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ÖZ 

OKUL ÖNCESĠ DÖNEMĠNDE GÖRÜLEN SALDIRGAN 

DAVRANIġLARIN EBEVEYN ÖZ-YETERLĠK ALGISINA VE 

ÇOCUĞUN MĠZAÇ ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE ĠNCELENMESĠ 

Sema Koyaş 

Yüksek Lisans Tezi 

Psikoloji Anabilim Dalı 

Psikoloji (Opsiyon: Gelişim Psikolojisi) Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Seda Erzi 

Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021 

Bu çalışma, okul öncesi döneminde görülen saldırgan davranışların ebeveyn öz-

yeterlik algısına ve çocuğun mizaç özelliklerine göre incelenmesini amaçlamaktadır. 

Araştırma kapsamında, kolayda örneklem kullanılarak, Türkiye‟de herhangi bir özel 

anaokulunda okuyan 4-6 yaş arası toplamda 100 okul öncesi dönemi çocuklarının 

ebeveynleri ve öğretmenlerinin araştırmaya katılımı sağlanmıştır. Anneler, Demografik 

Bilgi Formu, Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği, Ebeveyn Öz-Yeterlik Ölçeği ve Çocuk 

Yetiştirme Tutumları Ölçeğini doldururken, öğretmenler Demografik Bilgi Formu, Okul 

Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği‟ni doldurmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, 

çocukların mizaç özellikleri ile okul öncesi sosyal davranış alt faktörlerinden fiziksel şiddet 

ve ilişkisel şiddet arasında orta ve yüksek düzeyde pozitif ve negatif yönlü ilişkilerin 

bulunduğu saptanmıştır. Ebeveyn öz-yeterliği ile fiziksel ve ilişkisel şiddet arasında ise 

yüksek düzeyde negatif yönlü ilişki saptanmıştır. Çocuk yetiştirme tutumu ile fiziksel ve 

ilişkisel şiddet arasındaki ilişkide ise yüksek düzeyde pozitif ve negatif yönlü ilişkilerin 

bulunduğu saptanmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, ebeveyn öz-yeterlik, mizaç ve 

çocuk yetiştirme tutumları, fiziksel şiddet faktörünü %77 açıklarken, aynı değişkenler 

ilişkisel şiddet faktörünü %79 açıklamıştır. Bunun yanında, annenin eğitim durumu ve 

annenin yaşının, çocuk yetiştirme tutumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

bulunmuştur.  Buna karşın, ebeveyn öz-yeterlik puanı çocuk sayısı bakımından anlamlı 

düzeyde farklılaşmamıştır. Araştırma sonuçları, okul öncesi dönemi çocuklarının saldırgan 

davranışlarını anlamada etken faktörlerin anlaşılması adına önemli katkılar sunmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Ebeveyn Öz-Yeterliği, Çocuk Yetiştirme Tutumu, Okul Öncesi 

Sosyal Davranış. 
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ABSTRACT 

EXAMINING THE AGGRESSIVE BEHAVIORS OF PRESCHOOL 

CHILDREN IN TERMS OF PARENTAL SELF-EFFICACY AND 

CHILD'S TEMPERAMENT 

Sema Koyaş 

Master Thesis 

Department of Psychology 

Psychology (Option: Devolopment Psychology) Programme 

Advisor: Asst. Prof. Seda Erzi 

Maltepe University Graduate School, 2021 

This study aims to examine aggressive behaviors seen in preschool period in terms 

of parental self-efficacy, temperament characteristics of the child and parental attitudes. 

Using convenience sample, total 100 data of kindergarten children aged 4-6 who were in 

private schools across different provinces of Turkey included in this study. While mothers 

filled demographic information form, Brief Temperament Scale for Children, Parental Self 

Efficacy Scale and Child Rearing Attitudes Scale. Teachers filled demographic information 

form and Preschool Social Behavior Scale. In terms of demographic variables, the 

perception of parental self-efficacy and the total number of children in the family and the 

differentiation levels of child-rearing attitudes and age / education status of the mother were 

examined and the relationship between the variables examined was evaluated. According to 

the findings of the study, it was found that there are moderate and high positive and 

negative relationships between the temperament characteristics of children and physical 

violence and relational violence, which are sub-factors of preschool social behavior. A high 

level of negative relationship was found between parental self-efficacy, physical and 

relational violence. High levels of positive and negative relationships were found in the 

relationship between child rearing attitudes, physical and relational violence. According to 

the results of the regression analysis, parental self-efficacy, temperament and parental 

attitudes were explained the physical violence factor as 77%. These variables also 

explained the relational factor as 79%. In addition, a significant differences were found 

according to mother's education level and the mother's age in terms of child-rearing 

attitudes. On the other hand, no significant difference was found in the dimension of 

parental self-efficacy according to the number of children. The results of the research make 

important contributions to understanding the effective factors in understanding the 

aggressive behaviors of preschool children. 

Keywords: Parental Self-Efficacy, Child Rearing Attitudes, Preschool Social Behavior. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

Canlıların yaşamındaki en ilkel davranış biçimi olan saldırganlık, çocukluk 

döneminden itibaren başlayan ve hayatın geri kalanında karşımıza çıkan bir problem olarak 

görülmektedir. Kişi korktuğunda, hüsrana uğradığında ve engellerle karşılaştığında bu 

duruma dayanabilmek adına saldırgan davranışlarda bulunabilmektedir (Bay-Hinitz, 2001). 

Okul öncesi dönemi çocuklarında görülen saldırgan davranışlar çoğunlukla çocuğun 

durumlara karşı nasıl tepki vereceğini bilmemesinden kaynaklanmaktadır (Bay-Hinitz, 

2001). Bu dönemde saldırganlık genellikle bağırıp çağırma, diğerlerine vurma veya 

oyuncak gibi eşyaları fırlatma şeklinde gözlemlenebilir (Seven, 2008, s.131). Dil gelişimi 

sürecinin tamamlanmasıyla beraber, zaman geçtikçe etrafıyla yalnızca olumlu ilişkiler 

değil, olumsuz ilişkilere de maruz kalan okul öncesi dönemi çocuğu artık saldırganlığın alt 

boyutlarından biri olan ilişkisel saldırganlığı kullanmaya başlar. İlişkisel saldırganlık okul 

öncesinde kurulan arkadaşlıklarda genellikle arkadaşlığı bitirme tehditleri (oyun sırasında 

karşı tarafın oyuna dâhil olmasını istememe, yok sayma veya kişi hakkında dedikodu 

yapma) şeklinde görülebilir (Burr, Ostrov, Jansen, Cullertson ve Crick, 2005). 

Bronfenbrenner (1971)‟e göre çocuğun gelişiminde birçok sistem önemli rol 

oynamaktadır. Bu sistemlerin en küçük birimi olan “mikrosistem”de çocuğun kalıtımsal 

özellikleri, ailesi ve akranları önemli rol oynarken, “makrosistem”de çocuğun içinde 

bulunduğu çevre ve kültürel değerler yer almaktadır (akt. Paquette ve Ryan, 2001).  

Okul öncesi döneminde görülen saldırgan davranışların, çocuğun hayatını mikro 

düzeyde etkileyen ”kalıtımsal” faktörlerden biri “Mizaç”tır. Mizaç, büyük ölçüde kalıtımsal 

olduğu düşünülen, bireyin duygusal dünyasındaki baskın ruh hali ve uyaranlara verdiği 

belirli ve alışılagelmiş dışında kendine özgü tepkilerdir (Rothbart ve Bates, 2007).  
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Okul öncesi döneminde görülen saldırgan davranışların çocuğun yalnızca bireysel 

özelliklerinden kaynaklanan tek yönlü bir problem olmasından öte, çevresi ile etkileşiminin 

bir ürünü de olabilmektedir (Çağatay, 2003). Yine Bronfenbrenner (1971)‟in ekolojik 

sistem kuramında çocuğun aile içinde ve ailenin de kendini çevreleyen toplum içinde 

konumlandığı belirtilmiştir. Benzer biçimde aile, toplum ve okul gibi sistemler birbirleri ile 

sürekli ve karşılıklı etkileşim içindedirler. Birey, bireyi çevreleyen aile ve diğer sosyal 

faktörler birbirlerinden etkilenir ve birbirlerini değiştirirler (akt. Kahraman ve Kurt, 2013). 

Okul öncesi döneminde görülen saldırgan davranışı etkileyen faktörlerde, çocuğun kişilik 

kazanmasında büyük rolü olan ve çocuğun davranışlarının belirleyicisi olan anne-baba 

tutumları yer almaktadır. Çünkü çocuk bu dönemde en çok anne ve babasının tutumlarını 

kendine rol model alır (İkiz, 2015).  

Geçmişten günümüze kadar yapılan araştırmalarda, olumlu, dengeli ve demokratik 

tutumların sergilendiği ailelerde yetişen çocukların daha olumlu kişilik özelliklerine sahip 

olduğu, olumsuz tutumların sergilendiği ailelerde yetişen çocukların ise olumsuz kişilik 

özelliklerine sahip olduğu görülmüştür (Eroğlu, 2009). 

Saldırganlıkla ilgili bir diğer faktör ise ebeveyn (anne) öz-yeterliliğidir. Bandura 

(1982)‟ya göre öz-yeterlik kişinin kendisiyle ilgili belirli bir performansı gösterebilmek 

için, gerekli etkinlikleri organize ederek başarılı bir şekilde yapma yeteneğine dair 

yargısıdır dolayısıyla öz-yeterlik amacımıza ulaşmak ve onu gerçekleştirebilmek için 

gereklidir (akt. Cavkaytar, Aksoy ve Ardıç, 2014). Öz-yeterlik inancı yüksek olan 

bireylerin, bir işi başarmak için büyük çaba gösterdikleri, olumsuzluklarla karşılaştıklarında 

kolayca geri çekilmedikleri, ısrarlı ve sabırlı oldukları belirtilmektedir. Montigny ve 

Lacharite (2005) ebeveyn öz-yeterliği kavramını, “ebeveynin çocuğunun bakım ve 

yetiştirilmesiyle ilgili birtakım görevler hakkında sahip olduğu kendi kapasitesine dair 

yargıları ve inançları” olarak açıklamıştır (akt. Cavkaytar, Aksoy ve Ardıç, 2014).   
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1.1. Erken Çocukluk Dönemi 

1.1.1.Fiziksel GeliĢim 

Çocukların gelişim sürecinde kol, bacak ve diğer organlarını kullanma konusunda 

hızlı bir şekilde kendilerini geliştirmesi, gerekli koordinasyonları sağlayarak doğru şekilde 

kullanabilme niteliklerine psiko-motor gelişim denmektedir (Yeşilyaprak, 2006).  

Erken çocukluk döneminde çocuklar daha çok hareket kabiliyetlerini 

sergileyebilecekleri oyunlara yönelmek isterler. Çevre etkisiyle beraber, bisiklet sürme, 

paten, ip atlama ve top oynama gibi koordinasyona ihtiyaç duyulan aktivitelere yönelirler 

(Türk Eğitim Derneği, 2018).  

Erken çocukluk döneminde basit hareketlerle başlayan motor gelişim düzeyleri, 

zaman içerisinde üst düzey becerileri kazanmalarıyla son bulur. Altı yaşına gelmiş bir 

çocuğun, sınırsız enerjisinden dolayı otururken dahi yerinde duramadığı 

gözlemlenmektedir. Devamlı pratik yapma halinde olduklarından; usta şekilde ip 

atlayabilir, tek ayağı üzerinde en az 10 saniye durabilir ve topa istediği yönü verecek 

şekilde vurabilirler. Küçük kas becerileri gelişmiş olan altı yaş çocuğunun artık kendi 

ayakkabısını bağlayabildiği, kıyafetlerindeki düğmeleri ilikleyebildikleri görülmüştür 

(Aral, Baran, Bulut ve Çimen, 2000). 

1.1.2.BiliĢsel GeliĢim  

Piaget bilişsel gelişim sürecini duyusal-motor, işlem öncesi, somut işlemler ve soyut 

işlemler olmak üzere dört bölümde incelemiştir. Ona göre çocuklar, kendilerinde olması 

gereken çocukluk dönemlerine ait belirli bilişsel şemalara sahiptirler (Özbay, 2003). İşlem 

öncesi dönemde bilişsel süreçlerin işlemleri yapmaya yönelik gelişimlerinin sağlanıldığı 

fakat işlem becerisinin henüz kazanılmadığı dönem olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde 

2-4 yaş sembolik ve 4-7 yaş sezgisel dönem olarak adlandırılmaktadır. Sezgisel dönemde 

çocuklar, mantığa uygun düşünmek yerine, sezgileriyle problemleri çözmeye çalışırlar. Dil 

gelişimleri ilerlemesini devam ettirirken ve yaşadıkları deneyimleri sembolleştirdikleri 

görülür. Sınıflama konusunda hala ustalaşamamış olsalar da, renk ve şekillere göre 
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sınıflandırma yapabilirler. Parça-bütün ilişkileri kuramayan çocuklar, sınıflarındaki kızların 

mı yoksa erkeklerin mi daha fazla olduğu sorusuna cevap verebilmektedir. Matematik 

işlemlerini ters çevirememe bu dönemin en önemli özelliklerinden bir tanesi olarak 

söylenebilir (Senemoğlu, 2007). 

Bilgiyi işleme kuramcılarına göre insanların düşünme sistemleri bilgisayar 

sistemine benzetilmektedir. Çocuk erken yaşlarda daha önce onlara hiç tanıdık gelmeyen 

nesne ile karşılaştıklarında, bu nesneyi algılar ve zihni bilgiyi işler, içerik ve biçim olarak 

yeniden yapılanıp depolar. Gerektiği zamanlarda geri çağırır ve ona uygun tepkiler üretir. 

Örnek olarak, çocuk mutfakta anne ve babasının konuşurken “zencefil” kelimesini 

kullandığını duymuştur. Çocuk bu tanıdık gelmeyen yeni kelimeyi bilgisayar sistemi gibi 

belleğine kaydeder ve ihtiyacı olduğu zaman hatırlar. Erken çocukluk döneminde 

çocukların bilgileri depolama kapasitesi sınırlıdır ve birçok bilgiyi bir arada 

hatırlayamazlar. Zaman geçtikçe, yani yetişkinliğe doğru kapasiteleri aynı bilgisayar 

belleğinin arttırılması gibi artacak ve daha çok bilgiyi zihnine depolayabilecektir (Erkan ve 

Durmuşoğlu, 2017). Atkinson ve Shiffrin (1968)‟e göre bilişsel gelişim sürecinde bireylerin 

hayat tecrübelerinde edindiği bilgileri zihinde tutma becerisi “bellek” olarak 

nitelendirilmektedir. Bireyler duyu organları ile algıladıkları uyaranları şemalara 

dönüştürerek beynin sabit bölgelerinde korunur. Eski oluşturulan şemalarla birleştirilen 

konular, gerektiğinde hatırlanabilir. Çevreden gelen uyarıcılar öncelikle duyusal bellekte 

kaydedilir. Daha sonra bilgiler kısa süreli bellekte elenerek uzun süreli belleğe 

aktarılmaktadır. Uzun süreli belleğin ise sınırsız kapasitesi vardır (Angın, 2016). 

Vygotsky ise bilişsel gelişim kuramında, çocukların bilişsel gelişiminde sosyal 

çevrenin önemli bir role sahip olduğunu belirtmektedir. Ona göre çocuğun sosyal çevreyle 

teması ne kadar fazlaysa ve çevresi ne kadar zenginse, bilişsel gelişimine de o derece 

olumlu katkılar sağlamaktadır. Özellikle yetişkinler ve diğer çocuklarla işbirliği içinde 

çalışıldığında, bilişsel gelişimlerinin bu durumdan besleneceğini ifade etmektedir (Bayhan 

ve Artan, 2007). Vygotsky, çocukların 2 yaşına kadar bilişsel gelişimlerinde “doğal 

çizgi”nin hâkim olduğunu, 2 yaşından sonra ise “kültürel çizgi”lerin ön plana çıktığını 

belirtmiştir. “Çocuk zihni sadece kendi keşiflerinin sonucu değildir, çevreden edindiği bilgi 
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ve kavramsal aletler zihinsel gelişmesine büyük kolaylıklar sağlar” (akt. Kol, 2011). Sonuç 

olarak çocuk, tek başına öğreneceği konuyu yetişkin rehberliğinde veya diğer çocuklarla 

işbirliği yaparak öğrenirse, öğrenme daha kuvvetli olur (Bayhan ve Artan, 2007). 

Vgotsky dil eğitimi ve öğrenmenin de kişinin zihinsel düşünme becerilerine katkı 

sağladığını vurgulamaktadır. Ona göre sözcükler nesnenin yapısına gitmektedir ve bu 

şekilde anlam kazanmaktadır. Bebeklerin çıkardıkları anlamsız seslerin düşünmeden 

yapıldığını belirtirken, ileri dönemlerde çocuğun artık düşünmesinin sözel olduğunu 

savunmaktadır. Artık dil mantıksal bir dizge haline gelir ve dil bu anlamda düşünülen 

şeyleri dile getiren, zekâya hizmet edebilen bir duruma dönüşür (akt. Tuna, 2006). 

1.1.3. Sosyo-duygusal geliĢim 

Sosyal gelişim, kişilerin yaşadıkları toplumun gereksinimlerine duyarlı hale gelerek 

çevresiyle uyum içerisinde olma süresidir. Yaş ile beraber artan sosyal gelişim süreci, 

kişiler arası iletişim becerilerine hâkim olmayı mümkün kılmaktadır (Atay, 2011).  

Erikson (1968), kişilerin hayatlarında yaşadığı bir dizi kriz ve dönüm noktaları 

olduğunu ve bu krizlerin uygun bir şekilde çözüme kavuşturulmasının, kişilerin psiko-

sosyal gelişimlerine katkıda bulunmasını sağladığını belirtmiştir. Erikson, bireylerin sekiz 

dönemde psiko-sosyal gelişimlerini tamamlandığını ifade ederken, 3-6 yaş arasındaki 

dönemi “Girişimciliğe Karşı Suçluluk Duygusu” başlığı altında açıklamıştır. Girişimciliğe 

Karşı Suçluluk Duygusu döneminde çocuğun kendine olan inancının güçlü bir şekilde 

başladığı görülmekte ve bir birey olarak kendinde gördüğü potansiyelin ne düzeyde 

olduğunu keşfetmeye çalışmaktadır. Ona göre bu dönemde özgürleşme ön plandadır ve 

hareket alanının arttığı, limitsiz keşfetme isteğinin oluştuğu görülmektedir. Yine bu 

dönemde çocuklar öğrenmek adına devamlı soru sorma isteğindedirler ve anlamadıkları 

konuları açıklığa kavuşturma amaçları olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca yetişkin rollerini 

gözlemleme ve öğrenme dönemine girmiş olan çocuk, bu rolleri yalnızca oyunlarda değil, 

gerçek yaşantısında da uygulama isteği içerisine girmektedir. Bu rol denemelerine ise 

“girişim” duygusunun sebep olduğu görülmektedir. Öte yandan aile çocuğun girişim 
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duygusuna destek olmak yerine cezalandırmayı seçerse, çocukta “suçluluk” duygusu gelişir 

(akt. Arslan ve Arı, 2008).  

3 yaşından itibaren çocuklar çevrelerine karşı daha ilgili olmaya başlamaya ve en 

yakınlarındaki yetişkinleri model almaya başlar. Model alınan kişilerin en başında anne ve 

baba gelmektedir. Ebeveynlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini gözlemlemeye ve bu 

gözlemler sonucu edindiği yeni davranış biçimlerini hayata geçirmek isterler. Bu dönemde 

çocuklar aileleriyle beraber olmaktan ve onlarla oyun oynamaktan son derece keyif alırlar. 

Öte yandan, paralel oyun döneminin etkileri görülmeye başlar ve böylece çocuk yavaş 

yavaş kendi yaşıtlarıyla iletişime geçmeye ve birlikte oynamaya başlar. Artık yalnızca 

kendi istekleri olmadığını öğrenir; paylaşma ve bekleme alışkanlığı kazanmaya başlar 

(Yavuzer, 2005). 

Küçük bir bebeğin annesiyle olan sosyal ilişkileri, eş zamanlı olarak bebeğin sosyal 

gelişim sürecinin de başladığını göstermektedir. Zaman içerisinde çocuk yürüme ve 

konuşma becerileri kazandıkça, sosyal çevresi de genişlemeye başlar. “Oyun Çağı” olarak 

da bilinen 3-6 yaş arası dönemde artık oyun aracılığıyla farklı kişilerle iletişim kurmaya 

başladığı gözlemlenmektedir. İletişim içerisinde olan çocuk, olumlu/olumsuz her davranışı 

deneyimlemeye ve uygulamaya başlar. Bu şekilde çocuğun ileriki evrelerde hangi 

davranışları benimseyeceği, yaşadığı deneyimler sonucu edindiği bilgilere göre 

şekillenecektir (Selçuk, 2005).  

