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ÖZET 

 

2012- 2013 YILINDA 60-66 AY ARASINDA VE 66 AY ÜZERİNDE 1. 

SINIFA BAŞLAMIŞ 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL UYUM 

DÜZEYLERİ VE BENLİK SAYGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

 Araştırmanın temel amacı, ilkokul 1. Sınıfa başlama yaşının 5. sınıfta 

öğrencilerin benlik saygıları ve sosyal uyum düzeylerine etkilerini incelemektir. 

Araştırmanın diğer bir amacı ise bazı demografik değişkenlerin (cinsiyet, kardeş 

sayısı, anne baba eğitim düzeyi, anne- baba birliktelik durumu, anaokuluna devam 

durumu ve ilkokulda öğretmen değişikliği yaşayıp yaşamama durumu) öğrencilerin 

benlik saygısı ve sosyal uyum düzeylerine etkilerini incelemektir. Bu amaca uygun 

olarak Kartal İlçesindeki 26 Ortaokulda 436 5. sınıf öğrencisine Walker-McCannell 

Okula Uyum ve Sosyal Yeterlik Ölçeği, Coopersmith Özsaygı Envanteri Kısa Formu 

ile amaca uygun olarak düzenlenmiş Demografik Bilgi Formu uygulanmıştır.   

Elde edilen veriler Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versiyon 15 

programına girilmiştir. Okula başlama yaşı ile benlik saygısı ve sosyal uyum düzeyi 

arasında anlamlı farklılık olup olmadığını ölçmek için Bağımsız Örneklem T Testi 

yapılmıştır. Benlik saygısı ile sosyal uyum arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson 

Korelasyon Analizi yapılmıştır.  Demografik değişkenler ile  (cinsiyet, kardeş sayısı, 

anne baba eğitim düzeyi, anne- baba birliktelik durumu, anaokuluna devam durumu 

ve ilkokulda öğretmen değişikliği yaşayıp yaşamama durumu)  benlik saygısı ve 

sosyal uyum düzeyi arasında anlamlı farklılık olup olmadığını incelemek için ise 

Bağımsız Örneklem T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. 

 Yapılan analizler sonucunda 60-66 aylık ile 67 aylık ve üzerinde ilkokul 1. 

sınıfa başlamış olan öğrencilerin benlik saygıları toplam puanları ve sosyal uyum 

toplam puanları arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmüştür. Benlik 

saygısı ile sosyal uyum arasında anlamlı pozitif yönlü ilişki olduğu görülmüştür. 

Cinsiyetin sosyal uyum düzeyini farklılaştırdığı, kızların sosyal uyum puan 

ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kardeş 
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sayısına göre sosyal uyum düzeyinin farklılaştığı, 1 kardeşi olanların sosyal uyum 

düzeylerinin, tek çocuk olanlardan ve 2 ve daha fazla kardeşi olanlardan anlamlı bir 

şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür. Okul Öncesi eğitim almış 5. Sınıf 

öğrencilerinin okula uyumlarının, okul öncesi eğitim almamış olan öğrencilerden 

yüksek olduğu görülmüştür. Anne babası birlikte olan 5. Sınıf öğrencilerinin ayrı 

olanlardan benlik saygısı düzeylerinin yüksek olduğu, anne baba eğitim seviyesi 

yükseldikçe öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin de yükseldiği ve kardeş 

sayısının da öğrencilerin benlik saygısı düzeylerini etkilediği, tek çocuk olanlar ile 1 

kardeşi olanların benlik saygısı düzeylerinin 2 ve daha fazla kardeşi olanlardan daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

İlkokulda öğretmen değişikliği yaşayıp yaşamama durumunun öğrencilerin 

benlik saygılarına ve sosyal uyum düzeylerine anlamlı bir etkisi olmadığı 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Okula Başlama Yaşı, Benlik Saygısı, Sosyal Uyum.  
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ABSTRACT 

 

COMPRASİON OF SOCİAL ADATATİON AND SELF-ESTEEM OF 

THE 5TH GRADE STUDENTS WHO STARTED THE 1ST CLASS İN THE 

PERİOD OF 2012-2013 BETWEEN 60-66 MONTHS AND OVER 66  

MONTHS 

 

The main purpose of the research is to examine the effects of the primary 

school starting age on the self-esteem and social adjustment levels of students of the 

5th grade. Another part of the research examines the effects of some demographic 

variables (parental education level, parental status, attendance at kindergarten, and 

teacher's change in primary school) on the self-esteem and social cohesion of 

studentsWalker-McCannell Adaptation to School and Social Skills Scale, 

Coopersmith Self-Esteem Inventory Short Form and appropriately arranged 

Demographic Information Form applied to 436 students of 5th grade in Kartal 

district. 

  The obtained data were entered into the Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) version 15 program. The Independent Sample T Test was done to 

measure the self-esteem and social compatibility of the school starting age. Pearson 

Correlation Analysis was conducted to examine the relationship between self-esteem 

and social cohesion. The Independent Sample T Test and One-way ANOVA is 

conducted to examine the  effects of the self-esteem and social compatibility 

relationship between the school starting age and demographic variables (gender, 

number of siblings, parental education level, parental status, continuing condition in 

kindergarten, Primary school). 

 As a result of the analysis, it was seen that there was no significant difference 

between total scores of self-esteem and social adjustment total scores of the students 

who started to grade 1 at 60-66 months and  67 months and over. It is seen that a 

positive relationship between self-esteem and social compatibility. It was found that 
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gender had an effect on the level of social cohesion and that females had higher 

social adjustment scores than males. At the same time, according to the number of 

siblings, the level of social cohesion of those with have one brother/sister was 

significantly higher than that of single children and those with 2 or more siblings. It 

has been observes that the compliance pre-school education of the 5th grade students 

who did not have pre-school education. It was concluded that the father education 

level affected the social adjustment levels of the students and fathers who are illerate 

were significantly higher than the others. The result is that the 5th grade students 

have high self-esteem levels from the separate ones, as the rising level of parental 

education, the level of self-esteem of students increased, according to number of 

siblings, the level of social cohesion of those with have one brother/sister was 

signigicantly higher than that of single children and those with or more siblings.  

  It was observed that pre-school education level, parental education level, 

parent-child situation and teacher change in primary school did not have a 

meaningful effect on the self-esteem and social adjustment levels of the students. 

Key words: School Starting Age, Self-esteem, Social Adaptation. 
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1. GİRİŞ 

 

2012- 2013 Eğitim öğretim yılında, Türkiye’de eğitim sisteminde önemli 

değişiklikler yapılarak 8 yıllık zorunlu eğitim 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl lise 

olarak toplam 12 yıla çıkarılmış ve okula başlama yaşı 72 aydan 60 aya düşürülmüştür 

(İlköğretim ve Eğitim Kanunu [İEK], 2012). Aynı yıl bazı okullarda hem 60-66 aylık 

çocuklar hem de 66 aylık ve üstü çocuklar aynı sınıfta eğitim görmeye başlamışlardır. 

Daha sonra ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak, ilkokula zorunlu başlama yaşı o yıl 

eylül ayında 66 ayını doldurma şartı ile değiştirilmiştir. 60 aylık çocuklar ise veli isteği 

ile kayıt yaptırılması ve 66 ayını doldurduğu halde okula göndermek istemeyen 

velilerin, doktor raporu ile ilkokula kaydını bir yıl erteleyebileceği şeklinde 

değiştirilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] , 2014).  

Okula başlayan çocuk, evinin dışında bir ortamda yanında anne ve babası 

olmadan yalnız kalmaktadır. Çocuğun bu ortamda ayakta kalabilmesi için sahip olması 

gereken gelişim özelliklerinin yanı sıra sosyal ortama uyum sağlaması da 

gerekmektedir. Dirlik (2014), 4+4+4 eğitim sistemi ile okula başlayan çocukların 

hazırbulunuşluk düzeyleri ve sosyal uyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 

Araştırmanın sonucunda tüm yaş düzeylerinde uyum sorunları olduğunu ama en fazla 

uyum sorunun 60- 66 aylık ve 67 aylık çocukların aynı sınıfta olduğu gruplarda 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Gelişimdeki bütünlük ilkesine göre ilkokula hazır 

olmadan başlayan çocuğun akademik düzeyde yaşadığı sorun, sosyal ve kişilik 

gelişimini de olumsuz yönde etkileyecektir (Merter, Şekerci & Bozkurt, 2014). Yeğen 

(2008)’e göre saldırganlık davranışı arttıkça sosyal uyum ve beceri düzeyi 

düşmektedir.  

Yılmaz ve Tepeli’nin (2013) yaptıkları araştırma sonucuna göre, çocukların 

yaşlarına göre sosyal problem çözme becerileri anlamlı derecede farklılaşmaktadır. 

Yani 72 aylık çocukların sosyal problem çözme becerileri 60 aylık çocukların sosyal 
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problem çözme becerilerine göre daha iyi düzeydedir. Bu durum erken başlayan 

çocuğun sosyal ortama uyumu olumsuz yönde etkilenerek çocuğun arkadaş ortamında 

yalnız kalmasına sebep olabilir. Dolayısıyla arkadaş ortamında dışlanan çocuğun, 

benlik saygısı olumsuz yönde etkilenecektir. Burada da görüldüğü gibi benlik saygısı 

ve sosyal uyum birbirini etkileyen iki önemli değişkendir. Yapılan bir araştırmanın 

sonuçlarına göre çocukları sosyal uyum düzeyleri arttıkça benlik saygıları da 

artmaktadır (Ayvalı, 2012). Yavuzer (2003)’e göre bir çocuğun akran grubuna uyum 

sağlayabilmesi benlik saygısının gelişiminde önemli bir yere sahiptir. 

İlkokul döneminde çocuğun okulda başarılı olabilmesi, öğretmeni ve arkadaşları 

ile uyumlu olabilmesi için kendisi hakkında olumlu duygu ve düşüncelere sahip 

olması gerekir (Yavuzer, 2003). Erken başlayan çocuğun bilişsel seviyesi ne olursa 

olsun hazır olmadan okula başlaması, akademik performansını olumsuz etkilenmesine 

ve dolayısıyla çocuğun benlik saygısının düşmesine neden olabilir. Daha yolun 

başındayken yaşanan bu sorunların çocuğun tüm öğrenim hayatını olumsuz 

etkileyeceği söylenebilir. 

1.1. Okula Başlama Yaşı 

Okula başlama yaşı, çocuğun okula başladığı zamanki takvim yaşıdır.  Daha 

önce de bahsedildiği gibi Türkiye’de son yapılan değişiklikle okula başlama yaşı 66 

aya düşürülmüştür. AB Ülkelerinin çoğunda okula başlama yaşı 6’dır (Sharp, 2002). 

ABD’de ise aileler çocuklarını 6 yaşını tamamladıktan sonra okula gönderme 

eğilimindedirler (Sharp, 2002). Bazı ülkelerde okula başlama yaş aralıklarını ayrıntılı 

olarak incelediğimizde genel tablo aşağıda özetlenmiştir. 

İlkokula devam yaşları; Galler ve İngiltere’de 5-11; Kuzey İrlanda’da 4-11, 

İskoçya ve Hollanda’da 5-12, Fransa ile İtalya’da 6-11, İrlanda, İspanya, Japonya ve 

Kore’de 6-12, Yeni Zellanda ve Avusturalya’da 5/6-12/13, Almanya’da 6-10/12, 

Macaristan’da 6-10/12/14, İsviçre’de 6/7-10,11,12, Kanada’da 6/7-11,12,13, 

Singapur’da 6/7-12 ve Güney Afrika’da 5/6-12’dir. İlkokul-ortaokul devam yaşları, 

İsveç’te 7-16 ve Amerika’da 5/6-13/14 olduğu görülmektedir.  (Sargent, Foot, 

Houghton, & O'Donnell, 2013).  

Alanyazın incelendiğinde takvim yaşının yanı sıra zeka yaşı konusunda yapılan 

çalışmalar olduğu görülmektedir. Örneğin, okula başlama yaşı konusunda çalışmalar 
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yapan en eski araştırmacılardan Morphett ve Washburne’e (1931) göre çocukların 

okuma öğrenebilmeleri için zeka yaşları önemlidir ve çocuk 6 buçuk zeka yaşını 

doldurmadan okumanın ertelenmesi ile çocuğun okul hayatı boyunca başarısızlık 

yaşaması engellenmiş olacak ve böylece okumaya ve öğrenmeye karşı cesareti daha 

yüksek olacaktır. 

1990 yılında ABD’de yapılan bir araştırmada, okula başlama yaşı ile akademik 

erteleme, okulu dondurma ve okuldan bir yıl uzaklaşma arasındaki ilişki araştırılmış, 

okula erken ve geç başlayanların bilişsel yetenek puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunmuş, ayrıca geç başlamanın okuldan uzaklaşma konusunda bir avantaj 

sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır (Cameron & Wilson, 1990). 

Crosser (1991) 5 ve 6 yaşında okula başlayan çocukların akademik başarılarını 

karşılaştırdığı araştırmada, 6 yaşında anaokuluna başlayan çocukların 5 yaşında 

başlayanlara göre akademik olarak daha avantajlı olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Angrist ve  Krueger (1992), okula başlama yaşının etkileri konusunda daha önce 

yapılan araştırmalarda sadece giriş yaşının dikkate alınmasını eksiklik olarak 

değerlendirmişler ve okula giriş yaşları ile eğitim süreleri arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Sonuçta okula geç başlayan katılımcıların eğitim hayatlarının erken 

başlayanlara göre daha kısa sürdüğü sonucuna ulaşmışlardır. 

Yavuzer’e (2004) göre çocuğun okul olgunluğuna ulaşmadan erken yaşta birinci 

sınıfa başlatılması hatadır. Ona göre Bazı batılı ülkelerde eğitim programı uygun bir 

şekilde yapılandırıldığından 5 yaşında okula başlamalarının zararı olmamaktadır. 

Fakat Türkiye’de eğitim programı düzenlenmeden, öğretmenler buna uygun olarak 

eğitilmeden çocukların okula erken başlatılması ile okul fobisine, psikosomatik 

rahatsızlıklara ve bunun gibi pek çok sorun yaşanmasına neden olmaktadır (Yavuzer, 

2004). 

Grissom (2004), okula geç başlayanların erken başlayanlara göre daha avantajlı 

olabileceği hipotezini test etmeyi hedeflediği araştırmasında, ilkokulda okula başlama 

yaşı ile  akademik başarı arasında pozitif ve doğrusal ilişki olmasına rağmen, geç 

başlayanlar ile erken başlayanların test puanlarındaki farkın çok büyük olmadığı, aynı 

zamanda öğrenciler 10. Sınıfa ulaştıklarında bu pozitif ve doğrusal ilişkinin 

kaybolduğu sonucuna ulaşmıştır. 
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Japonya’da yapılan bir araştırmada, çocukların yılda bir kez nisan ayında 

öğrenci alınmasının sonucu olarak çocukların doğum tarihine bağlı olarak farklı 

yaşlarda okula başlamalarının (yani nisan ayında 6 yaşını doldurmuş olan çocukların 

okula girdiği varsayılırsa, mart ayında doğan çocuk ile nisan ayında doğan çocuk 

arasında neredeyse 1 yaş fark olması) eğitim başarılarına etkisi araştırılmıştır. 

Araştırma sonucunda, nisan ve haziran ayları arasında doğan çocukların, ocak ve mart 

ayları arasında doğanlara göre daha fazla başarıya sahip oldukları bulunmuştur 

(Kawaguchi, 2011). 

2011  yılında Norveç’te yapılan bir çalışmada, okula erken ve geç başlamanın 18 

yaşından sonraki etkileri kıyaslandığında, geç başlamanın olumlu etkilerinin daha 

fazla olduğu, geç başlamanın eğitim düzeyi üzerinde küçük bir etkisi olduğu 

sonuçlarına ulaşımış ve geç başlamanın olumsuz etkisi olarak da erken hamilelik 

riskinden bahsetmişlerdir. (Black, Devereux, & Salvanes, 2011). 

Türk Tabipler Birliği’nin (2012) yayınladıkları çalışmada 4+4+4 eğitim 

sisteminin etkileri konusunda ‘Erkenden Okula Başlamak Neler Doğurur?’  başlığı 

altında okula erken başlatılmasının neden olabileceği durumlarla ilgili aşağıdaki 

maddelere yer vermişlerdir: 

(…) 1. Çocuğun gelişimini uygun şekilde tamamlayabilmesi için gereksinimi olan oyun 

zamanı çok azalacak, bu fiziksel-zihinsel-ruhsal gelişimini aksatacaktır.  

2. Küçük yaşta okula başlayan çocuklarda ayrılık kaygısı bozukluğu görülme riski, altı yaşında 

ilkokula başlayanlara göre daha fazladır. Özellikle bu çocuklar okul öncesi eğitim almadılarsa risk 

daha da artmaktadır. 

3. Dürtü kontrolü tam gelişmemiş olan 5 yaşındaki çocukların sınıfta davranış kontrolünü 

sağlamada, sırasında beklemede ve uyulması gereken kurallara uymada güçlükler yaşama riskleri 

fazladır.  

4. Birinci sınıfta henüz bilemediği ve kazanamadığı bazı becerileri göstermesi, örneğin yerinde 

40-50 dakika oturmak, bir şeyi öğrenebilmek için dikkatini uzunca bir süre yoğunlaştırabilmek, sınıf 

kurallarına uymak gibi, beklenecektir ve çocuk bunları yapamadığı için bocalayıp huzursuzlaşacaktır. 

Bu yaş çocuklarının duygularını sözel olarak ifade etme becerileri de henüz gelişmediğinden 

huzursuzluk durumunda genellikle ilk ortaya çıkan belirti çocuğun aşırı hareketlenmesidir. Elinde 

olmada ortaya çıkan bu hareketlenme sınıfta uyumunu büsbütün bozacak ve sıklıkla karşılaşıldığı gibi 

öğretmenler tarafından ‘hiperaktif’ olarak nitelendirilmesine yol açacak ve gereksiz yere doktora 

tedavi amaçlı gönderilmek durumunda kalabilecektir. Ayrıca huzursuzluk ve aşırı hareketlenme 
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çocuğun dikkatini yoğunlaştırmasını da önleyeceğinden öğrenme süreçlerini aksatacak ve zaten 

negatif konumda başladığı birinci sınıfta iyice gerilerde kalarak ’öğrenme bozukluğu’ ya da ‘zeka 

geriliği’ gibi etiketlenmelere maruz kalacaktır.   

5. Altı yaşından önce el-göz koordinasyonunun, ince motor becerilerin, işlemsel düşüncenin, 

soyutlama, odaklanma ve dikkati sürdürme becerilerinin yeterince gelişmemiş olması dolayısıyla bu 

yaşta ilkokula başlatılan çocuklar öğrenmede zorlanacaklar, öğrenme hızları daha yavaş olacak ve 

yazı yazmayı beceremeyebilecektir. Bu yaştaki çocukların okulda başarı elde etmede zorlanmaları 

gelişimsel açıdan normal olmasına karşın, okul programının gerektirdiği kazanımları elde 

edememeleri ‘başarısızlık’ olarak yorumlanacaktır. Gereksiz olarak ‘zekâ geriliği’, ‘öğrenme güçlüğü’ 

veya ‘dikkat eksikliği’ gibi tanımlara maruz kalacaklardır. 

6. Tüm bu farklılıklar, çocukların kendilerini birbirleriyle karşılaştırması ve öğretmenden de 

çok uyarılar alması sonucunda, çocuk kendisini sınıfta başarısız olarak algılamaya başlayacak ve 

eğitimin daha başındayken kendine güven duygusu örselenecek, ‘ben başarısız biriyim’ duygusu 

edinecektir. Yine araştırmalar göstermektedir ki eğitimin daha başında başarısızlık algısı kazanan 

çocuklar, zekaları normal olsa bile, okuldan çabuk soğumakta ve eğitime uzun süre devam 

edememektedirler. Ayrıca bu yaşta kazanılan başarısızlık ve güvensizlik duygularının çocuğun ileriki 

yıllardaki psikolojik ve zihinsel gelişimini, kimlik ve kişilik oluşumunu olumsuz etkilediği ve 

psikiyatrik hastalık geliştirme riskini arttırdığı yine araştırmalarca ortaya konmuş ve evrensel olarak 

kabul edilmiş gerçeklerdir.  

7. Birinci sınıftan 6 yaş grubuna göre geriden başlayan 5 yaş çocuklarının bu durumu eğitim 

yaşamı boyunca böyle sürecek ve ileride yine birlikte girmek zorunda kalacakları SBS, LYS, ÖYS 

gibi yarışma sınavlarında da başarı kazanma şansları çok düşük olacaktır. 

8. İlkokul öğretmenlerinin aldıkları eğitim okul öncesi öğretmenliği eğitiminden farklıdır. Bu 

öğretmenler 5 yaş çocuğunun gelişimsel özelliklerini, eğitim gereksinimlerini ve onlara uygun eğitim 

yöntemlerini bilemeyeceklerdir. Bu durum da çocuklar için ilkokul deneyiminde birçok boyutta 

örselenmelere yol açabilecek, öğretmenleri de zor durumda bırakabilecektir  (s.7-10). 

Gürsakal (2012), 2000 yılından beri her üç yılda bir tekrarlanan ‘Uluslararası 

Öğrenci Değerlendirme Programı’ olarak da bilinen PISA araştırma raporuna 

dayanarak yaptığı araştırmaya göre, okula başlama yaşı arttıkça akademik başarı 

düşmektedir. 

Gündüz ve Çalışkan’ın (2013) çocukların yaş gruplarına göre okul olgunluk 

düzeylerini araştırdıkları çalışmada, okul olgunluk düzeyi ile okula başlama yaşı 

arasında anlamlı fark bulunmuş ve 72- 84 aylık çocukların okul olgunluk 

düzeylerinin hem 66-72 hem de 60-66 aylık çocuklardan anlamlı derecede yüksek 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
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İlkokul başlama yaşının okuma başarısına etkisinin araştırıldığı bir araştırmada, 

60-66 aylık çocuklar ve 72 ay üstü çocuklar ilk okuma, yazma ve okuduğunu anlama 

konularında 72 aylık ve üstü çocukların 60- 66 aylık çocuklardan daha başarılı 

oldukları sonucuna ulaşmışlardır (Tutal, 2013). 

