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Öz
Okulöncesi dönemde çocuklar zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı sosyal duygusal uyum
problemleri yaşayabilmektedir. Sosyal duygusal gelişim sürecinde ebeveynlerin çocuk yetiştirme
tutumlarının, çocukla kurulan etkileşim sürecinde kritik bir rol oynadığı bilinmektedir. Ebeveynler ile
kurulan bu ilişki biçimi çocuğun daha sonraki ilişkilerinde kullanacağı yeni iletişim örüntülerini
oluşturmaktadır. Bu araştırmada, 5 yaş çocuklarının okuldaki sosyal duygusal uyumları ile ebeveynlerin
çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama
modelinde gerçekleştirilen bu araştırmada katılımcı grubunu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden
5 yaş grubu 50 çocuğun 50 ebeveyni ve 4 öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada, 5 yaş çocuklarının
ebeveynlerine, çocuk yetiştirme tutumlarını değerlendirmek için Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)
uygulanmış, ayrıca çocukların sınıf ortamındaki sosyal duygusal uyumlarını değerlendirmeleri için
öğretmenlerinden Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği’ ni (MASDU) doldurmaları istenmiştir. Elde
edilen bulgular incelendiğinde, demokratik ebeveyn tutumu ile yetiştirilen çocukların okul ortamındaki
sosyal duygusal uyumları yüksek bulunurken; otoriter, aşırı koruyucu ve izin verici ebeveyn tutumuyla
yetişen çocukların okul ortamındaki sosyal duygusal uyumlarının düşük olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: sosyal duygusal uyum, ebeveyn tutumu, okul öncesi eğitim
Abstract
Preschool children may experience social emotional adaptation problems from time to time depending
on various reasons. The child-rearing attitudes of parents in child’s social and emotional developmental
course play critical role by the means of the process of child interaction. The form of these realtionships
established with child builts the new communication patterns will be used in subsequent relationships.
In this study, the relationships between 5 years old children’s social emotional consistency and their
parents’ attitudes are aimed to evaluate. The current study is in correlational survey model. The working
group comprised of 50 parents and 4 teachers of 5 years old in preschools. In this study, “Parental
Attitude Scale” was used to measure parental attidutes of 5 years old and it was applied to 50 parents.
To measure 5 years olds’ social emotional cosistency, “Marmara Social Emotional Adjustment Scale”
was used and applied to children’s teachers. In the results, the relationship between 5 years old
children’s social emotional consistency and demokratik parents’ attitudes was statistically significant.
However, the relationship between 5 years old children’s social emotional consistency and
authoritarian, helicopter and permissive parents’ attitudes were not statistically significant.
Keywords: social emotional consistency, 5 years old, parent attitude, relationships
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olduğu bir süreçtir. Çocuğun erken yaşlardan itibaren biriktirdiği deneyimler hem dünyayı
tanıma ve anlama becerileri üzerinde etkili olmakta hem de sosyal-duygusal gelişimini
desteklemektedir. Bu bağlamda özellikle kritik rolü olan yetişkinlerle kurulan ilişkilerin
bireysel farklılıklar yaratarak ileriki dönemlerde duygusal sağlığı ve sosyal yaşantıyı önemli
ölçüde etkilediği belirtilmektedir (Birch & Ladd, 1997; akt. Bretherton, 1992; Essa, 2003; John
Dewey, akt. Peltzman, 1998; Howes & Smith, 1995; Pianta, 1999; Williams & Fromberg, 1992).
Bir başka ifadeyle çocuğun kişiliği kendisi ve ona birinci derecede bakım veren anahtar kişiler
arasında kurulan etkileşimlerin niteliğine bağlı olarak şekillenmektedir (Greenspan & Salmon,
1992).
Diğer taraftan, çocuğun içinde bulunduğu ekonomik, sosyal, kültürel, medyatik kaynakların ve
biyolojik yapının kendine has unsurları bir araya gelerek kişilerarası farklılıkları doğurur.
Sosyalleşme sürecindeki çocukların çevreleriyle olan etkileşimleri sosyal-duygusal alandaki
gelişimlerini ve uyumlarını etkilemektedir (Meadows, 2010). Özellikle çocuğun içinde yetiştiği
ilişkiler örüntüsü, çocuğun sosyal-duygusal gelişimini ve uyumunu belirleyen hassas bir role
sahiptir. Çocuğu sosyal bir varlık olarak tanımlayan Bronfenbrenner de (1979), çocukların
farklı şekillerde yetiştirildiklerini ve sosyal duygusal gelişimlerinin yetiştirildikleri ortamdan
ve çevreden etkilendiğini belirtmektedir. Çocuğun sosyal duygusal uyumunu etkileyen pek çok
faktör içinde en sık vurgulanan, çocuğun yetiştirildiği ortamda birebir etkileşim halinde olduğu
ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarıdır (Barber, 1996; Booth, Rose-Krasnor, McKinnon ve
Rubin, 1994; Degnan & Fox, 2007; Eisenberg, vd. 2005; Hart, Newell ve Olsen, 2003; Morris, vd.
2002; Nezhad, vd. 2014; Rubin, Burgess, Dwyer ve Hastings, 2002; Williams, vd., 2009).
Ebeveynlerin çocuklarına yaklaşım şekli çocukların ruhsal durumlarını etkileyerek kişilik
yapılarında kalıcı izler bırakmaktadır. Özellikle çocuğun iyilik halinin ve sosyal duygusal
uyumunun gelişmesinde, ailelerin çocuk yetiştirme tutumları, etkili ebeveynliğin temel aracı
olarak görülmektedir (Morawska & Sanders, 2011). Greenspan ve Salmon (1992), çocukların
doğuştan getirdikleri karakteristik özelikleri olduğunu ve bu özellikler karşısında ailelerin
kendi kişilik yapıları, deneyimleri ve kültürel geçmişleri aracılığıyla tepkide bulunduklarını
belirtmektedirler. Çocuğun bakımından sorumlu kişilerin yaklaşımları, çocukları zorlayıcı
yaşantılar karşısında rahatlatabilir ya da mücadele gerektiren bu yaşantıların içine girmelerine
neden olarak sorunlarla karşılaşmalarına yol açabilir. Çocuğun doğal yapısını anlamaya çalışan,
bu yapıya uyum sağlayarak kendi davranışlarını düzenleyen sağduyulu bir ebeveyn, ilgi, bakım
ve hassasiyet yardımıyla çocuğunun davranışlarını, tepkilerini ve kişiliğini de geliştirebilir. Ya
da yineleyici bir mücadele örüntüsü içinde düş kırıklığına uğramış çocuk ve ebeveyn çok daha
fazla güçlükle karşılaşarak uzun vadede kalıcı problemlere zemin oluşturabilir.
Bu nedenle ortaya çıkabilecek problemlerin önlenmesi açısından çocuk ile temel bakımı
sağlayan kişiler arasındaki etkileşimlerin niteliği, sonraki ilişkilerin yapıtaşını oluşturacak
öneme sahiptir. Bu etkileşim, ebeveynden çocuğa doğru tek yönlü değil, ebeveyn ve çocuk
arasında karşılıklı olarak gerçekleşmektedir (akt. Bretherton, 1992; Kuczynski & Daly, 2003).
Ebeveynler çocuklarıyla “verme” ve “alma” ya odaklanan bir yaklaşım içinde karşılıklı olarak
etkileşime girerler ve birbirlerinin tutum ve davranışlarını etkilerler (Kuczynski & Daly, 2003).
Örneğin; ebeveynler, öğreten, aktaran, kontrol eden, yöneten, şekillendiren ve besleyen
bireyler olarak çocuğun hayatında işlev yürütürken, çocuk da bu süreçte alma, öğrenme ve
ebeveynin koyduğu kurallara uyum sağlama sorumluluğunu üstlenmektedir. Bu nedenle
gelişim sürecindeki en önemli faktör çocuk ile ne şekilde ilişki kurulduğudur (Greenspan &
Salmon, 1992).
Erken yaşlarda çocuklar ebeveynlerinin tutumlarından, değerlerinden, alışkanlıklarından
etkilenerek kendi kültürlerine ve sosyal yapıya adapte olmaya, sosyalleşmeye başlarlar
(Baumrind, 1997). Özellikle, okulöncesi dönemde sosyalleşme ön plana çıkmakta ve çocuk
ailesinden getirdikleriyle yeni bir ortama uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle,
çocukların, sağlıklı karar verebilen, duygularını tanıyabilen, başkalarının duygularına saygı
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gösteren ve bu doğrultuda problemleri uygun şekilde çözebilen bireyler olarak yetiştirilmeleri
durumunda (Anlıak, 2004), sosyal ve duygusal uyumları artarken akademik başarı ve öz
güvenleri de desteklenmiş olacaktır (Landy, 2009; Tomlinson & Hyson, 2009).
Çocuk-Yetişkin Etkileşimlerinde Bağlanmanın Önemi,
Duygusal Uyum