4 yaş ve sonraki okul öncesi dönemde çocuk akranları ile beraber küçük gruplar 

şeklinde oyun kurar ve oynar. Bu süreçte yetişkinlerle olan iletişimlerinin de geliştiği 

görülür. Sorumluluk duygusu da gelişim gösterdikçe daha fazla iş yapabilme isteği ve 

hevesi olacaktır. Bu şekilde sosyal ilişkileri güçlenecek ve başarılı işler başarma hevesi 

daha da artacaktır. Artık yalnız başına oynamak isteyen bir çocuk değil, grup aktivitelerinde 

kendini göstermeyi tercih eden bir birey görmeye başlanmaktadır. Kuralları kendilerinin 

belirlemek istedikleri oyunlarda kazanmak onlar için en önemli görevdir. (Yavuzer, 2007). 
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1.2. Saldırganlık 

1.2.1. Saldırganlık Tanımı 

Saldırganlık, herhangi bir canlıya veya nesneye karşı gerçekleştirilen rahatsız edici 

davranışlar olarak ifade edilmektedir (Yıldırım, 2008).  

Bilgin (1988) ise saldırganlığı; kişileri inciten, psikolojik, fizyolojik ve biyolojik 

zarara sebebiyet veren her türlü davranış olarak yorumlamakta ve bu davranışların temel 

amacını „zarar verme‟ olarak görmektedir. 

Budak (2003) ise saldırganlığı; öfke, düşmanlık, rekabet, engelleme, korku gibi 

kaynakları olan ve karşımızdakine zarar vermeyi, durdurmayı, engel olmayı ya da kendini 

korumayı amaçlayan fiziksel veya sözel davranışların bütünü olarak tanımlamaktadır. 

Saldırganlık direkt olarak gözlemlenemeyen bir iç durumdur. İnsanların çok 

sinirlendiği, birilerini incitmek istediği anlar olmakta fakat bu duygular her zaman 

davranışa dönüştürülememektedir. Genellikle amaçlarına erişmeleri engellendiğinde ya da 

işler düşünülenden daha yavaş olduğunda eyleme dökmektedirler (Yıldırım, 2008). 

1.2.2. Saldırganlık ÇeĢitleri 

Buss (1973: 425), saldırganlığı biçimleri açısından değerlendirmiş ve saldırganlığın 

aktif veya pasif; doğrudan ya da dolaylı olarak kendini gösterdiğini ileri sürmektedir. 

 Ona göre “fiziksel saldırganlık”; acı verme, sözel tehdit, gözdağı verme, başkalarını 

incitme veya yaralama hedefi olan ve fiziki güç kullanımını içerirken (Baş ve Kabasakal, 

2010), “ilişkisel saldırganlık”ta temel hedef, her zaman ilişkilerdir ve belirli davranışlar 

sözlü, sözlü olmayan, direkt veya direkt olmayan dolaylı yollardan sergilenir. Ayrıca 

ilişkisel saldırganlık sadece grup ortamındaki ilişkiler değil, ikili ilişkilerde de tercih 

edilmektedir. (Linder, Crick ve Collins, 2002).  

Özdevecioğlu (2003)‟na göre saldırganlıkta fiziksel davranışlar silahlı ya da bıçaklı 

saldırı, vurma, ısırma, düşürme gibi doğrudan şiddet içerikli davranışlarken, ilişkisel 
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saldırganlık lakap takma, küfür etme, küçük düşürme gibi öfkenin sözel olarak 

dışavurumlarını içermektedir. 

Günümüzde giderek artan saldırganlık, okul öncesi dönem yaşlarında edinilen ve 

fiziksel olduğu kadar ilişkisel yönüyle de ortaya çıkabilen bir davranış problemidir (Uysal 

ve Dinçer, 2013). Çocuklarda saldırganlık, yaralama, fırlatma, vurma ve küfretme gibi bariz 

şekilde gözlenebilen tavırların yanında kavga etme, geçimsizlik ve gerginlik şeklinde de 

gözlenebilir. Saldırgan çocuk, başkalarının kurallarına uymaz ve onlara karşı gelme 

davranışı sergileyerek akranları ve çevresiyle olumlu ilişkiler geliştiremez (Yörükoğlu, 

1998).  

1.2.3. Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Saldırganlık 

Çocukların hayatında kalıcı olabilecek saldırganlık eğilimi ve saldırganlık 

davranışlarının temeli okul öncesi döneminde atılmaktadır (Yıldızbaş, 2019). Okul öncesi 

dönemi çocuklarında görülen saldırgan davranışlar çoğunlukla çocuğun durumlara karşı 

nasıl tepki vereceğini bilmemesinden kaynaklanmaktadır (Bay-Hinitz, 2001). 

Saldırganlık, yaşamın farklı dönemlerinde farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. 

Gelişim sürecindeki çocuklar saldırganlığı doğal şekillerde dışa vururlar (Brenner, 1993; 

Bee, 2000, akt. Özdemir, 2014). Küçük bir bebeğin saldırganlığı oral dürtülerle (ısırma) 

kendini gösterirken, hareket alanı arttıkça genellikle bağırıp çağırma, diğerlerine vurma 

veya oyuncak gibi eşyaları fırlatma şeklinde gözlemlenebilir. Dil gelişimi sürecinin 

tamamlanmasıyla beraber sözel saldırılar görülebilir ve artık öç alma ve intikam 

duygularının davranışlara yansıdığı görülür (Seven, 2008, s.131). Zaman geçtikçe etrafıyla 

yalnızca olumlu ilişkiler değil, olumsuz ilişkilere de maruz kalan okul öncesi dönemi 

çocuğu artık saldırganlığın alt boyutlarından biri olan ilişkisel saldırganlığı kullanmaya 

başlar. İlişkisel saldırganlık okul öncesinde kurulan arkadaşlıklarda genellikle arkadaşlığı 

bitirme tehditleri (oyun sırasında karşı tarafın oyuna dâhil olmasını istememe, yok sayma 

veya kişi hakkında dedikodu yapma) şeklinde görülebilir (Burr, Ostrov, Jansen, Cullertson 

ve Crick, 2005). 
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Küçük çocuklar dil gelişimlerinden dolayı, öncelikle fiziksel tepkiye 

başvurmaktadır. Bu dönemde görülen saldırganlık istenilen amaca ulaşma konusunda 

karşılaşılan engellemeler neticesinde meydana gelmektedir. Sözel beceriler geliştikçe; 

fiziksel saldırganlık davranışlarına ilişkisel saldırganlık davranışları da eklenebilmektedir 

(Archer & Coyne, 2005; Feldman, 2005; McFadyen, Bates, Dodge & Pettit, 1996, akt. 

Gülay, 2008). Dil gelişimi sürecinin tamamlanmasıyla beraber artık öç alma ve intikam 

duygularının davranışlara yansıdığı görülür (Seven, 2008, s.131). Zaman geçtikçe etrafıyla 

yalnızca olumlu ilişkiler değil, olumsuz ilişkilere de maruz kalan okul öncesi dönemi 

çocuğu artık saldırganlığın alt boyutlarından biri olan ilişkisel saldırganlığı kullanmaya 

başlar. İlişkisel saldırganlık okul öncesinde kurulan arkadaşlıklarda genellikle arkadaşlığı 

bitirme tehditleri (oyun sırasında karşı tarafın oyuna dâhil olmasını istememe, yok sayma 

veya kişi hakkında dedikodu yapma) şeklinde görülebilir (Burr, Ostrov, Jansen, Cullertson 

ve Crick, 2005). 

1.2.4. Saldırganlık ile Ġlgili Bazı Kuramlar 

1.2.4.1. Psikanalitik Kuram 

İnsanlığın varoluşundan itibaren şiddetin varlığını gösteriyor olması, saldırganlığın 

doğuştan gelme düşüncesini de beraberinde getirmiştir. Bu fikirlerin savunucularından en 

bilineni ise Freud ve Freud‟un psikanalitik kuramıdır (akt. Yıldızbaş, 2019). 

Psikanalitik kurama göre ise saldırganlık tutumu insanın genetik doğasında olan 

kaçınılmaz bir unsurdur ve kontrol dışı bir mekanizmadır (akt. Geçtan, 2005). 

Freud saldırganlığı insan ve hayvanın içgüdüsel dışa vurum kaynağı olarak 

nitelendirmektedir. Ona göre insanların “içgüdüleri yaşam içgüdüsü (eros)” ve “ölüm 

içgüdüsü (thanatos)” olarak ikiye ayrılmaktadır. Yaşam içgüdüsünde yaşamda olan 

ihtiyaçlar (açlık, susuzluk ve cinsellik gibi) yer alırken, ölüm içgüdüsünde kişilerin bilinç 

dışı ölüm isteklerinin var olduğunu ve saldırganlığın da bu şekilde içgüdülerin dışa 

vurulmasıyla ortaya çıktığını açıklamaktadır (akt. Geçtan, 2005). Yine Freud‟a göre yaşam 

ve ölüm içgüdüsü gerilim azaltıcı unsurlardır. Yaşama içgüdüsüyle beraber cinsel gerginlik 

azalırken; ölüm içgüdüsüyle de var olan tüm gerilimler azalmaktadır (Bauman, 2000). 
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Ayrıca Freud, bireylerin saldırgan davranışlarını dışa vurmadığı takdirde farklı bir tür enerji 

olarak içlerinde kalacağını vurgulamış ve böylece çoğu davranış bozukluğunun, içerde 

kalan ve ifade edilememiş enerji sebebiyle saldırganlık eğiliminden kaynaklandığını 

belirtmiştir (Cüceloğlu, 2011, s. 314). 

Freud‟a göre saldırgan davranışların temelini “id” oluşturmaktadır. Id, Freud‟un 

oluşturduğu kişilik yapılarından biri olan ve insanın doğuştan gelen hayvansal yanı olarak 

ifade edilmektedir. Id‟i etkileyen faktörler libidonun farklı dönemlerinde farklı şekilde 

ortaya çıkmaktadır. Başlangıçta libido, oral dönemde ağız ve çevresinde ortaya çıkarken, 

anal dönemde makat ve çevresinde yoğunlaşmaktadır. Bu dönemlerde artan libido, aynı 

zamanda saldırganlığın da artışını simgelemektedir. Bunun yanında Freud, çocukların 

saldırgan davranışlarının temelini anal dönemin oluşturduğunu belirtmektedir. İlerleyen 

gelişim süreçlerinde, fallik dönemle beraber karşı cins ebeveyne beslenen ilginin de 

düşmanlık ve saldırganlık gibi tutumların çıkmasına yol açtığını ifade etmektedir  (Alink, 

Mesman, van Zeijl, Stolk, Juffer, Koot, Bakermans-Kranenburg ve van Ijzendoorn, 2006). 

1.2.4.2. Sosyal Öğrenme Kuramı 

Kurama göre çocuklar çeşitli olaylar karşısında nasıl tepki vereceklerini 

başkalarından öğrenirler. Gelişimleri; genetik özellikler, bireyin davranışları ve çevrenin 

etkisi altında şekillenir. Örnek olarak; Bir ailede baba çocuğa şiddet uygulamaktaysa, ileriki 

dönemlerde çocuğun kendi evlatlarına da şiddet uygulama ihtimali yüksektir. Sosyal 

öğrenme kuramcılarına göre saldırganlık tutumu model alma-taklit ve ceza-pekiştireç ile 

kazanılır (akt. Yırtıcı, 2019). 

Bandura saldırganlık davranışların sadece doğuştan olmadığını, edimsel koşullanma 

ve gözlem sonucu ile kazanılacağını savunmaktadır. Edimsel koşullanmada pekiştirilen 

davranış artar, pekiştirilemeyen davranış ise azalır (Tiryaki, 1996). 

Sosyal öğrenme kuramına göre saldırganlık davranışının bebeklikten çocukluk 

dönemine kadar olan döneminde hiçbir cinsiyet farkı görülmediği, fakat erken çocukluk 

döneminde cinsiyet farklarının gözlendiği savunulmaktadır. Sonuç olarak, saldırgan 
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davranışın ilk dönemlerde farkının görülmeyip, ileri yaşlarda ortaya net bir ayrım olarak 

çıkması, saldırganlığın biyolojik kökenli olmadığı iddiasını doğrulamaktadır (Zülal, 2001). 

1.2.4.3. Ġçgüdü Kuramı 

İçgüdü kuramı, saldırganlığın insanın doğasında var olduğunu ve dürtülerin 

uyarılması sonucu ortaya çıktığını savunmaktadır (Geçtan, 2005). 

Fromm (1982), bireyde ortaya çıkan saldırganlığı zararlı ve zararsız olmak üzere 

ikiye ayırmaktadır. Ona göre canlı varlıkların hayatlarını devam etmeye yönelik kendilerini 

koruma içgüdüsüyle sergiledikleri saldırganlık zararsız bir saldırganlık şeklidir. Öte 

yandan, herhangi bir arzu sonucunda ortaya çıkan saldırganlık davranışının zararlı bir tür 

olduğunu savunmaktadır. Bireydeki arzusal saldırganlıkların çok tehlikeli boyutlarda (öç 

alma, kontrol sahibi olma ve egemenlik altına girme) olabileceğini belirtmektedir. 

1.2.4.4. Etolojik Kuram 

Kuramın öncülerinden Konrad Lorenz, saldırganlığın canlı varlıklarda hayatta 

kalmak için sergiledikleri dürtü olarak açıklamış, özellikle bu dürtünün hayvanların hayatta 

kalmak adına temek ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir. Hayvanlar yavrularını korumak ve 

beslenmek istiyorsa saldırgan davranışlarda bulunmak zorundadır. Bu tarz saldırganlıklar 

adaptasyonu simgeler ve canlıların hayatta kalması adına yardımcı olmaktadır (Akt. Brewer 

ve Crano, 1994). 

Etiyolojik kuram savunucuları saldırganlık tutumu açıklarken; uyaranlar ve 

saldırganlık çeşidi, alışkanlıklar üzerinde iki problem üzerinde durmaktadır. Öte yandan 

saldırganlığın daha karmaşık bir yapıda olduğu ve bireylerin karşısındaki kişiyi incitmek 

amacıyla sergiledikleri saldırganlığı  açıklamaya yetmemektedir (Akt. Brewer ve Crano, 

1994). 

1.2.4.5. Engellenme-Saldırganlık Kuramı 

Dollard, Doob, Miller, Mowrer ve Sears (1939) tarafından geliştirilen kurama göre 

engellenme, belirli bir hedefe ulaşmayı zorlaştırma ve durdurma durumudur. Davranışlar 
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engellendiği sürece saldırganlık davranışı da buna bağlı artmaktadır. Kısaca engellenme-

saldırganlık kuramına göre, engellenen davranışlar saldırganlığa sebep olmakta ve 

saldırganlık engellenme sonucu ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, eğer engellenen 

engelleyenden daha güçsüz bir durumdaysa saldırganlığı bastırabilmektedir (Acet, 2006). 

Berkowits (1986) engellenmenin öfke duygusunu tetiklediğini öne sürmektedir. 

Yalnız, ortaya çıkan öfke duygusu her zaman saldırganlığa dönüşmeyebilir. Engellenen kişi 

saldırganlık sergilemenin sonucunda cezalandırılacağını bilirse tehlike durumu 

hafifleyinceye kadar saldırganlık davranışından vazgeçebilmektedir (akt. Yıldızbaş, 2019). 

1.2.4.6. Ekolojik Kuram 

Bronfenbrenner, bireylerin gelişiminin bireysel ve çevresel faktörlerin etkileşimi 

sonucu ortaya çıkabildiğini savunmaktadır. Faktörlerden bahsedilirken; bireysel etkilerden 

(ontogenetik gelişimden), aileden (mikro sistem), sosyal çevreden (ekzosistem) ve 

kültürden (makro sistem) kaynaklanabileceği öne sürülürken; saldırganlığa neden 

olabilecek faktörlerin bir bütün içinde ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır (İşmen, 

2001). Öte yandan bu faktörler saldırganlığı açıklarken ortaya çıkan risk faktörleri olarak 

da tanımlanmaktadır (Garbarino, 1986).  

Mikrosistemi, çocuğun günlük yaşantısında karşılıklı iletişim içinde olan kişiler ve 

bu kişilerle olan iletişimler oluşturmaktadır. Çocuğun üzerinde önemli role sahip olan aile, 

okul ve arkadaş grupları bu sistemde yer almaktadır. Aile mikrosistemi içerisinde anne, 

baba kardeşler ve yakın akrabalar varken; okul içinde öğretmenler ve arkadaşlar vardır. 

Araştırmalara göre, aile ortamı içerisinde fiziksel güce dayalı bir tutum görüldüğü 

durumlarda çocuk bu davranışları gözlemlemekte ve kendi sosyal ilişkilerinde istediği bir 

şeyi elde etmek amacıyla aynısını uygulamaktadır. Mikrosistem içerisinde yer alan okul 

ortamında da saldırgan davranışların oluşabildiği gözlemlenmektedir. Özellikle okul 

içerisinde öğretmenin veya öğrencilerin saldırgan tutumları, çocuğun ileride bu tutumu 

davranış edinmesine sebebiyet verebilmektedir (Kasen ve ark. 2004).  
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Mezosistemi, çocuğun etkileşimde olduğu iki veya daha fazla mikrosistem grupları 

arasındaki etkileşim oluşturmaktadır. Aile/arkadaşlar ve aile/öğretmenler arasında görülen 

etkileşim mezosistemin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Ailede gözlemlenen bazı 

davranışların, çocuğun arkadaşlık ilişkilerini etkileyebileceği gibi, arkadaşlık ilişkileri de 

aile yaşamını etkileyebilmektedir. Yukarıda bahsedildiği üzere, aile ortamında fiziksel 

şiddet davranışlarını gözlemleyen bir çocuk aynı davranışı okulda arkadaşlarına, hatta 

öğretmenine karşı dahi kullanabilmektedir. Mezosistemde gruplar birbirinden etkilenmekte 

ve bazı durumlarda birbirlerini değiştirebilmektedirler (akt. Doğan, 2010). 

Ekzosistemde çocuk direkt olarak içinde değildir, fakat dolaylı olarak 

etkileşimlerden etkilenmektedir. Örneğin bir babanın çok çalıştığı için eve geldiğinde sinirli 

ve gergin olmasının sonucu olarak, aile içerisinde gerçekleştirdiği rol ve sorumluluklar 

çocuğu dolaylı yoldan etkilemektedir (Obalar ve Ada, 2010). 

Makrosistem, toplumun inançlarını, kültürel değerlerini, yasalarını, sosyal ve 

ekonomik durumlarını içermektedir. Çocukta doğrudan bir etkiye sahip olmasa da, çocuğun 

içinde yaşadığı toplumu ve ekonomik hayatın belirleyicisi olmasından dolayı çocuğu da 

dolaylı olarak etkilemektedir. Makrosistemin önemli belirleyicisi olan medyanın çocuklar 

üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda, televizyonda 

şiddet içeren görüntülere maruz kalan çocukların daha fazla saldırgan davranışlara sahip 

olduğu bulunmuştur. Aynı şekilde, şiddet içerikli bilgisayar oyunu oynayan çocukların 

saldırganlık eğilimlerinin doğru orantılı olduğu üzerine de birçok araştırma bulunmaktadır 

(örnek olarak, Anderson ve Bushman, 2001; Çetinkaya 1991; Polman ve ark., 2008). Kars 

(2010)‟ın yaptığı bir çalışmada, şiddet içerikli oyunlar oynayan çocuklarda, şiddet içerikli 

oyunlar oynamayan çocuklara göre saldırganlığın antisosyal yollarla dışavurumunun 

gerçekleştiği sonucuna ulaşmıştır. Yine Smith (2004) bilgisayar oyunlarının çocuklarda 

saldırgan davranışlara neden olup olmadığını incelemiş ve araştırmanın sonucunda, 

bilgisayar oyunlarının çocukların saldırgan düşünce ve davranışları arttırdığı sonucuna 

ulaşmıştır. Ek olarak, çocukların yaşadığı toplumsal çevrenin de çocuğun davranışlarının 

belirleyicisi olduğu görülmüştür (akt. Doğan, 2010). Yapılan bir araştırmada çocukların 
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davranış problemleri ile yaşadıkları semtin sosyo-ekonomik düzeyi arasında pozitif bir 

ilişki olduğu bulunmuştur (Leventhal ve Brooks-Gunn, 2004). 

Kronosistem, zaman içerisinde kişilerarası etkileşimler sonucunda çocuğun 

gelişiminin nasıl etkilendiğini ifade eden sistemdir. Bu sisteme, kişilerin gelişimleri 

üzerinde etkili olan anne baba boşanması, ekonomik problemler ve bunlar gibi bir takım 

yaşamsal problemler örnek olarak verilebilir.  

1.3.Mizaç 

Bronfenbrenner‟in ekolojik kuramında açıklanan mikrosistem içerisinde, bireyin 

davranışlarının belirleyici unsurlarından biri olan “mizaç” yer almaktadır.  

Mizaç, büyük ölçüde kalıtımsal olduğu düşünülen, bireyin duygusal dünyasındaki 

baskın ruh hali ve uyaranlara verdiği belirli ve alışılagelmişin dışında kendine özgü 

tepkilerdir (Rothbart ve Bates, 2007). 

Farklı bir kaynağa göre mizaç, kişinin genel etkinlik düzeyi, duygusal donanımı, 

tepkilerinin hızı ve şiddeti gibi bünyesel olan ve sonrasında kişiliğinin gelişiminde belirli 

bir rol oynayan davranış ve tepki yapılarının toplamı olarak tanımlanmaktadır (Budak, 

2003, s.510). 