2012- 2013 eğitim yılından sonra uygulanmaya başlanan eğitim sisteminin 

sonrasında yapılan araştırmaların bir kısmında yeni eğitim sisteminin uygulayıcıları 

olan öğretmenlerin gözlem ve görüşlerine yer vermişlerdir. Bu araştırmaların 

sonuçlarına göre öğretmen, 60-66 aylık çocuklar ile 72 aylık ve üstü çocukların aynı 

sınıfta olmaları sonucunda 60- 66 aylık çocukların okul olgunlukları (Bayat, 2015) 

ve hazırbulunuşluk düzeyleri (Kahrmanoğlu, Tiryaki ve Canpolat, 2014) düşük 

olduğundan 60-66 aylık çocuklar görsel algılama, sesleri tanıma ve yazma 

becerilerinde güçlük çekmekte bu sebeple süreç uzadığından 72 ay ve üzerindeki 

çocukların sıkıldığını ifade etmektedirler (Merter, Şekerci ve Bozkurt, 2014). Aynı 

zamanda yılın sonunda 72 aylık ve üzeri çocukların hedeflenen eğitim öğretim 

kazanımlarına ulaştıkları ama 60-66 aylık çocukların ulaşamadıklarını ifade 

etmişlerdir (Durna, 2014). 

Dirlik’e (2014) göre okula başlama yaşı çocuğun sosyal uyumunu 

etkilemektedir. Özellikle de farklı yaş grubundan çocukların aynı sınıfta olması 

çocukların okula uyumunu olumsuz yönde etkilemektedir. 

Kartal, Bolattekin ve Bilgin (2016) ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma 

yazma becerilerinin kazanılmasında yaş ve erken çocukluk eğitiminin etkisini 

araştırmışlardır. Bu araştırmanın sonucunda ortalama okuma yazma ve dikte etme 

beceri düzeyleri açısından 72 aylık ve üzeri çocukların (72 aylık çocukların lehine 

olmak üzere) 60- 71 aylık çocuklardan anlamlı derecede farklı olduğu bilgisine 

ulaşmışlardır. 

Cascio ve Schanzenbach, (2016) anasınıfına devam eden çocuklarla yaptıkları 

araştırmada geleneksel bilginin aksine, erken başlayan çocukların başarılarının daha 

yüksek olduğunu bulmuşlardır.  

İncelenen araştırmaların sonucunda okula başlama yaşı ile akademik başarı 

(Crosser, 1991; Kawaguchi, 2011; Cascio ve Schanzenbach, 2016; Gürsakal, 2012), 

sosyal uyum (Dirlik, 2014), akademik erteleme (Cameron & Wilson, 1990), çocuğun 
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ilerdeki toplam eğitim süresi (Angrist ve  Krueger, 1992; Black, Devereux, & 

Salvanes, 2011), okula hazırbulunuşluk düzeyi (Kahrmanoğlu, Tiryaki ve Canpolat, 

2014) ve okul olgunluğu (Gündüz ve Çalışkan, 2013; Tutal, 2013; Bayat, 2015), 

konularında çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Bu konuda Tükiye’de yapılan 

araştırma sonuçlarının büyük bir kısmında erken okula başlama yaşının (60-66 ay)  

olumsuz  etkilerinin vurgulandığı görülmüştür (Tutal, 2013; Gündüz ve Çalışkan, 

2013; Dirlik, 2014; Durna, 2014; Kahrmanoğlu, Tiryaki ve Canpolat, 2014; Merter, 

Şekerci ve Bozkurt, 2014;  Bayat, 2015;  Kartal, Bolattekin ve Bilgin 2016) . 

1.2. Erken ve Son Çocukluktaki Gelişim Alanları 

Çocuk, okulla birlikte aile dışında, gerçek bir sosyal yaşamın içine girer. 

Özellikle ilkokula başlayan çocuğun belli derecede öz bakımını yapması, kendini ifade 

edebilmesi, sosyal ortama uyum sağlayabilmesi okuma yazma öğrenebilmek için 

belirli bir bilişsel yapıya ve motor becerilere sahip olması beklenir (Yavuzer, 2005). 

Çocuğun takvim yaşı, okula uyumunu (Merter, Şekerci, & Bozkurt, 2013), 

sosyalleşmesini (Dirlik, 2004), akademik becerilerini (Crosser, 1991) büyük oranda 

etkilemektedir. 1. sınıfa erken başlayan ve geç başlayan çocukların bir arada eğitim 

görmesi durumunda, farklı yaş gruplarındaki çocukların gelişimsel özelliklerinin erken 

başlayan çocuklarda dezavantaj oluşturacağı varsayılmaktadır. 

Gelişim, hayatın başlangıcından sonuna kadar süren fizyolojik, psikolojik 

değişiklikleri kapsayan süreçtir (Aydın, 1997). ‘Gelişim, organizmanın döllenmeden 

başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden, belli koşuları olan en son 

aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimdir.’ (Senemoğlu, 

2004). Büyüme ve gelişme kelimeleri her ne kadar zaman zaman birbiriyle karıştırılsa 

da ikisi de birbirinden farklı anlamları olan kelimelerdir. Büyüme, yapısal olarak artışı 

temsil eder. Yani büyümede nicel bir değişim söz konusundur. Gelişmede ise niceliğin 

yanı sıra, nitel değişimler olur. Bu değişimler, belli bir hiyerarşi izler, bütünlükçüdür, 

bağıntılardan oluşur ve hep ileriye yöneliktir (Yavuzer, 1998). Örneğin; boyun 

uzaması büyüme, ergenlik dönemi ise gelişmedir. 

Gelişme aynı zamanda olgunlaşma ve öğrenmeyi kapsar. Olgunlaşmada 

kalıtımın etkisi vardır ve biyolojik değişim mevcuttur (Senemoğlu, 2004). Yavuzer 
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(1998)’e göre olgunluk organizmanın temelindeki potansiyel güçlerin göreve hazır 

duruma ulaştıklarının belirtisidir. 

Gelişimin evrensel olarak kabul edilmiş temel ilkeleri şunlardır: Gelişimde 

kalıtım ve çevre etkileşimlidir, gelişim belli aşamalardan geçer ve süreklidir, gelişim 

aynı zamanda nöbetleşe devam eder, gelişim baştan ayağa içten dışa ilerler, gelişim 

genelden özeledir, gelişimde kritik dönemler vardır, gelişimin bir bütündür ve bireysel 

farklılıklar mevcuttur (Aydın, 1997; Aydın, 2001; Senemoğlu 2004; Kulaksızoğlu 

2004 & Yavuzer, 1998). 

Gelişim dönemlerini, doğum öncesi ve doğum sonrası diye genel olarak 2’ye 

ayırabiliriz. Doğum öncesi dönem; zigot, blostokist ve fetüs olarak 3’e ayrılır (Onur, 

2004). Doğum sonrası dönem ise bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk, ergenlik, genç 

yetişkinlik, yetişkinlik (orta yaş) ve yaşlılık olarak 7’ye ayırabiliriz (Kulaksızoğlu, 

2004; Onur, 2004). 60 aylıkken 1. Sınıfa başlamış olan çocuklar, ilkokula 

başladıklarında ilk çocukluktan orta çocukluğa, 5 sınıfa başladıklarında ise son 

çocukluktan erinliğe (puberte) geçiş aşamasında olmaktadırlar.  Bu nedenle, araştırma 

süresince gelişim dönemlerinden bahsederken hem 5-6 yaş dönemi hem de 10-11 yaş 

döneminin özellikleri üzerinde durulacaktır. 

Kulaksızoğlu (2004), gelişim alanlarını fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal, dil, 

cinsel, fizyolojik, kişisel ve ahlaki olarak 8 boyutta sınıflandırmıştır. Bu gelişim 

alanlarından bazıları süreksiz, bazıları ise süreklidir. Gelişimin sürekliliği ya da 

süreksizliği gelişimin belli bir dönemde durması ya da yaşam boyunca devam etmesi 

anlamına gelmektedir. Yani fiziksel, cinsel ve hormonal gelişmede süreksizlik; 

bilişsel, duygusal, sosyal, kişisel ve ahlaki gelişimde de ise süreklilik söz konusudur 

(Kulaksızoğlu, 2004; Solso, Maclin & Maclin, 2014).  

1.2.1.Bilişsel Gelişim 

 Bilişsel gelişim yaşamın ilk yıllarından yetişkinliğe kadar devam ederek, 

bireyin genetik yapısı ile çevresinin etkisi ile bilişsel süreçlerin ve yapıların yaşa 

bağlı olarak değişimidir (Solso, Maclin & Maclin, 2014). Ayrıca biliş, algılama, 

bellek, muhakeme, düşünme ve kavrama kavramlarını kapsar. Piaget’e göre çocuk, 

dış dünyayı anlamlandırırken aktiftir. Ona göre bebekler, dünyaya gelirken temel 

şemalara sahiptir. Bunlar refleksif davranışları içeren basit temel şemalardır. İnsan 
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yaşamı boyunca, zihinsel faaliyetlerini aktif olarak kullanarak yeni şemalar geliştirir 

ya da var olan şemasını geliştirir. Birey, yeni bir uyaranla karşılaştığında onu var 

olan şeması ile algılamaya çalışırsa, Piaget’e göre bu esnada birey özümleme yapmış 

olur. Özümleme sonucunda, var olan şemada değişiklikler yaptığında ise uyum 

kurma yapmış olur. Özümleme ve uyum kurma arasında denge kurmak için 

şemalarını düzenli olarak yeniden yapılandırarak da dengeleme yapmış olur (Aktaran 

Bee, H. & Boyd, D., 2009).  

Piaget’e göre bilişsel gelişim dönemleri: 0-2 yaş Duyusal Motor Dönemi; 2-7 

yaş İşlem Öncesi Dönem; 7-11 yaş Somut İşlemler Dönemi ve 11 yaş üstü de Formel 

İşlemler Dönemidir. 

Bilişsel gelişim kuramına göre 5, 6 yaş, işlem öncesi dönemden somut işlemler 

dönemine geçiş aşaması olan ‘Sezgisel Dönem’e denk gelmektedir. Bu dönemde 

çocuk duyusal motorda kazanılan harekete dayalı olan bilgileri imgelemeye 

başlamaktadır. Piaget’e (1973) göre bu dönem somut işlemler dönemine hazırlık 

evresidir. Üst düzeyde gruplama yapamazlar, nesnenin korunumu gelişmemiştir ve 

nesnenin dikkat çeken tek özelliğine odaklanıp diğer özelliklerini gözden kaçırırlar. 

Düşüncelerini tersine çeviremezler (Akt. Evans, 1999). 

Son çocukluk dönemi Piaget’e göre somut işlemler evresinden, formel işlemler 

evresine geçiş dönemine denk gelmektedir. Piaget (2007) Çocukta Karar Verme ve 

Akıl Yürütme kitabında tam somut işlemler evresinden formel işlemler evresine 

geçiş dönemindeki özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Ona göre formel 

düşünceye geçişte, ilişki yargısının gelişmesi, tümdengelim mantık yürütmenin 

gelişmesi, tümevarımsal düşünebilmenin gelişmesi ve kavramların göreceli 

olabileceğinin anlaşılması gerekmektedir. Piaget’e göre, mantık yürütmenin 

gelişebilmesi için, çocukların benmerkezci düşünceden uzaklaşarak, toplumsal 

düşünceye geçmesi gerekmektedir. Çünkü benmerkezci düşüncede çocuk 

düşüncelerini ispat etmeye ihtiyaç duymaz.  

Piaget’nin aksine Vygotsky (1998), bilişsel gelişimde biyolojik etkenlerden 

çok toplumsal etkenlerin önemli olduğunu vurgulamıştır. Ona göre, çocuk tek başına 

bir problemi çözemez, yetişkin desteği ve akranlarının yardımı ile zaten kendisinde 

mevcut olan potansiyelle çözüm üretir. Bu süreçte çocuk, aktif konumdadır. Yetişkin 
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ile çocuk arasındaki etkileşim sonucu çocuk, içsel diyalog geliştirir. Bu içsel diyalog, 

çocuğun ihtiyaç ve isteklerine göre şekillenir. Vygotsky’ye göre insan, bir takım 

araçlarla düşünür. Bu araçların en önemlisi ise dildir. İnsan dili kullanarak, problem 

çözer ve böylece bilişsel yapısını geliştirir. Aynı zamanda, grup çalışması ile de 

bilişsel gelişim sağlanır. Ör; tartışma, yorumlama, eleştirme vb. Vygotsky’ye göre 

konuşma ve düşünme başlangıçta birbirinden bağımsızdır. Fakat 2 yaş civarında dil 

ve düşünme çocuğun bilişsel yapısında bağlantılı çalışmaya başlar. Burada 

Vygotsky, ‘Benmerkezci Konuşma’ kavramından bahseder. Bunu çocukların kendi 

kendilerine konuşmaya başladığında gözlemleyebileceğimizi söyler. 7 yaş civarında, 

ego merkezci konuşma, içsel konuşmaya dönüşür. Ego merkezci konuşmada çocuk, 

kendi kendine problem çözmek, plan yapmak ve düşünmek için akıcı bir şekilde 

konuşur. Hatta bunu zaman zaman yetişkinlerde de görebileceğimizi bildirir.  

1.2.2. Ahlak Gelişimi 

Ahlak gelişimi bireyin doğru ve yanlışı ayrıt edebilmesi için toplumun 

değerlerini içselleştirerek kendine özgü değerler oluşturma sürecidir (Can, 2002; 

Senemoğlu, 2004). Ahlak gelişiminin duygusal, bilişsel ve davranışsal bileşenleri 

vardır (Berk, 2013). Bu bileşenler doğrultusunda, ahlak gelişimi konusunda çeşitli 

görüş ve kuramlar geliştirilmiştir. Bu kuramlardan ilki Freud’un Psikanalitik 

Kuramı’dır. Buna göre; ahlak gelişimi 3- 6 yaş arasında fallik dönemde başlar. Ahlak 

değerlerinin oluşumu ise ödipal çatışmanın çözülmesi sonucu oluşur. Bu dönemde 

çocuk, ebeveynin süperegosunu içselleştirerek yasakları sınırları ve doğru davranışları 

öğrenir ve böylece idi kontrol altına almayı öğrenir (Aydın B. , 2005).  

Ahlak gelişimi konusundaki bir diğer görüş ise Sosyal Öğrenme Kuramıdır. 

Buna göre de çocuk doğru ve yanlış davranışları taklit yoluyla öğrenir. Bilişsel 

Gelişim Kuramlarının öncüleri ise Piaget ve Kohlberg’dir. Bu kuramlara göre ahlak 

gelişimi bilişsel gelişimle bağlantılıdır ve ahlak gelişimi belli bir sıra izler (Aydın B. , 

2005). Piaget’in Ahlak Gelişim Kuramı’na göre ahlak gelişiminde bilişsel gelişime 

paralel olarak çocuğun sosyal çevresiyle etkileşimi önemli rol oynar. Ahlak gelişimini, 

ahlak öncesi dönem, dışa bağımlı dönem ve özerk dönem diye 3’e ayırmıştır. İlk 

çocukluk dönemi 5, 6 yaş ahlak öncesi dönemden dışa bağımlı döneme geçiş 

aşamasına denk gelir. Bu dönemde çocuk, otoritenin koyduğu kuralların 

değişmezliğine inanır (Berk 2013). Son çocukluk ve puberte dönemi 10-11 yaşlar 
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Piaget’in ahlak gelişim kuramına göre dışa bağımlı dönemden, özerk döneme geçişe 

denk gelir. Her iki dönemin özelliklerine bakıldığında; dışa bağımlı dönemde kurallar 

değişmezdir ne şartlar olursa olsun kurallara uyulmalıdır (Can, 2002). Bu dönemin 

sonlarında özerk dönemin başında çocuklarda yavaş yavaş yeni ve beklenmedik 

durumlara ilişkin yeni düzenlemeler yaptıkları ve kurallar konusunda esneklik 

geliştirdikleri görülür (Aydın B. , 2005).  

Kholberg’in Ahlak Gelişim Kuramı Piaget’in kuramının biraz daha geliştirilmiş 

halidir. Ahlaklılığı davranış boyutundan çok düşünce boyutunda ele almıştır (Aydın B. 

, 2005). Burada da gene 3 düzey vardır. Bu düzeyler arasında ardışıklık vardır. Fakat 

yaş gruplarına ayırmamıştır. Çünkü aynı kişi farklı durumlarda farklı düzeylerde tepki 

verebilmektedir. Kholberg’in ahlak gelişim düzeyleri gelenek öncesi, geleneksel ve 

gelenek ötesi düzey olarak 3’e ayrılır. Gelenek öncesi dönem ceza- itaat eğilimi 

(otoriteye itaat için kurallara uyulur, niyetin bir önemi yoktur) ve araçsal ilişkiler 

eğilimi (doğru davranış kendi çıkarına olan davranıştır) olarak ikiye ayrılır. Geleneksel 

dönem kişiler arası uyum eğilimi (başkalarından onay almak ve iyi çocuk olmak 

önemli) ve kanun düzen dönemi(kanunlara ve sosyal kurallara uymak önemli) olarak 

ikiye ayrılır. Gelenek ötesi dönem ise sosyal sözleşme eğilimi (değerler ve kanunlara 

eleştirel bakış) ve evrensel ahlak ilkeleri eğilimi (adalet kanunun üstündedir) olarak 

ikiye ayrılır (Trawich- Swith, 2013). 

1.2.3. Dil Gelişimi 

Dil, insanların birbirleri ile etkileşimlerini sağlar. Çocuğun benmerkezciliğinden 

uzaklaşıp sosyalleşmesine de katkıda bulunur (Yavuzer, 1998).  

Dil, kendi içinde birbiriyle bağlantılı alt sistemlerden oluşur.  Bu alt sistemlerden 

biri ses bilgisidir. Ses bilgisi, konuşma seslerin yapısını sırasını yöneten kuralları 

içerir. Ses örüntülerini kavramak, kullanmak ve anlamlandırmak tam da bu nokta ile 

bağlantılıdır. Bir diğer alt sitem anlam bilgisidir. Dilin anlamını nasıl temsil ettiği ile 

ilgili alt sistemdir. Yani sözcüklerin anlamlı bir şekilde bir araya getirilmesidir. Söz 

dizimine ilişkin kuralları içeren alt sistem ise dil bilgisidir. Dilin son alt sistemi de 

uygun ve etkili iletişim kurabilmek için gerekli olan kullanım bilgisidir. (Berk, 2013; 

Bee & Boyd, 2009 ).  
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Dil gelişimi süreci, bebeğin ilk sözcüklerini çıkarmasından çok daha önce başlar 

(Bee & Boyd, 2009). Dilin edinimi konusunda çeşitli görüşler vardır. Davranışçı 

görüşe göre; çocuğun tesadüfen çıkardığı seslerin yetişkinler tarafından pekiştirilmesi 

sonucunda, öğrenme ile dil edinilmektedir. Çocuk, karmaşık sözcükler ve cümleleri 

taklit yoluyla ve koşullanma yoluyla öğrenmektedir. (Aydın, 2005; Berk, 2013). Bu 

kuram çocukların karmaşık ve özgün olarak kurdukları cümleleri açıklama konusunda 

yetersiz olarak değerlendirilmesine rağmen yeni çevresel kuramcılara göre, çocukların 

işittikleri dilin miktarı önemlidir. Çocuklarıyla konuşan, onlara kitap okuyan ailelerin, 

çocuklarının daha erken konuşmaya başlamaktır (Bee & Boyd,  2009). Chomsky 

(1957)’e göre, çocuklar doğuştan dil öğrenme kapasitesine sahiptirler. Bu sayede 

çocuklar, yeteri kadar sözcük kapasitesine sahip olduktan sonra sınırsız olarak 

cümleler üretip dili işleyebilirler. (Akt. Berk, 2013). Bilişsel yaklaşıma göre, dil ile 

biliş arasında ilişki vardır. Çocuğun dil gelişimi, algılama, dikkat, hafıza, akıl yürütme 

bilişsel gelişime bağlı olarak gelişmektedir (Aydın, 2005). Bilgi işleme kuramına göre, 

beyinde bilgisayarda olduğu gibi dil işleme programları mevcuttur. (Berk,2013). 

Toplumsal etkileşimli bakış açısına göre ise dil iletişimden doğmaktadır. Ancak, dil 

ediniminin nasıl gerçekleştiği konusunda anlaşmazlıkları vardır (Berk, 2013). İlk 

çocukluk döneminde dil gelişimi, büyük ölçüde tamamlanmakta olduğundan son 

çocukluk ve erinlik döneminde çok büyük farklılık söz konusu değildir. 

1.2.4. Fiziksel Gelişim 

Fiziksel gelişim, yaşlara göre belli bir sıra izler. Bu gelişim sırasında, 2 hızlı 2 

yavaş dönem mevcuttur. Doğum öncesi ve ilk altı ay hızlı, sonra erinlik dönemine 

kadar yavaş erinlik ve ergenlik döneminde tekrar hızlı, genç yetişkinlik, yetişkinlik ve 

yaşlılık döneminde ise tekrar yavaş gelişim olur (Aydın, 1997). Fiziksel gelişim, diğer 

bütün gelişim alanlarını etkilemektedir. Bu yüzden sağlıklı bir beden gelişimine sahip 

olmak çok önemlidir (Bilgin, 2002). 

Erken çocukluk döneminde, fiziksel gelişimin hızı önceki dönemlere göre düşer 

(Trawick-Swith, 2013). Beyinin ve sinir sisteminin gelişimi büyük ölçüde tamamlanır. 

Ciğerlerin gelişimi bu dönemde oldukça yavaştır. Bu dönemde, büyük kaslarını küçük 

kaslarından daha iyi kullanırlar (Unutkan, 2006). Bu dönemin başlarında ince motor 

becerileri konusunda acemidirler. Ayrıca görme organları da tam gelişmediğinden 
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uzun süreli oturarak dikkat gerektiren etkinlikler yapamazlar (Oktay ve Unutkan, 

2007).   

