilgi sahibi olman n yeterli olamayaca ,
de erlerin kazand lmas nda bilgi, duygu ve davran n bir bütün olarak ele al nmas ve
de erlere ili kin bilgi ve duygunun davran lara yans mas gerekti i dü ünülmektedir.
Öneriler
Elde edilen sonuçlar do rultusunda; gerek anne-babalar n gerekse e itimcilerin de er e itimi
yakla mlar hem sözel hem de uygulamal olarak çocuklara aktarmalar n yararl olaca ,
belirli de erleri benimsemi çocuklar n yeti tirilmesinde ailelerin, e itimcilerin ve çevrenin
önemli görevler üstlenebilece i, e itim ve ö retime önem verilerek anne-babalar n ö renim
düzeylerinin yükseltilebilece i, de erlerin kazan lmas nda ailenin etkin olabilmesi için ailenin
bu konuda bilinçlendirilebilece i, de erlerin çocuklara küçük ya lardan itibaren do ru, etkin ve
programl bir biçimde verilmesinin uygun olaca , çocuklar n akademik olarak ba ar
olmas n yan s ra de erleri edinmelerine yönelik programlar n olu turulabilece i, okul öncesi
dönemde ve ilkö retim birinci kademede ö renim gören çocuklar n evrensel de erlere ili kin
tutumlar n belirlendi i çal malar n yap labilece i, benzer çal man n farkl okullar
kapsayacak biçimde yap p kar la rma yap labilece i önerilmektedir.
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