Mizaç, genellikle kişilerin gelişimsel düzeylerine ve yeteneklerine odaklanan; 

davranışın “ne” olduğundan çok “nasıl” olduğunu sorgulayan, davranışsal ve duygusal 

uyumlarını açıklayan bir özelliktir. Mizaç kişilikle karıştırılmamalı fakat kişiliğin önemli 

bir parçası olduğunu da unutulmamalıdır (Carey, 2009, s. 75). 

Mizaç, diğer kişilerden ayırt edici özellikler oluşturan bireysel farklılıklara sebep 

olmakla birlikte, genellikle kalıcı ve sabittir. Erişkinlik döneminde karşımıza çıkan kişilik 

özelleri üzerinde önemli bir role sahiptir ve yaşantı süresi boyunca şekillenebilir (Sanson, 

Hemphill ve Smart, 2004). 

Thomas ve Chess, çocuğun duygusal ve sosyal gelişiminin sağlıklı şekilde 

sürdürülebilmesi için mizaç özellikleri ve etrafındaki yetişkin kişilerin davranışlarının 
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uyumlu olması gerektiğini belirtmektedir. Sosyal bir varlık olan bireyin yaşantısının ilk 

yıllarında aile ve aile dışındaki çevreye verdiği tepkiler, bireyin mizacına özgü tepkilerdir 

ve sosyal etkileşim sırasında bazı mizaç özellikleri kısmen değişebilir veya pekişebilir. 

Örneğin, zor mizaca sahip olan bir çocuk annesiyle etkili iletişim sonucu, çevresiyle 

uyumlu hale gelen bir bireye dönüşebilir veya tam tersi uyumlu ve kolay sosyal ilişkiler 

kurabilen bir çocuk sürekli çatışma yaşayan biri olabilir  (Rothbart, 2011).  

“Uyum İyiliği” (Goodness of fit) kavramını geliştiren Thomas ve Chess (1970), 

mizacın sabit ve değişmez kişilik yapısı olmadığını belirtmektedir.  Uyum iyiliği kavramı, 

çevrenin beklentileri ve talepleri ile çocuğun mizacı ve diğer karakteristik özelliklerinin 

uyuşması ile ortaya çıkmaktadır. Çocuk ve çevrenin uyumu sağlandığında çocuk için ideal 

bir gelişim imkânı ortaya çıkmaktadır (akt. Hipson, 2017). Öte yandan, çocuk ve çevre 

arasında uyum olmaması çocukta uyum problemlerine sebep olabilmektedir (Rothbart ve 

Bates, 2006). Bu kavram, aile bireylerinin ve öğretmenlerin çocuklarında görülen 

özelliklerden kendilerinin sorumlu olmadığını, uygun ortam ve etkileşimle olumsuzlukların 

azaltılabileceğini göstermektedir. Örnek olarak, çekingen mizaçlı bir çocuğun sıcakkanlı bir 

sınıf öğretmeniyle aynı sınıfta olması onun çekingen mizaç özelliğinden kaynaklanan 

sosyal dezavantajları azaltabilmektedir (akt. Berk, 2013). Uyum iyiliğinin oluşturduğu 

birçok düzeyin olduğu görülmektedir. Uyum iyiliği hem nesnel hem de öznel bir yapıda 

ortaya çıkmaktadır. Kişilerin belirli beklentileri veya tercihleri bağlamında sergiledikleri 

belirli davranışlar nesnel kısımdayken, bakım veren kişilerin ve çocukların farklı uyum 

derecelerini deneyimlemesi ve yorumlaması öznel kısımdadır (Seifer ve ark., 2014). 

Prior (1992) mizacı, erken yaşlarda gözlemlenen ve bireyin hayatı boyunca devam 

ettirdiği, farklı durumlarda bireyin duygusal ve davranışsal tepkilerinin özellikleri olarak 

tanımlamaktadır (akt. Yağmurlu ve Sanson, 2009). 

1.3.1.Mizaç ile Ġlgili Kuramsal YaklaĢımlar 

Mizaç özelliklerinin araştırılması alanında ilk olarak kabul edilen New York 

Boylamsal Çalışması, Thomas ve Chess tarafından 1956 yılında geliştirilmiş ve sonuçları 

1977 yılında yayınlanmıştır. 
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Thomas ve Chess (1977)‟in yaklaşımına göre, çocukların mizaç özelliklerini 

tanımlayıcı dokuz özelliğin belirtildiği görülmektedir. Bu özellikler: 

- Ritmiklik (Rhythmnicity): Çocuğun fizyolojik (açlık, uyku ve tuvalet gibi) ihtiyaçlarının 

düzeni 

- Aktivite Düzeyi (Activity Level): Çocuğun fiziksel hareket seviyesi (oynama, giyinme ve 

banyo yapma gibi). 

- Uyumluluk (Adaptability): Çevredeki değişikliklere ne derece uyum sağladığı. 

- Tepkilerin Yoğunluğu (Intensity of Reaction): Gösterilen tepkinin enerji düzeyi. 

- Yakınlaşma/Çekingenlik (Approach/Withdrawal): Yeni ve çeşitli uyaranlara (farklı kişiler, 

o yuncaklar veya yiyecekler gibi) yönelik ilk tepkiler. 

- Dikkat Dağınıklığı (Distractibility): Çevresel faktörlerin çocuk için ne derece yapılan 

davranıştan alıkoyabildiği. 

- Dikkat Süresi ve Devamlılık (Attention Span and Persistence): Çocuğun belirli bir işle 

ilgilenirken geçen zamanın uzunluğunun, seçici olarak o iş üzerine dikkatinin dağılması. 

- Uyarılma Eşiği (Treshold of Responsiveness): Çocuğun fark etmesini sağlayacak olan 

tepkileri uyandırabilmek adına ihtiyaç olan ses ve ışık gibi uyaranların yoğunluk düzeyi. 

- Huyların Niteliği (Quality of Mood): Memnun ve neşeli davranış düzeyi ile huzursuz ve 

keyifiz davranış düzeyinin karşılaştırılması. 

Sonuç olarak, bu dokuz özelliğin bir araya gelmesiyle üç çocuk tipi tanımlanmıştır. 

Bunlar;  

- Kolay ya da değişken çocuk: Neşeli, yeni deneyimlere uyum sağlayan, düzenli rutinleri 

olan, kendilerini yaptığı işe verebilen ve güçlü konsantrasyona sahip çocuklar 

- Aktif, alıngan ya da zor çocuk: Yeni deneyimleri kabul etmekte yavaş, dürtüsel, 

düzensiz rutinlere sahip, olumsuz ve yoğun tepki sergileyen çocuklar 

- Yavaş, samimi ya da tedbirli çocuk: Yeni deneyimlere yavaş uyum sağlayan, 

yetişkinler tarafından kabul gören utangaç ve itaatkâr çocuklar şeklindedir (akt. 

Özdemir ve Budak, 2019). 

Çocukların yaklaşık %40‟ı kolay mizaçlı, %10‟u zor mizaçlı ve %15‟, yavaş ısınan 

mizaca sahiptir. Kalan %35‟lik kısım ise bu mizaç tiplerinden birkaçının özelliklerini 

birlikte taşır (akt. Koç, 2020). 
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Aileleri tarafından uyum sağlamakta güçlük çeken zor mizaçlı çocukların günlük 

yaşantılarında sık sık davranış sorunları yaşadıkları belirtilmektedir. Zor mizaçlı çocukların 

okul öncesi döneminde uyum sorunları da gösterdiği gözlemlenmiştir (Bellibaş, Büküşoğlu 

ve Erermiş, 2005). Walker, Berthelsen ve Irving (2001)‟in yaptıkları bir araştırmada zor 

mizaç özelliklerine sahip çocukların sosyal olarak kabul görmeyen ve davranış problemleri 

olan çocuklar olduğunu saptamışlardır.  

Prior, Sanson ve Oberklaid (1989) ise 3-8 yaş arası çocukların mizaç özelliklerini 

toplamda dört boyuta göre değerlendirmiştir. Bu boyutlar: 

- Tepkisellik: Çocuğun belirli bir uyaran veya olaya tepki vermeye hazır olma 

durumu. 

- Sebatkârlık: Çocuğun dikkatini bir etkinlik üzerinde yoğunlaştırabilme durumu. 

Sıcakkanlılık-Utangaçlık: Çocuğun yeni insan ve ortamlara yaklaşma eğiliminin 

olup olmadığı durumu. 

- Ritmiklik: Çocuğun herhangi bir fonksiyonunun (uyku, açlık, tuvalet) zaman 

içerisindeki düzenliliğini ölçme (akt. Aytar, Aksoy ve Kaytez, 2014).  

Okul öncesi dönemi, çocukların mizaç özelliklerinin gelişimi açısından önemli bir 

dönemdir (Uçar, 2017). Çocuklarda saldırganlığın gelişiminde de mizaç özellikleri önemli 

rol oynamaktadır (Tremblay, Hartup ve Archer, 2005). Akranlarına oranla daha yoğun 

tepkisel davranışlar sergileyen çocukların ileriki dönemlerde duygu ve davranışlarını 

kontrol edebilmede etkin rol oynayan kontrol becerileri daha az etkili olmaktadır (akt. 

Kaya, 2020). Mizaç ve saldırganlıkla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; 

Erdinç (2009) okul öncesi dönem çocuklarındaki saldırganlığın mizaç ile olan 

ilişkisini incelemek istemiş ve bulgulara bakıldığında, çocuklar için kısa mizaç ölçeği alt 

boyutlarından “sebatkârlık” boyutunun, çocuklarda görülen saldırgan davranışı yordadığı 

bulunmuştur. Sebatkârlık azaldıkça, fiziksel ve ilişkisel saldırganlık artmaktadır. Bu 

bulguya göre, sabırsız olan çocukların daha kolay öfkelendikleri ve çevrelerine olumsuz 

tepkiler gösterdikleri düşünülebilir. Başladığı işi bitiren çocukların odaklanmakta daha az 

sorun yaşadıkları ve sakin bir şekilde işlerine devam ettiklerinden dolayı, çevrelerine daha 
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az saldırgan davranışlar sergiledikleri yine bu araştırma içerisinde düşünülmektedir. Ek 

olarak, araştırmada çocuklar için kısa mizaç ölçeği alt boyutlarından sıcakkanlılık ile 

çocuklarda görülen ilişkisel saldırganlık arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Sıcakkanlılık arttıkça ilişkisel saldırganlık azalmaktadır. 

Rothbart ve ark. (1994)‟ın yapmış olduğu bir çalışmada, dikkatini uzun süre bir iş 

üzerinden yoğunlaştırabilen, başladığı herhangi bir işi bitirmek için çaba gösteren çocuklar, 

yani sebâtkar çocuklar, diğer kişilerden gelmekte olan sinyallere daha fazla dikkat etmekte 

ve diğer kişilerin zihin yapılarını daha iyi kavramaktadır. 

Kaya (2020)‟nın yaptığı bir çalışmada, saldırganlığın mizaç özellikleri ile ilişkisine 

bakılmış ve fiziksel saldırganlıkla sebatkârlık arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuş, ayrıca çocukların tepkisel davranışları ile fiziksel saldırganlıkları arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, çocukların tepkisel davranışları 

arttıkça fiziksel saldırganlık düzeylerinin de arttığı görülmüştür. 

Acar ve arkadaşları (2017) tepkisel mizaca sahip çocukların, duygularını uygun 

şekilde düzenlemede zorluk yaşadığını belirtmişlerdir. 

Başka bir çalışmada, mizaç özelliklerinden tepkisellik, sıcakkanlılık ve sebatkârlık 

davranışları yüksek olan kolay mizaçlı çocukların olumsuz duyguların üstesinden daha 

rahat gelebileceği sonucu bulunmuştur (Altan,2006). 

Konuyla ilgili yapılan bir diğer çalışmada, kızgınlık/saldırganlık içeren davranış 

problemleri görülen çocukların olumsuz mizaç özelliği olan “tepkisellik” boyutunun daha 

yüksek olduğu görülmüştür (Öneren, 2010). 

1.4.Anne-Baba Tutumları 

Mizacın yanında, saldırganlığa etki edebileceği düşünülen bir diğer mikrosistem 

faktörü anne baba tutumlarıdır.  

Çocuğun kişilik gelişiminin sağlıklı olabilmesi adına etrafında ona en yakın olan 

aile bireylerine (anne-babaya) ihtiyacı vardır. Çocuk dünyaya geldiği ilk andan itibaren 
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etkileşim içinde olduğu anne-babasının sosyo-kültürel düzeyi, aile içi tüm iletişimleri, 

çocuğa göstermiş oldukları her türlü tutumlar çocuğun sosyal, duygusal ve zihinsel gelişim 

alanlarının belirleyicisi olarak görülür (Altay ve Güre, 2012). Çocuğun anne-babasıyla olan 

her türlü iletişimi; onun diğer insanlara ve nesnelere sergilediği tutum ve hareketlerinin kilit 

noktasını oluşturur (Geçtan, 2005).  

Anne-babanın kendi aralarında sergiledikleri tutumların dengeli, tutarlı ve kararlı 

olması çocuğun ilerde nasıl davranış tutumu geliştireceğinin belirleyici olmakla beraber, 

ona model oluşturmaktadır (Eripek, 1982). 

Birçok kuram tutumların nasıl oluştuğuna dair açıklamalar içermektedir. Bunlardan 

en bilineni Freud ve Erikson‟ın gelişim kuramlarıdır. Freud‟a göre kişilik gelişimi beş ana 

aşamadan oluşur. Bu aşamalar ilk olarak temel güvenin kazanıldığı oral dönem ile başlar, 

özerkliğin kazanıldığı anal dönem, cinsel kimliğin oluştuğu fallik dönem, girişimciliğin 

kazanıldığı latent dönem ile devam eder ve son olarak da üretkenliğin kazanıldığı genital 

dönem ile son bulur. Bu süreçlerde yaşanılan herhangi bir olumsuzluk kişilerin 

davranışlarını etkiler. Kişinin bu süreçleri sorun olmadan atlatabilmeleri için onlara en 

önemli destek aileden gelmektedir. Erikson ise gelişim süreçlerini sekiz aşamada 

açıklamaktadır. Bunlar güvene karşı güvensizlik, bağımsızlığa karşı utanç, girişkenliğe 

karşı suçluluk, başarıya karşı aşağılık duygusu, kimlik kazanmaya karşı umutsuzluk 

aşamalarıdır. Erikson‟a göre her aşama birbirine bağlıdır ve her biri birbirini 

etkilemektedir. Bu kuramlar arasındaki en önemli ortak nokta, bireylerin kişilik 

kazanmasının yaşamlarının ilk yıllarında ebeveynleriyle olan etkileşiminden oluştuğudur. 

Yaşamın ilerleyen süreçlerinde anne-babasıyla, akranlarıyla ve diğer bireylerle kuracakları 

ilişkilerin sağlıklı olabilmesi anne-babanın çocuklarına olan tutumlarıyla paraleldir 

(Ekşi,1999). 

Aile içerisindeki tutumlar, çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişim gösterebilmesi için 

önemlidir. Sağlıklı şekilde düşünebilen, araştıran ve sorumluluk sahibi bireyleri 

büyütebilmek adına, anne-babanın yol gösterici olması ve çocuğuyla kurduğu iletişim 

şekillerinin etkili olması gerekmektedir (Ereş, 2009). 
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Çocukların tutarlı kişilik yapısına sahip olması onun yaşadığı aile ortamıyla ilgilidir. 

Çocuk var olduğu ilk andan itibaren ebeveynleriyle kurduğu ilişki güvene dayalı ise, onun 

daha sonraki yıllarında sosyal ilişkilerinde kuracağı ilişkilerin de temelini oluşturmaktadır 

(Kuzgun, 2004). 

Bu araştırmada Paterson ve Sanson (1999)‟ın geliştirdiği anne-baba tutumlarından 

toplamda dört boyuta indirgenmiş; sıcaklık, itaat bekleme, cezalandırma ve açıklayıcı akıl 

yürütme maddeleri incelenmiştir. 

1.4.1. Anne-Baba ile Ġlgili Kuramsal YaklaĢımlar 

Paterson ve Sanson (1999) anne-baba tutumlarını toplamda dört alt boyuta 

indirgeyerek incelemiştir. Bu alt boyutlar: 

- Sıcaklık boyutu: Anne-baba çocuklarıyla samimi ilişkiler geliştirmekte olan; ihtiyacı 

olduğunda duygusal açıdan destek olan ve çocuklarının ihtiyaçlarının farkında olan birey 

modelidir.  

- İtaat bekleme boyutu: Anne-baba, çocuğunun istenilen davranışı hemen yerine 

getirmesini ve konu hakkında sorgulama hakkının bulunmadığını düşünen 

konumdadır.  

- Cezalandırma boyutu: Anne-baba, çocuğun istenmeyen bir davranışından ötürü hem 

fiziksel hem de psikolojik açıdan cezalandıran ve bu yöntem ile çocuğunun istenilen 

davranışları sergilemesini bekleyen kişilerdir. 

- Açıklayıcı akıl yürütme boyutu: Anne-baba, çocuğun günlük hayatına yaşadığı her 

bir olayın değerlendirilmesine ve açıklanmasına olanak sağlayan, yapılan 

davranışların nedenlerini sorgulayarak öğrenmesine önem veren ve genellikle güçlü 

bir sözel iletişim kurmayı hedef alan kişilerdir (akt. Altan-Aytun, Yağmurlu ve 

Yavuz, 2013).  

Baumrind (1991) ise anne-baba tutumlarını; demokratik/dengeli, yetkeci (otoriter) 

ve izin verici şeklinde ele almıştır.  

- Demokratik anne-baba tutumunda; çocuğa duygusal destek sağlanmakta ve aile içerisindeki 

ilişkinin sağlıklı olduğu bilinmektedir. Çocuk evin bir üyesi olarak eşit haklara sahip 
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olmakla beraber, aynı anda disiplin ortamının da ön planda olduğu görülmektedir (Sümer, 

Gündoğdu Aktürk ve Helvacı, 2010). Bornstein (2007)‟e göre esnek ve sıcak demokratik 

ebeveyn tutumu bir çocuğun sosyal, bilişsel, ahlaki ve duygusal gelişiminde en yararlı 

tutum olarak kabul görmektedir (akt. Sak, Şahin ve Atlı, 2015). 

- Otoriter anne-baba tutumunda ise, yetişen çocuktan mutlak bir itaat beklentisi vardır 

ve böyle bir ortamda yetişen çocuk duygusal desteğin ve ilginin yetersiz olduğu bir 

ortamda büyümektedir (Sümer, Gündoğdu Aktürk ve Helvacı, 2010). Yapılan bir 

araştırmaya göre bu aile ortamında büyüyen çocuklarda öfke gelişimi ve dışa 

yönelim sorunları gözlenmektedir (Snyder, Stoolmiller, Wilson ve Yamamoto, 

2003).  

- Aşırı koruyucu ebeveyn tutumunda, çocuğa çok fazla kontrol ve özen 

gösterilmesinden dolayı aşırı bağımlı ve kendine güvensiz bir kişilik gelişmektedir. 

Çocuğun yapabileceği potansiyel girişimler engellenmekte, özgür düşünce ve 

özgüven kazanımına da engel olunmaktadır (Sak, Şahin ve Atlı, 2015).  

- İzin verici ebeveyn tutumunda ise çocuk ilgili ve sıcak bir ortamda yetişmesine 

rağmen, çocuğa kısıtlama getirilmesi ve belirli kontrollerin sağlanması konusundan 

sorunlar yaşanmaktadır (Sümer, Gündoğdu Aktürk ve Helvacı, 2010). Baumrind 

(1991)‟e göre tutarsız disiplin yaklaşımının hâkim olduğu bu tutumda aileler, 

çocukların istek ve davranışlarına karşı her zaman kabullenici ve olumlu bir tutumla 

yaklaşmaktadırlar, cezadan ise kesinlikle kaçınmaktadırlar (akt. Sak, Şahin ve Atlı, 

2015). 

Anne Baba tutumlarının çocuklar üzerinde etkili olduğunu belirten birçok araştırma 

bulunmaktadır. Okul öncesi döneminde davranış problemi yaşayan çocuklar üzerinde 

yapılan araştırmalarda, bu tip çocukların annelerinin, çocuklarıyla iletişimlerinde olumsuz 

ve tutarsız bir tutum içinde oldukları gözlemlenmiştir (örneğin, Aunola ve Nurmi: 2005); 

Kerr, Lopez, Olson ve Sameroff: 2004; Livanage, Prince ve Scott: 2003). Anne ve çocuk 

ilişkisinin, çocukta olumlu sosyalleşme, oto kontrol gelişimi ve olumlu davranış 

belirleyiciliği konusunda önemli bir oynadığı belirtilmektedir (Turan, 2004). Konuyla ilgili 

yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde; 
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Hatunoğlu (1994) çalışmasında, anne baba tutumlarının çocuklarında saldırganlık 

düzeyi ile ilişkisini incelemiş ve otoriter tutuma sahip anne babaların çocuklarının ilgisiz ve 

demokratik tutuma sahip anne babaların çocuklarına oranla daha çok saldırganlık 

yatkınlığına sahip oldukları görülmüştür. 