Sistem Yaklaşımı ve Sosyal-

Çocuğun sosyal ve duygusal uyumlarında ebeveyniyle kurduğu ilişkinin önemine dikkat çeken
farklı teori ve yaklaşımlar vardır. Çocuk gelişimini ekolojik sistemler içinde inceleyen
gelişimsel sistem teorisine göre çocuk hem kendi içinde gelişim sürdürmektedir hem de
çevresi ile sürekli etkileşim halindedir (Ford ve Lerner, 1992). Bu yüzden çocuğun etkileşim
içinde olduğu diğer sistemlerin de incelenmesi gerekmektedir (Bronfenbrenner ve Evans,
2000). Bu sistemler çerçevesinde çocuğun ebeveyni ile kurduğu bağ onun kendisi hakkındaki
inancını ve biricik ve tek olduğu hissine sahip olmasını sağlamaktadır (Bronfenbrenner, 1990).
Bu bağlamda çocuğun sosyal duygusal uyumunda ebeveyniyle kurduğu ilişkinin önemine
vurgu yapan John Bowlby’e (1988) göre, sosyal duygusal gelişimin temelinde bağlanma
ilişkisinin niteliği yatmaktadır. Buna göre çocuklar erken yaşlardan itibaren bir yetişkinle
yakınlık kurma ihtiyacı hissederler. Bebeklik döneminden başlayarak tüm ihtiyaçlarının tutarlı
ve sürekli biçimde, hassasiyetle karşılanması, çocuğun sevgi dolu ve sıcak bir ortamda
büyümesi, ebeveynle çocuk arasında güvenli bağlanmanın gerçekleşmesini sağlamaktadır
(Ainsworth & Bell, 1969; Bowlby, 1988). Ebeveyniyle güvenli bağlanma ilişkisi kurabilen çocuk
ileriki hayatında bunu sosyal çevresiyle kurduğu diğer ilişkilere de yansıtmaktadır (Goldberg,
2000). Bununla birlikte güvenli bağlanan çocuk, kendisine yönelik olumlu bir algıya da sahip
olmakta ve sosyal ilişkilerinde kendine daha fazla güven duyarak hareket etmektedir
(Goldberg, 2000). Araştırmalarda, sosyal ve duygusal yeterliliği gelişmiş olan çocukların,
kendisinin ve başkalarının duygularını fark edebildiği ve tanımlayabildiği, farklılıkları kabul
edebildiği ve diğer insanların görüşlerini dikkate alabildiği görülmektedir (Shure, 2001).
Böylelikle sosyal duruma uygun tepkiler vererek hem yetişkinlerle hem de akranlarıyla
uyumlu ilişkiler yürütebilmektedirler. Çocukluğun erken dönemlerinden itibaren akranlarıyla
ve yetişkinlerle sağlıklı iletişim kurabilmesi, arkadaş edinip paylaşım içine girebilmesi,
duygularını fark edip başkalarının da duygularını anlayabilmesi çocuğun duygusal gelişimine,
benlik algısına ve okul başarısına da önemli katkılar sağlamaktadır (Landy, 2009; Tomlinson &
Hyson, 2009).
Anne-Baba Tutumları ve Çocukların Sosyal Duygusal Uyumları
Bu noktada, çocuk yetiştirmede büyük rol oynayan ebeveyn tutumlarının tanımlanması
yerinde olacaktır. Ebeveyn tutumlarının çalışıldığı ilk araştırmalar 1930’lu yıllarda yapılmaya
başlanmıştır (akt. Holden, 1997). Araştırmacılar aileleri gözlemleyerek ve okulöncesi
çocuklarıyla iletişime girerek yaptıkları çalışmalar sonucunda 3 farklı ebeveyn stilinin
olduğuna işaret etmişlerdir (Baumrind, 1971; Baumrind & Black, 1967, Darling & Steinberg,
1993). Demokratik (authoritative) ebeveynler çocuğunu kabullenir, çocuğunun hayatına dahil
olur ve çocuğuyla duygusal bağ kurabilirler. Bu sıcak, ilgili ve cevaplayıcı ebeveyn tutumuyla
yetişen çocuğun kendini kontrol edebilme becerisine sahip, işbirliğine yatkın ve sosyal yeterlik
sergilediği belirtilmektedir (Russel vd., 1998; Smetana, 1995; Lamborn, Mounts, Steinberg ve
Dornbusch, 1991). Tam tersine, otoriter (authoritarian) ebeveynler çocukları için kurallar
koyarlar ve sorgusuzca çocuklarının bu kurallara itaat etmesini beklerler. Kurallara uyulmadığı
takdirde zorlayıcı yaptırımlar ve ceza uygulanır. Çocukların kendilerini ifade etmeleri ve
bağımsızca hareket etmeleri bastırılır. Araştırmalar otoriter tutumla yetişen çocukların
saldırgan davranışlar gösterdiği yönündedir (Aunola & Nurmi, 2005; Benzies, Keown, & MagillEvans, 2009; Huntsinger & Rose, 2009). Serbest ve izin verici (permissive) ebeveynlerin ise
çocuklarının davranışları üzerindeki kontrolleri çok azdır, çocuklarına sınır koymaktan
kaçınırlar. Aşırı hoşgörü de, çocuğun bencil olmasına ve sosyal çevresine uyumunun
zayıflamasına neden olmaktadır (Baumrind, 1971). Baumrind'in (1967, 1971) üçlü ebeveyn
stilinden sonra Maccoby ve Martin (1983), ebeveynliği cevaplayıcı (responsiveness) ve
talepkar (demandingness) olmak üzere iki boyutta incelemiştir. Talepkar ebeveynler, çocuğu
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ailenin bir üyesi olarak görürler ve ondan olgun davranışlar beklerler. Çocuğun davranış