Son çocukluk dönemi, 7- 11 yaş arası çocuğun ilkokula devam ettiği yılları 

kapsar. Bu dönemde fiziksel gelişim yavaş ve düzenlidir. Sinir sistemi gelişimi büyük 

ölçüde tamamlanmıştır. Solunum sistemi hızla gelişmeye kalp atış ritmi yetişkininkine 

yakın olmaya başlar. Kemik ve iskelet gelişimi kas gelişiminden hızlı olduğundan 

çocuklar büyüme ağrılarından yakınırlar (Aydın, 2001). Bu dönemde çocukların beden 

kimyalarında da değişiklikler görülür (Bilgin, 2002). 7-8 yaşlarında böbrek üstü 

bezlerinde önceki döneme oranla daha yüksek miktarda androjen hormonunun 

salgılanmaya başlaması ile erinliğin temeli oluşur (Bee & Boyd,2009). Bu dönemin 

sonunda, 11 yaş civarında erinlik (puberte) dönemi başlar. Bu sırada fiziksel anlamda 

hızlı değişimler yaşanır (Oktay ve Unutkan, 2007). Bu hızlı değişimlere iç salgı bezleri 

sebep olur. Hipotalamus, hipofiz bezini kontrol eder ve hipofiz bezi de gönderdiği 

sinyallerle cinsiyet hormonlarını aktive eder. Ayrıca tiroit bezi ve hipofiz bezi 

etkileşerek büyümeyi etkiler (Aydın, 1997).  

1.2.5. Duygusal Gelişim 

‘Duygusal tepkiler, hayatta kalmak için gerekli olan tepkilere yol açar.’ (Berk, 

2013) Duygular sayesinde, insanlar kendini koruyabilir. Örneğin insanda korku 

duygusu olmasaydı kendisini tehlikelerden korumak için motive olamayabilirdi. 

Duyguların oluşumu dolaylı yoldan bazı temel kavramlar üzerinden 

açıklanabilir. Bu temel kavramlar; biyolojik (beyindeki duygu merkezleri ve işleyişleri 

ile alakalı), kültürel (duyguların ifade ediliş tarzını etkilemektedir) ve bilişsel 

süreçlerdir (uyaranları anlamlandırma ile alakalı) (Aydın, 2005).  

4 temel duygu olan mutluluk, kızgınlık, üzüntü ve korku bebeklik döneminde 

kısmen ifade edilmesine karşın, yaş ilerledikçe duygu ifadelerini araç olarak 

kullanılmaya başlanır ve başkalarıyla iletişim kurarken duygu ifadelerini okuyarak bu 

doğrultuda tepkiler verilir (Berk, 2013).  

Son çocukluk ve ergenlikte, duygu gelişimine bakıldığında 10 yaşlarındaki 

çocuklar çoğunlukla duygu yönetiminde sorun merkezli başa çıkma stratejisini 

kullanmaktadır. Yani sorunu tespit edip, sorun ile başa çıkabileceği stratejiler belirler. 

Sorun merkezli başa çıkma stratejisi işe yaramadığında ise, duygu merkezli başa 
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çıkma stratejisi kullanır. Bu durum daha içsel süreçlere dayanır ve gerekirse dikkatini 

başka yöne sevk ederek, açıklamalar getirerek rahatlamaya çalışır. Fakat çocuğun bu 

stratejileri kullanabilmesi, olumlu benlik imajına sahip olması ile bağlantılıdır. Bu 

dönemin sonunda erinliğin başlaması ile birlikte çocukta baş edilmesi güç, yoğun 

duygusal değişimler oluşmaya başlar. Duygularını uç noktalarda yaşamaya başlar ve 

bir taraftan da duygusal salınımlarla baş etmeye çalışır (Kulasızoğlu, 2004).  

1.2.6. Sosyal Gelişim 

İnsan, sosyal bir varlıktır ve insan doğumdan itibaren yaşadığı topluma kültüre 

uyum sağlama çabasındadır. ‘Sosyal gelişme, kişinin içinde yaşadığı topum 

tarafından kabul edilebilir şekilde davranmayı öğrenme sürecidir.’ (Kulasızoğlu, 

2004) Sosyal gelişimde içinde yaşanılan grubun değerlerini, kurallarını öğrenmek ve 

kalıplaşmış davranışlardansa bireylere göre hareket etmek gerekir (Yavuzer, 1998). 

Sosyal gelişim, kuramlar çerçevesinde incelendiğinde; Psikanaltik Kuram, 

bebeğin sosyal çevresi olarak ailesini baz almış ve bireyin hayatının ilk yıllarındaki 

deneyimlerinin onun yetişkin yaşamındaki sosyal ilişkilerini etkileyeceğini 

savunmuştur (Çelen, 2011). Vygotsky (1998), çocuk gelişimini bağlamsal olarak 

sosyo-kültürel etmenlere dayandırarak açıklamıştır. Ona göre çocuğun bilişsel ve 

sosyal gelişiminde bir yetişkinin rehberlik etmesi ve işbirliği çok önemlidir. 

Sosyal gelişim denince akla ilk gelen kuramlardan biri, Erikson’un Psikososyal 

Gelişim Kuramıdır. Freud’un takipçisi olan Erikson, gelişimde biyolojik etkenlerin 

yanı sıra, toplumsal etmenlerin rol oynadığı ve gelişimin yaşam boyu sürdüğü 

görüşleri ile Freud’dan ayrılmıştır. Ona göre birey, gelişim sürecinde yaşına bağlı 

olarak 8 evreden geçer. Bu evreler, doğumdan ölüme dek sürer. Ayrıca bu evrelerin 

her birinde bireyin çözmesi gereken çatışmalar vardır. Birey, dönemsel çatışmayı 

çözdüğünde sağlıklı olarak bir üst evreye geçer. Fakat birey bu kriz dönemini sağlıklı 

çözemezse, Freud’un savunduğu gibi o dönemde takılı kalmaz. Yaşamının bir başka 

döneminde bu krizi çözebilir. Eğer çözmezse, o kriz hayatında problem olarak kalır. 

(Elkind, 1978). 

Erikson’un 8 temel evresi sırası ile ‘Güvene Karşı Güvensizlik (0-1 yaş)’, 

‘Özerkliğe Karşı Kuşku Utanç (1-3 yaş)’, ‘Girişkenliğe Karşı Suçluluk (3-6 yaş)’, 

‘Başarıya Karşı Yetersizlik (6-12 yaş), ‘Kimlik Edinmeye Karşı Kimlik Yetersizliği 
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(12-18 yaş)’, ‘Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık (20-40 yaş)’, ‘Üretkenliğe Karşı 

Durgunluk (40-65 yaş)’ ve ‘Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk (65 yaş ve 

üstü)’tur (Can, 2002).  

İlk çocukluk dönemi, girişkenliğe karşı suçluluk dönemine denk gelmektedir. 

Bu dönemde, çocuğun kaba motor becerileri gelişir ve çocuk bağımsız olarak 

etkinlikler yapmaya başlar (bisiklet sürme top oynama). Aynı zamanda, düşünsel 

anlamda da kendi kendine fikirler ve fanteziler üretmeye başlar. Çocuğun girişkenlik 

boyutuyla, suçluluk boyutu arasında hangi noktada yer alacağı, büyük ölçüde 

çevresindeki yetişkinlerin, çocuğun fiziksel ve düşünsel girişimlerine verdikleri 

tepkilere ve çocuğun bu konulardaki özerkliğini nasıl desteklendiklerine bağlıdır 

(Elkind, 1978). Son çocukluk dönemi, 10-11 yaş başarıya karşı kuşku utanç 

dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde bu dönemde ilgi daha çok sosyal ve 

akademik konulara yönelir. Bu dönemde çocuk iş birliği kurmaya, yetenek ve 

ilgilerini sergilemeye başlar. Bu sırada her başarılı olduğunda doyum hissederse bu 

onun ilerdeki akademik benlik algısı için temel oluşturur. Ama çocuk ilgi ve 

yeteneklerini sergilediğinde çevresinden takdir almazsa, kendini başarısız 

hissedebilir (Erkan, 2008). 

Çocuklar, son çocuklukta sosyal kabul konusunda aşırı duyarlıdırlar ve gruba 

kabul edilebilmek için arkadaşlarından kolay etkilenirken kendilerinden büyüklerin 

ve yetişkinlerin görüşlerine karşıt olma eğilimindedirler. Ayrıca bu dönemde içinde 

bulundukları gruptaki arkadaşları ile ve diğer gruplar arasında rekabet ederler. Eğer 

kalabalık aileden gelmişse ya da sorumluluklarla yetişmişlerse grubun lideri 

olabilmektedirler (Yavuzer, 1998). 

1.3. Sosyal Uyum 

Bebek dünyaya geldiğinde, tam anlamıyla sosyal değildir. Ama sosyalleşme 

potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel biyolojik gelişime de dayanır. Yenidoğan 

bebek, bakımı için başkalarına muhtaçtır. Daha sonra, biyolojik gelişimin getirisi 

olarak duyu organları gelişmeye başlayarak, çevresindeki diğer insanları algılamaya 

ve ona göre tepkiler vermeye başlar. Bunun doğrultusunda, sosyal uyum süreci 

başlamış olur (Crow, 1979). Çocuk büyüdükçe önce ailesinin, toplumun ve eğitimin 

etkisi ile çevresine uyum sağlamaya başlar. Bu uyum sürecinde, bireyin toplumsal 
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kurallara ve normlara uyması beklenir. Çocuğun yaşamının ilk yıllarında ailesinde 

gördüğü sevgi ilgi onun sosyal uyumuna katkı sağlar (Sungur, 2010). Özgüven 

(1992)’e göre uyumun varlığından ya da yokluğundan söz edemeyiz. Ona göre uyum 

belli bir cetvel üzerinde azlık ya da çokluk olarak derecelendirilebilir.  

Tüm bu bilgiler doğrultusunda sosyal uyum, bireyin çevresine adapte olması 

şeklinde tanımlanabilir (Kalyencioğlu ve Kutlu, 2010; Serebryakova, Morozova,  

Kochneva, Zharova, Skitnevskaya & Kostina, 2016). Çocuğun akranları ile kurduğu 

ilişki biçimi onun sosyal uyumunu gösterir (Işık, 2007). Bireyin yaşadığı çevreyi 

tanıması, kurallara uyum sağlaması, olumlu iletişim kurması ve ilişkilerinin sağlam 

ve kaliteli olması sosyal uyumu ile bağlantılıdır (Kurt, 2007). Dolayısıyla bireyin 

çevresine uyum sağlayabilmesi için iletişim becerilerine, kişiler arası ilişki 

becerilerine ve kendini gerçekleştirme becerilerine sahip olması gerekmektedir 

(Tapmaz, 2012). 

Birey topluluk içinde yaşayan bir varlık olduğundan topluluk içinde doğar, 

yaşar ve ölür. Bu süreç içinde bireyin her daim diğer insanlara uyum sağlaması 

beklenemez. Zaman zaman toplumun değerlerini sorgulayabilir ve ters düşebilir. 

Bayram’a (2013) göre bu durum bir akıl sağlığı belirtisi, bireyin sosyal uyumunun 

işareti olarak alınabilir. Ancak bu süreçte bireyin verdiği tepkileri kontrol 

etmesindeki olgunluğu bireyin duygusal zekâsı ile bağlantılıdır. Karayılmaz (2008), 

anasınıfındaki çocukların duygusal zekâları ile sosyal uyum becerileri arasındaki 

ilişkiyi araştırmış ve araştırmasının sonucunda çocukların duygusal zekâları ile 

sosyal uyum becerileri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulmuştur. Benzer şekilde 

başka bir araştırmada duygusal zekanın sosyal ve akademik uyuma katkı sağladığına 

dair bulgulara rastlanmıştır (Mestre, Guil, Lopes & Gil-Olarte, 2006). 

1.3.1 Sosyal Uyuma İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar 

Bireyin sosyal uyumuna ilişkin yaklaşımların başında Freud’un geliştirmiş 

olduğu psikanalitik temele dayalı olan Yapısal Kişilik Kuramı gelmektedir. Bu 

kurama göre kişilik id, ego ve süperego denilen üç sistemden oluşmaktadır (Gençtan, 

2000). Bu üç sistem birbiri ile bağlantılıdır ve bu sistemler çalışmak için psişik 

enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar (Altıntaş & Gültekin, 2005). İd, kişiliğin en ilkel ve 

temel bölümüdür ve ego ile süperego buradan gelişmektedir. İd, haz ilkesiyle 
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çalışarak acıdan kaçıp hazza yönelmektedir ve ihtiyaçtan dolayı duyulan gerilimin 

bir an önce giderilmesi için çalışır (Atkinson ve diğerleri, 2002). İd haz ilkesine göre 

çalışırken nesnel gerçeklerden bağımsız öznel gerçekliklere göre çalışır. Bu noktada 

gerçeklik ilkesi ile beraber ego devreye girmektedir. Ego öznel dünyada 

canlandırılan şeyin dış dünyada karşılığını bulmaya çalışırken bir süreliğine idin 

isteklerini erteler. Kişiliğin üçüncü sistemi ise süperegodur. Süperego toplumsal 

kural ve yasakların temsilcisidir ve idin istekleri eğer toplumsal normlara aykırı ise 

bu istekleri bastırmaya çalışır. Ego ise hem id ile süperego arasında bir denge 

kurmaya çalışır ve böylece kişinin istekleri ile toplumsal kurallar arasında uyum 

kurmasını sağlar (Altıntaş & Gönültekin, 2005; Atkinson, ve diğerleri 2002; 

Gençtan, 2000). 

Davranışçı yaklaşımlar içerisinde yer alan kuramcılardan olan Skiner bireyin 

davranışlarında çevrenin etkisini vurgulamıştır. Skiner’a göre bireyin davranışlarının 

altında yatan neden, o davranışın olumlu ya da olumsuz olarak pekiştirilmesidir 

(Altıntaş & Gültekin, 2005). Dolayısıyla bireyin sosyal uyumunda etken olan şey, 

bireyin geçmişinde pekiştirilmiş olan bireyin çevresince kabul edilebilir olan ya da 

olmayan davranışlardır. Bandura da Skinner gibi bireyin davranışları üzerinde 

çevrenin etkisini vurgulamaktadır. Birey çevresindekilerin davranışlarını gözlemler 

ve bu davranışların sonucuna göre taklit eder ya da taklit etmekten kaçınır birey bu 

sayede sosyal ortama uyum sağlamaya çalışır (Trawich-Swiht, 2013). 

Adler kuramında uyum kavramının üzerinde durarak kişiliği bireyin 

çevresindeki insanlara ve kendisine geliştirmiş olduğu tutumların ürünü olarak 

tanımlamıştır (Gençtan, 2000). Adler’ e göre insanın sosyal uyumu için gerekli olan 

öge toplumsal ilgidir. Toplumsal ilgi doğuştan vardır ve zaman içinde gelişmektedir. 

Bunun ilk örnekleri oyuncaklarını paylaşması ve ebeveynlerine yardım etme 

çabasında görülebilir (Altıntaş & Gültekin, 2005). Adler’e göre insanlar problemli 

doğmazlar psikolojik ve sosyal şartlara göre normal ya da anormal olurlar. Normal 

birey sağlıklı davranışlarda bulunur ve yaşadığı sorunları uygun yollarla çözer. 

Anormal birey ise yoğun yetersizlik duygusu yaşayarak bu yetersizlik duygusunu 

ödünlemek için uyumsuz davranışlarda bulunur (Gençtan, 2000). 

Hümanistik Yaklaşımı benimseyen kuramcılardan Rogers, benlik kavramı 

üzerinde durmuştur. Ona göre her bireyin kendisine ilişkin algılarını içeren benlik 
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kavramı vardır. Bu benlik kavramı geçekliğe ne kadar yakınsa kişi o kadar uyumlu 

ve dengeli olur; gerçeklikten ne kadar uzak ise bireyde uyumsuzluk potansiyeli 

artmaktadır. Rogers’a göre kişinin uyumsuzluk geliştirip geliştirmemesinde ailenin 

çok önemli bir payı vardır (Atkinson ve ark., 2002). 

1.3.2. Sosyal Uyumu Etkileyen Faktörler 

1.3.2.1 Aile 

Aile toplumun temelini oluşturmaktadır ve çocuğun toplumsallaşmasını 

sağlayacak davranışların zemini ailede hazırlanmaktadır (Oktay, 2004). Çocuğun 

sosyal uyumunda ailenin çok önemli bir yeri vardır (Kalyencioğlu ve Kutlu, 2010). 

Annenin çocuğuyla bebeklik dönemi itibari ile kurduğu bağ ve daha sonrasında anne 

ve babası tarafından çocuğun özerkliğinin ve bireyselleşme sürecinin desteklenmesi 

çocuğun sosyal uyumuna katkı sağlamaktadır (Aydın, 2001). 

Anne-babanın çocuk yetiştirme tarzları çocukların sosyal uyumunu 

etkilemektedir (Aras, 2015; Uğurlu, 2012). Ebeveyn tutumları ebeveynlerin 

çocuklarını sosyalleştirme sürecinde farkında olarak ya da olmayarak uygulamış 

olduğu yöntemlerin temel mekanizmasıdır. Çocuklar büyüdükçe bu toplumsallaşma 

süreci daha önemli hale gelir ve ebeveynler bu konunun üzerinde daha çok dururlar; 

fakat uyguladıkları yöntemler ve tutumları konusunda farklılık gösterirler ( Berk, 

2013). Boumrind (1971) ebeveynlerin çocuğa yönelik ilgi/kabul ve kontrol/ denetim 

davranışlarını dikkate alarak, 4 farklı ebeveynlik tarzı tanımlamışlardır. Bunlar; 

Demokratik tarz, Otoriter Tarz, İzin Verici İhmalkâr tarz ve İzin verici Müsmahakâr 

Tarzdır (Akt; Berk, 2013; Şendil, 2010). 

Demokratik ebeveyn tarzı, çocuk yetiştirmede en uygun yaklaşım olarak kabul 

edilmektedir. Aras’ın (2015) yaptığı araştırmada anne babasını demokratik tarzda 

algılayan gençlerin sosyal uyum düzeyleri anne babalarını ilgisiz ve otoriter olarak 

algılayanlara göre daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Demokratik 

yaklaşımda, ebeveyn çocuğa koşulsuz sevgi ve saygı gösterir. Çocuğun düşünceleri, 

ebeveynleri tarafından önemsenir; çocuğun kendisini ifade etmesi, yeteneklerini 

ortaya koyup geliştirmesi önemlidir. Bu yaklaşımda, çocuğun istekleri arzuları 

önemli olduğu kadar, çocuğun kuralları ve sınırları da vardır. Çocuk kurallara 

uymadığında, hangi yaptırımla karşılaşacağını bilir. Demokratik ebeveyn tarzı ile 
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büyüyen çocukların özgüveni yüksek, başarılı, insan ilişkilerinde yapıcı, sorumluluk 

sahibi bireyler olduğu kabul edilir.  

Otoriter ebeveyn tarzında, çocuğa baskı hakimiyet söz konusudur. Çocuğun 

istek ve ihtiyaçları, ebeveyn tarafından dikkate alınmadan sadece kesin kurallar 

koyulur. Çocuk, bu kurallara uymadığında cezalandırılır. Bu tarzdaki ebeveynler, 

çocuğun üzerinde kurduğu baskı azalır ve çocuk şımarır endişesi ile çocukla 

yakınlaşmaktan kaçınırlar. Otoriter ebeveynlik tarzı ile yetiştirilen çocuklar, 

otoritenin olduğu yerde sinen, olamadığı yerde aykırı davranışlarda bulunan, 

gücünün yettiği kişilere baskı uygulayan ve özdenetimi zayıf olan çocuklar olur.  

İzin verici ebeveynlik tarzına sahip ebeveynler, çocuklarının tüm isteklerini 

olumlu karşılayıp çocuklarının her istediğini yerine getirirler. Çocuklarına hiçbir 

şekilde kural ve sınır koymazlar. Bu şekilde yetişen çocuklar dürtü kontrolü olmayan 

sabırsız, kişiler arası ilişkilerde duyarsız olurlar ve yaşları büyüdükçe toplumsal 

kurallara uymadıkları ve isteklerinin sonu gelmediği için hem sosyal yaşamda hem 

de ebeveynleriyle olan ilişkilerinde birtakım sorunlar yaşarlar. İzin verici tarzı 

benimseyen ebeveynler, çocuklarının istek ve ihtiyaçlarına duyarsızdırlar. 

Çocuklarının davranışlarını denetim ve kontrol altına almazlar. Çocuklarını redderler 

ve onlara düşmanca duygular beslerler. Bu şekilde yetişen çocukların benlik saygısı 

düşüktür ve sosyal iletişim kurmada yetersiz kalırlar kendilerine ve diğer insanlara 

güvenmezler (Şendil, 2010). Ailelerini ilgisiz olarak algılayan gençlerin sosyal uyum 

düzeyleri düşük düzeydedir (Uğurlu, 2012). 

Tıpkı ebeveyn tutumları gibi anne- baba arasındaki ilişki de çocukların sosyal 

uyumunu etkilemektedir. Yapılan bir çalışmada ergenlerin aile işlevini sağlıksız 

olarak algılamasının ergenin sosyal uyumunu azalttığı sonucuna ulaşılmıştır 

(Kalyencioğlu ve Kutlu, 2010). Evlilik çatışması da aile işlevinin sağlıksız 

olabileceğinin işaretidir. Evlilik çatışması, dışardan bakıldığında çocuktan bağımsız 

gibi görünse de aslında çocuğa başka seçenek bırakmadan çocuğu içine alan bir 

olgudur. Her ne kadar ailelerin bir kısmı evlilik çatışmalarını çocukların olmadığı bir 

ortamda çözmeye çalışsalar da çocuklar ebeveynlerinin içinde bulundukları 

çatışmayı, öfke ve kızgınlıklarını algılamaktadırlar (Cummings, & Davies, 2014). 

Yapılan başka çalışmalarda evlilik çatışması arttıkça sosyal uyumsuzluğun arttığı ve 
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sosyal uyum ve becerinin azaldığı görülmüştür (Güngören, 2011; Aysan & Uzbaş, 

2004 ).  