Pettit ve Dodge (2002) erken çocukluk dönemindeki çocukların sergiledikleri 

düşmanca davranışların ve problem çözme becerilerinin, annelerinin katı disipliner 

tutumlarına bağlı artmakta olduğunu belirtmiştir. 

Aytemiz (2010) annelerin kişilik özellikleri ve ebeveynlik tutumları ile çocuğun 

mizacı arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, demokratik ebeveyn tutumunu 

benimseyen, farkındalığı yüksek ve entelektüel özelliklere sahip annelerin çocuklarının 

başladığı işi bitirebilen, dikkatini bir aktivite üzerine yoğunlaştırabilen çocuklar olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca otoriter, aşırı koruyucu ve izin verici ebeveyn tutumunu 

benimseyen annelerin çocuklarında düşük tepkisellik düzeyi görüldüğünü belirtmiştir. 

Köksal (2016) yaptığı çalışmada, saldırganlık davranışı gösteren çocuklar ile 

göstermeyen çocukların karşılaştırmasını incelemiş ve saldırganlık eğilimi göstermeyen 

çocukların anne-babalarından algıladıkları demokratik tutum düzeylerinin daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Saldırganlık eğilimi gösteren çocuklarda ise ebeveyn 

tutumlarında en çok otoriter tutumun benimsendiği gözlemlenmiştir. 

Yıldız ve arkadaşları (2011) ebeveynlerde algılanan demokratik tutum arttıkça 

çocuklarda saldırganlık eğilimlerinin azalmakta olduğu, algılanan otoriter tutum arttığında 

ise saldırganlık davranışlarının görüldüğü belirtilmiştir. 

Nair (2014) yaptığı çalışmada, ebeveynlerde algılanan otoriter tutumdan saptanan 

fiziksel saldırganlık davranışlarının, algılanan demokratik tutumdan yüksek olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. 

Eisenberg (1998), ebeveynlerin çocuklarının olumsuz davranışlarına karşı tepkileri 

ile çocuklarının sosyal yeterliliği ve rahatlatma davranışları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 
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Bu çalışmada, çocukların sosyal becerileri ve baş etme becerileri arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Araştırma verilerinden, annenin probleme odaklı davranışlarının çocuğun 

sosyal davranışları ve baş etme becerisi ile pozitif olarak ilişkili olduğu, fakat annenin 

ilgisiz kalma davranışlarının daha düşük derecede sosyal yeterlilik ve daha yüksek derecede 

baş etmeyle ilişkili olduğu bulunmuştur. 

Anthony ve arkadaşları (2005) tarafından yapılan ebeveyn stresi ile okul öncesi 

öğrencilerinin öğretmen tarafından değerlendirilen sosyal yeterlikleri ve davranış 

problemleri arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada, ebeveynlerin stres düzeyleriyle okul 

öncesi dönemdeki çocukların problem davranışları arasında doğrudan ilişki olduğu 

gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, yüksek stres düzeyi rapor eden ebeveynlerin daha katı 

disiplin uyguladığı, çocuklarından beklentilerinin daha düşük olduğu ve daha az çocuk 

bakımı davranışı sergiledikleri görülmüş ve anne babaların uyguladığı katı disiplin ile 

çocuğun sosyal yeterliklerinin düşük olması arasında ilişki olduğu belirtilmiştir (Akt., 

Aksoy ve Diken, 2009). 

Çocukların mizaç özelliklerinin ve anne baba tutumlarının saldırganlık faktörüne 

göre incelendiğinde; 

Konuyla ilgili yapılan bir çalışmadan edinilen sonuçlara göre, annenin mizaç 

özellikleri ebeveynlik stillerini etkilemekte, demokratik ebeveyn stilini benimseyen 

annelerin çocukları yüksek oranda kolay mizaca sahip, uyumlu çocuklar olduğu 

görülmektedir (Gölcük, 2014). 

Buğan (2017) çalışmasında aynı şekilde annenin çocuk yetiştirme tutumunun 

çocuğun mizaç özelliklerini ve davranış problemlerini nasıl yordadığını incelemiştir. 

Araştırmada çocuklar dört yaşındayken anne tutumları, altı yaşındayken mizaç özellikleri, 

yedi yaşındayken de davranış problemleri anne bildirimleri ile ölçülmüştür. Yapılan 

boylamsal çalışmada edinilen bulgular; sıcaklık davranışı daha sık görülen annelerin 

çocuklarında dışsallaştırma ve içselleştirme davranış problemlerinin daha az görüldüğüdür. 

Ek olarak sıcakkanlı tutum olumsuz mizaç özelliklerinden tepkiselliği negatif 
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yordamaktadır. Buna göre çocuklarına karşı sıcak ve sevecen davranan annelerin çocukları 

kolay mizaçlı çocuklar olma eğilimi gösterirler. 

Bir başka araştırma ise Uçar (2017) mizaç özellikleri ve ebeveyn tutumunun 

çocuklarda görülen fiziksel ve ilişkisel saldırganlığı yordayıp yordamadığını incelemiştir. 

Çalışma grubuna 48-72 aylık 300 çocuğun ve ebeveynlerinin dâhil edildiği araştırma 

sonuçlarına göre, yüksek ritmiktik ve sebatkârlık gösteren çocuklarda arkadaşlarına vurma, 

itme gibi fiziksel saldırgan davranışlar daha sık görülmektedir. Sıcakkanlılık fiziksel 

saldırganlığı herhangi bir şekilde etkilemezken, tepkisel mizaç özelliği gösteren çocukların 

daha az saldırgan davranış gösterdikleri görülmüştür. 

Yaman (2018) anne-baba tutumları ile mizaç ve duygu düzenleme becerisi 

arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında, demokratik anne-baba tutumu görülen ailelerin 

çocukları yeni insan ve durumlara kolay uyum sağlayabilen sıcakkanlı çocuklar olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Tschann, Kaiser, Chesney, Alkon ve Boyce (1996) çocukların mizacı ile aile 

işlevleri ve çocuğun davranış problemleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmadan 

elde edilen bulgulara göre aile içerisinde çatışma düzeyi arttıkça çocuklarda görülen içe ve 

dışa yönelim davranış problemlerinin artış gösterdiği ve bu tür aileye sahip zor mizaçlı 

çocukların bu durumdan daha fazla etkilendiği sonucu ortaya çıkmıştır. Zor mizaca sahip 

çocuklar aileleri tarafından daha fazla saldırganlığa maruz kalırken, kolay mizaçlı 

çocuklarda aile içi çatışmalardan bağımsız olarak içe ve dışa yönelim davranış 

problemlerine daha az rastlanmaktadır. 

Karreman, Haas, Tuijl, Aken ve Dekoviç‟in (2010) çocuklarda mizaç, ebeveynlik ve 

davranış problemleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarına 36 aylık 89 çocuk, 

aileleri ve oyun grubu öğretmenleri dâhil edilmiştir. Araştırma sonuçları çocuğun mizaç 

özelliklerinin içe ve dışa yönelim davranış problemleri ile ilişkili olduğunu ortaya 

koymuştur. Ayrıca anne ve babanın olumsuz kontrolü çocukta korku ve içe yönelim 

davranış problemlerine sebep olurken babanın pozitif kontrolü çocuğun dürtüselliğini ve 

dışa yönelim davranış problemlerini azaltmaktadır. 
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Kochanska ve Kim (2012) düşük gelirli aileler ile yaptıkları araştırmada anne 

duyarlılığı ile mizaç ve davranış problemleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmaya 

186 bebek ve annesi dâhil edilmiş, duyarlı anneye sahip ve annesiyle daha iyi iletişim kuran 

zor mizaçlı çocukların diğer çocuklara kıyasla daha az dışa yönelim davranış problemi 

gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Çocuğun ihtiyaçlarının uygun bir şekilde ve zamanında 

karşılanması, annenin duyarlı yaklaşımı mizaçtan kaynaklanabilecek davranış 

problemlerine karışı koruyucu işleve sahip olup çocuğun öz düzenleme becerilerini 

desteklemektedir. 

Ebeveynlerin çocuklarına karşı sergiledikleri tutumlarda annenin kişilik ve 

demografik özelliklerinin (yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi) etkili olduğu 

düşünülmektedir (Tezel Şahin ve Özyürek, 2008). Konuyla ilgili yapılan çalışmalar 

incelendiğinde; 

Birçok araştırmada, anne-babaların öğrenim düzeyi arttıkça çocuklarına karşı 

demokratik tutumlarının arttığı, öğrenim düzeyi düştüğünde ise daha fazla disiplin 

uyguladıkları görülmüştür (Arı, Bayhan ve Artan: 1995; Özyürek ve Poyraz: 2005; 

Mızrakçı: 1994; Tezel Şahin ve Özyürek: 2008). 

Von Der Lippe (1999) yüksek eğitim düzeyinde olan annelerin geleneksel tutumları 

daha az benimsediklerini bulmuştur. 

Tudge ve arkadaşlarının (2000) çalışmasında eğitim düzeyi yüksek olan annelerin 

düşük olanlara göre çocuklarını kontrol etmeye ve disipline daha az önem verdikleri 

belirlenmiştir. 

Raffertya ve Griffin‟in (2010) çalışmasında da eğitim düzeyi düşük olan annelerin 

daha az pozitif ebeveynlik davranışları gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anne-Baba tutumlarının değerlendirildiği çalışmada, annelerin eğitim düzeyi 

yükseldikçe aşırı koruyucu alt boyut puan ortalamalarının azaldığı görülmüştür. (Şanlı ve 

Öztürk, 2012). 
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Sak ve arkadaşları (2015), okul öncesi döneminde görülen anne-baba tutumları 

hakkında yaptığı araştırma sonucunda, lise mezunu anne-babaların ön lisans/lisans 

düzeyinde öğrenim görmüş anne-babalardan daha fazla aşırı koruyucu tutuma sahip 

olduklarını bulmuştur. Yine aynı çalışmada 31-40 yaş aralığındaki anne-babaların 41 yaş ve 

yukarısı yaş aralığındaki anne-babalardan daha fazla demokratik tutum sergiledikleri 

sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca 41 ve üzeri yaş aralığındaki anne-babaların 31-40 yaş 

aralığındaki anne-babalardan daha fazla izin verici tutuma sahip olduklarını gözlemlemiştir. 

Okul öncesi dönem anne baba tutumlarının incelendiği bir çalışmada, 23-30 yaş 

grubundaki annelerin aşırı koruyucu alt boyut puan ortalamalarının 31-40 yaş grubundaki 

annelerin puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksek olarak belirlenmiştir (Şanlı ve 

Öztürk, 2012). 

1.5.Ebeveyn Öz-Yeterliği 

Ebeveynlik kutsal bir olgudur, bunun yanında pek çok zorlu sosyal, fiziksel, 

duygusal ve zihinsel niteliği de beraberinde getirmektedir. Çocuk yetiştirirken gerekli 

psikolojik sağlamlığa sahip olan anne babalar, ebeveynlik konusunda öz-yeterliğe de sahip 

olmaktadır. Anne baba; öncelikle çocuk bakımı ve gelişimi ile ilgili yeterli bilgi düzeyine, 

sonra da bu bilgileri uygulamaya koyabilme yetenek ve yeterliliğine sahip olmalıdır. Ayrıca 

anne ve babalar, çocuklarının davranışlarını ve gelişimlerini etkileyebilecekleri hatta 

çocuğun etrafındaki diğer aile bireylerinin çocuğu destekleyebilecekleri inancına da sahip 

olmalıdırlar. Bunlar anne-babalık görevlerinde öz yeterlikle ilişkili durumlardır (Ogelman, 

2014). 

Bandura (1982)‟ya göre öz-yeterlik kişinin kendisiyle ilgili belirli bir performansı 

gösterebilmek için, gerekli etkinlikleri organize ederek başarılı bir şekilde yapma 

yeteneğine dair yargısıdır, dolayısıyla öz-yeterlik amacımıza ulaşmak ve onu 

gerçekleştirebilmek için gereklidir (akt. Cavkaytar, Aksoy ve Ardıç, 2014).  
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Öz-yeterlik inancı yüksek olan bireylerin, bir işi başarmak için büyük çaba 

gösterdikleri, olumsuzluklarla karşılaştıklarında kolayca geri çekilmedikleri, ısrarlı ve 

sabırlı oldukları belirtilmektedir (akt. Cavkaytar ve ark., 2014). 

Bandura (1982)‟nın öz-yeterlik açıklamalarından yola çıkarak, ebeveyn öz-yeterliği 

tanımı açıklanmak istenmiştir. Montigny ve Lacharite (2005) ebeveyn öz-yeterliği 

kavramını, “ebeveynin çocuğunun bakım ve yetiştirilmesiyle ilgili bir takım görevler 

hakkında sahip olduğu kendi kapasitesine dair yargıları ve inançları” olarak açıklamıştır 

(akt. Cavkaytar, Aksoy ve Ardıç, 2014).  Johnson ve Mash (1989)‟e göre, yüksek öz-

yeterliliğe sahip (sorumluluklarını bilen, cezalandırıcı davranışlar sergilemeyen ve teşvik 

edici olan) annelerin çocuklarında davranış problemlerinden bahsetmek nadir görülen bir 

durumdur (akt. Coleman, 1998). Bu durumda düşük öz-yeterliliğe sahip annelerin 

çocuklarında davranış problemlerinin görülmesi ve annelerin bu durumu kontrol edebilme 

becerilerinin az olduğu sonucu ortaya çıkabilir. Yapılan araştırmalarda da, çocukların 

problem davranışları ile annelerin ebeveynlik öz-yeterlik inancı arasında ilişki olduğu 

belirtilmektedir (Maniadaki, Sonuga-Barke, Kakouros ve Karaba, 2005; Sanders ve 

Woolley, 2005). 

Coleman (1998) çalışmasında, düşük ebeveyn öz-yeterliğinin, çocuklarda var olan 

problem davranışlar, çocuğun anne tarafından sorunlu olarak algılanması ve ebeveynlik 

rollerinde etkin olmayan baş etme stratejileriyle ilişkili olduğu gözlenmiştir. 

Bir başka araştırmada, düşük ebeveyn öz yeterliğiyle kendinden kuşku duyma, 

zorluklarla karşılaşıldığında yüksek düzeyde kaygı yaşama, bir görev sonunda başarıdan 

çok başarısızlık durumunda kendini sorumlu görme, sorunları tehdit olarak yorumlama ve 

zorlu görevlerden kaçma ile ilişkili olduğu ve bu bireylerin erken çocukluk döneminde 

sağlayacakları ebeveynliğin düzeyinin ön görülemez olacağı bildirilmektedir (akt. Aksoy ve 

Diken, 2009). 

Yapılan araştırmalar, ebeveyn öz-yeterlik algısı yüksek olan bireylerin çocukları ile 

daha sağlıklı iletişim kurduklarını, çocuklarının bakımı ile ilgili kalitenin yükseldiğini 

ortaya koymaktadır (akt. Aksoy ve Diken, 2009). 
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Balat ve Yılmaz (2014), okul öncesi döneminde çocuğa sahip olan annelerin öz-

yeterlikleri ve çocuk yetiştirme tutumlarını incelediğinde; annelerin aşırı koruyucu veya 

baskıcı disipliner tutumlarına yönelik düzeyleri ile annelik olgusuna yönelik planları 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ifade etmektedir. Araştırmaya katılan annelerin aşırı 

koruyucu ve disipliner olmasında kültürün etkili olduğu da belirtilmektedir. Türk 

kültüründe “demokratik tutum”un daha az benimsendiği görülmüş ve yine kültürel açıdan 

“iyi anne” olabilmek adına aşırı koruyucu tutumun benimsendiği görülmüştür. Ek olarak 

yine aynı annelerin öz-yeterlik algılarının yüksek olduğu da belirtilmektedir. 

Campbell, Shaw ve Gilliom (2000), okul öncesi döneminde görülen davranış 

problemlerini incelemiş ve ebeveynlerin öz-yeterlik düzeylerinin çocuklarının davranış 

problemleriyle ilişkili olduğu bulunmuştur. Öte yandan yüksek ebeveyn öz-yeterliğine 

sahip bireyler, çocukların davranış ve gelişimlerini desteklediklerinden dolayı daha az 

davranış problemleri gösterdikleri ifade edilmektedir. 

Demir (2015), ebeveynlerin öz-yeterlik algısının çocuklarını doğrudan 

etkilediklerini belirtmektedir. Çocukların fiziksel sağlığı, mizaç ve karakteristik özellikleri 

aracılığıyla etkiler kendini göstermektedir. 

Çocuğun mizacı ve ebeveyn öz-yeterliği ilişkisine bakıldığında; 

Leerkes ve Crockenberg (2002), zor mizaçlı çocukların düşük öz-yeterliğe sahip 

olan annelerinde, çocuklarını sakinleştiremedikleri zaman daha fazla tehdit edilmiş hissine 

kapıldıklarını belirtmektedir. Öz-yeterlikleri düşük olduğunda daha kolay pes 

edebildiklerinden, çocuklarıyla baş ederken zorlayıcı durumlarda olamamaktadırlar. 

Goldberg (1977) annenin öz-yeterlik hissinin çocuğun mizaç özellikleriyle ilişkili 

olduğunu ifade etmektedir. Çocuk kolay sakinleşebiliyorsa ve baş edilebilirliği kolay ise 

annenin yüksek öz-yeterliğe sahip olduğunu, öte yandan çocuk huysuz ve anlaşılamayacak 

durumdaysa annenin öz-yeterliğinin daha düşük olduğunu vurgulamıştır (Teti ve Gelfand, 

1991). 



29 

 

Ebeveyn öz-yeterliği konusunda ailedeki çocuk sayısı ve çocuğun ailedeki sırası 

faktörleri birçok çalışmada incelenmiş ve farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Konuyla ilgili 

yapılan çalışmalar incelendiğinde; 

Öztürk (2015) annelerin çocuk sayılarına göre ebeveyn öz-yeterlik algılarının 

değiştiği sonucuna ulaşmıştır. Araştırma sonucunda, üç ve daha fazla çocuğa sahip 

annelerin ebeveynliğe yönelik ilgilerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Özdemir (2019) yaptığı çalışmada, ailedeki çocuk sayısı ile annelerin öz-yeterlik 

algıları arasında bir ilişki saptamıştır. Araştırma bulgularına göre, ailede üç veya daha fazla 

çocuğun olması annelerde daha zayıf ebeveyn öz-yeterlikle ilişkili bulunmuştur.  

Yine aynı çalışmada, öz-yeterlik ve ailede ilk çocuk olma durumu arasındaki ilişki 

incelenmek istenmiştir. Bulgulara bakıldığında, annelerin ailedeki ilk çocuklarına karşı 

ebeveynlik görevlerinde kendileri daha fazla yeterli hissetmektedirler.  

Öte yandan, Bandura (1989) annelerin çocukların bakımında deneyimli olmasının 

ebeveyn öz-yeterliğiyle ilişkili olduğunu belirtmiştir. Annenin kendi çocuğu haricinde 

başka bir çocuk sayesinde çocuk bakımında (bebek bakım merkezlerinde veya çocuk 

bakıcılığı işinde çalışmak gibi) deneyime sahip olması yüksek öz-yeterlikle ilişkilidir. 

Başka bir çocuk sayesinde çocuk bakımına deneyimli olunması, çocuklarının ihtiyaçlarına 

ve genel gelişimine önemli ölçüde etki etmektedir. Öte yandan fazla çocuk sahibi olan 

annelerin yüksek öz-yeterlik ile bir ilişiği bulunamamıştır.  

Başka bir çalışmada, annelerin sahip olduğu çocuk sayılarının ebeveynliğe yönelik 

öz-yeterlik algılarını etkilemediği belirtilmiştir. Araştırmanın sınırlılıkları gereği 5-6 yaş 

grubunda olan çocukların anneleri araştırmaya dâhil edilmiş, bu sebeple sonucun 

etkilenebileceği ifade edilmiştir. Yani 5-6 yaş grubu sınırlı bir grup olduğundan, annelerin 

deneyimlerinin benzer olabileceği düşünülmektedir (Seçer, 2008). 

Hamamcı (2005) yaptığı çalışmada, çocuk sayısı arttıkça ebeveyn öz-yeterlik 

algısının yükseldiği sonucuna ulaşmıştır. 
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Feliciana (2005) ise yaptığı çalışmada, ebeveynliğe yönelik yeterlik algısının, sahip 

olduğu çocuk sayısıyla ilişkili olmadığını belirtmiştir (akt. Seçer, 2008). 

1.6. AraĢtırmanın Amacı 

Bu araştırmada, okul öncesi döneminde görülen saldırgan davranışların çocukların 

mizaç özellikleri, anne tutumları ve ebeveyn öz-yeterliğiyle ilişkisini bulmak 

amaçlanacaktır. Bu amaçla sınanmak istenen denenceler ve araştırma soruları:  

1. Okul öncesi döneminde görülen saldırgan davranışlar ile çocuğun mizaç özellikleri 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda; zor mizaçlı 

çocukların okul öncesi döneminde uyum sorunları gösterdiği gözlemlenmiştir 

(Bellibaş, Büküşoğlu ve Erermiş, 2005). Walker, Berthelsen ve Irving (2001)‟in 

yaptıkları bir araştırmada ise zor mizaç özelliklerine sahip çocukların sosyal olarak 

kabul görmeyen ve davranış problemleri olan çocuklar olduğunu saptamışlardır. 