problemlerine karşı koymak isterler. Cevaplayıcı ebeveynler ise çocuğu birey olarak görürler
ve onun özel gereksinim ve isteklerine zamanında yanıt verirler. Maccoby ve Martin (1983), bu
boyutları birbirleriyle kesiştirerek ebeveyn tutumlarını 4 alt boyuta çıkarmıştır. Cevaplayıcılığı
ve talepkarlığı yüksek olan ebeveynleri demokratik; talepkarlığı yüksek cevaplayıcılığı düşük
olan ebeveynlerin otoriter; talepkarlığı düşük, fakat cevaplayıcılığı yüksek olanlar izin verici;
talepkarlıkta ve cevaplayıcılıkta düşük olan ebeveynler ihmalkâr (neglectful) ebeveynler
olarak nitelendirmişlerdir.
Olumsuz ebeveyn tutumları ile yetiştirilmiş ve ailesiyle geçmişte olumlu deneyimler
biriktirememiş çocukların çevreyle girdikleri etkileşim sadece çocuk-ebeveyn boyutunda değil
diğer yetişkinler ya da akranlarla kurulan ilişkiler açısından da önem kazanmaktadır
(Beyazkürk, 2005). Çünkü bu çocuklar sınıf ortamında hem akranları hem de öğretmeni ile
kuracağı ilişkilerde zaman zaman problem davranışlar sergileyebilmektedir. Örneğin;
çocuğuyla mesafeli, soğuk ve cezaya dayalı bir ilişki içinde olan otoriter ebeveynlerin
çocuklarında duygusal açıdan küntlük ve/ya da içe dönük davranış sorunları (içe kapanıklık,
çekingenlik) gözlemlenebildiği gibi, dışa dönük davranış sorunları da (saldırganlık, sinirli ve
düşmanca davranışlar) görülmektedir (Morris, vd., 2002; Paterson ve Sanson, 1999;
Paulussen-Hoogeboom, Stams, Hermanns, Peetsma ve Wittenboer, 2008; Rubin, Burgess,
Dwyer ve Hastings, 2003). Diğer bir deyişle, ebeveyn-çocuk ilişkisindeki örüntüler çocuğun
problem davranışlarının kaynağı hakkında ipuçları vermekte ve sosyal duygusal uyumları ile
ilgili çıkarımlarda bulunmamıza yardımcı olmaktadır (Belsky, 1984). Nitekim Patterson, Reid
ve Dishion’a (1992) göre, çocuklarıyla uzlaşma konusunda sorunlar yaşayan ve tutarlı
davranamayan ebeveynlerin, çocukların ihtiyaç duydukları güveni sağlayamadıkları, bu
durumun da çocukların istenmeyen davranışlar sergilemelerine neden olduğu görülmektedir.
Çocukların bu tür davranış kalıplarını okul ortamına yansıtmaları eğitim-öğretimin işleyişini ve
sınıf atmosferini olumsuz etkilemektedir. Bu noktada okulöncesi öğretmenlerinin problem
davranışlar sergileyen çocuklara karşı izledikleri tutum ve yaklaşımlar olumlu sınıf ortamı
yaratmada, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmede önem kazanmaktadır.
Okulöncesi dönemde, ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının çocukların sosyal duygusal
uyumları ve davranış problemleri üzerindeki etkilerini inceleyen Türkiye’de yapılmış sınırlı
sayıda araştırma bulunmaktadır (Derman & Başal, 2013, Demirkaya & Abalı, 2012, Eminoğlu,
2007, Gülay & Önder, 2011, Gülterler, 2007). Literatürde daha çok ebeveynlerin çocuk
yetiştirme tutumları ile ilgili araştırmalara rastlanmaktadır (Kağıtçıbaşı, 1998, Özyürek &
Şahin, 2005, Sümer & Güngör, 1999, Şendil & Demir, 2008, Yılmaz, 1999). Çocukların sosyal
duygusal uyum sürecinde, problem davranışların erken tanımlanmasında ve ortadan
kaldırılmasında, çocuğun davranışlarının ve yetişkinin bakış açısının birlikte değerlendirilmesi
önemlidir (Weisz ve Eastman, 1995). Bu durum özellikle ileride ortaya çıkabilecek ruhsal
sorunların önlenmesi ve sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi açısından önem kazanmaktadır
(Douglas, 1889).
Bu nedenle okul öncesi dönem çocuklarının sosyal ve duygusal uyumlarıyla ebeveynlerinin
çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkinin önemine ışık tutacak bir araştırma
planlanmıştır. Araştırmanın, sosyal ve duygusal uyum sorunları yaşayan ve sınıf ortamında
problem davranışlar sergileyen çocukların mümkün olduğunca erken dönemde tanımlanması
ve gerekli müdahalelerin yapılması açısından katkıda bulunacağı düşünülmektedir (Kimonis ve
ark., 2006). Bu çalışmanın amacı, okulöncesi dönemde çocukların okul ortamındaki sosyal
duygusal uyumları ile ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkinin
incelenmesidir.
“Beş yaş çocuklarının okuldaki sosyal duygusal uyum düzeyleri ile
ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusu
araştırmanın temel problem cümlesini oluşturmaktadır. Bu bağlamda ebeveyn tutumlarının
(demokratik, otoriter, aşırı koruyucu ve izin verici), çocukların genel sosyal duygusal uyumu ve