Aile denince akla anne ve babadan sonra kardeşler gelmektedir. Kardeş 

ilişkileri çocuğun sosyal uyumunda önemli bir yere sahiptir. Kardeş, çocuğu sosyal 

ortama hazırlar. Tek çocuk ile kardeşi olan çocuk kıyaslandığında sosyal uyum 

konusunda kardeşi olan çocuk daha avantajlı konumdadır (Yavuzer, 2004).  Bazı 

araştırmalarda durumun tam tersi olarak kardeş sayısı arttıkça sosyal uyum düzeyinin 

düştüğü sonucuna ulaşılmıştır (Sungur, 2010; Güngören, 2011; Erdemir, 2015). 

Güngören’e (2011) göre bunun nedeni ise kardeş sayısı arttıkça ailenin çocukla 

ilgilenme süresinin azalması ve kardeşler arası çatışma ve çekişmelerin olması 

olabilmektedir. 

Kardeşler aile ortamında kurdukları ilişki sayesinde sosyal hayatın provasını 

yaparlar. Aralarında hem pozitif hem de negatif ilişki kurabilirler. Kardeşliğin en 

çekici tarafı da ilişkilerinde yaşadıkları pozitif ve negatif duyguların çok güçlü 

olmasıdır. Duyguların bu kadar yoğun ve güçlü olmasının en önemli sebebi kendileri 

için en kıymetli olan varlıkları yani anne ve babalarını paylaşıyor olmalarıdır (Jersild 

ve Günce, 1972). Adler (2000)’e göre kardeşler arasında çok yoğun rekabet ve 

üstünlük kurma çabası vardır. Çocukları anlayabilmek için iyi bir gözlemci olarak 

çocuğun aile ortamındaki konumunu iyi değerlendirmek gerekir. 

1.3.2.2. Arkadaş Ortamı 

Çocuğun sosyalleşmesi ve sosyal ortama uyum sağlaması akranlarıyla iletişimi 

ile bağlantılıdır (Aydın,2001). Arkadaşlık ilişkisi kurma çocuğun erken çocukluk 

döneminden itibaren görülmektedir. Ancak erken çocuklukta, son çocuklukta ve 

ergenlikte görülen arkadaşlık ilişkilerinin özellikleri birbirinden farklıdır (Çelen, 

2011). Her dönemde kurulan arkadaşlık belirli evrelerden geçmektedir. Bu 

evrelerden ilki ödül evresidir. İlkokul döneminde görülen bu evrede, çocukların 

birbirlerinden benzer beklentileri vardır ve ortak eylemler ile maddi paylaşımlar 

vardır. İkinci evre normatif evredir. Bu dönemde arkadaşlar arasında belli normlar 

vardır ve herkesin bu normlara uyması beklenir. Son evre olan empatik evre ise 

erken ergenlikte görülür ve arkadaşlar arasında ilgi ve ihtiyaçlar paylaşılır ve 

kendileri ile ilgili özel bilgilerini paylaştıkları görülür (Çelen, 2011).  
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Arkadaş ilişkilerinde sosyal konum önemli bir noktadır. Çocuğun arkan grubu 

içindeki davranışları, saldırgan olması, yardımsever olması ya da kaygılı kaçınan 

olması gibi özellikleri çocuğun akran grubu içindeki sosyal konumunu etkileyen 

değişkenlerdir (Gülay, 2009). 

İlkokul dönemi itibari ile çocuklar için arkadaşlık ilişkileri giderek daha önemli 

hale gelmektedir. Özellikle ergenlik döneminde ergen için arkadaşlarının kararları ve 

istekleri ailesininkinin ve önüne geçebilmektedir. Bu durumda ergenin arkadaş 

grubunun özellikleri onun sosyal tavırlarını etkileyip değiştirebilir (Yavuzer, 2004). 

Yapılan bir araştırmada popüler ergenlerin zaman içinde algılanan akran normlarına 

göre hareket etme olasılıkları popüler olmayanlara göre daha yüksektir (Allen, 

Porter, McFarland, Marsh & McElhaney, 2005). Algılanan akran normları içinde her 

zaman olumlu davranışlar olmayabilir. Çocuk ve ergen, arkadaş grubuna dahil 

olabilmek ve arkadaş ortamında varlığını sürdürebilmek için olumlu ve olumsuz 

davranışlar edinebilir. Bu çocuğun erken dönemdeki psiko- sosyal gelişimine ve 

sağlıklı benlik yapısına sahip olmasına bağlıdır (Aydın, 2001). 

Çocukların arkadaş ortamında sosyal uyumunu destekleyen diğer önemli faktör 

de çocukların arkadaşları ile birlikte katıldıkları sosyal faaliyetlerdir. Beşinci sınıf 

öğrencileri ile yapılan bir çalışmada halkoyunlarına katılan öğrencilerin, sosyal uyum 

düzeylerinin arttığı görülmüştür (Tapmaz, 2012). Benzer şekilde düzenli spor 

yapmanın ıslahevlerindeki çocuk ve gençlerin sosyal uyum becerilerini olumlu yönde 

geliştirdiği görülmektedir (Bayram, 2013). 

1.3.2.3. Okul 

Okul, aileden sonra sosyal dünyaya atılan ilk adımdır. Okul öncesi eğitimi 

çocuğun sosyal uyum ve becerilerine büyük katkı sağlamaktadır. Kandır ve Orçay 

(2011), anasınıfı öğrencilerinde erken öğrenme becerilerinin sosyal uyuma etkisini 

araştırmışlar ve çocukların erken öğrenme becerileri test puanları ile sosyal uyum 

becerileri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulmuşlardır. 

Çocuk okul öncesi dönem itibari ile okulda özerk davranmaya başlamakta, 

herhangi bir ihtiyacı olduğunda kendi sorunlarını kendi halletmeye başlamaktadır 

(Öztürk, 2013). Ayrıca arkadaş ilişkilerinde hoşlandığı ya da hoşlanmadığı bir dizi 
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durumla karşılaşma olanağı bulmaktadır (Sungur, 2010). Karşılaştığı durumlarla baş 

edebilmesi çocuğun sosyal uyum becerilerine katkı sağlamaktadır.  

Çocuğun okula uyum sağlamasında öğretmenin rolü çok önemlidir (Yavuzer, 

2003). Öğretmenin hoş görülü olması, mesleki ve pedagojik bakımdan donanımlı 

olması gereklidir. Öğretmenin çocuğun arkadaşlarıyla yaşadığı sorunları uygun bir 

şekilde çözmesine ve kendini ifade etmesine destek olması gerekir. Öğretmenlerin 

öğrencilerle ve diğer öğretmenlerle sosyal ilişkilerinde kurdukları iletişim ve sosyal 

beceri düzeyleri öğrencilerin sosyal uyum ve beceri geliştirmelerinde önemli bir 

etkendir (Çelik, 2007).  

Öğretmenin mesleki anlamda donanımlı olması, güncel eğitim yaklaşımlarını 

takip etmesi ve uygulaması gerekir. Yapılan bir araştırmada anasınıfında Montessori 

Metoduyla eğitim alan öğrencilerin eğitim almayanlara göre sosyal uyum 

becerilerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Koçyiğit ve Kayılı, 2008). 

Başka bir araştırmada anasınıfında proje yaklaşımlı eğitim programı alan çocuklarla 

almayan çocukların sosyal uyum beceri düzeylerinde anlamlı farklılık olduğu 

görülmüştür (Kurt, 2007). 

Okulda çocukların sosyal uyum ve becerilerini destekleyici eğitim 

programlarının uygulanması gerekmektedir. Günindi (2010), anasınıfına devam eden 

18 öğrenciye ‘Sosyal Uyum Beceri Eğitimi Programı’ uygulamıştır. Kontrol 

grubundaki 18 öğrenci de normal eğitime devam etmiş ve eğitim sonunda deney 

grubundaki öğrencilerin sosyal uyum becerilerinde artış olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Okulda uygulanan eğitim programları çocuğun sosyal uyumunu arttırmada tek başına 

yeterli değildir. Çocuk ve ergenlerin uyum ve davranış bozuklukları konusunda 

sadece evde ya da sadece okulda önlem alınması problemlerin ortadan kalkacağı 

anlamına gelmemektedir. Bunun için aile ve öğretmenlerin ortak hareket etmesi 

gerektiği söylenmektedir (Dishion, Duncan, Eddy, Fagot & Fetrow, 1994).  

1.3.2.4 Kitle İletişim Araçları 

Kitle iletişim araçları önce basılı yayınlarla başlamış ve daha sonra kitle 

iletişim araçlarına radyo ile televizyon eklenmiştir. Televizyon kullanmaya 

başladıktan sonrada diğer kitle iletişim araçlarını gölgede bırakmıştır (Aral ve Aktaş, 

1997).  Televizyon 20. Yüzyılın sonlarında hızlı bir şekilde küresel olarak insanların 
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hayatına girmiş ve hızla insanları etkisi altına almıştır. Şu an Türkiye’de hemen 

hemen her evde en az bir televizyon bulunmaktadır. RTÜK’ün 2006- 2012 yılları 

arasında yaptığı kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre, hafta içi günlük ortalama 

televizyon izleme süresi 2006 yılında kişi başı 5,1 saat, 2009 yılında kişi başı 4,3 saat 

886+ ve 2012 yılında 3,7 saattir. Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme 

süresi ise 2006 yılında kişi başı 5,2 saat, 2009 yılında 4,6 saat ve 2012 yılında 4,4 

saattir (RTÜK, 2013). Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı araştırmaya göre 

gençlerin %93,9’unun boş zamanlarını TV izleyerek geçirdikleri söylenmektedir. 

(TÜİK, 2016) 

Televizyonun bilgiyi hızla yayma, haber alma, eğlendirme, öğrenme ve bilgi 

edinme gibi olumlu yönleri vardır. Televizyon, her ne kadar bireyleri ortak bir 

gündemle bir araya getiriyormuş gibi görünse de gerçekte bireyin ilgi ve enerjisini 

tek bir noktaya odakladığından diğer bireylerle ortak gündem oluşturmasına ya da 

paylaşımda bulunmasına olanak sağlamamaktadır (Öztürk, 2002). Aynı durum 

çocuklar için de geçerlidir. Çocuk, televizyon izlerken hem bilişsel hem de fiziksel 

yönden pasif konumda olduğundan çocuğun yorumlama sorgulama ve düşünme 

becerileri gelişmesine engel olmaktadır (Ünal & Durualp, 2012).  

Televizyon izlemenin çocuğu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi çocuğun 

ebeveynlerinin televizyonu ne kadar bilinçli kullandığına bağlıdır (Ünal & Durualp, 

2012). Televizyon izleme süresinin sınırlandırılması, yaşına ve gelişimine uygun 

program seçilmesi ve çocuğun izledikleri hakkında konuşularak sorularının uygun 

yolla cevaplandırılması gerekmektedir. Aksı takdirde çocuğun şiddet içerikli 

programlara maruz kalması onun akıl sağlığını ve sosyal uyumunu olumsuz yönde 

etkilemektedir. (Zorlu, 2016). Televizyona fazlaca süre ayırılması aile içi ilişkileri ve 

iletişimi olumsuz yönde etkilemektedir (Kaya & Tuna, 2010). Aynı zamanda 

bebeklik dönemi itibari ile fazlaca televizyon izlenmesi çocuğun dil gelişimini, ve 

okula başladığında okuma alışkanlığını ve okuma başarısını olumsuz etkilemektedir 

(Aral & Aktaş, 1997; Aksaçoğlu & Yılmaz, 2007; Demir, 2011). 

1.3.2.5. Sosyal Medya 

Yaşadığımız çağda büyük kolaylık ve katkı sağlayan internet kullanılmaya 

başlandığı andan itibaren hızla yayılmaya başlamıştır. İnternetin bir ürünü olan 
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sosyal medya, insanların sosyal yaşamını derinden etkilemiştir. Sosyal medya 

sayesinde bireyler düşüncelerini video ve fotoğraflarını paylaşmakta, diğer insanlarla 

iletişim ve etkileşim kurabilmektedir (Vural & Bat, 2010). 

Sosyal medya kullanmasıyla birlikte bireylerde yeni bir sosyalleşme türü 

ortaya çıkmıştır.  Artık takipçi sayısını arttırmak, paylaşımların beğenilmesi ile 

birlikte sanal ortamda var olma çabası başlamıştır (Sezgin & Karabacak, 2016). 

Sosyal medyanın her kesimden ailelerin içine kadar girmesi, doğal olarak en çok 

çocuk ve gençleri etkilemiştir. Akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması bu 

etkiyi pekiştirmiştir. Pempek, Yermolayeva ve Calvert’e (2009) göre sosyal 

medyanın ergenleri bu denli etkilemesinin sebebi, ergenlerin ait olma ihtiyacına 

hizmet etmesidir (Akt: Doğan, 2016). Aynı zamanda ergenlerde beğenilme ve 

fikirlerini özgür bir ortamda ifade etme olanağı olduğu için geçici de olsa sosyal 

medya pekiştireç görevi görmektedir ancak uzun vadede bireyin kendini sanal 

ortama kaptırması gerçek sosyal ilişkilerden kopmasına sebep olabilir (Doğan, 2016). 

Bu durumda ailenin çok önemli bir rolü vardır. Ailenin internet ve sosyal medya 

kullanımının olumsuz etkileri ve bilinçli internet kullanımı hakkında bilgi sahibi 

olması ve bu konuda önlemler alması gereklidir (Kırık, 2014). 

 

1.4 Benlik Saygısı 

1.4.1 Benlik Kavramı ve Gelişimi 

Bir bebek dünyaya geldiğinde kendisini dış dünyadan ayırt edemez. Zaman 

içinde duyu organlarının gelişmesiyle beraber bütün duyu organlarından gelen 

uyarıları eşgüdümleyip bütünleştirmeye, bununla birlikte kendisi ile dış dünyayı ayırt 

etmeye başlar. Bu süreç içerisinde hem nesnelerin hem de çevresindeki insanların 

kalıcı birer varlık olduklarının farkına varması, benliğin ortaya çıkmaya başladığını 

gösterir (Berk, 2013). 2 yaş civarında ortaya çıkan benlik kavramı kişinin hayatı 

boyunca gelişmeye devam eder (Kaya, 1997). 

Benlik kişinin kendini algılaması ve değerlendirmesidir (Oktan ve Şahin, 

2010).  Benlik kavramı, kişinin kendi hakkında olumlu ve olumsuz özellikleri içeren 

öznel yargılarıdır (Kaya, 1997). Benlik kavramı sadece bireyin kendi algılarından 
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değil aynı zamanda çevresindeki insanların onun hakkındaki düşüncelerinden ve ona 

davranış biçiminden de etkilenmektedir (Yavuzer, 2003).  

Rogers, geliştirdiği Fenomenolojik Benlik Kuramı’nda benlik kavramı 

üzerinde durarak, her bireyin kendine has öznel gerçeklikleri olduğundan 

bahsetmiştir. Bireyin benlik kavramının bu öznel gerçekliklerden oluştuğunu ve 

bireyin algıladığı çevrenin onun gerçekliği olduğunu söylemiştir. Bunun nedeni de 

her bireyin kendine özgü kişiliğinin ve benliğinin olmasıdır (Akt. Kulaksızoğlu, 

2004). 

1.4.2. Benlik Saygısı 

Benlik kavramının bileşenlerinden biri olan benlik saygısı, benliğin duygusal 

yönüdür (Berk, 2013; Kulaksızoğlu, 2004). Benlik saygısı insanın kendine verdiği 

değer derecesidir (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003). Benlik saygısı, 

bireyin kendini değerli görmesi ve sevilmeye değer bir varlık olarak görmesidir 

(Oktan ve Şahin, 2010; Yavuzer, 2003). Yani benlik saygısı, bireyin kendisinden 

hoşnutluk düzeyidir (Seçer, İlbay, Ay & Çiftçi, 2012). 

Benlik saygısı hakkında yerleşen yanlış düşüncelerden biri ‘başkalarının zararı 

pahasına da olsa kendini iyi hissetme hali’dir. Bu düşünce sağlıklı benlik saygısını 

ifade etmediği gibi, bu şekilde davranan bireylerin benlik saygılarının çok düşük 

olduğu ve bu durumu telafi etmek adına bu şekilde davrandığı düşünülebilir 

(Plummer, 2011). Baumeister ve arkadaşlarına (2003) göre, benlik saygısı 

gerçelikten çok algıya dayanır ve bazen insanlar gerçeklikle baş edemediklerinde iyi 

olduklarını düşünmeyi tercih edebilirler. Ve benlik saygısı asla bir amaç 

olmamalıdır,  temelinde ahlaklı davranmak olmalıdır. Çocuklara yapılan yersiz 

övgüler narsizmi körüklemektedir. Çocuğun olumsuz davranışları benlik saygısını 

azaltacağından endişe edilmeden eleştirilebilinmesi gereklidir. 

Plummer’e (2011) göre sağlıklı benlik saygısı 7 temel öğeden oluşmaktadır: 

1. Kendini Tanıma: Kişinin kim olduğu ile ilgili ve toplumdaki yeri 

hakkında bilgi toplamasıdır. Bu süreçte kişi diğer insanlarla farklılıkları ve 

benzerlikleri ile ilgili, bireylerin değişen durumlara göre farklı tepkiler vermesi ile 

ilgili ve kendi hikayesi ile ilgili bilgi toplar. 
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2. Kendisi ve Ötekiler: Birey diğer inşaların düşünce ve haklarına saygı 

duymayı öğrenir ve bu süreçte kendi duygularını tanımayı ve duygularını doğru 

yollarla ifade etmeyi öğrenir. 

3. Kendini Kabul Etme: Kendi gücünün sınırlarını, kendi fiziksel 

özelliklerini bilmesi ve hata yapmanın doğal olduğunu kabul etmesidir. 

4. Kişisel Yeterlilik: Yaşamın zorlukları karşısında mücadele edebilme, 

bu mücadele sırasında duygu ve düşüncelerini gerçeklik üzerinden düzenleyebilme 

ve gerekirse başkalarının düşüncelerini göz ardı edebilmesidir. 

5. Kendini İfade Etme: Bireyin kendini doğru yollarla ifade etmesidir. 

6. Özgüvenli Olma: Beklenmedik durumlarla mücadele edebilmek için 

yeteri kadar güçlü olabilmesidir. 

7. Kendinin Farkında Olma: Bireyin kendini değerlendirebilmesi için 

değişen duygusal ve fiziksel durumların farkında olabilmesidir. 

Adler (2000), Bireysel Psikoloji kuramında insanların dünyaya gelişmek için 

geldiklerinden bahsetmektedir. Bu gelişme isteğine ise üstünlük çabası adını 

vermiştir. Ama insan yeteneklerinin sınırlı olduğunun farkındadır ve bu sınırlılık da 

insanlarda aşağılık kompleksi oluşturmaktadır. Adler’e (2000) göre insan aşağılık 

kompleksinden kurtulmak için üstünlük çabası içindedir. Bu süreç içinde insanın 

yaşadığı zorluklar karşısındaki başarısızlıkları bazen kişinin kendini geri çekmesine 

ve hayal kırıklığı yaşamasına neden olmaktadır. Bazen de kişi daha fazla hırslanarak 

zorlukları aşmaya çalışmasına neden olmaktadır. Bu her iki durumda da bireyin 

çevresindeki insanların (okul, aile, arkadaş vb.) ona karşı tutumları etken olmaktadır. 

Benlik kavramı ile bireyin benlik saygısı arasında önemli bir bağ vardır. Benlik 

saygısı bireyin ruh sağlığını korumak ve onarmak için çok önemlidir (Lian, 2008). 

Bireyin olumlu benlik saygısına sahip olması kişinin akıl sağlığının da olumlu 

olduğunun işaretidir (Kaya, 1997). Yüksek benlik saygısına sahip çocuk, kendisini 

gerçekçi hedefler koyar ve bu hedefe ulaşmak için uygun yollarla mücadele eden 

güçlü biri olarak görürken, düşük benlik saygısına sahip olan çocuk kendisini 

kapasitesinin altında algılayarak baş edebileceği durumlardan bile kaçınma eğilimi 

göstermektedir (Yavuzer, 2003).   

Benlik saygısı bireyin yaşamdan hoşnutluk düzeyini etkilemektedir (Çeçen, 

2008). Bireyin kendisine verdiği değer arttıkça yaşamın zorlukları ile mücadele etme 
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gücü ve psikolojik dayanıklılık düzeyi artmaktadır (Karaırmak ve Siviş- Çetinkaya, 

2011; Sarıkaya, 2015). Aynı zamanda benlik saygısı yüksek olan bireyler travma ve 

şiddete maruz kaldıklarında bu durumla daha kolay baş edebilmektedirler (Salami, 

2010). Tam tersi düşünüldüğünde yaşamın zorlukları ile mücadele etmekte zorlanan 

birey engellenmişlik yaşadığı için saldırganlık davranışı artmaktadır. Bu durum 

bireyin benlik saygısını etkileyeceği düşünülmektedir. Yapılan bir araştırmada benlik 

saygısı azaldıkça saldırganlık düzeyi artmaktadır (Çetin, 2015). 

1.4.3 Benlik Saygısını Etkileyen Faktörler 

Benlik saygısı doğuştan gelen bir özellik değildir. Doğum itibari ile benlik 

kavramı gelişmeye başlar ve bu gelişim tüm yaşam boyunca devam eder. Bu süreçte 

bireyin benlik saygısı çevreden büyük oranda etkilenir. Çocuğun çevreden algıladığı 

sosyal desteğin benlik saygısının gelişmesinde çok önemli bir rolü vardır (İkiz, 

Çakar, 2010). Çocuğun çevresindeki insanların çocuğun benliği hakkında verdiği 

geribildirimler çocuğun benlik saygısını etkilemektedir (Yaratan ve Yücesoylu, 

2010). Aynı zamanda ebeveynlerin benlik saygısı düzeyi çocuklara model olma 

konusundan dolayı önemlidir (Dilek, 2007). 