2. Okul öncesi döneminde görülen saldırgan davranışlar ile ebeveyn öz-yeterliği 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. Johnson ve Mash (1989)‟e göre, yüksek öz-

yeterliliğe sahip (sorumluluklarını bilen, cezalandırıcı davranışlar sergilemeyen ve 

teşvik edici olan) annelerin çocuklarında davranış problemlerinden bahsetmek nadir 

görülen bir durumdur (akt. Coleman, 1998). 

3. Okul öncesi döneminde görülen saldırgan davranışlar ile ebeveyn tutumları arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. Kerr, Lopez, Olson ve Sameroff (2004) okul öncesi dönem 

çocuklarındaki davranış problemlerini değerlendirmek için yaptıkları araştırmada 

anne-babanın disiplin yöntemleri ile ilişkilendirmişlerdir. Anne-babanın çocuğa 

karşı sıcak ilgisinin fazla ve fiziksel şiddetin çok az olduğu ailelerin çocuklarında 

daha az davranışsal problemlerin görüldüğünü bulmuşlardır.  

4. Okul öncesi dönemi çocuklarının mizaç özellikleri ve ebeveyn tutumları arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. Yapılan bir araştırmada çocukların mizaç özellikleri 

(sıcakkanlılık, ritmiklik, tepkisellik ve sebatkârlık) ve ebeveynlerinin davranış 

tarzları (demokratik, otoriter, izin verici ve aşırı koruyucu) incelenmiş ve araştırma 

sonucunda çocukların mizaç özelliklerinden “sebatkârlık” ve “ritmiklik” demokratik 

tutumu olumlu yönde yordadığı saptanmıştır (Erdoğan, Yoleri ve Tetik, 2017) 
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5. Ebeveyn öz-yeterlik, mizaç ve ebeveyn tutumları “fiziksel şiddet” üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahip midir? 

6. Ebeveyn öz-yeterlik, mizaç ve ebeveyn tutumları “ilişkisel şiddet” üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahip midir? 

7. Ebeveyn öz-yeterlik algısı çocuk sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermekte 

midir? 

8. Ebeveyn tutumları annenin eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte 

midir? 

9. Ebeveyn tutumları annenin yaşına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

1.7. AraĢtırmanın Önemi 

Saldırgan davranışların özellikle çocuklarda erken yaşta belirlenmesi ve 

saldırganlıkla ilişkili olabilecek faktörlerin incelenmesi durumun daha farklı açılardan 

bakılabilmesini mümkün kılacak ve okul öncesi dönemi uyum sorunlarının azalmasına 

katkı sağlayacaktır. Saldırgan davranış gösteren çocuklar çeşitli uyum problemleri 

yaşamaktadırlar. Saldırgan davranışlara maruz kalan çocuklar da çeşitli duygusal ve 

davranışsal sorunlar yaşamaktadır. Sonuç olarak, saldırganlık davranışlarından, hem 

mağdur hem de saldırgan davranışı gösteren çocuk olumsuz yönde etkilenmektedir (Erdinç, 

2009). Erken çocukluk yıllarında saldırganlığın gelişmesini anlamak, ergenlik yıllarında 

çıkabilecek fiziksel şiddet içeren ya da içermeyen çeşitli suç işleme davranışlarını ve 

sorunlarını önlemeye de katkı sağlayabilir. Bu araştırma, okul öncesi dönemde görülen 

saldırgan davranışların algılanan ebeveyn tutumu ve çocukların mizaç özellikleri gibi 

faktörlerle ilişkili olarak incelendiğinde, bu durumu önleme çalışmalarında da katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

1.8. AraĢtırmanın Varsayımları 

Bu araştırmada çalışma grubunun ölçme araçlarını samimi ve içten bir şekilde 

yanıtladıkları, araştırma kapsamında kullanılan ölçme araçlarının amacına ve içeriğine 

uygun şekilde kullanıldığı varsayımlarından yola çıkılmaktadır. 
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1.9. AraĢtırmanın Sınırlıkları 

Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulara ilişkin yapılan genellemeler; 

Araştırma yalnıza 4,5 ve 6 yaş aralığında olan ve okul öncesi kurumuna devam eden 

öğrencilerin anneleri ve anaokulu öğretmenleriyle sınırlıdır. 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan annelere ve okul öncesi öğretmenlerine 

uygulanan ölçme araçları, covid-19 tedbirleri kapsamında internet aracılığıyla mail 

adresleri üzerinden davet gönderilerek uygulanmış, araştırmacı tarafından yüz yüze bir 

görüşme olmamıştır. 

Araştırma çalışma grubunun “Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği”, “Ebeveyn Öz-

Yeterliği Ölçeği”, “Ebeveyn Tutum Ölçeği” ve “Çocuklar İçin Kısa Mizaç Ölçeği”nin 

ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

 

1.10. Kavram ve Terimler 

Bu araştırmada kullanılan temel kavramların ve terimlerin tanımları aşağıda yer 

almaktadır. 

Öz-yeterlik: Bandura (1982)‟ya göre, bireylerin muhtemel durumlarla başa 

çıkabilmek için gerekli olan eylemleri ne kadar iyi yapabildiklerine dair yargılarıdır (akt. 

Cavkaytar, Aksoy ve Ardıç, 2014). Ebeveyn öz-yeterliği ise ebeveynlerin; ebeveyn rollerini 

bilgili ve yeterli olarak yerine getirmelerine dair beklentilerinin derecesidir (Teti ve 

Gelfand, 1991). 

Saldırgan davranıĢ: Mustonen ve Pulkinen (1991)‟e göre, bir kişinin bir diğerine, 

kendine, hayvana ya da cansız bir nesneye kazara ya da niyetli bir biçimde fiziksel ya da 

psikolojik zarar vermeye neden olabilecek herhangi bir davranışıdır (akt. Tuzgöl, 2000). 

İlişkisel saldırganlık; hedef kişinin sosyal amaçlarını engellemek, diğerlerinin de akrana 

zarar vermesi konusunda dayatma yapmak, dedikodu yapmak, dışlamak gibi daha kapalı ve 
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daha az yüz yüze gerçekleşen bir saldırganlık tipidir. Fiziksel saldırganlık ise; itmek, 

vurmak, tekmelemek gibi kolaylıkla gözlenebilen, yüz yüze durumlarda gerçekleşen ve 

hedef kişiye fiziksel olarak zarar veren bir saldırganlık tipidir (Crick ve Grotpeter, 1995). 

Mizaç: Çevreyle olan etkileşiminde duygusal tepki ve davranışlara etki eden, 

bireyin kendine özgü doğasından kaynaklanan davranış tarzı ya da tepki tarzı olarak 

tanımlanmaktadır (Santrock, 2012). Prior, Sanson ve Oberklaid (1989) tarafından mizaç, 

Sıcakkanlılık, tepkisellik, sebatkârlık ve ritmiklik boyutları bakımından ele alınmış ve buna 

göre sıcakkanlılık; çocuğun yeni insanlara ve ortamlara yaklaşma eğiliminin olup olmadığı, 

tepkisellik; çocuğun belirli bir uyaran veya olaya tepki verme durumu, sebatkârlık; çocuğun 

dikkatini belirli bir alan üzerinde yoğunlaştırma durumu ve son olarak ritmiklik; çocuğun 

herhangi bir fonksiyonunun (uyku, açlık, tuvalet) zaman içerisindeki düzenliliği olarak 

tanımlanmaktadır (akt. Aytar, Aksoy ve Kaytez, 2014). 
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

2.1.AraĢtırmanın Modeli 

Okul öncesi döneminde görülen saldırgan davranışların annelerin algılanan öz-

yeterliliğine ve çocukların mizaç özelliklerine göre incelenmesini araştıran bu çalışmada, 

nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırma 

yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi araştırmanın konusunu oluşturan bağımlı ve 

bağımsız değişkenlerin birbiri ile ilişkisinin bilimsel anlamlılık düzeyine göre araştıran 

yöntemdir. Bu yöntem, kullanılan ölçeklerdeki soru gruplarının anketler ile katılımcılara 

sorulması ve görüşlerinin alınması ile şekillenir. Böylece oluşturulan model test edilir ve 

değişkenler arası ilişkiler incelenebilir (Karakaya, 2009). 

2.2.AraĢtırma Grubu 

Araştırma grubu için kolayda ulaşılabilir örnekleme yönteminden yararlanılmış 

olup, 4-6 yaş aralığında herhangi bir özel anaokulunda okuyan toplamda 100 öğrencinin 

annesi (100) ve öğretmenlerinden (22) oluşmaktadır. Araştırmada yararlanılmış olan 

annelerin bazı demografik bilgileri Tablo 1‟de verilmiştir. 
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Tablo 1. Annelerin Demografik Özellikleri 

  N % 

    

 

 

 

YaĢ 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

43 

45 

Toplam 

1 

8 

8 

4 

10 

7 

9 

2 

5 

7 

4 

6 

9 

3 

9 

6 

1 

1 

100 

1,0 

8,0 

8,0 

4,0 

10,0 

7,0 

9,0 

2,0 

5,0 

7,0 

4,0 

6,0 

9,0 

3,0 

9,0 

6,0 

1,0 

1,0 

100,0 

 

    

Eğitim Durumu Lise 

Üniversite 

Toplam 

31 

69 

100 

31,0 

69,0 

100,0 

 

Ailedeki çocuk sayısı  

 

1 

2 

3 

4 

Toplam 

 

50 

38 

11 

1 

100 

 

50,0 

38,0 

11,0 

1,0 

100,0 

 

Tablo 1‟de görüldüğü üzere, örneklem grubunu oluşturan annelerin %1‟i (n=1) 26, 

%8‟i (n=8) 27, %8‟i (n=8) 28, %4‟ü (n=4) 29, %10‟u (n=10) 30, %7‟si (n=7) 31, %9‟u 

(n=9) 32, %2‟si (n=2) 33, %5‟i (n=5) 34, %7‟si (n=7) 35, %4‟ü (n=4) 36, %6‟sı (n=6) 37, 

%9‟u (n=9) 38, %3‟ü (n=3) 39, %9‟u (n=9) 40, %6‟sı (n=6) 41, %1‟i (n=1) 43 ve %1‟i 

(n=1) 45 yaş aralığındadır. Annelerin eğitim durumuna göre, %31‟i (n=31) Lise ve %69‟u 
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(n=69) Üniversite mezunudur. Ailedeki çocuk sayısı ise, %50‟si (n=50) 1, %38‟i (n=38) 2, 

%11‟i (n=11) 3 ve %1‟i (n=1) 4‟tür. 

Demografik bilgilere ek olarak, annelerin çalışma durumuna göre, %51‟i (n=51) 

çalışıyor ve %49‟u (n=49) çalışmıyor olarak belirtilmiştir. Annelerin meslek durumlarına 

bakıldığında, %1‟i (n=1) Akademisyen, %2‟si (n=2) Anaokulu Öğretmeni, %1‟i (n=1) 

Asistan, %1‟i (n=1) Avukat, %5‟i (n=5) Bankacı, %2‟si (n=2) Doktor, %2‟si (n=2) Ev 

Hanımı, %1‟i (n=1) Gazeteci, %1‟i (n=1) Gıda Mühendisi, %1‟i (n=1) Güvenlik Görevlisi, 

%1‟i (n=1) Güzellik Uzman, %1‟i (n=1) Hemşire %1‟i (n=1) İç Mimar, %1‟i (n=1) 

İletişimci, %2‟si (n=2) İnsan Kaynakları, %1‟i (n=1) Kabin Memuru, %6‟sı (n=6) Mimar, 

%3‟ü (n=3) Muhasebeci, %2‟si (n=2) Mühendis, %8‟i (n=8) Öğretmen, %1‟i (n=1) 

Optisyen, %1‟i (n=1) Öğretim Üyesi, %1‟i (n=1) Psikolog, %1‟i (n=1) Reklamcı, %1‟i 

(n=1) Resepsiyonist, %1‟i (n=1) Sağlık Memuru, %1‟i (n=1) Sekreter, %1‟i (n=1) Sosyal 

Hizmetler Çalışanı ve %2‟si (n=2) Yönetici Asistanı olarak belirtmiştir. Annelerin medeni 

durumuna göre, %1‟i (n=1) Bekâr, %4‟ü (n=4) Boşanmış ve %95‟i (n=95) Evli olarak 

belirtmiştir. Annelerin evli olma yılına göre, %1‟i (n=1) 0-3 yıldır, %49‟u (n=49) 4-7 yıldır, 

%45‟i (n=45) ise 8‟den fazla yıldır evli olarak belirtmiştir. Çocukların ailede anaokuluna 

giden kaçıncı çocuk olduğu sıralamasına göre, %57‟si (n=57) 1. Çocuk, %17‟si (n=17) 2. 

Çocuk, %6‟sı (n=6) 3. Çocuk ve %1‟i (n=1) 4. Çocuktur. Öğretmenlerin cinsiyet durumuna 

göre, %2‟si (n=2) Erkek ve %98‟i (n=98) Kadın‟dır. Öğretmenlerin meslekte çalıştıkları yıl 

durumuna göre, %15‟i (n=15) 0-3 yıldır, %26‟sı (n=26) 3-5 yıldır, %27‟si (n=27)  6-9 

yıldır, %31‟i (n=31) 10 ve üzeri yıldır çalışmaktadır. Öğretmenlerin medeni durumuna 

göre, %32‟si Evli, %13‟ü Boşanmış ve %54‟ü Bekâr‟dır. Öğretmenlerin çocuk durumuna 

göre, %30‟u (n=30) Var ve %60‟ı (n=60) Yok olarak belirtilmiştir. Öğretmenlerin çocuk 

sayısına göre, %4‟ü (n=4) 1, %23‟ü (n=23) 2 ve %1‟i (n=1) 3 olarak belirtilmiştir. 

2.3.Veriler ve Toplanması 

Araştırma verileri, örneklem grubunun demografik bilgilerini elde etmek adına 

“Kişisel Bilgi Formu”, ayrıca “Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği”, “Okul Öncesi Dönemi 
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Sosyal Davranış Ölçeği (Öğretmen Formu)”, “Çocuk Yetiştirme Ölçeği” ve “Ebeveyn Öz-

Yeterlik Ölçeği” uygulanarak toplanmıştır. 

2.3.1. KiĢisel Bilgi Formu 

Kişisel Bilgi Formu, araştırmaya katılan anneler ve öğretmenlerin demografik 

bilgilerini edinmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Anneler ve öğretmenler 

için iki farklı kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. 

2.3.2.Çocuklar Ġçin Kısa Mizaç Ölçeği 

Ölçek Prior, Sanson ve Oberklaid (1989) tarafından geliştirilmiş, Yağmurlu ve 

Sanson (2004) tarafından Türkçe‟ye uyarlanmıştır. Çocuğun mizaç özelliklerini ölçmeye 

yönelik birden (hemen hiç) altıya (hemen her zaman) seçenekleri olan altı dereceli likert 

tipi bir ölçektir. 30 maddeden oluşan ölçeğin tepkisellik, sebatkârlık, sıcakkanlılık ve 

ritmiklik olmak üzere dört alt boyutu bulunmaktadır. “Tepkisellik” boyutu çocuğun belirli 

bir uyaran veya olaya tepki vermeye hazır olma durumunu, “sebatkârlık” boyutu çocuğun 

dikkatini bir etkinlik üzerinde yoğunlaştırabilme durumunu, “sıcakkanlılık-utangaçlık” 

boyutu çocuğun yeni insan ve ortamlara yaklaşma eğiliminin olup olmadığını, “ritmiklik” 

boyutu ise çocuğun herhangi bir fonksiyonunun (uyku, açlık, tuvalet) zaman içerisindeki 

düzenliliğini ölçmektedir (akt. Aytar, Aksoy ve Kaytez, 2014). Ölçek Baydar, Küntay, 

Gökgen, Yağmurlu ve Cemalcılar (2008) tarafından iç tutarlık hesaplanmış ve puanları 

sıcakkanlılık için .81, tepkisellik için .87, sebatkarlık için .88 ve ritmiklik için .61 

bulunmuştur (akt. Önder, Dağal ve Bayındır, 2018). 

2.3.3. Okul Öncesi Dönemi Sosyal DavranıĢ Ölçeği - Öğretmen Formu 

Ölçek Crick ve arkadaşları (1997) tarafından ABD‟de okul öncesi dönem 

çocuklarının sosyal davranışlarını öğretmen değerlendirmesine dayalı olarak belirlemek 

amacıyla geliştirilmiş, Karakuş (2008) tarafından Türkçe‟ye uyarlanmıştır. Araştırmada beş 

dereceli likert tipi bir ölçektir ve toplamda altı maddeden oluşmaktadır. İlişkisel 

saldırganlık alt boyunda 8 madde; açık/fiziksel saldırganlık alt boyutunda 8 madde; olumlu 

sosyal davranış alt boyutunda 4 madde; depresif duygulanım alt boyutunda 3 madde; aynı 
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cinsten akran kabulü alt boyutunda 1 madde ve karşı cinsiyetten akran kabulü alt boyutunda 

1 madde olmak üzere toplamda 25 maddeden oluşmaktadır. Madde cevapları için 

puanlama, hiçbir zaman (1) ile her zaman (5) arasında yapılmaktadır. Ölçeğin cevaplayıcısı 

olan öğretmenden çocuğun her bir maddede ifade edilen davranışı hangi sıklıkla 

gösterdiğini değerlendirmesi istenmektedir (Şen ve Arı, 2011). Bu araştırmanın amacı 

gereği yalnızca ölçeğin alt boyutlarından ilişkisel saldırganlık ve açık/fiziksel saldırganlık 

alt boyutu kullanılacak ve öğretmenlere ölçekten toplamda 16 soru sorulacaktır. Ölçek Şen 

ve Arı (2011) tarafından iç tutarlık hesaplanmış ve ölçeğin boyutlarına ilişkin Cronbach 

alpha iç tutarlık katsayıları açık/fiziksel saldırganlık boyutu için .95; olumlu sosyal 

davranış boyutu için .89; ilişkisel saldırganlık boyutu için .90 ve depresif duygulanım 

boyutu için ise .51 bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirlik katsayısının ise; açık/fiziksel 

saldırganlık boyutu için .85; olumlu sosyal davranış boyutu için .81; ilişkisel saldırganlık 

boyutu için .73 ve depresif duygulanım boyutu için .56 olduğu görülmektedir.  

2.3.4.Çocuk YetiĢtirme Ölçeği 

Paterson ve Sanson (1999) tarafından geliştirilen “Çocuk Yetiştirme Ölçeği” 

ebeveynlerin çocuk yetiştirirkenki davranışlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Toplamda 30 

maddeden oluşan ölçek, beş dereceli likert tipidir. Ölçeğin alt boyutları; Tümevarımsal akıl 

yürütme (örn. “Çocuğuma neden bazı şeylerin gerekli olduğunu açıklamaya çalışıyorum”, 

Cezalandırma (örn. “Fiziksel cezaya başvururum, örneğin sergilediği her kötü davranış için 

tokat atarım”), İtaatkârlık (“Çocuğumun her söyleneni sorgulamadan yapmasını isterim”) 

ve Sıcaklık (“Çocuğum ve ben samimiyizdir, yakın zaman geçiririz”) şeklindedir. 

Yağmurlu tarafından iç tutarlık hesaplanmış ve ölçeğin boyutlarına ilişkin Cronbach alpha 

iç tutarlık katsayıları tümevarımsal akıl yürütme için .76; cezalandırma boyutu için .84; 

İtaatkârlık için .78 ve sıcaklık boyutu için .68 olarak belirlenmiştir. (Yagmurlu ve Sanson, 

2009). 
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2.3.5.Ebeveyn Öz-Yeterliği Ölçeği 

Guimond, Moore, Aier, Maxon ve Diken (2005) tarafından geliştiren ve Diken‟in 

(2007) Türkçe‟ye uyarladığı, yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin ebeveynlik 

becerileriyle ilgili öz yeterlik algılarını ölçmek için kullanılan bir ölçektir. Ebeveyn 

Özyeterlik Ölçeği 7‟li Likert tipi bir derecelendirme ölçeği olup, toplam 17 maddeden 

oluşmaktadır. Cavkaytar, Aksoy ve Ardıç (2014), ebeveyn özyeterlik ölçeğinin güvenirlik 

düzeyini değerlendirmek için, Cronbach „s Alpha iç tutarlık katsayı ölçümü yapmış ve test-

tekrar test güvenirliği işlemini gerçekleştirmiştir. Ölçeğe ait test tekrar test güvenirliği 

işlemi sonucunda, Pearson korelasyon katsayısı, r = 0.79, p < 0.001 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçeğin Cronbach‟s Alpha iç tutarlık katsayısı ise, a= 0.95 olarak bulunmuştur. Bu 

çalışmada Ebeveyn Öze Yeterlik Ölçeği‟nde bulunan 17 madde için Cronbach‟s Alpha iç 

tutarlık katsayısı .98 olarak hesaplanmıştır (n=225) (Cavkaytar, Aksoy ve Ardıç, 2014). 