sosyal yaşamın gereklerine uygun davranması, sosyal duruma uygun tepki vermesi, akranlarla
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etkileşim kurması ve sosyal çevreye pozitif yaklaşması ile ilgili becerilerini yordayıp
yordamadığı incelenmiştir. Araştırmada ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları (demokratik,
otoriter, aşırı koruyucu ve izin verici) ile çocukların sosyal duygusal uyumları arasında anlamlı
bir ilişki bulunması beklenmektedir.
YÖNTEM
Araştırma, mevcut durumu tespit etmeyi amaçladığı için tarama modeli türlerinden ilişkisel
tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Beş yaş çocuklarının sosyal duygusal uyumları ile
ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin ne düzeyde olduğu betimlenmeye çalışılmıştır.
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini, Çanakkale ili merkez ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı bağımsız anaokullarına 2013-2014 eğitim-öğretim yılında devam eden beş yaş grubu
çocukların ebeveynleri ve öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmadaki örneklem grubu,
Çanakkale iline bağlı Eceabat ve Lapseki ilçelerinde bulunan anaokullarına devam eden 5 yaş
grubu 28 kız, 22 erkek toplam 50 çocuk, 50 ebeveyn ve 4 öğretmenden oluşmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ): ETÖ, Karabulut Demir ve Şendil (2008) tarafından ebeveynlerin
2-6 yaş arasındaki çocuklarına olan davranışlarını ölçmek amacıyla geliştirilen 5’ li likert tipi
bir ölçme aracıdır. Ölçek 4 alt boyuttan ve 46 maddeden oluşmaktadır. Alt boyutları şunlardır:
Demokratik (17 madde): Çocuğun ayrı bir kişi olduğunu kabul etmeyi, bağımsız bir kişilik
geliştirmesini ve fikirlerini açıkça ifade etmesini teşvik etmeyi içerir.
Otoriter (11 madde): Çocuğun ayrı bir birey olduğu kabulü yoktur, tersine ebeveynin çocuğun
sahibi olduğu anlayışı hâkimdir. Tek yönlü iletişim, baskı, kurallara koşulsuz itaat, sözel ve
fiziksel ceza gibi konuları içerir.
Aşırı Koruyucu (9 madde): Çocuğun kendi başına yetemeyeceği, bu nedenle sürekli korunması
gerektiği inancı hâkimdir. Uygun olmayan müdahaleleri, aşırı kontrolü, çocuğa sorumluluk
vermekten kaçınmayı içerir.
İzin Verici (9 madde): Çocuğun her yaptığını hoş karşılama, çok fazla özgürlük tanıma ve
çocuğu şımartma gibi konuları içerir.
Maddeler ebeveynlerin davranış biçimlerini tanımlamakta ve her bir davranış biçiminin sıklık
oranını ifade eden 5 seçenek bulunmaktadır. Cevaplar “Her zaman böyledir” 5 puan - “Hiçbir
zaman böyle değildir” 1 puan aralığında yer almaktadır. Her boyuttan alınan puanlar ayrı ayrı
hesaplanmaktadır. Bir boyuttan yüksek puan almak o boyutun temsil ettiği davranış şeklini
benimsemek anlamına gelmektedir. Ebeveyn Tutum Ölçeği boyutlarının güvenirliklerini tespit
etmek üzere iç tutarlık katsayıları incelenmiştir. Boyutların Cronbach alfa güvenirlik
katsayıları demokratik boyut için. 83, otoriter boyut için. 76, aşırı koruyucu boyut için. 75 ve
izin verici boyutu için. 74’tür (Karabulut Demir & Şendil, 2008).
Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği (MASDU-5 Yaş): Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği
yaşları 5.0 ile 5.11 ay arası olan çocukların sosyal-duygusal uyum düzeylerini ölçmek amacıyla
geliştirilmiş ve güvenirlik geçerlik çalışmaları Güven ve Işık (2006) tarafından yapılmıştır.
Ölçek ile öğretmenden, “Hiçbir zaman”, “Bazen” ve “Her zaman” seçeneklerini dikkate alarak
çocuğun sosyal duygusal uyumunu değerlendirmesi istenmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha
katsayısı 0.83, test-tekrar test güvenirliği. 89 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınabilecek en
düşük puan 19, en yüksek puan ise 57’dir. Ölçekten alınan yüksek puan, çocuğun sosyalduygusal uyumunun yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Beş yaş çocuklarına
uygulanabilen bu ölçek, 4 alt boyut ve 19 maddeden oluşmaktadır (Güven & Işık, 2006). Sosyal
Yaşamın Gereklerine Uygun Davranma boyutu 9 maddeden oluşmaktadır. “Sınıftaki araçgereçleri arkadaşları ile paylaşır”, “Grup oyunlarında kurallara uyar”, “Karşılaştığı sorunları
___________________________________________________________________________________________________________________
e-ISSN: 2602-2516 Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi
Journal of Interdisciplinary Educational Research 2017; 1(2);1-14