Çocuğun çevresindeki önemli kişilerin başında hiç şüphesiz ailesi gelmektedir 

(Yavuzer, 2004). Çocuğun benlik kavramının oluşmasında aile çok önemli bir 

etkendir. Çünkü çocuk kendisine ilişkin yargılarını çevre aracılığıyla oluşturur. 

Çevredeki insanlar çocuğu olumlu değerlendirirse olumlu benlik algısı oluşur, 

olumsuz değerlendirirlerse de olumsuz benlik algısı oluşur. Olumsuz benlik algısı ise 

çocuğun benlik saygısının düşmesine sebep olur (Kaya, 1997). Lian (2008) yaptığı 

araştırmada algılanan sosyal destek ve aile işlevi ile bireyin benlik saygısı arasında 

anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yapılan başka bir 

araştırmada üniversitede gençler için aile desteği benlik saygısını yükseltmede 

önemini korumaya devam etmektedir (Roman, Cuestas & Fenollar, 2008). 

Ailedeki çocuk yetiştirme tutumları çocuğun benlik saygısını etkilemektedir ve 

demokratik aile tutumu ile yetiştirilen çocukların benlik saygısı daha yüksektir.  

(Ceylan, 2013; Dönmez, 1985; Erbil, Divan ve Önder, 2006; Ersoy, 2013; Karaırmak 

ve Siviş-Çetinkaya, 2011; Şahin, 2015; Yücel, 2013).  
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Aileden algılanan ebeveyn kontrol tarzı da benlik saygısının da etkilediği 

görülmektedir. Ebeveynlik tarzları boyutlu yaklaşımına göre genel olarak 3 

ebeveynlik tarzı vardır: 1). Sevgi, çocukla ilişkisinde çocuğa destekleyici 

davranılması, 2).Davranışsal kontrol, yani katı ve tutarlı disiplin yoluyla çocuğun 

davranışlarının düzenlenmesi (örneğin; çevreyi sınırlandırmak, olgunluk beklentisi 

ve izleme), 3). Psikolojik kontrol; yani çocuğun davranış duyguları üzerinden kontrol 

ederek, etkilemeye çalışılması (örneğin suçluluk hissettirme) (Zarra-Nezhad, Aunola, 

Kiuru, Mullola & Moazami-Goodarz, 2015). Yapılan bir araştırmada ailenin 

psikolojik kontrol tarzını kullanması çocuğun benlik saygısını düşürmektedir 

(Kındap, Sayıl ve Kumru, 2008).  

Ebeveynlerin boşanmış olan çocukların benlik saygıları konusunda yapılan 

araştırmalara bakıldığında ebeveyni birlikte olan çocukların boşanmış olanlara göre 

benlik saygısının daha yüksek olduğu görülmüştür (Sarıkaya, 2015). Aslında bu 

süreçte çocuğu etkileyen şey, boşanma kavramından çok boşandıktan sonra çocuğun 

ebeveynleri ile olan ilişkileridir. Güler’e (2014) göre boşanmış ailede çocuğun 

birlikte yaşadığı anne ya da babası ile olan ilişkisinde kabul düzeyi arttıkça benlik 

saygısı yükselmekte ve depresyon düzeyi düşmektedir. Başka bir araştırmada benzer 

sonuçlara ulaşılmış ve parçalanmış aileye sahip çocuğun annesi tarafından kabul 

algısı arttıkça benlik saygısının arttığı görülmüştür (Kayadibi, 2015).  

Çocuğun benlik saygısını etkileyen çevrede ailenin yanı sıra okul da yer 

almaktadır. Birey hayatının önemli bir kısmını okulda geçirmektedir. Hiç şüphesiz 

öğretmenlerin çocuklara yaklaşım tarzları, kişilik özellikleri ve destekleyici olup 

olmaması çocukların benlik saygılarını geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır 

(Veselska, Geckova, Gajdosova, Orosova, Dijk & Reijneveld, 2009). Çocukların 

okulda sergiledikleri akademik performans benlik saygıları üzerinde etkilidir. Bunun 

için öğretmenlerin öğrencilere ulaşabilecekleri hedefler koyarak başardıklarını 

görmelerini sağlamaları gerekir (Roman, Cuestas & Fenollar, 2008). 

Öğretmenlerin deneyim süreleri, özyeterlik algıları benlik saygılarını 

etkilemektedir (Türedi, 2015). Öğretmenlerin öğrenciler için önemli birer rol model 

oldukları düşünülürse, öğretmenlerin benlik saygılarının yüksek veya düşük olması 

öğrencilerin benlik saygılarını etkileyecektir. Yapılan bir araştırmada öğretmen 

adaylarının benlik saygılarını arttırmak için grupla psikolojik danışma uygulanmış ve 
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danışmaya katılan öğretmen adayları ile katılmayan öğretmen adaylarının benlik 

değeri puanları arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür (Arıcak, 1999).  

Öğretmen yaklaşımlarının yanı sıra okulda akranlarla kurulan ilişki düzeyleri 

çocuğun benlik saygısını etkilemektedir. Örneğin akranlarından gördüğü zorbalığın 

türü ne olursa olsun çocuğun benlik saygısının düşmesine neden olmaktadır 

(Salmivalli, Kaukiainen, Kaistaniemi & Lagerspetz, 1999; Kapçı, 2004.). 

Benlik saygısını etkileyen etmenlerden diğeri de kültürdür. Çocuğun içinde 

yaşadığı kültürün toplulukçu ya da bireyci olması, içinde yaşadığı kültürün değerleri 

çocuğun benlik saygısını etkilemektedir (Berk, 2013). Aynı zamanda kültürlerde 

cinsiyetlere ilişkin kalıp yargıların benlik saygısı üzerinde etkisi vardır (Berk,2013). 

Bu duruma verilebilecek en iyi örnek popüler kültürdür. Popüler kültür genç kızların 

fiziksel özelliklerine ilişkin belirlediği normlar kız ergenlerin benlik saygılarını 

etkilemektedir. Yapılan bir çalışmada kız ergenlerin beden imajı ile benlik saygıları 

arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (Oktan & Şahin, 2010). Başka bir araştırmada 

üniversite öğrencilerinin beden memnuniyet düzeyleri ile benlik saygıları arasında 

anlamlı pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Aynı araştırmada erkeklerin beden 

memnuniyet düzeylerinin kızlarınkinden daha yüksek olduğu görülmüştür (Sel, 

2016). 

Yapılan bazı araştırmalarda kızların benlik saygılarının erkeklere göre daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Hamarata, 2004; Altıok, Ek ve Koruklu, 2010; 

Karataş, 2012; Türedi, 2015). Başka bir araştırmada ise bunun tam tersi olarak 

erkeklerin benlik saygısının kızlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(Sarıkaya, 2015). Yapılan bir araştırmada da cinsiyet ve benlik saygısı arasında 

herhangi bir ilişki bulunmamıştır (Lian, 2008). 

Benlik saygısını etkileyen etmenler arasında çocuğun sosyo-ekonomik düzeyi 

de vardır. Veselska ve arkadaşlarına (2009) göre düşük sosyo-ekonomik seviye ve 

düşük benlik saygısı arasında anlamlı ilişki vardır. Yapılan bir araştırmaya göre 

maddi yetersizlik yaşayanların yaşamayanlara göre benlik saygısı daha düşüktür 

(Altıok, Ek ve Koruklu, 2010). Başka bir çalışmada algılanan ekonomik durumun 

benlik saygısı üzerinde etkili olduğu görülmüştür (Ceylan, 2013). Benzer sonuçlara 

ulaşılan başka bir araştırmada sosyo-ekonomik durumunu düşük olarak algılayan 
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çocukların orta olarak algılayanlara göre benlik saygılarının daha düşük olduğu 

görülmüştür (Sarıkaya, 2015). Anne ve babanın eğitim düzeyi de çocuğun benlik 

saygısını etkilemektedir. Yapılan araştırmalara göre ebeveynlerin eğitim düzeyi 

arttıkça çocuğun benlik saygısı yükselmektedir (Dilek, 2007; Ünlü, 2015; Biçkur, 

2015). 

Benlik saygısı kişilik özelliklerini de etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda 

benlik saygısı ile utangaçlık (Hamarata & Demirbaş, 2009), sosyal kaygı (Yelsma & 

Yelsma, 1998; Gümüş, 2006), atılganlık becerileri (Yılmaz & Ekinci, 2001), 

iyimserlik (Parmaksız & Avşaroğlu, 2012), yalnızlık (Güloğlu ve Karaırmak, 2012), 

depresyon (Workman & Beer, 1989; Ersoy, 2013), içten denetimli (Dönmez, 1985) 

aralarında ilişki olduğu görülmüştür. Benlik saygısının yüksek olması sadece ruh 

sağlığının garantisi değildir. Aynı zamanda diğer insanlarla etkileşimde hayati rol 

oynamaktadır (Turnage, Hong, Stevenson & Edwards, 2012). 

Sonuç olarak benlik saygısı, bireyin kendine verdiği önem derecesi olmakla 

birlikte bireyin benlik saygısını bireyin sosyal çevresi (aile, öğretmenler, arkadaşlar), 

bireyin içinde yaşadığı kültür, bireyin sosyo-ekonomik düzeyi ve bireyin kişilik 

yapısının etkilemekte olduğu söylenebilmektedir. Özellikle çevre faktörünün bireyin 

sağlıklı benlik saygısına sahip olabilmesindeki önemi göz önüne alındığında bu 

konuda ailelerin ve öğretmenlerin çocuğun sağlıklı benlik kavramı geliştirmesi 

konusunda duyarlı davranmaları gerektiği söylenebilir. 

1.5. Araştırmanın Amacı 

Çocuklar, ilkokula ve okulöncesi kuruma başladıkları andan itibaren, ailesi ve 

öğretmenleri tarafından çocukların okula ve arkadaşlarına uyum sağlamaları 

beklenmektedir. Sosyal ortama uyum sağlayamayan çocukların benlik saygıları da 

olumsuz etkilenmektedir (Ayvalı, 2012).  

Alanyazındaki çalışmalar göz önüne alındığında, okula erken başlayan ve geç 

başlayan çocuklar arasında gelişimsel farklılıklar olması beklenmektedir (Huges, 

Pinkerton & Plewis, 1979; Langer, Kalk &Searls, 1984; Crosser, 1991;  Datar, 2006; 

Kawaguchi, 2011; Merter, Şekerci, & Bozkurt, 2013; Durna, 2014; Kahramanoğlu, 

Tiryaki, & Canpolat, 2014; Bayat, 2015 ). Gelişimin bir bütün olduğu ilkesini göz 

önüne alındığında; erken başlayan çocuklar, geç başlayan çocuklardan herhangi bir 
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gelişim alanında geri kaldığında bu durum diğer gelişim alanlarını da etkileyecektir. 

Bu durumun, aynı sınıfta ortalama 9-12 aylık fark olan çocuklar arasında, erken 

başlayan çocukların sosyal uyum düzeyleri ve benlik saygı düzeyleri açısından 

dezavantaj olacağı düşünülmektedir. Bu dezavantajın ortaokul dönemine aktarılıp 

aktarılmadığı ise merak edilmektedir. Araştırmada temel amaç, ilkokula başlama 

yaşının 5. Sınıfta sosyal uyum becerileri ve benlik saygısı üzerindeki etkilerini 

araştırmaktır. Diğer bir amaç da öğrencilerin benlik saygıları ve sosyal uyum 

düzeylerine bazı demografik değişkenlerin etkilerini incelemektir. 

1.6. Araştırmanın Önemi 

Gelişimin sürekliliği ilkesi göz önüne alındığında, okula erken başlama çocuk 

için dezavantaj olarak görülürse, başlangıçtaki bu durum çocuğun okul yaşamının 

büyük kısmını etkileyeceği düşünülmektedir  

Bireyin benlik saygısı çevresinden aldığı geri bildirimlere göre geliştiği göz 

önünde bulundurulursa okula başlama yaşının oluşturduğu dez avantaj bireyin bu 

süreçte aldığı geribildirimleri etkileyeceği ve dolayısıyla benlik saygısını olumsuz 

etkileyeceği düşünülmektedir. 

Yaşıtlarına göre okula erken başlayan çocuk, sınıf arkadaşlarına uyum 

sağlayamadığında çocuğun sosyal yaşantısında girişkenliğini etkileyebileceği ya da 

tam tersi saldırganlık geliştirebileceği düşünülmektedir. Bu sebeple sosyal uyum 

konusunun ayrı bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir. 

Alanyazında okula başlama yaşının etkileri konusunda ağırlıklı olarak 1. Sınıf 

öğrencileri ile araştırmalar yapılmış olmasına karşın, son çocukluktan ön ergenliğe 

geçiş sürecinde ya da somut işlemler döneminden formel işlemler dönemine geçiş 

sürecinde sosyal uyum ve benlik saygısı konularında yapılmış bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. Bu çalışma ile alanyazına bu anlamda yeni bir bakış açısı 

kazandırılacağı düşünülmektedir. 

1.6.1 Kavram ve Terimler 

İlkokula Başlama Yaşı: Çocuğun ilkokula gidebilmesi için doldurması ön koşul 

olan yaş aralığıdır. 

Gelişim: Bireyin döllenmeden ölümüne dek geçirdiği değişimlerin bütünüdür. 
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Sosyal Uyum: Bireyin içinde bulunduğu çevreye uyum sağlamasıdır. 

Benlik Saygısı: Bireyin kendine ve kişiliğine ilişkin yaptığı değerlendirme 

sonucunda kendisine verdiği önem derecesidir 

1.6.2 Hipotezler 

1). 60-66 ay arasında 1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencileri ile 67 ay ve üzerinde 

1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencilerinin öğretmen tercihli sosyal davranış puanları 

(öğretmenin gözüyle öğrencinin akranları arasındaki davranışlarından empati, işbirliği 

ve özdenetim davranışları) arasında anlamlı bir fark vardır. 

2). 60-66 ay arasında 1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencileri ile 67 ay ve üzerinde 

1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencilerinin akran tercihli (öğrencinin serbest oyun 

zamanında akranlarına yönelik davranışları ) sosyal davranış puanları arasında anlamlı 

bir fark vardır. 

3). 60-66 ay arasında 1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencileri ile 67 ay ve üzerinde 

1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencilerinin okula uyum puanları (öğretmenin gözünde 

öğrencinin eğitim ortamına ilişkin sosyal davranışları) arasında anlamlı bir fark vardır. 

4). 60-66 ay arasında 1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencileri ile 67 ay ve üzerinde 

1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal uyum düzeyleri arasında anlamlı bir 

fark vardır. 

5) 60-66 ay arasında 1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencileri ile 67 ay ve üzerinde 

1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri arasında anlamlı bir 

fark vardır. 

6). Öğrencilerin benlik saygıları ile öğretmen tercihli sosyal davranışları 

(öğretmenin gözüyle öğrencinin akranları arasındaki davranışlarından empati, işbirliği 

ve özdenetim davranışları) arasında ilişki vardır. 

7). Öğrencilerin benlik saygıları ile akran tercihli sosyal davranışları (öğrencinin 

serbest oyun zamanında akranlarına yönelik davranışları) arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 
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8). Öğrencilerin benlik saygıları ile okula uyum puanları (öğretmenin gözünde 

öğrencinin eğitim ortamına ilişkin sosyal davranışları) arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

9). Öğrencilerin benlik saygıları ile sosyal uyum düzeyleri arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

10). Öğrencilerin sosyal uyum düzeyleri ile sosyo-demografik değişkenler 

arasında anlamlı bir fark vardır. 

11). Öğrencilerin benlik saygıları ile sosyo-demografik değişkenler arasında 

anlamlı bir fark vardır. 

1.6.3 Araştırma Soruları 

1). 60-66 ay arasında 1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencileri ile 67 ay ve üzerinde 

1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencilerinin öğretmen tercihli sosyal davranış (öğretmenin 

gözüyle öğrencinin akranları arasındaki davranışlarından empati, işbirliği ve 

özdenetim davranışları) puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2). 60-66 ay arasında 1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencileri ile 67 ay ve üzerinde 

1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencilerinin akran tercihli sosyal davranış (öğrencinin 

serbest oyun zamanında akranlarına yönelik davranışları) puanları arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 

3). 60-66 ay arasında 1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencileri ile 67 ay ve üzerinde 

1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencilerinin okula uyum puanları (öğretmenin gözünde 

öğrencinin eğitim ortamına ilişkin sosyal davranışları) arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

4). 60-66 ay arasında 1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencileri ile 67 ay ve üzerinde 

1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal uyum düzeyleri arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 

5) 60-66 ay arasında 1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencileri ile 67 ay ve üzerinde 

1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 
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6). Öğrencilerin benlik saygıları ile öğretmen tercihli sosyal davranışları 

(öğretmenin gözüyle öğrencinin akranları arasındaki davranışlarından empati, işbirliği 

ve özdenetim davranışları) arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

7). Öğrencilerin benlik saygıları ile akran tercihli sosyal davranışları (öğrencinin 

serbest oyun zamanında akranlarına yönelik davranışları) arasında anlamlı bir ilişki 

var mıdır? 

8). Öğrencilerin benlik saygıları ile okula uyum puanları (öğretmenin gözünde 

öğrencinin eğitim ortamına ilişkin sosyal davranışları) arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

9). Öğrencilerin benlik saygıları ile sosyal uyum düzeyleri arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır? 

10). Öğrencilerin sosyal uyum düzeyleri ile sosyo-demografik değişkenler 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

11). Öğrencilerin benlik saygıları ile sosyo-demografik değişkenler arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

1.7. Araştırmanın Sınırlılıkları 

1). Araştırmanın örneklemi İstanbul’un Kartal ilçesi ile sınırlıdır. 

2). Araştırmanın örneklemi 5. Sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. 

3). Araştırmada kullanılan Walker- McCannel Sosyal Yeterlik ve Okula Uyum 

Ölçeği öğretmen gözlemi ile doldurulmaktadır. Araştırma verilerinin sadece öğretmen 

gözlemine dayanması araştırmayı sınırlandırmaktadır. 

4).Araştırmanın kesitsel olması araştırmayı sınırlandırmaktadır. 

 

 

 

 

 



35 
 
 

 

 

 

2. YÖNTEM 

 

2.1 Evren ve Örneklem 

2.1.1 Araştırmanın Evreni: Araştırmanın evrenini İstanbul’daki tüm 5. Sınıf 

öğrencilerinden 1. Sınıfa 60- 66 ay arasında başlayanlar ile 67 ay üzerinde 

başlayanlar oluşturmaktadır. 

2.1.2 Araştırmanın Örneklemi: İstanbul’un Kartal ilçesindeki tüm 5 sınıf 

öğrencileri doğum tarihlerine göre iki gruba ayrıldıktan sonra, her iki alt grubun 

içinden rastgele yöntemle seçilen öğrenciler de araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Bu süreçte oranlı eleman örnekleme yöntemi kullanılmıştır 

(Karasar, 2014). 

Oranlı eleman örnekleme yönteminde evrendeki tüm elemanlar ortak 

özelliklerine göre alt evrene ayrılır. Bu ayrılan alt evrendeki tüm elemanların hepsi 

eşit olarak seçilme şansına sahip olur. Her bir alt evrenden alınacak miktar, o alt 

everenin bütün evren içindeki oranı kadar alınarak örneklemin evreni temsil düzeyi 

güvence altına alınmış olur (Karasar, 2014).  

2.2 Veri Toplama Araçları 

2.2.1 Bilgi ve Onay Formu: Araştırmaya katılan öğrencilerin velileri için 

yapılan çalışma ile ilgili bilgilendirilmesini ve velilerin onayları doğrultusunda 

çalışmanın yapılması için onay formu hazırlanmıştır. 

2.2.2 Sosyo-demografik Bilgi Formu: Öğrencinin demografik özellikleri 

hakkında bilgi edinmek amacıyla demografik bilgi formu oluşturulmuştur. 

2.2.3 Walker-McConnell Sosyal Yeterlik ve Okul Uyum Ölçeği (WMC- 

SYOUÖ): Ölçek, Walker ile McConnel (1995) tarafından ergenler ve ilköğretim 

öğrencilerinin sosyal uyum becerilerini ölçmek için iki ayrı format olarak 



36 
 
 

geliştirilmiştir (Akt. Aysan ve Uz Baş, 2004). İlköğretim öğrencilerine yönelik olarak 

hazırlanan Walker-McConnell Sosyal Yeterlik ve Okul Uyum Ölçeği ilköğretim 

versiyonu, 5’li likert tipindedir 3 alt ölçekten oluşmaktadır. Bu alt ölçekler, öğretmen 

tercihli sosyal davranış, akran tercihli sosyal davranış ve okula uyum davranışlarıdır 

(Aysan ve Uz Baş, 2004). Öğretmen tercihli sosyal davranış alt ölçeğinde, 

öğretmenin gözüyle öğrencinin akranları arasındaki davranışlarından empati, işbirliği 

ve özdenetim davranışlarını ölçmektedir. Akran tercihli sosyal davranış alt ölçeğinde, 

öğrencinin serbest oyun zamanında akranlarına yönelik davranışları ölçülmektedir. 

Okula uyum davranışları alt ölçeğinde ise öğretmenin gözünde öğrencinin eğitim 

ortamına ilişkin sosyal davranışlarını ölçmektedir (Uz Baş, 2003). 

Ölçeğin standartizasyon çalışmaları ABD’nin 4 eyaletinden 2000 öğrenci ile 

yapılmıştır. Her bir maddenin puanı 1-5 aralığında olup tüm maddelerin puanlarının 

toplamı ile ölçeğin toplam puanı elde edilmektedir (Uz Baş, 2003).  

Walker -McConnel (1995) ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin yaptığı çalışmada, 

Crombach Alfa katsayısını Öğretmen Tercihli Sosyal Davranış alt ölçeğinde .96, 

Akran Tercihli Sosyal Davranış Alt Ölçeğinde .95, Okula Uyum alt ölçeğinde .96 ve 

ölçeğin toplamında .97 olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Akt. Kabasakal ve Çelik, 

2010). 