2.4.ĠĢlem 

Maltepe Üniversitesi Etik Kurulu‟ndan yapılacak olan çalışmaya dair onay 

alındıktan sonra 4-6 yaş arası herhangi bir özel anaokuluna giden çocukların anneleri ve o 

çocukların kendi sınıf öğretmenlerine ölçekler uygulanmıştır. 

Çalışmaya katılmadan önce annelere ve öğretmenlere onam formu dijital ortam 

aracılığıyla gönderilmiş ve gerekli bilgilendirme form içerisinde yer almıştır. Çalışmaya 

katılmak isteyen annelere Kişisel Bilgi Formu (anneler için), Çocuklar İçin Kısa Mizaç 

Ölçeği, Çocuk Yetiştirme Anketi ve Ebeveyn Öz-Yeterlik Ölçeği verilmiş, öğretmenlere ise 

Kişisel Bilgi Formu (öğretmenler için) ve Okul Öncesi Dönemi Sosyal Davranış Ölçeği – 

Öğretmen Formu gönderilerek cevaplamaları istenmiştir. 

2.5. Verilerin Analizi 

Araştırmada, katılımcılara verilen anket yanıtları temel alınarak, veri girişleri SPSS 

25 paket programı üzerinden istatiksel olarak incelenmiştir. Araştırma değişkenleri 

arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla istatistiksel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. 
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Araştırma kapsamında, Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği, Çocuklar için Mizaç 

Ölçeği, Ebeveyn Öz-yeterlik Ölçeği ve Çocuk Yetiştirme Anketinden elde edilen puanların 

dağılımı çarpıklık ve basıklık katsayıları temel alınarak incelenmiştir. Çarpıklık 

katsayısının ±3‟ten, basıklık katsayısının ±10‟dan küçük olması normal dağılım 

varsayımının karşılandığını işaret etmektedir (Kline, 2011). Hesaplanan katsayıların 

belirtilen aralıkta yer aldığı ve normal dağılım varsayımının karşılandığı anlaşılmıştır 

(Tablo 2).  

Tablo 2. Ölçme Araçlarından Elde Edilen Puanlara Ait Betimsel Değerler 

Değişkenler Min. Maks. Ort Ss 
Çarpıklık   Basıklık 

Değer SH 
 

Değer SH 

Fiziksel şiddet 1,00 5,00 1,42 0,80 2,17 0,24 
 

4,63 0,48 

İlişkisel şiddet 1,00 5,00 1,44 0,75 2,21 0,24 
 

5,51 0,48 

Ebeveyn öz-yeterlik 3,53 7,00 6,28 0,86 -1,15 0,24 
 

0,55 0,48 

Sıcakkanlılık-utangaçlık 1,00 6,00 4,50 1,53 -0,82 0,24 
 

-0,52 0,48 

Sebatkarlık 2,00 5,43 4,14 0,73 -0,97 0,24 
 

0,41 0,48 

Ritmiklik 1,14 6,00 4,06 1,07 -0,70 0,24 
 

-0,05 0,48 

Tepkisellik 1,00 5,78 2,56 1,27 0,92 0,24 
 

0,00 0,48 

Açıklayıcı akıl yürütme 2,67 5,00 4,62 0,53 -1,47 0,24 
 

1,55 0,48 

Cezalandırma 1,00 3,56 1,58 0,57 1,25 0,24 
 

1,16 0,48 

İtaat bekleme 1,00 4,33 2,10 0,98 0,42 0,24 
 

-1,14 0,48 

Sıcaklık 2,89 5,00 4,69 0,46 -1,65 0,24   2,47 0,48 

Araştırmanın amacına uygun olarak, Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği, Çocuklar 

için Mizaç Ölçeği, Ebeveyn Öz-yeterlik Ölçeği ve Çocuk Yetiştirme Anketinden elde 

edilen puanlar arasındaki ilişkileri incelemek için Pearson korelasyon katsayıları 

hesaplanmıştır. Çocuklar için Mizaç Ölçeği, Ebeveyn Öz-yeterlik Ölçeği ve Çocuk 

Yetiştirme Anketinden elde edilen puanların Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği 

bileşenleri üzerindeki etkisini belirlemek için ise çoklu doğrusal regresyon analizi 

uygulanmıştır.  
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Regresyon analizi gerçekleştirilmeden önce bağımsız değişkenler arasında çoklu 

bağlantı (Collinearity) probleminin bulunup bulunmadığı varyans artış faktörü (VIF) 

değerleri hesaplanarak araştırılmıştır. VIF<10 olması çoklu bağlantı probleminin 

bulunmadığını işaret etmektedir (Çokluk vd., 2010). Hesaplanan; VIF değerleri 1,61 ile 

7,31 arasında değerler almıştır. Elde edilen bu değerler, değişkenler arasında çoklu bağlantı 

probleminin olmadığını göstermiştir. Hataların bağımsızlığı varsayımını incelemek için 

Durbin-Watson katsayısı hesaplanmıştır. Bu katsayının (>1,5 ve <2,5) aralığında 

bulunması, hataların bağımsızlığı varsayımının karşılandığını göstermektedir (Kalaycı, 

2017). Durbin-Watson katsayıları 2,04 ve 2,14 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen katsayılar 

ilgili varsayımın karşılandığını göstermiştir. Bir sonraki adımda, çok değişkenli normal 

dağılımı güçleştiren uç değerleri incelemek için ise Cook uzaklık değerleri hesaplanmıştır. 

1‟den büyük Cook uzaklık değerleri uç değerlerin bulunduğunu işaret etmektedir (Steven, 

2002). Hesaplanan değerler incelendiğinde, veri setinde çok değişkenli normal dağılımı 

güçleştiren herhangi bir uç değerin bulunmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, ölçme 

araçlarından elde edilen puanların çok değişkenli analizler için uygun olduğu anlaşılmıştır.  

Bu araştırmada, Ebeveyn Öz-yeterlik Ölçeğinden alınan puanları çocuk sayısına 

göre karşılaştırmak için bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Benzer şekilde, Çocuk 

Yetiştirme Anketinden alınan puanları eğitim durumuna göre karşılaştırmak için bağımsız 

örneklem t testi kullanılmıştır.  Çocuk Yetiştirme Anketinden alınan puanları yaşa göre 

karşılaştırmak için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Karşılaştırma 

analizlerinde az sayıda katılımcının bulunduğu bazı gruplar bir üst veya bir alt grup ile 

birleştirilerek analize dahil edilmiştir. Varyans analizinde farkın kaynağını belirlemek için 

Scheffe çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Bu test, varyansların homojen ve 

gruplardaki kişi sayısının farklı olduğu durumlarda kullanılan testlerden biridir (Kayri, 

2009). Analizler için güven aralığı %95 olarak belirlenmiş, p<0,05 değerleri anlamlı kabul 

edilmiştir. SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. 
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BÖLÜM 3. BULGULAR VE TARTIġMA 

 Bu bölümde, uygulanan istatistiksel analizler sonucunda elde edilen bulgular ve 

açıklamaları yer almaktadır. 

3.1.Bulgular 

 Bulgular, araştırmanın ele aldığı sorulara göre tablolar halinde ve açıklamalarıyla 

sunulmuştur. 

3.1.1.Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Araştırma kapsamında kullanılan ölçme araçlarının iç tutarlılığa bağlı güvenirliğini 

incelemek için Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 3‟te 

gösterilmiştir. 

Tablo 3. Cronbach Alfa katsayıları 

Ölçme Araçları Madde sayısı         Cronbach Alfa 

Okul öncesi sosyal davranıĢ ölçeği   

Fiziksel şiddet 8 0,98 

İlişkisel şiddet 6 0,94 

Ebeveyn öz-yeterlik ölçeği   

Ebeveyn öz-yeterlik 17 0,97 

Çocuklar için mizaç ölçeği   

Sıcakkanlılık-utangaçlık 6 0,96 

Sebatkarlık 7 0,57 

Ritmiklik 7 0,90 

Tepkisellik 9 0,95 

Çocuk yetiĢtirme anketi   

Açıklayıcı akıl yürütme 9 0,95 

Cezalandırma 9 0,90 

İtaat bekleme 6 0,93 

Sıcaklık 9 0,94 
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Tablo incelendiğinde, ölçek faktörleri için hesaplanan alfa katsayılarının 0,57 ile 

0,98 arasında değerler aldığı anlaşılmaktadır. Alan yazında alfa katsayısının 0,70 ve daha 

yüksek olması gerektiği yönünde genel bir görüş bulunmaktadır (Cortina, 1993). Sadece 

sebatkarlık faktörünün alfa katsayısı 0,70‟in altında bulunmuştur. Alfa katsayısının madde 

sayısından ve çok boyutluluktan etkilendiği, bu doğrultuda 0,50 ve daha yüksek alfa 

değerlerinin de önemli olduğu ifade edilmiştir (Schmitt (1996). Bu doğrultuda, elde edilen 

katsayılara göre ölçek faktörlerinin iç tutarlılığa bağlı güvenirliklerinin yeterli düzeyde 

olduğu söylenebilir. 

Tablo 4. Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği ve Çocuklar için Mizaç Ölçeği 

Puanları Arasındaki İlişkilere Ait Pearson Korelasyon Katsayıları 

  Değişkenler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Fiziksel şiddet 1 
     

2. İlişkisel şiddet ,908
**

 1 
    

3. 
Sıcakkanlılık-

utangaçlık 
-,398

**
 -,425

**
 1 

   

4. Sebatkarlık -,525
**

 -,451
**

 ,249
*
 1 

  
5. Ritmiklik -,678

**
 -,731

**
 ,453

**
 ,401

**
 1 

 
6. Tepkisellik ,743

**
 ,783

**
 -,593

**
 -,568

**
 -,703

**
 1 

**
p<0,01; 

*
p<0,05; N=100 

Tablo incelendiğinde, fiziksel şiddet puanları ile Sıcakkanlılık-utangaçlık (r=-0,398; 

p<0,01), Sebatkarlık (r=-0,525; p<0,01), Ritmiklik (r=-0,678; p<0,01) ve Tepkisellik 

(r=0,743; p<0,01) puanları arasında orta ve yüksek düzeyde pozitif ve negatif yönlü 

ilişkilerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Sıcakkanlılık-utangaçlık, sebatkarlık ve ritmiklik 

puanları arttıkça fiziksel şiddet puanları azalmaktadır. Bununla birlikte, tepkisellik puanları 

arttıkça fiziksel şiddet puanları da artmaktadır. 

İlişkisel şiddet puanları ile Sıcakkanlılık-utangaçlık (r=-0,425; p<0,01), Sebatkarlık 

(r=-0,451; p<0,01), Ritmiklik (r=-0,731; p<0,01) ve Tepkisellik (r=0,783; p<0,01) puanları 

arasında orta ve yüksek düzeyde pozitif ve negatif yönlü ilişkilerin bulunduğu 
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anlaşılmaktadır. Sıcakkanlılık-utangaçlık, sebatkarlık ve ritmiklik puanları arttıkça ilişkisel 

şiddet puanları azalmaktadır. Bununla birlikte, tepkisellik puanları arttıkça ilişkisel şiddet 

puanları da artmaktadır. 

Tablo 5. Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği ve Ebeveyn Öz-yeterlik Ölçeği 

Puanları Arasındaki İlişkilere Ait Pearson Korelasyon Katsayıları 

  Değişkenler 1. 2. 3. 

1. Fiziksel şiddet 1 
  

2. İlişkisel şiddet ,908
**

 1 
 

3. Ebeveyn öz-yeterlik -,725
**

 -,757
**

 1 

**
p<0,01; 

*
p<0,05; N=100 

Tablo incelendiğinde, ebeveyn öz-yeterlik puanları ile fiziksel şiddet (r=-0,725; 

p<0,01) ve ilişkisel şiddet (r=-0,757; p<0,01) puanları arasında yüksek düzeyde negatif 

yönlü ilişkilerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Ebeveyn öz-yeterlik puanları arttıkça fiziksel 

şiddet ve ilişkisel şiddet puanlarının azaldığı gözlenmiştir. 

Tablo 6. Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği ve Çocuk Yetiştirme Anketi Puanları 

Arasındaki İlişkilere Ait Pearson Korelasyon Katsayıları 

  Değişkenler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Fiziksel şiddet 1 
     

2. İlişkisel şiddet ,908
**

 1 
    

3. 
Açıklayıcı akıl 

yürütme 
-,688

**
 -,724

**
 1 

   

4. Cezalandırma ,857
**

 ,838
**

 -,775
**

 1 
  

5. İtaat bekleme ,700
**

 ,695
**

 -,720
**

 ,863
**

 1 
 

6. Sıcaklık -,750
**

 -,772
**

 ,899
**

 -,813
**

 -,721
**

 1 

**
p<0,01; 

*
p<0,05; N=100 

Tablo incelendiğinde, fiziksel şiddet puanları ile Açıklayıcı akıl yürütme (r=-0,688; 

p<0,01), Cezalandırma (r=0,857; p<0,01), İtaat bekleme (r=0,700; p<0,01) ve Sıcaklık (r=-
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0,750; p<0,01) puanları arasında orta ve yüksek düzeyde pozitif ve negatif yönlü ilişkilerin 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Açıklayıcı akıl yürütme ve Sıcaklık puanları arttıkça fiziksel 

şiddet puanları azalmaktadır. Bununla birlikte, Cezalandırma ve İtaat bekleme puanları 

arttıkça fiziksel şiddet puanları da artmaktadır. 

İlişkisel şiddet puanları ile Açıklayıcı akıl yürütme (r=-0,724; p<0,01), 

Cezalandırma (r=0,838; p<0,01), İtaat bekleme (r=0,695; p<0,01) ve Sıcaklık (r=-0,772; 

p<0,01) puanları arasında yüksek düzeyde pozitif ve negatif yönlü ilişkilerin bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Açıklayıcı akıl yürütme ve Sıcaklık puanları arttıkça ilişkisel şiddet 

puanları azalmaktadır. Bununla birlikte, Cezalandırma ve İtaat bekleme puanları arttıkça 

ilişkisel şiddet puanları da artmaktadır. 

Tablo 7. Çocuklar için Mizaç Ölçeği ve Çocuk Yetiştirme Anketi Puanları 

Arasındaki İlişkilere Ait Pearson Korelasyon Katsayıları  

  Değişkenler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 
Sıcakkanlılık-

utangaçlık 
1 

       

2. Sebatkarlık ,249
*
 1 

      
3. Ritmiklik ,453

**
 ,401

**
 1 

     
4. Tepkisellik -,593

**
 -,568

**
 -,703

**
 1 

    

5. 
Açıklayıcı akıl 

yürütme 
,539

**
 ,506

**
 ,606

**
 -,723

**
 1 

   

6. Cezalandırma -,508
**

 -,542
**

 -,704
**

 ,835
**

 -,775
**

 1 
  

7. İtaat bekleme -,569
**

 -,535
**

 -,629
**

 ,800
**

 -,720
**

 ,863
**

 1 
 

8. Sıcaklık ,476
**

 ,512
**

 ,628
**

 -,706
**

 ,899
**

 -,813
**

 -,721
**

 1 

**
p<0,01; 

*
p<0,05; N=100 

Tablo incelendiğinde, Sıcakkanlılık-utangaçlık puanları ile Açıklayıcı akıl yürütme 

(r=0,539; p<0,01), Cezalandırma (r=-0,508; p<0,01), İtaat bekleme (r=-0,569; p<0,01) ve 

Sıcaklık (r=0,476; p<0,01) puanları arasında orta düzeyde pozitif ve negatif yönlü 

ilişkilerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Açıklayıcı akıl yürütme ve Sıcaklık puanları arttıkça 
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Sıcakkanlılık-utangaçlık puanları da artmaktadır. Bununla birlikte, Cezalandırma ve İtaat 

bekleme puanları arttıkça Sıcakkanlılık-utangaçlık puanları azalmaktadır. 

Sebatkarlık puanları ile Açıklayıcı akıl yürütme (r=0,506; p<0,01), Cezalandırma 

(r=-0,542; p<0,01), İtaat bekleme (r=-0,535; p<0,01) ve Sıcaklık (r=0,512; p<0,01) puanları 

arasında orta düzeyde pozitif ve negatif yönlü ilişkilerin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Açıklayıcı akıl yürütme ve Sıcaklık puanları arttıkça Sebatkarlık puanları da artmaktadır. 

Bununla birlikte, Cezalandırma ve İtaat bekleme puanları arttıkça Sebatkarlık puanları 

azalmaktadır. 

Ritmiklik puanları ile Açıklayıcı akıl yürütme (r=0,606; p<0,01), Cezalandırma (r=-

0,704; p<0,01), İtaat bekleme (r=-0,629; p<0,01) ve Sıcaklık (r=0,628; p<0,01) puanları 

arasında orta düzeyde pozitif ve negatif yönlü ilişkilerin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Açıklayıcı akıl yürütme ve Sıcaklık puanları arttıkça Ritmiklik puanları da artmaktadır. 

Bununla birlikte, Cezalandırma ve İtaat bekleme puanları arttıkça Ritmiklik puanları 

azalmaktadır. 

Tepkisellik puanları ile Açıklayıcı akıl yürütme (r=-0,723; p<0,01), Cezalandırma 

(r=0,835; p<0,01), İtaat bekleme (r=0,800; p<0,01) ve Sıcaklık (r=-0,706; p<0,01) puanları 

arasında orta düzeyde pozitif ve negatif yönlü ilişkilerin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Açıklayıcı akıl yürütme ve Sıcaklık puanları arttıkça Tepkisellik puanları azalmaktadır. 

Bununla birlikte, Cezalandırma ve İtaat bekleme puanları arttıkça Tepkisellik puanları da 

artmaktadır. 
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Tablo 8. Ebeveyn Öz-yeterlik, Mizaç ve Çocuk Yetiştirme Bileşenlerinin Fiziksel 

Şiddet Üzerindeki Etkisini Belirlemek için Gerçekleştirilen Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B 
Standart 

Hata 
β t p 

(Sabit) 1,75 1,00   1,76 0,08 

Ebeveyn öz-yeterlik 0,07 0,11 -0,07 -0,60 0,55 

Sıcakkanlılık-utangaçlık 0,04 0,04 0,07 0,98 0,33 

Sebatkarlık -0,07 0,07 -0,07 1,04 0,30 

Ritmiklik -0,09 0,06 -0,12 -1,60 0,11 

Tepkisellik 0,06 0,07 0,09 0,85 0,40 

Açıklayıcı akıl yürütme 0,17 0,19 0,11 0,87 0,39 

Cezalandırma 1,00 0,19 0,72 5,25 0,00 

İtaat bekleme -0,15 0,09 -0,18 -1,66 0,10 

Sıcaklık 0,35 0,22 -0,20 -1,55 0,13 

R=0,878  R
2
=0,770 F=33,54* p<0,001 

Bağımlı değişken= Fiziksel şiddet 

*p<0,001  

Tablo incelendiğinde, ebeveyn öz-yeterlik, mizaç ve çocuk yetiştirme bileşenlerinin 

birlikte fiziksel şiddet ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır (R=0,878; 

F=33,54; p<0,001). Fiziksel şiddetteki değişimin %77‟si ebeveyn öz-yeterlik, mizaç ve 

çocuk yetiştirme bileşenleri tarafından açıklanmıştır. Standardize beta katsayılarına ait 

anlamlılık değerleri incelendiğinde, bağımsız değişkenlerden sadece cezalandırmanın 

(β=0,72; p<0,01) fiziksel şiddetin anlamlı yordayıcısı olduğu anlaşılmıştır. 

Cezalandırmanın diğer bağımsız değişkenlere göre fiziksel şiddet üzerinde daha etkili 

olduğu belirlenmiştir. Cezalandırma fiziksel şiddeti pozitif yönde etkilemiştir. 