5

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi

___________________________________________________________________________________

saldırganlığa başvurmadan çözer”, “Başkalarının ihtiyaç ve isteklerine duyarlıdır” gibi
maddeleri içerir. Sosyal Duruma Uygun Tepki Verme boyutu 4 maddeden oluşmaktadır.
“Başkalarının beğenisini kazanmaktan hoşlanır”, “Ortama ve zamana uygun espri yapar”,
“Haksızlığa uğradığında uygun tepkiyi gösterir” gibi maddeleri içerir. Akranlarla Etkileşim
boyutu 3 maddeden oluşmaktadır. “Akranları ile kolay iletişim kurar”, “Kendinden önce
oluşmuş bir akran grubuna kolaylıkla dâhil olur” gibi maddeleri içerir. Sosyal Çevreye Pozitif
Yaklaşma boyutu 3 maddeden oluşmaktadır. “Ebeveynden sorunsuzca ayrılır”, “Mutlu bir
çocuktur” gibi maddeleri içerir.
İşlem
Araştırmada veri toplama aracı olarak Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) ve Marmara Sosyal
Duygusal Uyum Ölçeği (MASDU-5 Yaş) kullanılmıştır. Veriler 2013- 2014 öğretim yılı güz
döneminde toplanmıştır. Öncelikle öğretmenler tarafından yapılan toplantıda gönüllü velilere
çalışma hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmıştır. Ardından araştırmacılar tarafından
örneklem grubunda yer alan 5 yaş grubu toplam 50 çocuğun ebeveyninden Ebeveyn Tutum
Ölçeği’ni (ETÖ) bir hafta içinde doldurmaları istenmiştir. Eş zamanlı olarak araştırmacılar
tarafından söz konusu sınıfların öğretmenlerinden de aynı çocukların genel sosyal duygusal
uyumlarını değerlendirmeleri için Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği’ ni (MASDU-5 Yaş)
bir hafta içinde doldurmaları sağlanmıştır. Veri toplama sürecinin güz döneminin sonunda
gerçekleştirilmesinin nedeni, öğretmenlerin bir dönem boyunca çocukları tanıyacak belli süre
geçirmiş olmalarıdır. Araştırmada verilerin analizi için SPSS 15.0 paket programı kullanılarak
korelasyon ve doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır.
BULGULAR
Araştırmadan elde edilen bulgular, araştırmanın problemi çerçevesinde ele alınmaktadır. Elde
edilen veriler ile SPPS 15.0 paket programı kullanılarak korelasyon ve doğrusal regresyon
analizleri yapılmıştır. Sosyal duygusal uyum ile ebeveyn tutumları arasında anlamlı bir ilişki
olup olmadığı Pearson Korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir. Okulöncesi dönemde
ebeveyn tutumları ile çocukların okuldaki sosyal duygusal uyumları arasındaki ilişkiye yönelik
korelasyon katsayıları Tablo 1’de sunulmuştur
Tablo 1. 5 Yaş Çocuklarının Okuldaki Sosyal Duygusal Uyumlarının Okulöncesi Dönemde
Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkiye Göre Korelasyon Sonuçları (N=50)
Değişkenler
1. Genel Sos Duy. Uyum
2. Demokratik Tutum
3. Otoriter Tutum
4. Aşırı Koruyucu Tutum
5. İzin Verici Tutum

1
1

2
,475**
1

3
-,168
-,775**
1

4
,129
,237
-,156
1

5
,134
,139
,060
,143
1

**p< .001

Tablo 1’de okulöncesi dönemde ebeveyn tutumlarının 5 yaş çocuklarının okuldaki genel sosyal
duygusal uyumları ve bu uyumu etkileyen alt boyutlar arasındaki ilişkiyi gösteren analiz
sonuçları verilmiştir. Genel sosyal duygusal uyum puanı ile demokratik ebeveyn tutumu
arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (r (50)= .475 p< .001). Ancak genel sosyal duygusal
uyum puanı ile otoriter ebeveynlik, aşırı koruyucu ebeveynlik ve izin verici ebeveynlik
tutumları arasındaki ilişkilerin anlamlı olmadığı görülmektedir.
Tablo 2. Beş Yaş Çocuklarının Okuldaki Sosyal Duruma Uygun Tepki Vermelerinin Okulöncesi
Dönemde Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkiye Göre Korelasyon Sonuçları (N=50)
Değişkenler
1
2
3
4
5
1. Sos. Dur. Uygun Tepki Verme
1
,189
,158
,155
,159
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2.
3.
4.
5.