Ölçeğin Türkiye’deki geçerlik güvenilik çalışması Uz Baş (2003) tarafından 

yapılan çalışmada ölçeğin Crombach Alfa iç tutarlılık katsayıları Öğretmen tercihli 

sosyal davranış alt ölçeğinde r =.80, akran tercihli sosyal davranış alt ölçeğinde r = 

.85, okula uyum davranışı alt ölçeğinde r = .87 ve toplam iç tutarlılık katsayısı ise r = 

.85 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ölçekteki sosyo-demografik bilgi kısmında ad soyadı bilgisi yer aldığından 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü araştırma komisyonu tarafından çıkarılması 

istenmiş ve ölçekteki bu kısım çıkarıldıktan sonra komisyon tarafından 

onaylanmıştır. 

1.2.4 Coopersmith Özsaygı Envanteri: Ölçek, Stanley Coopersmith (1986) 

tarafından geliştirildikten sonra, yapılan revize çalışmalarından sonra 3 formu 

geliştirilmiştir. (Yetişkin Formu, Okul Formu ve Okul Kısa Formu) Araştırmada 

Coopersmith Öz Saygı Envanteri Okul Kısa Formu kullanılacaktır. Okul Kısa Formu 



37 
 
 

25 maddeden oluşmaktadır. Alt ölçekleri olmadığı için genel bir puan elde 

edilmektedir. Ölçek soruları evet hayır diye cevaplanmakta ve her maddenin 4 puanı 

vardır ve ölçekten toplam 100 puan elde edilmektedir. (Akt. Pişkin, 1996). 

Ölçeğin Türkçe’ye çevirisini ve geçerlik güvenirlik çalışmasını ilk olarak 

Özoğul (1998) yapmış, daha sonra Coopersmith Özsaygı Envanterinin geçerlik 

güvenirlik çalışması Gürçay (1989) tarafından yapılmıştır (Akt. Pişkin, 1997). Ancak 

yukarda bahsedilen her iki araştırmacı da ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını 

ilköğretim öğrencilerine uyguladığı ve lise öğrencileriyle uygulama yapılarak 

geçerlik güvenirlik çalışmalarının yapılması gerektiği düşüncesi ile Pişkin (1997), 

151 İngiliz ve 315 Türk öğrenciye uygulayarak ölçeğin geçerlik güvenirlik 

çalışmalarını yapmıştır. 

Ölçeğin uygulama izni için başvurulan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

araştırma komisyonunda, ölçeğin 16. maddesinde  (Pek çok kere evden kaçmayı 

(başımı alıp gitmeyi) düşündüğüm olmuştur) yer alan evden kaçma ve başını alıp 

gitme ifadelerinin değiştirilmesi istenildiğinden, 16. madde ‘Pek çok kere evden 

uzaklaşmayı düşündüğüm olmuştur’ şeklinde değiştirilmiştir ve yapılan değişiklikten 

sonra komisyon tarafından araştırma izni verilmiştir. 

 

2.3 İşlem 

Araştırma için, İstanbul’un Kartal İçesindeki tüm ortaokullardaki 5. Sınıf 

öğrenci sayısı belirlenmesi ve örneklem grubunun oluşturulması için, İstanbul İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin alınmıştır. Okulların müdürleri ile görüşülüp izin 

alındıktan sonra, öğrencilerin okul numaralı doğum tarihlerinin listesi alınmıştır. 

Öğrenciler doğum tarihlerine göre 2 gruba ayrılmıştır. Rastgele yöntemle, örneklem 

grubuna öğrenci seçilmiştir. Buna göre araştırmanın örneklemine 60-66 aylık 1. 

Sınıfa başlamış olan 639 öğrenciden okul numarası tek sayı olan 323 5. sınıf 

öğrencisi ile 67 ve daha üstü aylık 1. Sınıfa başlamış olan 5157 öğrenciden okul 

numarası 5 ve 5’in katı olan 923 5. Sınıf öğrencisi seçilmiştir. (Toplam 1309 öğrenci) 

Ölçeğin uygulanacağı öğrencilerin bulundukları okuldaki okul rehber 

öğretmenleri ile görüşülerek, araştırmanın amacı ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Ölçekler, öğrencilere bire bir uygulanılacağı için okul rehber öğretmenleri 
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aracılığıyla öğrenci velilerine onay formları gönderilmiştir. 1309 Form gönderilmiş 

ve 436 veli öğrencisinin araştırmaya katılmasını kabul etmiştir. Araştırmaya 

katılmayı kabul eden velilerin çocuklarının öğretmenlerine Walker-McConnell 

Sosyal Yeterlik ve Okul Uyum Ölçeği uygulanacağı için öğretmenlere ölçek ile ilgili 

bilgi verilmiştir. Daha sonra, ilgili okullarda araştırmacı tarafından öğrencilere 

Coopersmith Özsaygı Envanteri ve öğrencilerin öğretmenlerine Walker-McConnell 

Sosyal Yeterlik ve Okul Uyum Ölçeği uygulanmıştır. Uygulanan ölçekler 

toplandıktan sonra uygulamadan toplanan veriler Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) versiyon 15 programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

1.3.1. Verilerin İstatistiksel Analizi: Çalışmadan elde edilen bulgular 

incelenirken Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versiyon 15 programı 

kullanılmıştır.  

 Araştırma verileri değerlendirilirken, tanımlayıcı istatistiksel analiz yapılarak 

Frekans, Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma kullanılmıştır.  

1.sınıfa erken başlayan ve geç başlayan grupların ölçek puanları (öğretmen 

tercihli sosyal davranış puanı, akran tercihli sosyal davranış puanı, okula uyum puanı 

ve benlik saygısı puanı) arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılırken 

Bağımsız Örneklem T-Testi (İndepented- Samples T-Test) kullanılmıştır. 

Öğrencilerin benlik saygısı puanları ile sosyal uyum ölçeği alt ölçekleri 

puanları ve toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığına bakılırken, Pearson 

Korelasyon Analizi yapılmıştır. 

Öğrencilerin benlik saygısı puanları ve sosyal uyum puanları ile sosyo-

demografik değişkenler arasındaki ilişkiye bakılırken Bağımsız Örneklem T- Testi 

(İndepented- Samples T-Test) ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. 
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3.BULGULAR 

 

Bu bölümde, araştırma hipotezlerinin test edilebilmesi için ölçekler aracılığı ile 

katılımcılardan toplanan bilgilerin analizinden elde edilen bulgular yer almaktadır. 

3.1. Sosyo-Demografik Özellikler 

Tablo-1.1 Demografik Özellikler 

  N % 

Okula Başlama Yaşı 60-66 Ay 97 22,7 

 67 Ay ve Üzeri 339 77,8 

Cinsiyet Kız 219 50,2 

 Erkek 217 49,8 

Annenin Eğitim Derecesi Okuma Yazma Bilmeyen 20 4,6 

 İlkokul 134 30,7 

 Ortaokul 104 23,9 

 Lise 122 28 

 Üniversite ve Üzeri 56 12,8 

Babanın Eğitim Derecesi Okuma Yazma Bilmeyen 18 4,1 

 İlkokul 86 19,7 

 Ortaokul 100 22,9 

 Lise 158 36,2 

 Üniversite ve Üzeri 74 17 

Kardeş Sayısı 0 49 11,2 

 1 213 48,2 

 2 111 25,5 

 3 49 11,3 

 4 ve daha üstü 14 2,6 

Anne ve Baba Birlikte mi? Evet 397 90,8 

 Hayır 39 8,9 

Okul Öncesi Eğitim Durumu  Evet 248 56,9 

 Hayır  188 43,1 

İlkokulda Öğretmen Değişikliği Evet 182 22,2 

 Hayır 254 77,8 
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 Öğrencilerin 219’u (% 50,2) kız, 217’si (% 49,8) erkektir. 97’si (% 22,7) 1. 

sınıfa 60-66 aylıkken başlamış, 339’u  (% 77,8) 1. sınıfa  66 aydan daha büyük 

yaşta başlamışlardır. 

 Öğrencilerin annelerinin 20’sinin (% 4,6) okuma yazma bilmediği, 134’ünün 

(%30,7) ilkokul mezunu olduğu, 104’ünün (% 23,9) ortaokul mezunu olduğu, 

122’sinin (%28) lise mezunu olduğu ve 56’sının (%12,8) eğitim derecelerinin lisans 

(üniversite) ve üstü olduğu görülmüştür. 

 Öğrencilerin babalarının 18’inin (% 4,1) okuma yazma bilmediği, 86’sının 

(%19,7) ilkokul mezunu olduğu, 100’ünün (% 22,9) ortaokul mezunu olduğu, 

158’inin (%36,2) lise mezunu olduğunu ve 74’ünün (%17) eğitim derecelerinin 

lisans (üniversite) ve üstü olduğu görülmüştür. 

 Öğrencilerin 49’unun (%11,2) tek çocuk olduğu, 213’ünün (%48,2) 1 kardeşi 

olduğu, 111’inin (%25,5) 2 kardeşi olduğu, 49’unun (%11,3) 3 kardeşi olduğu ve 

14’ünün (% 2,6) 4 ve daha fazla kardeşi olduğu görülmüştür.  

 Öğrencilerin 396’sının (% 90,8) anne babası birlikte olduğu, 39’unun (% 8,9) 

ise anne babasının ayrı olduğu görülmüştür.  

 Öğrencilerin 248’inin (% 56,9) okul öncesi eğitim aldığı, 188’sinin (% 43,1) 

okul öncesi eğitim almadığı, 182’sinin, (% 22,2) ilkokulda öğretmen değişikliği 

yaşadığı, 254’ünün (% 77,8) ise ilkokulda öğretmeninin değişmediği görülmüştür. 

 

 3.2. 60-66 Ay Arasında ve 67 ve ay Üzerinde 1. Sınıfa Başlamış 5. Sınıf 

Öğrencilerinin Sosyal Uyum Düzeylerine İlişkin Bulgular 

 60-66 ay ile 67 ve üzerinde 1. sınıfa başlamış 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal 

uyum düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığına bakılırken bağımsız 

örneklem T Testi yapılmıştır. Aşağıda 1. Sınıfa 60-66 aylık ile 67 ay ve daha 

üzerinde 1. Sınıfa başlamış olan öğrencilerin sırası ile Walker McConnell Sosyal 

Uyum Ölçeğinin alt ölçekleri olan öğretmen tercihli sosyal davranış puanları, akran 

tercihli sosyal davranış puanları, okula uyum puanları ve toplam sosyal uyum 

puanlarının Bağımsız Örneklem T Testi sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 1.2. 60-66 Ay Arasında ve 67 ve ay Üzerinde 1. Sınıfa Başlamış 5. 

Sınıf Öğrencilerinin Öğretmen Tercihli Sosyal Davranış Puanlarının Bağımsız 

Örneklem T- Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

60-66 Ay 97 57,6907 14,03371 ,360 

67 Ay ve Üzeri 339 56,1563 14,69298  

 

 Araştırmaya katılan öğrencilerden 60- 66 ay arasında 1. Sınıfa başlamış 

olanlar ile 67 ay ve üzerinde 1. Sınıfa başlamış olanların, öğretmen tercihli sosyal 

davranış puanları arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini 

yapmak için, Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. ( p = 0,36 > .05) 

Tablo 1.3. 60-66 Ay Arasında ve 67 ve ay Üzerinde 1. Sınıfa Başlamış 5. 

Sınıf Öğrencilerinin Akran Tercihli Sosyal Davranış Puanlarının Bağımsız 

Örneklem T- Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

60-66 Ay 97 65,8660 16,70181 ,584 

67 Ay ve Üzeri 339 64,7876 17,19301  

 

 Araştırmaya katılan öğrencilerden 60- 66 ay arasında 1. Sınıfa başlamış 

olanlar ile 67 ay ve üzerinde 1. Sınıfa başlamış olanların, akran tercihli sosyal 

davranış puanları arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini 

yapmak için, Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. ( p = 0,58 > .05) 

Tablo 1.4. 60-66 Ay Arasında ve 67 ve ay Üzerinde 1. Sınıfa Başlamış 5. 

Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Puanlarının Bağımsız Örneklem T- Testi 

Sonuçları 

 N Ort Ss P 

60-66 Ay 97 32,8660 9,67883 ,742 

67 Ay ve Üzeri 339 32,4897 10,00218  
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 Araştırmaya katılan öğrencilerden 60- 66 ay arasında 1. Sınıfa başlamış 

olanlar ile 67 ay ve üzerinde 1. Sınıfa başlamış olanların, okula uyum puanları 

arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini yapmak için, 

Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. ( p = 0,74 > .05) 

Tablo 1.5. 60-66 Ay Arasında ve 67 ve ay Üzerinde 1. Sınıfa Başlamış 5. 

Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Uyum Düzeylerinin Bağımsız Örneklem T- Testi 

Sonuçları 

 N Ort Ss P 

60-66 Ay 97 156,4227 38,71526 ,514 

67 Ay ve Üzeri 339 153,4346 40,07941  

 

 Araştırmaya katılan öğrencilerden 60- 66 ay arasında 1. Sınıfa başlamış 

olanlar ile 67 ay ve üzerinde 1. Sınıfa başlamış olanların, sosyal uyum düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini yapmak için, 

Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. ( p = 0,51 > .05) 

 3.3. 60-66 Ay Arasında ve 67 ve ay Üzerinde 1. Sınıfa Başlamış 5. Sınıf 

Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerine İlişkin Bulgular 

 60- 66 ay arasında ve 67 ay ve üzerinde 1. Sınıfa başlamış 5. Sınıf 

öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma olup 

olmadığına bakılırken Bağımsız Örneklem T Testi yapılmıştır. 

Tablo 1.6. 60-66 Ay Arasında ve 67 ve ay Üzerinde 1. Sınıfa Başlamış 5. 

Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Toplam Puanlarının Bağımsız Örneklem T- 

Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

60-66 Ay 97 70,5979 16,74357 ,302 

67 Ay ve Üzeri 339 73,6342 17,23014  

 

 Araştırmaya katılan öğrencilerden 60- 66 ay arasında 1. Sınıfa başlamış 

olanlar ile 67 ay ve üzerinde 1. Sınıfa başlamış olanların, benlik saygısı toplam 
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puanları arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini yapmak 

için, Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. ( p = 0,302 > .05) 

 

3.4. Sosyal Uyum İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkiye Dair Bulgular 

 Öğrencilerin benlik saygısı ve sosyal uyum düzeyleri arasında ilişkiye 

bakılırken Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. 

Tablo 1.7 Öğrencilerinin Benlik Saygısı ile Öğretmen Tercihli Sosyal 

Davranış İlişkisine İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları 

 N Ort. Ss R P 

Benlik Saygısı 436 56,4977 14,54703 ,232** ,000* 

Öğretmen 

Tercihli Sosyal 

Davranış 

436 72,1812 17,12501   

  

Benlik saygısı toplam puanı ve öğretmen tercihli sosyal davranış puanı 

(öğretmenin gözüyle öğrencinin akranları arasındaki davranışlarından empati, 

işbirliği ve özdenetim davranışları) arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson 

Korelasyon Analizi yapılmış ve benlik saygısı ile öğretmen tercihli sosyal davranış 

arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. (p = ,000*< .05, r=.232**) 

Yani öğrencilerin benlik saygısı puanları arttıkça öğretmen tercihli sosyal davranış 

puanları artmaktadır. 

Tablo 1.8 Öğrencilerinin Benlik Saygısı ile Akran Tercihli Sosyal Davranış 

İlişkisine İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları 

 N Ort. Ss R P 

Benlik Saygısı 436 72,1812 17,12501 ,268** ,000* 

Akran Tercihli Sosyal Davranış 436 65,0275 17,07183   

 

 Benlik saygısı toplam puanı ve akran tercihli sosyal davranış puanı 

(öğrencinin serbest oyun zamanında akranlarına yönelik davranışları) arasındaki 

ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon Analizi yapılmış ve benlik saygısı ile 
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akran tercihli sosyal davranış arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu 

görülmüştür. (p = ,000*< .05, r=.268**) Yani öğrencilerin benlik saygısı puanları 

arttıkça akran tercihli sosyal davranış puanları artmaktadır. 

Tablo 1.9 Öğrencilerinin Benlik Saygısı ile Okula Uyum İlişkisine İlişkin 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

 N Ort. Ss R P 

Benlik Saygısı 436 72,1812 17,12501 270** 0,00* 

Okula Uyum 436 32,5734 9,92137   

 

 Benlik saygısı toplam puanı ve okula uyum puanı (öğretmenin gözünde 

öğrencinin eğitim ortamına ilişkin sosyal davranışları) arasındaki ilişkiyi belirlemek 

için Pearson Korelasyon Analizi yapılmış ve benlik saygısı ile okula uyum arasında 

pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. (p = ,000*< .05, r=.270**) Yani 

öğrencilerin benlik saygısı puanları arttıkça okula uyum puanları artmaktadır. 

Tablo 1.10 Öğrencilerinin Benlik Saygısı ile Sosyal Uyum Düzeyleri 

İlişkisine İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları 

 N Ort. Ss R P 

Benlik Saygısı 436 72,1812 17,12501 ,267** 0,00* 

Sosyal Uyum 436 154,0986 39,75542   

 

Benlik saygısı toplam puanı ve sosyal uyum toplam puanı arasındaki ilişkiyi 

belirlemek için Pearson Korelasyon Analizi yapılmış ve benlik saygısı ile sosyal uyum 

düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. (p = ,000*< .05, 

r=.267**) Yani öğrencilerin benlik saygısı puanı arttıkça sosyal uyum puanı da 

artmaktadır. 

 

3.5 Sosyal Uyum ile Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiye 

Dair Bulgular 

Sosyal uyum ile sosyo-demografik değişkenler (Cinsiyet, anne- baba eğitim 

derecesi, kardeş sayısı, anne baba birliktelik durumu, okul öncesi eğitim durumu ve 

ilkokulda öğretmen değişikliği yaşayıp yaşamama durumu) arasındaki ilişkiye 
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bakılırken Bağımsız Örneklem T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi yapılmış ve 

analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

3.5.1. Sosyal Uyum İle Cinsiyet Arasındaki İlişkiye Dair Bulgular 

Tablo 1.11 Öğrencilerin Cinsiyetleri ile Akran Tercihli Sosyal Davranış 

Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Kız 219 68.0917 16.90829 .000* 

Erkek 217 62.0553 16.70098  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre akran tercihli sosyal 

davranış puanlarının anlamlı bir farklılaşma gösterip göstermediğinin analizini 

yapmak için, Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür ( p = .000 < .05). Ortalamalar 

arasındaki farka bakıldığında kız öğrencilerin akran tercihli sosyal davranış puan 

ortalamalarının erkek öğrencilerin puanından daha yüksek olduğu görülmüştür 

(68.0917 > 62.0553). 

Tablo 1.12 Öğrencilerin Cinsiyetleri ile Öğretmen Tercihli Sosyal 

Davranış Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Kız 219 59.5505 14.18313 .000* 

Erkek 217 53.4977 14.30598  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre öğretmen tercihli sosyal 

davranış puanlarının anlamlı bir farklılaşma gösterip göstermediğinin analizini 

yapmak için, Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür ( p = .000 < .05). Ortalamalar 

arasındaki farka bakıldığında kız öğrencilerin öğretmen tercihli sosyal davranış puan 

ortalamalarının erkek öğrencilerin puanından daha yüksek olduğu görülmüştür 

(59.5505 > 53.4977). 
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Tablo 1.13 Öğrencilerin Cinsiyetleri ile Okula Uyum Puanlarının  

Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Kız 219 35.1055 9.30898 .000* 

Erkek 217 30.0737 9.89969  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre okula uyum puanlarının 

anlamlı bir farklılaşma gösterip göstermediğinin analizini yapmak için, Bağımsız 

Örneklem T-Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olduğu görülmüştür ( p = .000 < .05). Ortalamalar arasındaki farka 

bakıldığında kız öğrencilerin okula uyum puan ortalamalarının erkek öğrencilerin 

puanından daha yüksek olduğu görülmüştür (35.1055 > 30.0737). 

 

Tablo 1.14 Öğrencilerin Cinsiyetleri ile Sosyal Uyum Toplam Puanlarının  

Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Kız 219 162.7477 38.74846 .000* 

Erkek 217 145.6267 38.94445  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre toplam sosyal uyum 

puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini yapmak için, 

Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür ( p = .000 < .05). Ortalamalar arasındaki 

farka bakıldığında kız öğrencilerin toplam sosyal uyum puan ortalamalarının erkek 

öğrencilerin puanından daha yüksek olduğu görülmüştür (162.7477 > 145.6267). 
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3.5.2. Sosyal Uyum İle Anne Eğitim Derecesi Arasındaki İlişkiye Dair 

Bulgular 

Tablo 1.15 Öğrencilerin Anne Eğitim Dereceleri ile Akran Tercihli Sosyal 

Davranış Puanlarının  Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Okuma Yazma Bilm 20 60.6500 18.01542 .580 

İlkokul 134 64.2463 17.10579  

Ortaokul 104 64.5481 16.10456  

Lise 56 66.1557 17.35389  

Lisans ve Üstü 436 66.8929 17.07183  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin eğitim düzeylerine göre akran 

tercihli sosyal davranış puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin 

analizini yapmak için, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür    

(p=.58 > .05).  

Tablo 1.16 Öğrencilerin Anne Eğitim Dereceleri ile Öğretmen Tercihli 

Sosyal Davranış Puanlarının  Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Okuma Yazma Bilm 20 55.2500 13.63384 .841 

İlkokul 134 56.1343 15.48358  

Ortaokul 104 55.6442 12.85235  

Lise 122 55.6442 15.37913  

Lisans ve Üstü 56 58.0000 13.94926  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin eğitim düzeylerine göre öğretmen 

tercihli sosyal davranış puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin 

analizini yapmak için, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür    

(p=.84 > .05).  
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Tablo 1.17 Öğrencilerin Anne Eğitim Dereceleri ile Okula Uyum 

Puanlarının  Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Okuma Yazma Bilm 20 28.8500 10.86896 .183 

İlkokul 134 32.2761 9.99954  

Ortaokul 104 31.6827 9.47072  

Lise 56 33.7049 10.00553  

Lisans ve Üstü 436 33.8036 9.82653  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin eğitim düzeylerine göre okula 

uyum puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini yapmak 

için, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve iki grup ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür    (p=.18 > .05).  