 

 



48 

 

Tablo 9. Ebeveyn Öz-yeterlik, Mizaç ve Çocuk Yetiştirme Bileşenlerinin İlişkisel 

Şiddet Üzerindeki Etkisini Belirlemek için Gerçekleştirilen Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B 
Standart 

Hata 
β t p 

(Sabit) 2,61 0,89   2,92 0,00 

Ebeveyn öz-yeterlik -0,12 0,10 -0,14 -1,24 0,22 

Sıcakkanlılık-utangaçlık 0,06 0,04 0,13 1,79 0,08 

Sebatkarlık 0,08 0,06 0,08 1,29 0,20 

Ritmiklik -0,14 0,05 -0,20 -2,71 0,01 

Tepkisellik 0,17 0,06 0,29 2,75 0,01 

Açıklayıcı akıl yürütme 0,06 0,17 0,05 0,36 0,72 

Cezalandırma 0,57 0,17 0,44 3,32 0,00 

İtaat bekleme -0,13 0,08 -0,16 -1,58 0,12 

Sıcaklık -0,39 0,20 -0,24 -1,93 0,06 

R=0,888  R
2
=0,788 F=37,28* p<0,001 

Bağımlı değişken= İlişkisel şiddet 

*p<0,001  

Tablo incelendiğinde, ebeveyn öz-yeterlik, mizaç ve çocuk yetiştirme bileşenlerinin 

birlikte ilişkisel şiddet ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır (R=0,888; 

F=37,28; p<0,001). İlişkisel şiddetteki değişimin %79‟u ebeveyn öz-yeterlik, mizaç ve 

çocuk yetiştirme bileşenleri tarafından açıklanmıştır. Standardize beta katsayılarına ait 

anlamlılık değerleri incelendiğinde, bağımsız değişkenlerden sadece ritmiklik (β=-0,20; 

p<0,05), tepkisellik (β=0,29; p<0,05) ve cezalandırmanın (β=0,44; p<0,04) ilişkisel şiddetin 

anlamlı yordayıcısı olduğu anlaşılmıştır. Ritmiklik, tepkisellik ve cezalandırmanın diğer 

bağımsız değişkenlere göre ilişkisel şiddet üzerinde daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

Ritmiklik ilişkisel şiddeti negatif yönde, tepkisellik ve cezalandırma ise ilişkisel şiddeti 

pozitif yönde etkilemiştir. 
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Tablo 10. Çocuk Sayısına Göre Ebeveyn Öz-yeterlik Ölçeği Puan Ortalamaları, 

Standart Sapmaları ve t Testi Sonuçları 

Değişken Çocuk sayısı N Ort Ss t p 

Ebeveyn öz-

yeterlik 

Bir 50 6,15 0,95 
-1,48 0,14 

İki ve daha fazla 50 6,40 0,75 

*p>0,05 

Tablo incelendiğinde, çocuk sayısına göre ebeveyn öz-yeterlik puan ortalamalarının 

anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>0,05). Bir, iki ve daha fazla çocuğa 

sahip katılımcıların ebeveyn öz-yeterlik algılarının benzer olduğu gözlenmiştir. 

Tablo 11. Annenin Eğitim Durumuna Göre Çocuk Yetiştirme Anketi Puan 

Ortalamaları, Standart Sapmaları ve t Testi Sonuçları 

Değişken 
Eğitim 

durumu 
N Ort Ss t p 

Açıklayıcı akıl 

yürütme 

Lise 31 4,34 0,66 
-3,82 0,00* 

Üniversite 69 4,75 0,41 

Cezalandırma 
Lise 31 1,97 0,66 

5,15 0,00* 
Üniversite 69 1,41 0,43 

İtaat bekleme 
Lise 31 2,69 0,96 

4,40 0,00* 
Üniversite 69 1,83 0,88 

Sıcaklık 
Lise 31 4,46 0,58 

-3,48 0,00* 
Üniversite 69 4,79 0,36 

*p<0,01 

Tablo incelendiğinde, eğitim durumuna göre, Açıklayıcı akıl yürütme, 

Cezalandırma, İtaat bekleme ve Sıcaklık puan ortalamalarının anlamlı bir farklılık 

gösterdiği anlaşılmaktadır (p<0,01). Üniversite mezunu katılımcıların açıklayıcı akıl 

yürütme ve sıcaklık puan ortalamaları lise mezunu katılımcıların puan ortalamalarından 

anlamlı olarak daha yüksektir. Lise mezunu katılımcıların cezalandırma ve itaat bekleme 

puan ortalamaları ise üniversite mezunu katılımcıların puan ortalamalarından anlamlı 
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olarak daha yüksek bulunmuştur. Eğitim düzeyi arttıkça olumlu ebeveyn tutumlarının 

arttığı gözlenmiştir. 

Tablo 12. Annenin Yaşına Göre Çocuk Yetiştirme Anketi Puan Ortalamaları, 

Standart Sapmaları ve ANOVA Sonuçları 

Değişkenler Yaş grubu N Ort Ss F p Post-Hoc* 

Açıklayıcı akıl 

yürütme 

26-30 
a
 

3

1 
4,27 0,68 

13,28 0,00** c>a, b>a 31-35 
b
 

3

0 
4,70 0,43 

36-45 
c
 

3

9 
4,84 0,27 

Cezalandırma 

26-30 
a
 

3

1 
1,92 0,70 

9,21 0,00** a>b, a>c 31-35 
b
 

3

0 
1,46 0,39 

36-45 
c
 

3

9 
1,41 0,46 

İtaat bekleme 

26-30 
a
 

3

1 
2,46 1,00 

3,26 0,04** a>b, a>c 31-35 
b
 

3

0 
2,02 0,95 

36-45 
c
 

3

9 
1,88 0,94 

Sıcaklık 

26-30 
a
 

3

1 
4,38 0,61 

12,17 0,00** c>a, b>a 
31-35 

b
 

3

0 
4,80 0,31 

36-45 
c
 39 4,85 0,29 

*Scheffe Testi 

**p<0,01 

Tablo incelendiğinde, yaş grubuna göre, Açıklayıcı akıl yürütme, Cezalandırma, 

İtaat bekleme ve Sıcaklık puan ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterdiği 

anlaşılmaktadır (p<0,01). Scheffe testi sonuçlarına göre, 31-35 ve 36-45 yaş gruplarında 

bulunan katılımcıların açıklayıcı akıl yürütme ve sıcaklık puan ortalamaları 26-30 yaş 

grubunda bulunan katılımcıların puan ortalamalarından anlamlı olarak daha yüksektir. 26-

30 yaş grubunda bulunan katılımcıların cezalandırma ve itaat bekleme puan ortalamaları ise 

31-35 ve 36-45 yaş gruplarında bulunan katılımcıların puan ortalamalarından anlamlı 
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olarak daha yüksek bulunmuştur. Yaş arttıkça olumlu ebeveyn tutumlarının arttığı 

gözlenmiştir. 

3.2.TartıĢma 

Bu çalışmada okul öncesi döneminde görülen saldırgan davranışların ebeveyn öz-

yeterlik algısına ve çocuğun mizaç özelliklerine göre incelenmesi sağlanmıştır. Araştırmada 

bu temel amacın yanı sıra, çocuk yetiştirme tutumlarının annenin yaşına /eğitim duruma 

göre ve ebeveyn öz-yeterliğinin ailede kaç çocuk olduğuna göre, bazı demografik 

değişkenler aracılığıyla da incelenmiştir. Verileri geçerli olan 4-6 yaş arasında 100 okul 

öncesi dönemi çocuklarının anne ve öğretmenlerine verilen anketle değerlendirilmiş ve 

verilen yanıtlar kapsamında araştırma hipotezleri çözümlenmiş ve elde edilen bulgular daha 

önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak incelenmiştir. 

İlk olarak, araştırmanın örneklemini oluşturan annelerden “çocuklar için kısa mizaç 

ölçeği” ve öğretmenlerden ise “okul öncesi sosyal davranış ölçeği” doldurulması 

istenmiştir. Okul öncesi sosyal davranış formunda araştırmanın amacına uygun olarak iki 

alt boyutundan yararlanılmıştır. Fiziksel ve İlişkisel Saldırganlık alt boyutlarının etkilendiği 

değişkenler incelenmek istenmiştir. Çocuklar için kısa mizaç ölçeğinin alt boyutlarına 

bakıldığında, toplamda dört alt faktörün var olduğu görülmektedir. “Sebatkârlık” alt boyutu 

çocuğun dikkatini bir iş üzerinde yoğunlaştırabilme durumunu; “Sıcakkanlılık” alt boyutu 

çocuğun yeni kişiler ve ortamlara yaklaşma eğilimi olup olmama durumunu; “Ritmiklik” 

alt boyutu çocuğun uyku, açlık ve tuvalet gibi herhangi temel fonksiyonunun zaman 

içerisindeki düzenliliğini belirleme durumunu ve son alt boyut olan “Tepkisellik” ise, 

çocuğun belirli bir uyaran veya olaya tepki vermeye hazır olma durumunu ifade etmektedir. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda, okul öncesi döneminde görülen fiziksel saldırganlık ile 

çocuğun mizaç özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Okul öncesi döneminde görülen 

fiziksel şiddet daha çok bağırma çağırma, oyuncak fırlatma ve diğerlerine vurma gibi 

davranışlarla gözlemlenmektedir.  Bulgulara göre, çocuklarda tepkisellik özelliği arttıkça 

fiziksel saldırganlık davranışı artmakta, öte yandan sebatkârlık, sıcakkanlılık ve ritmiklik 

özellikleri arttıkça fiziksel saldırganlık davranışları azalmaktadır. Saldırganlık boyutlarında 
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incelenmek istenilen bir diğer alt faktör ise ilişkisel saldırganlıktır. Okul öncesi dönemde 

ilişkisel şiddet genellikle arkadaşlığı bitirme tehditleri (oyun sırasında karşı tarafın oyuna 

dâhil olmasını istememe, yok sayma, bilerek yalan söyleme veya kişi hakkında dedikodu 

yapma) şeklinde görülmektedir (Burr, Ostrov, Jansen, Cullertson ve Crick, 2005). İlişkisel 

şiddet boyutunda da aynı şekilde, tepkisellik arttıkça fiziksel saldırganlık davranışı 

artmakta, sebatkârlık, sıcakkanlılık ve ritmiklik özellikleri arttıkça fiziksel saldırganlık 

davranışları azalmaktadır. Konuyla ilgili benzer çalışmalara bakıldığında araştırma 

sonucuna benzer sonuçların bulunduğu görülmüştür. Erdinç (2009) sebatkârlık ve 

sıcakkanlılık alt boyutu arttıkça fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın azaldığı sonucuna 

ulaşmıştır. Kaya (2020) benzer şekilde mizaç özelliklerinden sebatkârlık ve sıcakkanlılık alt 

boyutu arttıkça fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın azaldığı sonucuna ulaşmıştır. Ek olarak 

tepkisellik özellikleri arttıkça ise fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın arttığını belirtmiştir. 

Öneren (2010) ise saldırganlık içeren davranış problemleri görülen çocukların olumsuz 

mizaç özelliği olan “tepkisellik” boyutunun daha yüksek olduğunu gözlemlemiştir. Benzer 

şekilde Arı ve Yaban (2016), mizacın tepkisellik boyutunun sosyal davranışlar üzerinde 

etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulguların, konuyla ilgili 

alanda yapılan diğer çalışmalara benzer sonuçlar elde ettiği görülmüştür. Çocukların mizaç 

özelliklerinin onların sosyal davranışlarını (özellikle fiziksel ve ilişkisel saldırganlık 

düzeylerini) etkilemesi onlar için kendine özgü yapıların dışa vurumu niteliği taşımaktadır. 

Çocuğun sergilediği sosyal davranışların içinde bulunduğu mizaç özelliklerine göre 

belirleniyor olması beklenilen bir durum denilebilir. 

Araştırmada ebeveyn öz-yeterlik algısı anneler kapsamında incelenmiştir. Ebeveyn 

öz-yeterliği, ebeveynin çocuğunun bakım ve yetiştirilmesiyle ilgili bir takım görevler 

hakkında sahip olduğu kendi kapasitesine dair yargıları ve inançlarıdır (Montigny ve 

Lacharite, 2005). Bandura (1997), ebeveynin kendisinde algıladığı yeterlik inancının 

ebeveynlik uygulamalarına önemli bir etkisinin olduğunu dile getirmiştir. Kendi kuramında 

ele aldığı düşüncede, yüksek öz-yeterlik algısına sahip ebeveynlerin kendilerine 

güvendiklerini, zorluklarla yüksek düzeyde çaba sarf ederek baş ettiklerini, çok daha az 

çaresiz hissettiklerini savunmuştur (akt. Aksoy ve Diken, 2009). Benzer şekilde Weaver ve 
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arkadaşları (2008), yüksek öz-yeterlik algısına sahip olan ebeveynlerin stres içeren 

durumlar karşısında daha az olumsuz duygular edindiklerini, taleplere karşı daha fazla 

yeterlik hissine sahip olduklarını ve herhangi bir problem durumunda sebat gösterme ile 

ilgili öngörüde bulunabildiklerini belirtmiştir. Yapılan bulgular içerisinde, fiziksel ve 

ilişkisel saldırganlığın öz-yeterlik algısıyla ilişkisini incelemek için yapılan korelasyon 

çalışmasında, ebeveyn öz-yeterlik algısı arttıkça fiziksel ve ilişkisel şiddetin azaldığını 

görülmüştür. Literatürde benzer çalışmalar incelendiğinde araştırma sonucuna uygun 

sonuçlar bulunduğu görülmüştür. Campbell, Shaw ve Gilliom (2000), annelerde öz-yeterlik 

algısı arttıkça saldırgan davranışlarının azaldığı sonucuna ulaşmıştır. Demir (2015), 

ebeveyn öz-yeterlik algısının artmasıyla çocuklarda davranış problemleri görülebileceğini 

belirtmektedir. Balat ve arkadaşları (2014), okul öncesi dönemde annelerin öz yeterlilik 

düzeylerinin yüksek olmasının çocuğun sağlıklı şekilde gelişmesinde ve eğitiminde önemli 

bir faktör olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca ebeveyn öz 

yeterlilik algısı yüksek olan anne-babaların çocuklarıyla daha olumlu, yetkin ve tutarlı 

etkileşim kurdukları gözlenmiştir (Anthony ve diğ., 2005; Hoover-Dempsey ve Sandler, 

1997; Oettingen, 1995). Sonuçlardan yola çıkarak, annelerin öz-yeterlik algılarının direkt 

olarak çocukların sosyal davranışlarını etkilediği söylenebilir. Çocuğun davranış biçimleri 

(özellikle fiziksel ve ilişkisel saldırgan davranışları) ebeveynin çocuğunun bakımına ve 

yetiştirilmesi görevlerine duyduğu yüksek veya düşük inançla doğru orantılı belirlendiği, 

araştırma sonucuna ve benzer çalışmalara bakılarak söylenebilir. 

Araştırmanın bir diğer amacı çocuk yetiştirme tutumları ve okul öncesi sosyal 

davranış boyutlarının ilişkisini incelemektir. Çocuk yetiştirme tutumları alt boyutlarından 

açıklayıcı akıl yürütme, cezalandırma, itaat bekleme ve sıcaklık ele alınmıştır. “Açıklayıcı 

akıl yürütme boyutunda anne-babalar çocuklarının günlük hayatta yaşadığı her olayın 

değerlendirmesi ve açıklanmasına olanak sağlayarak güçlü sözel iletişim kurmayı 

hedeflerken, “Sıcaklık” boyutunda anne-baba çocuklarıyla samimi ilişkiler geliştirmekte ve 

çocuklarına duygusal açıdan destek olmaktadır. “İtaat bekleme” boyutunda anne-baba 

çocuğunun istenilen davranışı anında yerine getirme ve sorgulamasına izin vermeme 

konumundayken, “Cezalandırma” boyutunda ise anne-baba çocuğun istenmeyen bir 
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davranışında ona hem fiziksel hem de psikolojik açıdan ceza verme düşüncesinde olan 

kişilerdir. Bulgulara göre, çocuk yetiştirirken açıklayıcı akıl yürütme ve sıcaklık 

özelliklerini sergileyen annelerde fiziksel şiddet ve ilişkisel şiddet görülmezken, 

cezalandırma ve itaat bekleme tutumu sergileyen annelerde fiziksel ve ilişkisel saldırganlık 

davranışlarını benimsedikleri görülmüştür. Literatür çalışmalarında araştırmaya benzer 

veriler elde edildiği gözlemlenmiştir. Gözübüyük (2015) okul öncesi dönemde çocuk 

yetiştirme tutumlarının kızgınlık/saldırganlık ile ilişkisini incelemek istediği çalışmasında 

cezalandırma ve itaat bekleme tutumlarını sergileyen ebeveynlerin çocuklarında pozitif 

yönlü olarak kızgınlık/saldırganlık davranışının görüldüğü sonucuna ulaşmıştır. Ek olarak, 

sıcaklık ve açıklayıcı akıl yürütme tutumunu benimseyen ebeveynlerin negatif yönlü olarak 

kızgınlık/saldırganlık davranışları sergilemedikleri gözlemlenmiştir. Dursun (2010) yapmış 

olduğu çalışmada, anne-baba tutumlarının 4-5 yaş aralığında olan çocuklardaki sorunlu 

davranışlar üzerindeki etkisini incelemiş ve okul öncesi dönem çocukların sorun 

davranışları ile anne-baba tutumları arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulmuştur. 

Özbey (2012) araştırmasında 6 yaş grubu okul öncesi çocuklarının göstermiş oldukları 

sorun davranışlar ile anne-babalarının uyumu ve sosyal destek hizmetleri arasındaki ilişkiyi 

incelemek istemiş ve çocukların sorunlu davranışlarıyla anne-babaların sosyal destek 

sistemleri arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki bulmuştur. Başka bir çalışmada, okul 

öncesi dönem çocuklarında görülen saldırgan davranışların anne-çocuk ve öğretmen-çocuk 

arasındaki ilişkileri incelenmiş ve araştırma sonucunda, çocukların anne ve öğretmenleriyle 

çatışmalı bir ilişki yaşadığı durumlarda içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış saldırgan 

davranışlarında artış yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır (Yüksek Usta, 2014). İkiz (2016) 

çocukların fiziksel ve ilişkisel saldırganlık davranışları ile ebeveyn tutumu arasında ilişkiyi 

incelemiş ve araştırmanın sonucunda fiziksel ve ilişkisel saldırganlık ile anne-babanın 

otoriter tutumu arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kulaksızoğlu 

(2000) ise aile ortamı içerisinde ebeveynlerinin otoriter tutumlarıyla ezilen ve sürekli ceza 

alan çocukların, ev dışında saldırgan davranışlarda bulunabileceklerini belirtmiştir. 

Bebeklikten itibaren gözlem yoluyla öğrenme amacını benimseyen çocuklarda, 

davranışlarının belirleyicisi, onlara en yakın varlık olan anne-baba tarafından 

gerçekleşmektedir. Aile içerisinde yaşanabilecek her türlü ilişki direkt olarak çocuğun 
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davranışlarını etkilemekte ve onun sosyal çevredeki kimliğini belirlemektedir. Araştırmanın 

sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, çıkarımların doğru olduğu söylenebilir. 

Çocukların mizaç özellikleri ve çocuk yetiştirme tutumları ilişkisi korelasyon analizi 

ile incelenmiştir. Mizaç konusunda Thomas ve Chess (1977)‟in geliştirdiği “Uyum İyiliği” 

kavramına göre, mizaç özellikleri çocuk ve çevre ile uyum söz konusu olduğunda 

durumlarda değişebilmektedir. Çekingen bir çocuğun sıcakkanlı bir sınıf öğretmeniyle aynı 

sınıfta olması bu duruma örnek oluşturabilir. Çocuğun çekingen yapısı öğretmenin 

sıcakkanlı yapısıyla uyum sağlayarak, çocuğun yapısından kaynaklı uyum sorunlarına da 

engel olabilecektir. Uyum iyiliğinin belirleyicisi çocuğun verdiği tepkilerden oluşmaktadır. 