Demokratik Tutum
Otoriter Tutum
Aşırı Koruyucu Tutum
İzin Verici Tutum

1

-,775**
1

,237
-,156
1

,139
,060
-,156
1

**p< .001

Tablo 2’ de Sosyal duruma uygun tepki verme alt boyutu ve ebeveynlik tutumları arasındaki
ilişkiye yönelik korelasyon katsayıları sunulmaktadır. Çalışmada sosyal duruma uygun tepki
verme puanı ile demokratik, otoriter ebeveynlik, aşırı koruyucu ebeveynlik ve izin verici
ebeveynlik tutumları arasındaki ilişkilerin anlamlı olmadığı görülmektedir.
Tablo 3. Beş Yaş Çocuklarının Okuldaki Akranlarla Etkileşiminin Okulöncesi Dönemde Ebeveyn
Tutumlarına Göre Korelasyon Sonuçları (N=50)
Değişkenler
1. Akranlarla Etkileşim
2. Demokratik Tutum
3. Otoriter Tutum
4. Aşırı Koruyucu Tutum
5. İzin Verici Tutum

1
1

2
-,036
1

3
,219
-,775**
1

4
-,254
,237
-,156
1

5
-,021
,139
,060
,143
1

**p< .001

Tablo 3’ün sonuçları incelendiğinde akranlarla etkileşim puanı ile demokratik, otoriter
ebeveynlik, aşırı koruyucu ebeveynlik ve izin verici ebeveynlik tutumları arasındaki ilişkilerin
anlamlı olmadığı görülmektedir.
Tablo 4. Beş Yaş Çocuklarının Okuldaki Sosyal Yaşamın Gereklerine Uygun Davranmanın
Okulöncesi Dönemde Ebeveyn Tutumlarına Göre Korelasyon Sonuçları (N=50)
Değişkenler
1
2
3
4
5
1. Sos,Yaş. Ger. Uyg Dav.
1
,651**
-,427**
,198
,156
2. Demokratik Tutum
1
-,775**
,237
,139
3. Otoriter Tutum
1
-,156
,060
4. Aşırı Koruyucu Tutum
1
,143
5. İzin Verici Tutum
1
**p< .001

Tablo 4’ e göre ise sosyal yaşamın gereklerine uygun davranma ile demokratik tutum (r (50)=
.651 p< .001) alt boyutu arasındaki ilişkinin pozitif yönde ve anlamlı olduğu görülmektedir.
Ayrıca sosyal yaşamın gereklerine uygun davranma ile otoriter tutum alt boyutu arasında
negatif yönde ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r (50)= -.427 p< .001).
Tablo 5. Beş Yaş Çocuklarının Sosyal Çevreye Pozitif Yaklaşmanın Okulöncesi Dönemde
Ebeveyn Tutumlarına Göre Korelasyon Sonuçları (N=50)
Değişkenler
1
2
3
4
5
1. Sos,Çev.Poz. Yak.laşma
1
,376**
-,198
,150
,190
2. Demokratik Tutum
1
-,775**
,237
,139
3. Otoriter Tutum
1
-,156
,060
4. Aşırı Koruyucu Tutum
1
,143
5. İzin Verici Tutum
1
**p< .001
Tablo 5 incelendiğinde Sosyal Çevreye Pozitif Yaklaşma ile sadece demokratik tutum (r (50)=
.376 p< .001) alt boyutu arasındaki ilişkinin pozitif yönde ve anlamlı olduğu görülmektedir.
Demokratik, otoriter, aşırı koruyucu ve izin verici ebeveyn tutumlarının genel sosyal duygusal
uyumu ve sosyal yaşamın gereklerine uygun davranma, sosyal duruma uygun tepki verme,
akranlarla etkileşim, sosyal çevreye pozitif yaklaşma alt boyutlarını ne derecede yordadığını
belirlemek amacıyla doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 6 incelendiğinde regresyon
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analizinden elde edilen bulgular demokratik ebeveyn tutumunun genel sosyal duygusal uyumu
anlamlı düzeyde yordadığını göstermektedir (R²= ,23, F(1,48) = 14.01, p<.05).
Tablo 6. Genel Sosyal Duygusal Uyumun İle Demokratik Ebeveyn Tutumunun Doğrusal
Regresyon Analizi Sonuçları
Model

B

Sabit
32,480
Demokratik
,231
Bağımlı Değişken: Genel Sosyal Duygusal Uyum

Std.Hata

β

4,220
,062

,475*

Demokratik ebeveyn tutumunun Sosyal duygusal uyum ölçeğindeki hangi alt boyutları
yordadığını belirlemek için yapılan regresyona bulguları, demokratik tutumun sosyal yaşamın
gereklerine uygun davranma (R²= ,424, F(1,48) = 35,36, p<.01) ve sosyal çevreye pozitif
yaklaşma (R²= ,141, F(1,48) = 7,91, p<.01) alt boyutlarını anlamlı düzeyde yordadığı
saptanmıştır (Bakınız Tablo 7 ve Tablo 8).
Tablo 7. Sosyal Yaşamın Gereklerine Uygun Davranma İle Demokratik Ebeveyn Tutumunun
Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları
Model

B

Std. Hata

Sabit
11,699
1,959
Demokratik
,170
,029
Bağımlı Değişken: Sosyal Yaşamın Gereklerine Uygun Davranma

β
,651*

Tablo 8. Sosyal Çevreye Pozitif Yaklaşma İle Demokratik Ebeveyn Tutumunun Doğrusal
Regresyon Analizi Sonuçları
Model