 

Tablo 1.18 Öğrencilerin Anne Eğitim Dereceleri ile Toplam Sosyal Uyum 

Puanlarının  Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Okuma Yazma Bilm 20 144.7500 40.84228 .558 

İlkokul 134 152.6567 41.05051  

Ortaokul 104 151.8750 35.67618  

Lise 56 157.0000 41.31396  

Lisans ve Üstü 436 158.6964 40.29885  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin eğitim düzeylerine göre toplam 

sosyal uyum puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini 

yapmak için, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve iki grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür    

(p=.58 > .05).  
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3.5.3. Sosyal Uyum İle Baba Eğitim Derecesi Arasındaki İlişkiye Dair 

Bulgular 

Tablo 1.19 Öğrencilerin Baba Eğitim Dereceleri ile Akran Tercihli Sosyal 

Davranış Puanlarının  Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Okuma Yazma Bilm 18 57.6111 15.86019 .375 

İlkokul 86 66.6279 16.45532  

Ortaokul 100 65.3600 18.60353  

Lise 158 64.7342 16.13455  

Lisans ve Üstü 74 65.1486 17.79540  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının eğitim düzeylerine göre akran 

tercihli sosyal davranış puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin 

analizini yapmak için, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür    

(p=.37 > .05).  

 

Tablo 1.20 Öğrencilerin Baba Eğitim Dereceleri ile Öğretmen Tercihli 

Sosyal Davranış Puanlarının  Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Okuma Yazma Bilm 18 53.2778 13.34962 .895 

İlkokul 86 57.0465 15.19126  

Ortaokul 100 56.8100 15.59182  

Lise 158 56.2722 13.55510  

Lisans ve Üstü 74 56.7027 14.92422  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının eğitim düzeylerine göre öğretmen 

tercihli sosyal davranış puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin 

analizini yapmak için, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür    

(p=.89 > .05).  
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Tablo 1.21 Öğrencilerin Baba Eğitim Dereceleri ile Okula Uyum 

Puanlarının  Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Okuma Yazma Bilm 18 26.0556 10.04386 .070 

İlkokul 86 33.3605 9.84099  

Ortaokul 100 32.5800 10.24565  

Lise 158 32.5759 9.56060  

Lisans ve Üstü 74 32.2297 1.16081  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının eğitim düzeylerine göre okula 

uyum puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini yapmak 

için, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve iki grup ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür    (p=. 07 > .05).  

 

Tablo 1.22 Öğrencilerin Baba Eğitim Dereceleri ile Toplam Sosyal Uyum 

Puanlarının  Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Okuma Yazma Bilm 18 136.9444 3748015 .418 

İlkokul 86 157.0349 39.75467  

Ortaokul 100 154.7500 42.77198  

Lise 158 153.5823 37.28684  

Lisans ve Üstü 74 155.0811 41.16614  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının eğitim düzeylerine göre toplam 

sosyal uyum puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini 

yapmak için, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve iki grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür    

(p=.41 > .05).  
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3.5.4. Sosyal Uyum İle Kardeş Sayısı Arasındaki İlişkiye Dair Bulgular 

Tablo 1.23 Öğrencilerin Kardeş Sayıları ile Akran Tercihli Sosyal 

Davranış Puanlarının  Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Tek  Çocuk 49 64.1837 16.79989 .112 

1 Kardeş 210 68.1667 16.04049  

2 Kardeş 111 62.9459 16.90338  

3 Kardeş ve daha fazla 63 58.2857 16.81440  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kardeş sayılarına göre akran tercihli sosyal 

davranış puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini yapmak 

için, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür    (p=.11 > .05).  

Tablo 1.24 Öğrencilerin Kardeş Sayıları ile Öğretmen Tercihli Sosyal 

Davranış Puanlarının  Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Tek  Çocuk 49 55.8980 14.70012 .007 

1 Kardeş 210 58.6095 13.85640  

2 Kardeş 63 55.1171 14.25976  

3 Kardeş ve daha fazla 433 51.8571 16.10135  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kardeş sayılarına göre öğretmen tercihli sosyal 

davranış puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini yapmak 

için, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmüştür    (p=.007<.05).  

Tablo 1.25 Öğrencilerinin Kardeş Sayıları ile Okula Uyum Puanlarının  

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Tek  Çocuk 49 31.5306 9.36105 .014 

1 Kardeş 210 34.0905 9.64670  

2 Kardeş 111 31.4865 9.95340  

3 Kardeş ve daha fazla 63 30.1587 10.40503  
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Araştırmaya katılan öğrencilerin kardeş sayılarına göre okula uyum puanlarının 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini yapmak için, Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür    (p=.014 > .05). 

Tablo 1.26 Öğrencilerin Kardeş Sayıları ile Toplam Sosyal Uyum 

Puanlarının  Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Tek  Çocuk 49 151.6122 39.46402 .001* 

1 Kardeş 210 160.8667 37.57240  

2 Kardeş 111 149.5495 39.79830  

3 Kardeş ve daha fazla 63 140.3016 43.03661  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kardeş sayılarına göre toplam sosyal uyum 

puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini yapmak için, Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür (p=.001<.05). Ortalamalar 

incelendiğinde 1 kardeşi olan öğrencilerin ortalamalarının diğer öğrencilerin 

ortalamalarından anlamlı bir şekilde yüksek olduğu görülmüştür. 

 

3.5.5. Sosyal Uyum İle Anne Baba Birliktelik Durumu Arasındaki İlişkiye 

Dair Bulgular 

Tablo 1.27 Öğrencilerin Anne Baba Birliktelik Durumu ile Akran Tercihli 

Sosyal Davranış Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Anne Baba Birlikte 396 65.3788 16.63725 .275 

Anne Baba Ayrı 39 62.2564 20.60495  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne babalarının birliktelik durumlarına göre 

göre akran tercihli sosyal davranış puanlarının anlamlı bir farklılaşma gösterip 

göstermediğinin analizini yapmak için, Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür ( 

p = .27 > .05).  
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Tablo 1.28 Öğrencilerin Anne Babalarının Birliktelik Durumları ile 

Öğretmen Tercihli Sosyal Davranış Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi 

Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Anne Baba Birlikte 396 56.7778 14.27137 .283 

Anne Baba Ayrı 39 54.1538 16.1538  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne babalarının birliktelik durumlarına göre 

öğretmen tercihli sosyal davranış puanlarının anlamlı bir farklılaşma gösterip 

göstermediğinin analizini yapmak için, Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür ( 

p = .28 > .05).  

Tablo 1.29 Öğrencilerin Anne Babalarının Birliktelik Durumu ile Okula 

Uyum Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Anne Baba Birlikte 396 32.8081 9.74217 .182 

Anne Baba Ayrı 39 30.5897 11.36874  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne babalarının birliktelik durumuna göre 

göre okula uyum puanlarının anlamlı bir farklılaşma gösterip göstermediğinin 

analizini yapmak için, Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür ( p = .18 > .05).  

Tablo 1.30 Öğrencilerin Anne Babalarının Birliktelik Durumu ile Sosyal 

Uyum Toplam Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Anne Baba Birlikte 396 154.9646 38.74237 .232 

Anne Baba Ayrı 39 147.0000 48.12265  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne babalarının birliktelik durumlarına göre 

göre toplam sosyal uyum puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin 

analizini yapmak için, Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür ( p = .23 > .05).  
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3.5.6. Sosyal Uyum İle Okul Öncesi Eğitim Durumu Arasındaki İlişkiye 

Dair Bulgular 

Tablo 1.31 Öğrencilerin Okul Öncesi Eğitim Durumu ile Akran Tercihli 

Sosyal Davranış Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Okul Öncesi Eğitim Almış 248 65.8750 17.78585 .234 

Okul Öncesi Eğitim Almamış 188 63.9096 16.05996  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul öncesi eğitim alma durumlarına göre 

akran tercihli sosyal davranış puanlarının anlamlı bir farklılaşma gösterip 

göstermediğinin analizini yapmak için, Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür 

(p = .23 > .05).  

Tablo 1.32 Öğrencilerin Okul Öncesi Eğitim Durumu ile Öğretmen 

Tercihli Sosyal Davranış Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Okul Öncesi Eğitim Almış 248 56.8024 14.89821 .616 

Okul Öncesi Eğitim Almamış 88 56.0957 14.09977  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul öncesi eğitim alma durumlarına göre 

öğretmen tercihli sosyal davranış puanlarının anlamlı bir farklılaşma gösterip 

göstermediğinin analizini yapmak için, Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür ( p 

= .61 > ,05). 

Tablo 1.33 Öğrencilerin Okul Öncesi Eğitim Durumları ile Okula Uyum 

Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Okul Öncesi Eğitim Almış 248 33.4032 9.95815 .045** 

Okul Öncesi Eğitim Almamış 188 31.4787 9.79166  
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Araştırmaya katılan öğrencilerin okul öncesi eğitim alma durumlarına göre 

göre okula uyum puanlarının anlamlı bir farklılaşma gösterip göstermediğinin 

analizini yapmak için, Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür ( p = .04 < .05). 

Buna göre okul öncesi eğitim almış olan öğrencilerin okula uyum ortalamalarının 

okul öncesi eğitim almamış olan öğrencilerin ortalamalarından anlamlı bir şekilde 

yüksek olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 1.34 Öğrencilerin Okul Öncesi Eğitim Durumları ile Sosyal Uyum 

Toplam Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Okul Öncesi Eğitim Almış 248 156.0806 40.76040 .23 

Okul Öncesi Eğitim Almamış 188 151.4840 38.34037  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul öncesi eğitim alma durumlarına göre 

toplam sosyal uyum puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin 

analizini yapmak için, Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür ( p = .23 > .05).  

 

3.5.7. Sosyal Uyum İle İlkokuda Öğretmen Değişikliği Yaşama Durumu 

Arasındaki İlişkiye Dair Bulgular 

Tablo 1.35 Öğrencilerin İlkokulda Öğretmen Değişikliği Yaşama Durumu 

ile Akran Tercihli Sosyal Davranış Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi 

Sonuçları 

 N Ort Ss P 

İlkokula Öğretmen Değiştirmiş 82 65.2253 17.34629 .838 

İlkokulda Öğretmen Değiştirmemiş 54 64.8858 16.90542  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ilkokulda öğretmen değişikliği yaşayıp/ 

yaşamama durumlarına göre akran tercihli sosyal davranış puanlarının anlamlı bir 

farklılaşma gösterip göstermediğinin analizini yapmak için, Bağımsız Örneklem T-
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Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı görülmüştür ( p = .83 > .05).  

Tablo 1.36 Öğrencilerin İlkokulda Öğretmen Değişikliği Yaşama Durumu 

ile Öğretmen Tercihli Sosyal Davranış Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi 

Sonuçları 

 N Ort Ss P 

İlkokula Öğretmen Değiştirmiş 82 56.8571 14.81046 .663 

İlkokulda Öğretmen Değiştirmemiş 54 56.2402 14.37916  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ilkokulda öğretmen değişikliği yaşama/ 

yaşamama durumlarına göre öğretmen tercihli sosyal davranış puanlarının anlamlı 

bir farklılaşma gösterip göstermediğinin analizini yapmak için, Bağımsız Örneklem 

T-Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı görülmüştür ( p = .66 > ,05).  

Tablo 1.37 Öğrencilerin İlkokulda Öğretmen Değişikliği Yaşama 

Durumları ile Okula Uyum Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

İlkokula Öğretmen Değiştirmiş 82 32.7912 10.07213 .698 

İlkokulda Öğretmen Değiştirmemiş 54 32.4143 9.82892  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ilkokulda öğretmen değişikliği yaşayıp/ 

yaşamama durumlarına göre okula uyum puanlarının anlamlı bir farklılaşma gösterip 

göstermediğinin analizini yapmak için, Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür ( 

p = .69 > .05).  

Tablo 1.38 Öğrencilerin İlkokulda Öğretmen Değişikliği Yaşama 

Durumları ile Sosyal Uyum Toplam Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi 

Sonuçları 

 N Ort Ss P 

İlkokula Öğretmen Değiştirmiş 82 154.8736 40.28792 .731 

İlkokulda Öğretmen Değiştirmemiş 54 153.5433 39.43990  
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Araştırmaya katılan öğrencilerin ilkokulda öğretmen değişikliği 

yaşama/yaşamama durumlarına göre toplam sosyal uyum puanlarının anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğinin analizini yapmak için, Bağımsız Örneklem T-Testi 

yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı görülmüştür ( p = .73 > .05). 

 

3.6 Benlik Saygısı ile Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiye 

Dair Bulgular 

Benlik saygısı ile sosyo-demografik değişkenler (Cinsiyet, anne- baba eğitim 

derecesi, kardeş sayısı, anne baba birliktelik durumu, okul öncesi eğitim durumu ve 

ilkokulda öğretmen değişikliği yaşayıp yaşamama durumu) arasındaki ilişkiye 

bakılırken Bağımsız Örneklem T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi yapılmış ve 

analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1.39 Öğrencilerin Cinsiyetleri ile Benlik Saygısı Toplam Puanlarının  

Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Kız 218 72.9908 18.28121 .330 

Erkek 217 71.3871 15.92103  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre toplam benlik saygısı 

puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini yapmak için, 

Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür ( p = .33 > .05). 

Tablo 1.40 Öğrencilerin Anne Eğitim Dereceleri ile Benlik Saygısı Toplam 

Puanlarının  Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Okuma Yazma Bilm. 20 67.0000 17.78823 .014** 

İlkokul 134 69.9925 19.14664  

Ortaokul 104 70.2692 16.08487  

Lise 122 75.0492 16.00044  

Lisans ve Üstü 56 76.5714 14.48116  
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Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin eğitim derecelerine göre toplam 

benlik saygısı puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini 

yapmak için, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve iki grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür ( p = .01 

< .05). Anne eğitim derecelerine göre benlik saygısı puan ortalamalarının nasıl 

farklılaştığını analiz etmek için yapılan Post-Hoc (Çoklu Karşılaştırma) testlerinin 

sonuçlarına göre anne eğitim derecesi yükseldikçe öğrencilerin benlik saygısı puan 

ortalamaları da yükselmektedir. 

Tablo 1.41 Öğrencilerin Baba Eğitim Dereceleri ile Benlik Saygısı Toplam 

Puanlarının  Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Okuma Yazma Bilm. 18 69.7778 19.98692 .008** 

İlkokul 86 67.8488 19.78919  

Ortaokul 100 69.9600 16.30512  

Lise 158 74.6835 16.33062  

Lisans ve Üstü 74 75.4595 17.12501  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının eğitim derecelerine göre toplam 

benlik saygısı puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini 

yapmak için, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve iki grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür ( p = 

.008 < .05). Buna göre anne eğitim derecesi yükseldikçe öğrencilerin benlik saygısı 

puan ortalamaları da yükselmektedir. 

Tablo 1.42 Öğrencilerin Kardeş Sayıları ile Benlik Saygısı Toplam 

Puanlarının  Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Tek  Çocuk 49 72.5714 18.51126 .009** 

1 Kardeş 210 74.7238 15.54281  

2 Kardeş 111 69.6937 15.94125  

3 Kardeş ve daha fazla 63 67.5397 21.67042  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kardeş sayılarına göre toplam benlik saygısı 

puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini yapmak için, Tek 
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Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür ( p = .009 > .05). Buna göre 

kardeşi olmayan ve 1 kardeşi olan öğrencilerin benlik saygısı puanları 2 ve daha 

fazla kardeşi olanlardan anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür.  

Tablo 1.43 Öğrencilerin Anne Babalarının Birliktelik Durumları ile Benlik 

Saygısı Toplam Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Anne Baba Birlikte 396 72.7551 17.28622 .031** 

Anne Baba Ayrı 39 66.5641 14.61037  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne babalarının birliktelik durumuna göre 

toplam benlik saygısı puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin 

analizini yapmak için, Bağımsız Örneklem T Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür ( p = .03 < .05). 

Buna göre anne babaları birlikte olanların benlik saygısı puan ortalamalarının anne 

babası ayrı olanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Tablo 1.44 Öğrencilerin Okul Öncesi Eğitim Durumları ile Benlik Saygısı 

Toplam Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 N Ort Ss P 

Okul Öncesi Eğitim Almış 248 72.5282 17.22203 .628 

Okul Öncesi Eğitim Almamış 188 71.7234 17.03121  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul öncesi eğitim durumuna göre toplam 

benlik saygısı puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin analizini 

yapmak için, Bağımsız Örneklem T Testi yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür ( p = .628 > .05). 
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Tablo 1.45 Öğrencilerin İlkokulda Öğretmen Değişikliği Yaşama 

Durumları ile Benlik Saygısı Toplam Puanlarının  Bağımsız Örneklem T Testi 

Sonuçları 

 N Ort Ss P 

İlkokulda Öğretmen Değişikliği Yaşamış 205 72.8791 16.79571 .35 

İlkokulda Öğretmen Değişikliği Yaşamamış 287 71.6811 17.37282  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ilkokulda öğretmen değişikliği 

yaşama/yaşamama durumuna göre toplam benlik saygısı puanlarının anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğinin analizini yapmak için, Bağımsız Örneklem T Testi 

yapılmış ve iki grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı görülmüştür ( p = .35 > .05).  
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4. TARTIŞMA 

 

 4.1 Okula Başlama Yaşı ile Sosyal Uyum Düzeyine İlişkin Bulguların 

Tartışılması 

Araştırma bulgularına göre, 60-66 ay arasında ve 67 ay ve üzerinde başlamış 

olan 5. Sınıf öğrencilerinin okula başlama yaşları ile sosyal uyum toplam puanları 

(Tablo 1.5) ve Walker-McConnel Sosyal Yeterlik ve Okula Uyum Ölçeği’nin alt 

ölçekleri olan öğretmen tercihli sosyal davranış puanları (Tablo 1.2), akran tercihli 

sosyal davranış puanları (Tablo 1.3) ve okula uyum puanları (Tablo 1.4) arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Alanyazın incelendiğinde yaşın sosyal uyum düzeyi üzerindeki etkisini 

inceleyen sınırlı sayıda araştırma olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmalarda ise 

okula başlama yaşının 1. sınıfta sosyal problem çözme becerileri ve sosyal uyum 

düzeylerini etkilediği yönünde sonuçlar olduğu görülmektedir (Yılmaz & Tepeli, 

2013; Dirlik, 2014; Merter, Şekerci & Bozkurt, 2014). Mevcut araştırma bulguları 

incelendiğinde 5. sınıfta öğrencilerin 1. Sınıfa başlama yaşlarının sosyal uyum 

düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Bu 

sonuçlara göre, ilkokula başlama yaşının 1. Sınıftaki sosyal uyum düzeyi üzerindeki 

etkilerinin 5. sınıfta devam etmediği söylenebilir.  

4.2 Okula Başlama Yaşı ile Benlik Saygısı Düzeyine İlişkin Bulguların 

Tartışılması 

Araştırma bulgularına göre, 60-66 ay arasında ve 67 ay ve üzerinde başlamış 

olan 5. Sınıf öğrencilerinin okula başlama yaşları ile benlik saygısı toplam puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 

1.6). Ünlü (2015) yaptığı araştırmada mevcut araştırma ile benzer sonuçlara ulaşmış 
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ve yaş ile benlik saygısı arasında anlamlı bir farklılık olmadığını belirtmiştir. Bunun 

yanı sıra Yılmaz ve Ekinci’nin (2001) yaptığı araştırmada da yaş ile benlik saygısı 

arasında ilişki olmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Altıok, Ek ve Koruklu (2010), üniversite öğrencilerinin benlik saygıları ile bazı 

değişkenleri incelediği araştırmada yaşları 20-25 arasında olanların 17-19 arasında 

olanlardan anlamlı bir düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

 

4.3. Benlik Saygısı İle Sosyal Uyum Arasındaki İlişkiye Dair Bulguların 

Tartışılması 

Benlik saygısı ile sosyal uyum arasındaki ilişkiye dair korelasyon analizi 

sonuçlarına göre benlik saygısı ile; öğretmen tercihli sosyal davranış arasında pozitif 

( r = .232, p = <.05), akran tercihli sosyal davranış arasında pozitif (r = .268, p = 

<.05), okula uyum arasında pozitif (r = .270, p = <.005  ) ve sosyal uyum düzeyi ile 

pozitif yönlü ilişki olduğu görülmüştür (r = .267, p = <.05) (Tablo 1.7- Tablo 1.8- 

Tablo 1.9- Tablo 1.10). Sungur’a (2016) göre iki değişken arasındaki ilişkiye 

bakılırken r = 0.00 ile 0.25 arasında ise ilişki çok zayıftır, 0.26 ile 0.49 arasında ise 

ilişki zayıftır, 0.50 ile 0.69 arasında ise ilişki orta düzeydedir. 0.70 ile 0.89 arasında 

ise ilişki yüksek düzeydedir ve 0.90 ile 1.00 arasında ise ilişki düşük düzeydedir. 

Buna göre araştırma bulgularına göre sosyal uyum ile benlik saygısı arasında pozitif 

yönlü düşük düzeyde ilişki vardır. Bu durumda sosyal uyum düzeyi arttıkça benlik 

saygısı da artabileceği söylenebilir. Ayvalı (2012) da benzer bir şekilde, 4 ve 5. 

sınıflarla yaptığı araştırmada benlik saygısı yükseldikçe sosyal uyum düzeyinin de 

yükseldiği sonucuna ulaşmıştır. 