B

Sabit
5,749
Demokratik
,035
Bağımlı Değişken: Sosyal Çevreye Pozitif Yaklaşma

Std. Hata

β

,845
,012

,376*

Bir diğer bulguda ise (Bakınız Tablo 9), otoriter ebeveyn tutumunun sosyal yaşamın
gereklerine uygun davranma alt boyutunu anlamlı düzeyde yordadığı ancak bu ilişkinin ters
yönlü olduğu görülmüştür (R²= ,182, F(1, 48) = 10,69, p<.05). Aşırı koruyucu ve izin verici
ebeveyn tutumlarının genel sosyal duygusal uyum puanı ile sosyal duygusal uyumun alt
boyutlarını anlamlı düzeyde yordayıcı güce sahip olmadığı bulunmuştur.
Tablo 9. Sosyal Yaşama Uygun Davranma İle Otoriter Ebeveyn Tutumunun Doğrusal Regresyon
Analizi Sonuçları
Model

B

Sabit
27,944
Otoriter
-,213
Bağımlı Değişken: Sosyal Yaşama Uygun Davranma

Std. Hata

β

1,487
,065

-,427*

SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Bu araştırma beş yaş çocuklarının sosyal duygusal uyumları ile ebeveyn tutumları arasındaki
ilişkinin düzeyini belirlemeye yönelik bir betimsel bir çalışmadır. Araştırmada ebeveyn
tutumları ile beş yaş çocuklarının sosyal duygusal uyumları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek
için Ebeveyn Tutum Ölçeği uygulanmış ve ebeveynlerin çocuk yetiştirme stilleri
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değerlendirilmiştir. Çocukların sosyal duygusal uyumları ise Marmara Sosyal Duygusal Uyum
Ölçeği ile öğretmenlerden alınan geri bildirimlere dayalı olarak incelenmiştir. Bu iki değişken
açısından yapılan korelasyon analizi bulgularına göre demokratik ebeveyn tutumu ile
çocukların sosyal duygusal uyumları arasındaki ilişkinin pozitif yönlü ve yüksek seviyede
olduğu tespit edilmiştir. Nitekim bu konu ile ilgili yapılmış araştırmalar iki değişken arasındaki
ilişkiyi destekler niteliktedir. Demokratik annelerin çocuklarının sosyal duygusal uyum
düzeylerinin yüksek olduğu görülürken otoriter annelerin çocuklarının sosyal duygusal
uyumları düşük bulunmuştur (Gülay ve Önder, 2011). Cohen (1990) ailenin hassas tutumunun
ve erken dönemde oluşan ebeveyn çocuk ilişkisinin niteliğinin; çocuğun bağımsızlığının, kendi
kendini idare edebilme becerisinin ve sosyal duygusal uyumunun gelişiminde, kritik bir işleve
sahip olduğunu vurgulamaktadır. Sıcak ve destekleyici bir tutum içinde çocuğuna yaklaşan
ebeveynlerin, otoriter ya da aşırı kontrollü davranışlar sergileyen ebeveynlere göre
çocuklarının dikkatini toplama, odaklanma ve duygularını kontrol etme becerilerinde daha
fazla destekleyici oldukları ifade edilmektedir (Eisenberg, vd., 2005; Kochanska, Murray ve
Harlan, 2000). Aile ile geçirilen deneyimler, çocukların duygu düzenlemesinde ve çevresiyle
kurdukları etkileşimlerde, davranış ve tutumlarının biçimlenmesinde ve fikir ve değerlerin
oluşmasında etkisi oldukça güçlü bir unsur olarak tanımlanmaktadır (Campos, Campos ve
Barrett, 1989; Rothbart & Bates 2006; Dreikurs & Gray, 1970; Maccoby & Martin, 1983; Martin,
1975). Bu bağlamda, araştırmacılar özellikle ilk 5 yıl içinde ebeveynlerin çocuklarının
yetiştirirken sergiledikleri tutumların arzu edilen hassasiyette ve cevaplayıcı nitelikte olması
koşulunda çocukların benimsediği tutumun sağlıklı olabileceği üzerinde durmaktadır
(Goldberg, 2000). Sosyal ve duygusal anlamda uyumlu çocukların, sosyal yaşamın gereklerine
uygun davranacakları, akranlarıyla olumlu etkileşimler kuracakları ve sosyal ortamlarda
çevrelerine pozitif yaklaşacakları ifade edilmektedir (Shure, 2001). Bu araştırmada korelasyon
analizi bulgularında da bu görüşü destekler nitelikte bir sonuca ulaşılmıştır, sosyal duygusal
uyumun alt boyutları ve ebeveynlik tutumları arasındaki ilişkiler incelendiğinde demokratik
tutum ile sosyal yaşamın gereklerine uygun davranma ve sosyal çevreye pozitif yaklaşma alt
boyutları arasındaki ilişkilerin pozitif yönde ve anlamlı olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle
öğretmenlerin demokratik aile ortamında yetişen çocukların eğitim öğretim ortamında
kurdukları ilişkilerde sosyal yaşamın gerekliliklerine daha fazla uyum sağlamakla birlikte
akranlarıyla ya da çevrelerindeki diğer yetişkinlerle daha olumlu ilişkiler kurdukları yönünde
görüş bildirdikleri saptanmıştır.
Bu araştırmada literatürü destekleyen diğer bir bulgu ise öğretmenlerin otoriter tutum ile
yetişen ailelerden gelen çocukların sosyal yaşamın gereklerine uygun davranma konusunda
zorlandıklarını ifade etmiş olmalarıdır. Bu bağlamda, Levy (1966), çocuğu üzerinde fazla
kontrol kuran ya da aşırı koruyucu yaklaşan ebeveynlerin çocuklarının sosyal geri çekilme
davranışı gösterdikleri ve bu durumun çocuğun ileriki yaşlarında da gelişimini olumsuz
etkilediği belirtmektedir. Barber’da (1996) çocuğu üzerinde fazla psikolojik kontrol kuran
ebeveynlerin çocuklarının ileride stres, kaygı ve depresyon gibi içselleştirilmiş problemler