Pişkin’e (2004) göre bireyin benlik saygısının düzeyi, bireyin algıladığı benliği 

ile sahip olmak istediği benlik arasındaki farka göre belirlenmektedir ve bireyin sahip 

olmak istediği benliğinin gerçekçi olması gerekir. Bunun için de bireyin çocukluk 

dönemi itibari ile zengin sosyal çevrede olması bol geribildirim alması 

gerekmektedir. Bu durumda mevcut araştırma sonucuna göre bireyin sosyal 

uyumunun yüksek olması çevresinden olumlu geribildirim almasını sağladığından, 

kişinin algıladığı benlik ile sahip olmak istediği benliğin arasındaki farkı 

azaltabileceği söylenebilir. 
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4.4. Sosyal Uyum ile Sosyo-Demografik Değişkenlere İlişkin Bulguların 

Tartışılması 

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre sosyal uyum düzeylerinde anlamlı bir fark 

olup olmadığına dair yapılan Bağımsız Örneklem T Testi sonuçlarına göre 

öğrencilerin toplam sosyal uyum puanları (Tablo 1.14), öğretmen tercihli sosyal 

davranış puanları (Tablo 1.12), akran tercihli sosyal davranış puanları (Tablo 1.11) 

ve okula uyum puanları (Tablo 1.13) ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılaşma olduğu görülmüştür. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre sosyal uyum 

puanlarının ortalamaları incelendiğinde kızların ortalamalarının erkeklerinkinden 

daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Beyindeki hormonâl değişimin insan davranışlarını nasıl etkilediği ile ilgili 

araştırmalar yapan Brizendine (2012), döllenmeden yaklaşık 8 hafta sonra kadın ve 

erkek beyninin cinsiyetine göre hormonlara maruz kaldıklarını (östrojen veya 

testeron) ve bu sırada erkeklerde ve kadınlarda farklılıklar oluştuğunu belirtmektedir. 

Örneğin kadınların beyinlerinde işitme ve dil merkezlerindeki nöron sayısı 

erkeklerinkinden ortalama %11 daha fazla olduğunu ve hipokampüs (beyinde 

anıların depolandığı bölüm) veya dili işleme bölümlerinin daha gelişmiş olduğunu 

belirtmektedir. Bu durumda kadınların zaten biyolojik olarak sosyal uyum 

konusunda erkeklere göre daha avantajlı olduğunu ve sosyal uyumun cinsiyete göre 

değişmesinin kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla mevcut araştırma 

sonuçlarının bu mantıkla tutarlı olduğu söylenebilir.  

Cinsiyetin sosyal uyum düzeyi üzerindeki etkilerine ilişkin yapılan araştırma 

sonuçlarının bir kısmı, cinsiyet ile sosyal uyum düzeyi arasında anlamlı bir fark 

olmadığı (Karayılmaz, 2008; Yeğen, 2008; Sungur, 2010; Aras, 2015),  bir kısmı ise 

anlamlı fark olduğu ve bu farkın da kızların lehine olduğu yönündedir (Aysan & 

Uzbaş, 2004; Çelik, 2007; Güngören 2011; Kandır & Orçay, 2011; Dirlik, 2014; 

Erdemir, 2015). Bu durumda cinsiyetin sosyal uyuma etkilerine ilişkin araştırma 

sonuçlarının tutarlı olmadığı söylenebilir. 

Öğrencilerin kardeş sayılarına göre sosyal uyum düzeylerinde anlamlı 

farklılaşma olup olmadığına dair yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
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sonuçlarına göre öğrencilerin kardeş sayılarına göre sosyal uyum düzeyleri anlamlı 

bir şekilde farklılaşmaktadır (Tablo 1.24 ve 1.26 ). Öğrencilerin kardeş sayılarına 

göre toplam sosyal uyum puan ortalamaları incelendiğinde, 1 kardeşi olanların 

toplam sosyal uyum puan ortalamalarının tek çocuk olanların ortalamalarından ve 2 

ve daha fazla kardeşi olanların ortalamalarının anlamlı bir şekilde yüksek olduğu 

görülmüştür. Mevcut araştırma sonuçları ile paralel olarak Aysan ve Uzbaş (2003), 

kardeş sayısına göre sosyal uyum düzeyinin değiştiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Alanyazındaki bazı araştırma sonuçları mevcut araştırmanın tersine kardeş sayısının 

sosyal uyumu etkilemediği yönündedir (Erdemir, 2015; Güngören, 2011; 

Karayılmaz, 2008; Sungur, 2010).  

Öğrencilerin anne babalarının birliktelik durumlarına göre sosyal uyum 

düzeylerinde anlamlı bir fark olup olmadığına dair yapılan Bağımsız Örneklem T 

Testi sonuçlarına göre öğrencilerin toplam sosyal uyum puanları (Tablo 1.30), 

öğretmen tercihli sosyal davranış puanları (Tablo 1.28), akran tercihli sosyal davranış 

puanları (Tablo 1.27) ve okula uyum puanları (Tablo 1.29) ile anne ve babalarının 

birliktelik durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

görülmüştür. Aysan ve Uzbaş’ın (2004) ilkokul 4 ve 5. Sınıf öğrencileri ile  

yaptıkları araştırmada anne babası birlikte olanların sosyal uyum düzeylerinin 

boşanmış olanlardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Mevcut 

araştırmanın sonucunda anne baba birliktelik durumu ile sosyal uyum arasında  

anlamlı farklılık bulunamamıştır. Bu durumda araştırma bulgularının Aysan ve 

Uzbaş’ın (2004) yaptıkları araştırmanın sonucuyla tutarlı olmadığı söylenebilir. 

Öğrencilerin anne- baba eğitim düzeylerine göre sosyal uyum düzeyinde 

anlamlı farklışma olup olmadığına bakmak için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) sonuçlarına göre öğrencilerin toplam sosyal uyum puanları (Tablo 1.22), 

öğretmen tercihli sosyal davranış puanları (Tablo 1.20), akran tercihli sosyal davranış 

puanları (Tablo 1.19) ve okula uyum puanları (Tablo 1.21) ile anne ve babalarının 

eğitim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 

Aynı zamanda anne baba eğitim düzeyi ile sosyal uyum arasında anlamlı bir 

farklılaşma olmadığı görülmüştür. Alanyazında yer alan araştırma sonuçlarına göre 

anne ve baba eğitim düzeyinin sosyal uyum üzerinde etkili olduğu, anne baba eğitim 

düzeyleri yükseldikçe sosyal uyum düzeyinin de arttığı ve bu sonuçların mevcut 
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araştırma bulguları ile tutarlı olmadığı görülmüştür (Yeğen, 2008; Sungur, 2010; 

Güngören, 2011; Uğurlu, 2012.).  

Öğrencilerin okul öncesi eğitim alma durumları ile sosyal uyum düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılması için Bağımsız Örneklem T Testi 

yapılmış ve  öğrencilerin okula uyum puanları ile okul öncesi kuruma devam etme 

durumu arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür ( Tablo-33). Buna göre okul 

öncesi eğitim almış olan öğrencilerin ortalamalarının almamış olanlardan anlamlı bir 

şekilde yüksek olduğu görülmüştür.  

 Öğrencilerin sosyal uyum düzeyleri ile ilkokulda öğretmen değişikliği yaşayıp 

yaşamama durumları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılması için 

Bağımsız Örneklem T Testi yapılmış ve  istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

görülmüştür (Tablo1.35- Tablo 3.36- Tablo 3.37- Tablo 3.38). 

Sonuç olarak mevcut araştırmada sosyal uyum düzeylerinin cinsiyetlerine göre 

anlamlı olarak farklılaştığı, kız öğrencilerin sosyal uyum düzeylerinin erkek 

öğrencilerinkinden anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Aynı zamanda 

öğrencilerin kardeş sayılarına göre sosyal uyum düzeylerinde anlamlı farklılaşma 

olduğu 1 kardeşi olanların sosyal uyum düzeylerinin tek çocuk olanlardan ve 2 ve 

daha fazla kardeşi olanlardan anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Bunun yanı sıra okul öncesi eğitim almış olan öğrencilerin almamış olanlardan okula 

uyum puanlarının anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür. Sosyal uyum 

ile anne- baba eğitim düzeyi, anne- baba birliktelik durumu ve ilkokulda öğretmen 

değişikliği yaşayıp yaşamama durumu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

görülmüştür. 

 

4.5. Benlik Saygısı ile Sosyo-Demografik Değişkenlere İlişkin Bulguların 

Tartışılması 

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre benlik saygısı düzeylerinde farklılaşma olup 

olmadığın dair yapılan Bağımsız Örneklem T Testi sonuçlarına göre öğrencilerin 

cinsiyetleri ile toplam benlik saygısı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olmadığı görülmüştür. (Tablo 1.39). 
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Alanyazında cinsiyetin benlik saygısı üzerindeki etkili olup olmadığı 

konusundaki sonuçlarda tutarsızlık olduğu görülmüştür. Araştırmaların bir 

bölümündeki sonuçlar cinsiyet ile benlik saygısı arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığını göstermektedir (Yelsma & Yelsma, 1998; İkiz & Çakar, 2006; Dilek, 

2007; Lian, 2008; Seçer, Ay, İlbay & Çiftçi. 2012; Ünlü, 2015; Ceylan, 2015). 

Cinsiyet ile benlik saygısı arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşan 

araştırmalarda ise büyük bir kısmı kızların benlik saygısının erkeklerin benlik 

saygısından daha yüksek olduğunu belirtmektedir. (Hamarata, 2004; Altıok, Ek & 

Koruklu, 2010; Karataş, 2012; Türedi, 2015). Bunun yanında Sarıkaya’nın (2015) 

yaptığı araştırmanın sonucunda erkeklerin benlik saygısının kızların benlik 

saygısından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Öğrencilerin kardeş sayılarına göre benlik saygısı düzeylerinde anlamlı bir 

farklılaşma olup olmadığına bakılması için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

yapılmış ve öğrencilerin kardeş sayıları ile toplam benlik saygısı puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür (Tablo 1.42). Kardeşi 

olmayan ve 1 kardeşi olan öğrencilerin benlik saygılarının 2 ve daha fazla kardeşi 

olanlardan anlamlı bir şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Alanyazında kardeş 

sayısının benlik saygısı üzerindeki etkilerine dair yapılan araştırmalarda mevcut 

araştırmanın tersine kardeş sayısının benlik saygısı üzerinde anlamlı farklılık 

oluşturmadığı belirtilmektedir (Yılmaz, & Ekinci, 2001; Erbil, Divan & Önder, 2006; 

Dilek, 2007; Ceylan, 2013; Yücel, 2013; Çetin, 2015).  

Öğrencilerin anne babalarının birliktelik durumlarına göre benlik saygısı 

düzeylerinde anlamlı farklılaşma olup olmadığına bakılması için Bağımsız Örneklem 

T Testi Yapılmış ve öğrencilerin anne babalarının birliktelik durumları ile toplam 

benlik saygısı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 

görülmüştür (Tablo 1.43).  Buna göre anne babaları birlikte olan öğrencilerin benlik 

saygılarının, ayrı olanlardan anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Mevcut araştırma sonucuna göre çocuğun ebeveynleri ile birlikte büyümesi çocuğun 

benlik saygısını etkilediği söylenebilir. Alanyazın incelendiğinde,  Sarıkaya (2015) 

ve Çetin (2015) yaptıkları araştırmalarda mevcut araştırma ile benzer sonuçlar elde 

ederek anne babaları birlikte yaşayanların benlik saygısının anne babaları ayrı 

yaşayanlardan anlamlı bir şekilde yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  
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Öğrencilerin anne-baba eğitim durumlarına göre benlik saygısı düzeylerinde 

anlamlı farklılaşma olup olmadığına bakılması için Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) yapılmış ve  öğrencilerin anne babalarının eğitim düzeyleri ile toplam 

benlik saygısı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu ve anne- 

baba eğitim düzeyleri yükseldikçe öğrencilerin benlik saygıları düzeylerinin de 

yükseldiği görülmüştür (Tablo 1.40- Tablo 1.41).  

Anne- baba eğitim durumunun benlik saygısına etkilerini inceleyen araştırma 

sonuçlarının bir kısmında anne ve baba eğitim düzeyi arttıkça benlik saygısının da 

arttığı (Ayvalı, 2012; Çetin, 2015)  bir kısmında anne eğitim düzeyi arttıkça benlik 

saygısının arttığı (Erbil, Divan & Önder, 2006) bir kısmında baba eğitim düzeyi 

yükseldikçe benlik saygısının arttığı (Bal, 2005) bir kısmında ise anne- baba eğitim 

düzeyi ile benlik saygısı arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı (Dilek, 2007; 

Ceylan, 2013; Sarıkaya, 2015)  yönündedir. 

Öğrencilerin okul öncesi eğitim durumları ile ilkokulda öğretmen değişikliği 

yaşayıp yaşamama durumlarının ve benlik saygısı düzeylerinde anlamlı farklılaşma 

olup olmadığına bakılması için Bağımsız Örneklem T Testi yapılmış ve öğrencilerin 

toplam benlik saygısı puanları ve okul öncesi eğitim durumları ile ilkokulda 

öğretmen değişikliği yaşayıp yaşamama durumları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (Tablo 1.44- Tablo 1.45).  

Sonuç olarak mevcut araştırmaya göre öğrencilerin kardeş sayılarına göre 

benlik saygılarının anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve kardeşi olmayanlarla 1 kardeşi 

olanların benlik saygılarının 2 ve daha fazla kardeşi olanlardan anlamlı şekilde 

yüksek olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra anne babası birlikte olanların ayrı 

olanlardan benlik saygılarının yüksek olduğu ve anne baba eğitim derecesi 

yükseldikçe öğrencilerin benlik saygılarının yükseldiği görülmüştür. Benlik saygısı 

ile cinsiyet, okul öncesi eğitim durumu ve ilkokulda öğretmen değişikliği yaşayıp 

yaşamama arasında anlamlı ilişki olmadığı görülmüştür. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırma sonucunda sosyal uyum ile benlik saygısı arasında anlamlı ilişki 

olduğu, öğrencilerin cinsiyetlerinin sosyal uyum düzeylerinde farklılaşmaya sebep 

olduğunu ve kız öğrencilerin sosyal uyum düzeylerinin erkeklerinkinden daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Kardeş sayısının da sosyal uyum düzeyinde 

farklılaşmaya sebep olduğu görülmüştür. 1 kardeşi olanların sosyal uyum 

düzeylerinin tek çocuk olanlardan ve 2 ve daha fazla kardeşi olanlardan daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Okul öncesi eğitim almış olan öğrencilerin okula uyum 

puanlarının okul öncesi eğitim almamış olanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Anne babası birlikte olan öğrencilerin benlik saygılarının ayrı olanlardan daha 

yüksek olduğu, tek çocuk olanların ve 1 kardeşi olanların 2 ve daha fazla kardeşi 

olanlardan benlik saygısı düzeylerinin anlamlı bir şekilde yüksek olduğu ve anne- 

baba eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin yükseldiği 

görülmüştür. 

Araştırmanın sonucunda 1. Sınıfta okula başlama yaşının 5. Sınıfta  benlik 

saygısı ve sosyal uyum düzeyi ile ilişkili olmadığı görülmüştür. Alanyazında 1. Sınıf 

öğrencileri ile yapılan çalışmalarda okula erken başlamanın olumsuz etkileri olduğu 

vurgulanmaktadır.  Bu araştırmalara göre, okula erken başlayan çocukların geç 

başlayanlara göre okula hazırbulunuşluk düzeyleri daha düşük olduğundan 

(Kahramanoğlu, Tiryaki & Canpolat, 2014; Merter, Şekerci & Bozkurt, 2014) ve 

okul olgunlukları geç başlayanlara göre daha geç oluştuğundan (Gündüz & Çalışkan, 

2013 & Bayat, 2015) 1. Sınıfta akademik başarısızlık yaşamakta (Crosser, 1991; 

Kawaguchi, 2011; Tutal, 2013; Durna, 2014; Kartal, Bilgin & Bolattekin, 2016), 

sosyal uyum düzeyleri düşmekte (Dirlik, 2014) ve okul korkusu veya psikosomatik 

sorunlar yaşamaktadırlar (Yavuzer, 2004) Mevcut araştırma sonuçlarına göre 

alanyazındaki araştırma sonuçlarında yer alan okula erken başlamanın olumsuz 
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etkilerinin, 5. Sınıfta öğrencilerin benlik saygıları ve sosyal uyum düzeylerinde okula 

erken başlayanların geç başlayanlar arasında bir farklılaşmaya sebep olmadığı 

söylenebilir.  

Alanyazında ilkokuldaki öğretmen değişikliği yaşayıp yaşamama durumunun 

benlik saygısına veya sosyal uyum düzeyine etkilerine ilişkin daha önceden yapılmış 

bir araştırmaya rastlanmamıştır. Aslında bu konu üzerinde durulması gereken 

konulardan biridir. Çünkü ilkokul öğretmeninin çocuğun öğrenim hayatında önemli 

bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Pişkin’e (2004) göre öğretmenler çocuklarla 

sadece öğretim yapmazlar, çocuklarla ilk karşılaştıkları anda çocuklara karşı tutum 

ve davranışları ile verdikleri geribildirimler sayesinde çocukların öz saygısını olumlu 

ya da olumsuz etkilerler. Çocuklar anne ve babalarından veya onlara bakım verenden 

sonra duygusal olarak belki de ilk bağlandıkları insanın ilkokul öğretmenleri 

olabileceği düşünülmektedir. Ve herhangi bir sebeple ilkokul öğretmenlerinin 

değişmesi beraberinde bazı sorunları getirebilir. Bu sebeple gelecek araştırmalarda 

öğretmen değişikliği yaşamanın çocuklardaki etkileri ve bu durumla nasıl baş 

ettikleri konusunda çalışma yapılması önerilmektedir. 

Araştırma İstanbul’un Kartal ilçesinde 5. Sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. 

Farklı örneklem grubu üzerinde aynı araştırma yapılmasının araştırmanın 

genellenebilirliği açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda bu 

araştırma ilkokul öğrencilerine de yapılabilir. Böylece okula başlama yaşının erken 

dönem etkileri konusunda daha çok fikir sahibi olunabilir. 

Araştırmada kullanılan Walker- McCannel Sosyal Yeterlik ve Okula Uyum 

Ölçeği öğretmen gözlemi ile doldurulmaktadır. Bu da araştırma verilerin sadece 

öğretmen gözlemine dayanmasına ve verilerin subjektif olmasına sebep olabilir. 

Sosyal uyum düzeyini belirlemek için hem öğretmen gözlemi hem aile gözlemi hem 

de öğrencilerin kendilerinin doldurabileceği bir ölçek geliştirilmesinin daha objektif 

verilerin elde edilmesini sağlayacağı düşünülmektedir.  

Araştırmanın ana amacı okula başlama yaşının sosyal uyum düzeyi ve benlik 

saygısına etkilerinin araştırılması idi. Okula başlama yaşının etkileri 1. Sınıftan 

başlanıp ortaöğretim sonuna kadar boylamsal olarak takip edildiğinde ana problem 
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ile ilgili daha sağlıklı veri elde edileceği düşünülmektedir. Bu sebeple gelecek 

araştırmalarda aynı araştırmanın boylamsal olarak yapılası önerilmektedir. 

Erkek öğrencilerin sosyal uyum düzeylerini arttırmak için erken çocukluk 

dönemi itibari ile aile eğitimi ile okula başladıktan sonra okul rehber öğretmenlerince 

sosyal uyum becerileri eğitimleri verilmesi önerilmektedir. 

Kardeş sayısının benlik saygısı ve sosyal uyum düzeyi üzerindeki etkileri göz 

önüne alındığında tek çocuk olanlar ile  2 ve daha fazla kardeşi olanların sosyal 

uyum düzeylerinin 1 kardeşi olanlardan düşük olması çok çocuklu ailelerde 

ebeveynlerin çocukları ile bireysel olarak ilgilenme zamanlarının azalması  ve 

dolayısı ile ebeveynleri tarafından sosyal becerilerinin yeteri kadar 

gözlemlenemediği için  önlem alınamaması sebebi ile ve tek çocuklu ailelerde 

çocukların akranları ile iletişim kurma imkanlarının az olmasından kaynaklı 

olabileceği düşünülmektedir. Bu sebeple Aile Danışmanlığı Merkezlerince ya da 

okul rehberlik servislerince ailelere çocukların sosyal becerilerini arttırmak için 

yapılabilecekler konusunda eğitim verilmesi önerilmektedir. Çocukların sosyal 

becerilerini geliştirebilmeleri ve erken yaşta sosyal uyum düzeylerini arttırabilmeleri 

için her sosyo-ekonomik seviyeden ailelerin çocuklarını gönderebilecekleri erken 

çocukluk eğitimi veren eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması önerilmektedir.  

Araştırma sonucunda anne- baba eğitim düzeyi arttıkça çocukların benlik 

saygısı düzeylerinin de artması çocuğun dünyasında anne-babanın yerinin ne kadar 

önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Hem anne hem de babalar için çocuk gelişimi 

ve bilinçli çocuk yetiştirme konusunda anne-baba eğitim programlarının 

yaygınlaştırılması ve mevcut anne- baba eğitim programlara katılımın 

yaygınlaştırılması için kamuda ve belediyelerde çalışmalar yapılması önerilmektedir. 

Araştırma sonucunda okul öncesi eğitim almış olan öğrencilerin benlik 

saygısı düzeylerinin okul öncesi eğitim almamış olan öğrencilerin benlik saygısı 

düzeyinden anlamlı şekilde yüksek çıkmış olması erken çocukluk eğitiminin önemini 

bir kez daha ortaya koyduğu düşünülmektedir. Bu sebeple tüm çocukların erken 

çocukluk eğitimi alabilmeleri için okul öncesi eğitimin zorunlu olması 

önerilmektedir. 
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Araştırmanın bir diğer sonucuna göre ise anne-babası birlikte yaşayan 

öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin ayrı olanlardan daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (2017) verilerine göre evlilik sürelerine 

göre boşanma oranları incelendiğinde 2015 ve 2016 yılında evlilik süresi 1- 5 yıl 

arasında olanların, evlilik süreleri 1 yıldan az ve 6 yıldan fazla olanlara göre 

boşanma oranları daha yüksek olduğu görülmüştür.  Evlilik süresi 1- 5 yıl 

arasındayken çocuk sahibi olan ebeveynlerin evlilik sürecindeki olumsuz koşullardan 

çocuğun da etkileneceği düşünülmektedir. Bu sebeple Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığınca geniş çapta önlemler alınarak, her sosyo-ekonomik seviyeden 

bireylerin yararlanabileceği evlilik okullarının yaygınlaştırılması önerilmektedir. 
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