yaşadıklarını vurgulamaktadır. Yurduşen ve arkadaşlarının (2012), okulöncesi dönemde 204
anneyle yaptıkları araştırma da ebeveynlik tutumlarının çocuklarının duygusal gelişimi ve
davranış problemleri ile yakından ilişkili olduğunu saptamışlardır. Benzer şekilde, Nezhad ve
arkadaşları (2014), yaptıkları bir araştırmada, ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının ve
çocukların sosyal geri çekilme davranışlarının, sosyal duygusal gelişimleri üzerindeki etkisini
incelemişlerdir. Okulöncesi ve ilköğretimden 378 çocuğun aileleri ve öğretmenleri ile yapılan
araştırmada, sosyal geri çekilme davranışları gösteren çocukların düşük anne sevgisiyle
büyüdükleri saptanmıştır.
Ayrıca bu araştırmada ebeveyn tutumlarının (demokratik, otoriter, aşırı koruyucu ve izin
verici) genel sosyal duygusal uyumun alt boyutlarını ne derece yordadığını belirleyen
regresyon analizinde de elde edilen bulgular korelasyon analizindeki bulgularla örtüşmüştür.
Demokratik ebeveyn tutumunun genel sosyal duygusal uyumun alt boyutlarından sosyal
yaşamın gereklerine uygun davranma ve sosyal çevreye pozitif yaklaşma alt boyutlarını pozitif
yönde yordayıcı bir güce sahip olduğu, otoriter ebeveyn tutumunun ise sosyal yaşamın
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gereklerine uygun davranma alt boyutunu anlamlı düzeyde yordadığı ancak bu ilişkinin ters
yönlü olduğu görülmüştür. Diğer bir deyişle öğretmenler demokratik ebeveyn tutumu ile
yetiştirilen çocukların okul ortamında sosyal yaşama uygun davrandıklarını ve olumlu ilişkiler
kurduklarını ifade ederken, otoriter ebeveyn tutumu ile yetiştirilen çocukların okul ortamında
sosyal duygusal uyumlarının düşük olduğunu ve olumsuz sosyal davranışlar sergilediklerini
ifade etmişlerdir. Ebeveyn-çocuk ilişkisinin niteliği ebeveynin kişilik özelliklerinden ve
gelişimsel geçmişinden etkilenirken, çocuğun problem davranışlarının kaynağı ve sosyal
duygusal uyumları hakkında da ipuçları verebilmektedir (Belsky, 1984). Baskıcı ebeveynlerin
çocuklarının büyük bir çoğunluğu sosyal alanlarda yetersiz kalmaktadırlar. Baskıcı ebeveynler
tarafından yetiştirilen çocukların günlük yaşamlarında istenmeyen çocuk konumuna
düştükleri ve genel olarak sosyal ortamlarda sorun çıkaran çocuklar olarak tanımlandıkları
belirtilmektedir. Çocukların davranışları, tutumları ve karakter yapıları onları itici
göstermektedir. Bu nedenle de öğretmenler ve profesyoneller tarafından bu çocuklara karşı
empati gösterilmesi güçleşmektedir. (Grosshans ve Burton; 2008).
Bu çalışmanın bulguları, erken dönemden itibaren aile ile kurulan etkileşimlerin çocuğun
sosyal duygusal gelişiminde merkezi rol oynadığını bu ilişkilerdeki davranış örüntülerinin
uzun vadede tüm sosyal ortamlardaki ilişkilere yansıdığını destekler niteliktedir. Bu bağlamda
ebeveynlik tutumlarının kısa ve uzun dönemli etkileri hakkında ailelerin bilinçlendirilmesi
gerektiği düşünülmektedir. Bu ebeveyn eğitimlerinde sıcak, hassas, cevaplayıcı ve güven
temeline dayalı olarak kurulmuş bir aile ortamının çocukların yaşadıkları topluma uyum
sağlamada, kendisiyle ve diğer insanlarla barışık yaşamada kilit nokta olduğu vurgulanmalıdır.
Bununla birlikte otoriter ve baskıcı bir tutum ile ailenin çocuğu yasaklarla sınırlandırması
durumunda çocukların sosyal çevre ile olumlu ilişkiler kurma şansının zayıfladığı ortaya
konmalıdır. Otoriter ebeveynler çocuklarına doğruyla yanlışı öğretmek adına devamlı
eleştirerek kısıtladıklarında, çocuklarının fark etmeden gelişimlerine zarar vermektedirler.
Oysaki çocukların iyi, güvenilir ve yapıcı kararlar alabilmeleri, bunları uygulayabilmeleri ve
hatalarından ders çıkarabilmeleri için ebeveynlerinin anlayışına ve desteğine ihtiyaç
duymaktadırlar. Bunun uzun bir süreç olduğu ve olgunlaşma gerektirdiği akıldan
çıkarılmamalıdır. Baskıcı, zorlayıcı, çocuğa zarar verici ebeveyn olmak güçlü ebeveynlik
anlamına gelmemektedir. Aksine ebeveynler ve eğitimciler çocuğu merkeze almalı, onun
duygularını anlamaya çalışmalı ve duygularını ifade etmesine olanak sağlamalıdır. Diğer
taraftan çocukların disipline ve düzene gereksinim duydukları açıktır. Eğitimcilerin ve
ebeveynlerin mantıklı açıklamalar yapması, kurallar koyması, bu kurallar doğrultusunda
hareket etmesi, tutarlı davranması, hatalar ve ısrarlar karşısında kararlılık ile hoşgörü
arasındaki dengeyi kurabilmesi çocukların sosyal ve duygusal uyumlarını destekleyecektir.
Araştırmadan elde edilen veri seti yalnızca ebeveyn ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak
oluşturulmuştur. Söz konusu ilişkinin incelenmesinde çocuk ve aile gözlemlerinden ve
görüşmelerden yararlanılması daha derinlemesine bilgilere ulaşılmasına yol açacaktır.
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