Mizaç ve uyum iyiliği tamamen ilişkisel yapılar olarak görünmekte, fakat uyum iyiliği ile 

genel ebeveyn-çocuk ilişkisi kalitesine katkı sağladığı unutulmamalıdır (Newland and 

Crnic, 2017). Yapılan bir çalışmada, erken çocuklukta problem yaşayan çocukların 

anneleriyle olan olumlu eşleşmesi, onları düşük seviyede riskli çocuklardan daha fazla 

etkilemektedir (Newland ve Crnic, 2017). Aynı çalışmada, anne-çocuk uyum iyiliğini 

etkileyen faktörlerin yalnızca çocuğun karakteriyle ilgili olmadığı, annenin stres 

durumunun da etkili olduğu belirtilmiştir. Annenin stres seviyesi yüksek olduğunda, 

çocuğuyla uyum iyiliği sağlanamamakta ve bu durum annenin çocuğuna karşı tutumlarını 

etkileyebilmektedir. Bu bilgiler ışığında, mizaç özellikleri ve çocuk yetiştirme tutumlarının 

uyum iyiliği açısından birbiriyle ilişkili olduğu, birbirlerinden etkilendiği ve birbirlerini 

değiştirebildiği söylenebilir. Mizaç özelliklerinden sıcakkanlılık-utangaçlık, sebatkârlık, 

ritmiklik ve tepkisellik ve çocuk yetiştirme tutumlarından açıklayıcı akıl yürütme, 

cezalandırma, itaat bekleme ve sıcaklık alt boyutları incelenmiştir. Bulgulara göre, 

annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve sıcaklık tutumları arttıkça çocukların sıcakkanlılık-

utangaçlık, ritmiklik ve sebatkârlık artmaktadır. Öte yandan annelerin cezalandırma ve itaat 

bekleme tutumları arttıkça çocukların sıcakkanlılık-utangaçlık, ritmiklik ve sebatkârlık 

özellikleri azalmaktadır. Tepkisellik boyutuna bakıldığında, annelerin açıklayıcı akıl 

yürütme ve sıcaklık tutumları arttıkça çocukların tepkisellik özellikleri azalmaktadır. Öte 

yandan annelerde itaat bekleme ve cezalandırma tutumları arttıkça çocuklarda tepkisellik 

özellikleri de artmaktadır. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda da benzerlikler olduğu 
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görülmüştür. Erdinç (2009) çalışmasında okul öncesi dönemi çocuklarının mizaç özellikleri 

ve anne-baba tutumlarını incelemiş ve otoriter anne-baba tutumu benimseyen ebeveynlerin 

çocuklarının sebatkâr ve sıcakkanlı olmadığı görülmüştür. Yağmurlu, Sanson ve Köymen 

(2005), ebeveyn davranışları ve çocuğun mizacının, okul öncesi dönemdeki çocukların 

olumlu sosyal davranış gelişimine ve zihin kuramı yeteneğinin bu ilişkideki aracı rolünü 

araştırmış ve araştırmanın sonuçlarına göre, çocuğun tepkisel mizaç özelliği yükseldikçe 

çocuğun sıcakkanlılığı ve sebatkârlığı azalmıştır. Sebatkâr, sıcakkanlı ve az tepkisel çocuk 

özellikleri daha az ebeveyn stresi ile ilişkilendirilmiştir. Işıkoğlu Erdoğan ve arkadaşları 

(2017) ebeveyn tutumlarının okul öncesi dönemdeki çocukların mizaç özellikleri ile 

ilişkisini incelediği araştırmasında sebatkâr, sıcakkanlı ve az tepkisel çocuk özelliklerini 

daha az ebeveyn stresi ile ilişkilendirilmiş ve araştırma sonucunda çocuğun tepkisel mizaç 

özelliği yükseldikçe çocuğun sıcakkanlılığı ve sebatkârlığı azalmakta olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Calkins ve arkadaşları (2004), yüksek düzeyde olumsuz bebeklerin annelerinin, 

bebeklerinin olumlu sinyallerine daha az duyarlı olduğunu gözlemlemişlerdir. Aytemiz 

(2010) ise, çocuğun mizacı ve ebeveyn tutumları arasındaki ilişkiyi bulmayı amaçlamış ve 

araştırma sonucuna göre sebatkârlık mizaç özelliğinin anne-baba tutumlarından demokratik 

tutumu olumlu yönde etkilediğini bulmuştur. Öte yandan çocuğun sebatkâr mizaç 

özelliğinin otoriter ebeveyn tutumu özellikleri ile olumsuz yönde ilişkili olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Sakarya ve Pekdoğan (2020) yaptıkları çalışmada, mizaç özelliklerinin çocuğun 

zorba ve kurban davranışlarını yordama gücünü incelemiş ve araştırma sonucunda erken 

çocukluk döneminde çocukların sergilediği zorbalık, saldırganlık, pasif zorbalık gibi 

olumsuz davranışların mizaçla ilişkili olduğunu bulmuştur. Başka bir çalışmada, mizacın 

erken çocukluk döneminde görülen davranış sorunlarıyla ilişkili olduğu da gözlemlenmiştir 

(Diener ve Kim, 2004). Araştırma sonucu ve benzer çalışmalar ışığında, çocuğun mizacının 

çocuk yetiştirme tutumları üzerinde etkisi olduğu kadar, çocuk yetiştirme tutumlarının da 

çocuğun mizaç özelliklerine etki ettiği söylenebilir. Sonuç olarak zor veya yavaş ısınan 

mizaçlı bir çocuğun annesinin sıcakkanlı ve açıklayıcı akıl yürütme tutumlarını 

benimsemesi çocuğun gelişimi için önemliyken, kolay mizaçlı bir çocuğun annesinin itaat 

bekleme ve cezalandırma tutumlarını benimsemesi çocuğun mizaç özelliklerini ve bu 

özellikleri davranışa dökme eğilimini olumsuz yönde etkileyebilir.  
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Ebeveyn Öz-yeterlik, Mizaç ve Çocuk Yetiştirme bileşenlerinin “fiziksel şiddet” 

üzerindeki etkisini belirlemek için gerçekleştirilen regresyon analizleri sonuçları 

incelendiğinde, ebeveyn öz-yeterlik, mizaç ve çocuk yetiştirme tutumlarının fiziksel şiddet 

ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer çalışmalar 

incelendiğinde; Yaşar Ekici (2013), okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım 

çalışmalarında aktif görev alan ve almayan ailelerin çocuklarının sosyal beceri ve problemli 

davranışlar açısından karşılaştırmış, aile katılım çalışmalarında aktif görev alan ailelerin 

çocuklarının sosyal becerilerinin daha yüksek olduğu ve ailelerin çocuk gelişimi bilgileri 

arttıkça çocukların problem davranışlarının azaldığı sonucuna ulaşmıştır. Anthony ve 

arkadaşlarının (2005) ebeveynlik stresi ve ebeveynlik davranışları ile okul öncesi 

çocukların sosyal yeterlik ve sınıftaki problem davranışları arasındaki ilişkiyi incelediği 

çalışmasında, ebeveyn stresi olan ve öz-yeterlik düzeyi düşük olan anne-babaların 

çocuklarının içselleştirme ve dışsallaştırma davranışlarıyla ilişkili olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Buluş ve Samur (2017), 5-6 yaş çocuklarının sosyal duygusal uyumunu 

yordamada ebeveyn benlik saygısı, temel ihtiyaçları ve öz-yeterliğin rolünü incelemiş, 

araştırmanın sonucunda ise ebeveynlerin benlik saygısı ve öz-yeterlik düzeyleri arttıkça 

çocuklarının kızgınlık-saldırganlık düzeylerinin azaldığı görülmüştür. Weaver ve 

arkadaşları (2008), annelerin ebeveyn öz-yeterlik algıları ile bebeklerin problemli 

davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yaptıkları boylamsal çalışmanın 

sonucunda; iki yaşında çocuğa sahip düşük ebeveynlik öz-yeterliği görülen annelerin 

çocuklarının dört yaş itibariyle problemli davranışlar sergiledikleri ve bu şekilde erken 

yaşta görülen düşük ebeveyn öz-yeterliğinin ileri yaşlarda ortaya çıkan problemli 

davranışlara sebep olduğu kaydedilmiştir. Araştırma sonuçları ve benzer araştırmaların 

ışığında, ebeveyn öz-yeterlik algısının aile içerisindeki ebeveyn tutumlarını etkilediği 

düşünüldüğünde, ebeveyn tutumlarının çeşitliliği de çocuğu etkileyebilmektedir. Buradaki 

değişkenlerin birbirlerini etkiledikleri ve her birinin rolünün çocuklarda görülen saldırgan 

davranışları anlamada önemli olduğu söylenebilir. 

Ebeveyn Öz-yeterlik, Mizaç ve Çocuk Yetiştirme bileşenlerinin “ilişkisel şiddet” 

üzerindeki etkisini belirlemek için gerçekleştirilen regresyon analizleri sonuçları 
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incelendiğinde, ebeveyn öz-yeterlik, mizaç ve çocuk yetiştirme tutumlarının ilişkisel şiddet 

ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer çalışmalar 

incelendiğinde, Erdinç (2009), okul öncesi dönem çocuklarında görülen fiziksel ve ilişkisel 

saldırganlığı çeşitli değişkenler açısından incelemek istemiş ve araştırma bulgularına 

bakıldığında, çocuklar için kısa mizaç ölçeğinin alt boyutlarından sıcakkanlılık ile 

çocuklarda görülen ilişkisel saldırganlık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Yani, sıcakkanlılık arttıkça ilişkisel saldırganlık azalmaktadır. Derman ve 

Başal (2013) ise okulöncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile anne-baba 

tutumları arasındaki ilişkiyi incelemiş, araştırmanın sonucuna göre sıkı disiplinli anne-baba 

tutumu sergileyen ailelerinin çocuklarında yalan söyleme davranışının arttığı belirlenmiştir. 

Casas ve arkadaşları (2006)‟nın yapmış olduğu araştırmada, anne-baba tutumlarından izin 

verici tutumu benimseyen ailelerin, çocuklarda ilişkisel saldırganlık davranışlarını azalttığı 

sonucuna ulaşılmıştır. İkiz (2016) ise yapmış olduğu çalışmasında, ilişkisel saldırganlık ile 

annenin otoriter tutumu arasında pozitif yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

olduğu sonucuna ulaşmıştır.   

Ebeveyn öz-yeterlik algısı ailede bulunan çocuk sayısı demografik özelliği 

açısından incelenmiş ve aralarında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ailede bir, iki veya 

daha fazla çocuğun olması ebeveyn öz-yeterlik algısına herhangi bir etki etmemektedir. 

Literatürde çocuk sayısı ve ebeveyn öz-yeterliği ile ilgili yapılan çalışmalarda anlamlı 

sonuçlar edilmiş olsa da (örn; Özdemir, 2019; Öztürk, 2015; Hamamcı, 2005), Seçer (2008) 

annelerin sahip olduğu çocuk sayısına göre ebeveynliğe yönelik yeterlilik ve doyum 

düzeyleri arasında farklılık bulamamıştır. Bu araştırmanın sınırlılıkları gereği yalnızca 4-6 

yaş arasında çalışılmış olduğundan, annelerin öz-yeterlik konusunda benzer deneyimler 

yaşadığı ve sonucun değişmediği düşünülebilir. Farklı yaş gruplarının bir arada incelendiği 

çalışmalarda farkların olduğu görülmekte ve bu araştırmadaki sonucun etkilenme sebebinin 

yaş aralığı kısıtlaması olduğu söylenebilir. Ek olarak yapılan çalışmada örneklem grubunun 

sınırlı olması sebebiyle daha az kişiye ulaşılmasının sonucu etkilediği düşünülmektedir. 

Araştırmada çocuk yetiştirme tutumlarının da bazı sosyo-demografik değişkenler 

açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Buna göre yapılan incelemede, çocuk yetiştirme 
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tutumlarının annenin yaşı ve eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediği 

hedeflenmiştir. Bulgulara bakıldığında, üniversite mezunu annelerin açıklayıcı akıl yürütme 

ve sıcaklık tutumunu lise mezunu annelere oranla daha fazla benimsediği, cezalandırma ve 

itaat bekleme tutumlarını ise lise mezunu annelerin daha çok benimsediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, eğitim durumu arttıkça olumlu ebeveyn 

tutumlarının arttığı söylenebilir. Benzer çalışmalara bakıldığında, Ogelman ve Topaloğlu 

(2013) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, lise mezunu annelerin üniversite 

mezunu annelere oranla saldırganlık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Erdoğdu 

(2005) yaptığı bir çalışmada, suça yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş çocukların anne 

eğitim düzeyini incelemiş ve suça yönlendirilmiş çocukların annelerinin eğitim 

düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Sonuç olarak annenin eğitim düzeyi arttıkça 

çocuklarda saldırganlık eğiliminin azaldığı ve bu çocuklarda aile ilişkilerinin zayıf olduğu 

sonucuna ulaşmıştır.  Tudge ve arkadaşları (2000) eğitim düzeyi düşük annelerin, eğitim 

düzeyi daha yüksek olan annelere oranla daha fazla katı disiplin uygulamalarına 

başvurduklarını belirtmiştir. Sak ve arkadaşları (2015) ise benzer şekilde, okul öncesi 

döneminde çocuğu olan üniversite mezunu annelerin, lise mezunu annelere oranla daha 

fazla olumlu ebeveyn tutumuna sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. . Annenin eğitim 

durumu, çocuğa karşı yaklaşımını etkilemekte ve eğitim durumunun artması çocuğuna olan 

tutumlarını iyi yönde geliştirmektedir. Buna göre, çocuk yetiştirirken ailelerin eğitim 

durumunu dikkate alarak eğitim seviyelerini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunması 

önerilmektedir. Bir diğer sosyo-demografik değişken olan annenin yaşı ve çocuk yetiştirme 

tutumlarının ilişkisi incelendiğinde, 31-45 yaş grupları arasında bulunan annelerin 

açıklayıcı akıl yürütme ve sıcaklık tutumlarının 26-30 yaş grubunda bulunan annelere göre 

daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca 26-30 yaş grubu aralığındaki annelerin cezalandırma 

ve itaat bekleme tutumlarının 31-45 yaş aralığındaki annelerden daha fazla görüldüğü 

sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, yaş arttıkça olumlu ebeveyn tutumlarının arttığı 

gözlemlenmiştir. Benzer çalışmalara bakıldığında, Şanlı ve Öztürk (2012) okul öncesi 

dönemde anne-baba tutumlarını incelemiş ve 31-40 yaş aralığındaki annelerin 23-30 yaş 

grubu aralığındaki annelerden daha fazla olumlu ebeveyn tutumları sergiledikleri 
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gözlemlenmiştir. Bu sonuca göre, annelerin yaşları arttıkça deneyimlerinin artması ve 

çocuk yetiştirme konusunda daha sabırlı olmaları gibi faktörlerin etki ettiği düşünülebilir. 

Araştırmanın demografik bulgular açısından sonuçları aracılığıyla, bireylerin sahip 

olduğu bazı etkenlerin (yaş, eğitim durumu, çocuk sayısı, vb.) çocuğun ve annenin 

davranışlarına katkıda bulunduğu söylenebilir. 
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BÖLÜM 4. SONUÇ 

4.1. Yargı  

 Anne – çocuk ilişkisinin niteliğinin farklı durumlarda değişim gösterebildiği göz 

önüne alındığında, annenin öz-yeterlik algısı, çocuk yetiştirme tutumları ve çocuğun mizaç 

özelliklerinin anne – çocuk ilişkisini belirleyen değişkenlerden birkaçı olduğu 

düşünülmektedir. Bu araştırmada bahsi geçen faktörlerin genel olarak çocuğun 

davranışlarının belirleyicisi olduğu ve saldırgan davranışların bu faktörler ile beraber ortaya 

çıkabileceği sorusuna fikir vermektedir. Araştırma sorularının karşılığı olan bulgularda, 

çocuğun mizaç özellikleri ile sosyal davranışları (fiziksel ve ilişkisel şiddet boyutları) 

arasında ilişkinin ortaya çıkması araştırmanın hipotezini doğrulamaktadır. Annelerin öz-

yeterlik algılarının çocuklarının sosyal davranışlarını etkilediği araştırma bulgularına göre 

ise araştırma hipotezini doğrulanmaktadır. Ayrıca annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının 

çocuklardaki sosyal davranışları etkilediği araştırmanın hipotezi de araştırma bulgularına 

göre doğrulanmaktadır. Yapılan korelasyon analizlerinde, çocukların mizaç özellikleri ve 

annelerin çocuk yetiştirme tutumları incelenmiş ve birbirlerini etkiledikleri araştırmanın 

hipotezi de doğrulanmıştır. Ebeveynlerde görülen öz-yeterlik algısı, çocukların mizaç 

özellikleri ve annelerin çocuk yetiştirme tutumları bileşenlerinin çocuklarda görülen 

fiziksel ve ilişkisel saldırganlık araştırma sonuçlarına göre birbirlerini etkilemekte ve 

sonuçlar araştırmanın hipotezi ile de uyuşmaktadır. Ek olarak araştırmada annelerin 

demografik bilgilerine göre (yaşı, eğitim durumu ve çocuk sayıları) çocuk yetiştirme 

tutumları ve öz-yeterlik algıları incelenmiştir. Araştırmanın soruları arasında yer alan 

demografik bilgilere dayalı sonuçlara göre, çocuk yetiştirme tutumları ile annenin yaşı ve 

eğitim durumu arasında ilişki olduğu ve birbirlerini etkileyebildikleri görülmekte, 

araştırmanın amacına uygun bir sonuca ulaşıldığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca annelerin öz-

yeterlik algıları ve ailedeki çocuk sayısı incelenmiş ve birbirlerini etkilemedikleri 

görülmüştür. Sonucun hipotez ile uyuşmadığı, fakat araştırmadaki sınırlılıkların (katılımcı 
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sayısının az olması ve sınırlı yaş aralığı ile çalışılması) buna sebep olduğu ifade 

edilmektedir. 

4.2.Sınırlılıklar ve Öneriler 

Araştırmanın Covid-19 tedbirleri kapsamında yürütülmesi sebebiyle katılımcılara 

yalnızca internet üzerinden ulaşılmış ve katılımcı sayısı sınırlı bir şekilde oluşturulmak 

durumunda kalınmıştır. Ayrıca araştırma grubu yine Covid-19 süreci sebebiyle “kolayda 

ulaşılabilir örnekleme yöntemi” kullanılarak oluşmuştur.  

Bu araştırma Covid-19 süreci sebebiyle “kolayda ulaşılabilir örneklem yöntemi” 

kullanılarak yapılmıştır. Sonuçların belirli bir ili/ilçeyi aydınlatması açısından belirli 

bölgeler içerisinde yapılabilmesi önerilmektedir. 

Araştırmacılar için; 

1. İleride yapılacak çalışmalarda demografik faktörler bakımından daha çeşitli 

örneklemler kullanılarak çalışılabilir. 

2. İleride yapılacak çalışmalarda okul öncesi yaş grubunun daha geniş ele alınması, 

sonuçların etkinliği açısından fayda sağlayabilmektedir. 

3. Bu çalışmada, çocukların sosyal davranışı yalnızca öğretmenler tarafından 

değerlendirilmiş olup, ileride yapılacak çalışmaların anneler tarafından da 

değerlendirilmesi önerilmektedir. 

Uygulamaya yönelik öneriler; 

4. Özellikle yaşı genç ve deneyimsiz annelere çocuk yetiştirme konusunda kapsamlı 

bir eğitimin desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

5. Çocuklarda görülen farklı mizaç özellikleri hakkında hem anne hem de 

öğretmenlerin bilgi sahibi olması, konuya yönelik okul rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık birimleri tarafında destek alınabileceği düşünülmektedir. 
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EK’LER 

Ek 1- 

Onam Formu (Anneler için) 

Değerli Anneler, 

Yukarıda adı geçen çalışma, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek 

Lisans Tez çalışması kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Seda ERZİ ile birlikte yürütülmektedir. Bu 

araştırmaya gönüllü olarak davet edilmiş bulunuyorsunuz. Bu araştırmada yer almayı kabul 

etmeden önce araştırmanın ne amaçla yapılmak istendiğini anlamanız ve kararınızı bu 

bilgilendirme çerçevesinde özgürce vermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki bilgileri lütfen 

dikkatlice okuyunuz. 

Araştırmanın amacı, okul öncesi dönemi öğrencilerinin sosyal becerileri ve ebeveyn 

davranışlarını anlamaktır. Araştırmaya toplamda 100 gönüllü dâhil edilecektir ve bu 

araştırmaya yalnızca İstanbul/Anadolu bölgesinde bulunan herhangi bir okul öncesi 

kurumuna devam eden 4,5 ve 6 yaşlarındaki çocukların annesi ve öğretmenleri tarafından 

katılım sağlanacaktır. Uygulama tamamen çeşitli ölçekler üzerinden değerlendirilecek olup, 

bu amaç doğrultusunda annelerden bireysel olacak şekilde, verilen yazılı ölçekleri 

doldurmaları istenecektir. Uygulama toplamda 20 dakikadan oluşacaktır. 

Bu araştırmada yer almak tümüyle sizin isteğinize bağlıdır. Araştırmada yer almayı 

reddedebilirsiniz ya da başladıktan sonra yarıda bırakabilirsiniz. Araştırmanın sonuçları 

bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Araştırmadan çekilmeniz ya da araştırmacı tarafından 

araştırmadan çıkarılmanız halinde sizinle ilgili veriler kullanılmayacaktır. Ancak veriler bir 

kez anonimleştikten sonra araştırmadan çekilmeniz mümkün olmayacaktır. Sizden elde edilen 

tüm bilgiler gizli tutulacaktır. 

"Yukarıda yer alan araştırmaya başlamadan önce gönüllülere verilmesi gereken 

bilgileri içeren metinleri okudum. Bu koşullar altında, araştırma kapsamında elde edilen 

şahsıma ait bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılmasını, gizlilik kurallarına uyulmak kaydıyla 

sunulmasını ve yayınlanmasını, hiçbir baskı ve zorlama altında kalmaksızın, kendi özgür 

irademle kabul ettiğimi beyan ederim." 

Sema Koyaş 
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Ek 2- 

Onam Formu (Öğretmenler için) 

Değerli Öğretmenler; 

Yukarıda adı geçen çalışma, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek 

Lisans Tez çalışması kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Seda ERZİ ile birlikte yürütülmektedir. 

Bu araştırmaya gönüllü olarak davet edilmiş bulunuyorsunuz. Bu araştırmada yer almayı 

kabul etmeden önce araştırmanın ne amaçla yapılmak istendiğini anlamanız ve kararınızı 

bu bilgilendirme çerçevesinde özgürce vermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki bilgileri lütfen 

dikkatlice okuyunuz. 

Araştırmanın amacı, okul öncesi dönemi öğrencilerinin sosyal becerileri ve ebeveyn 

davranışlarını anlamaktır. Araştırmaya toplamda 100 gönüllü dâhil edilecektir ve bu 

araştırmaya yalnızca İstanbul/Anadolu bölgesinde bulunan herhangi bir okul öncesi 

kurumuna devam eden 4,5 ve 6 yaşlarındaki çocukların annesi ve öğretmenleri tarafından 

katılım sağlanacaktır. Uygulama tamamen çeşitli ölçekler üzerinden değerlendirilecek olup, 

bu amaç doğrultusunda öğretmenlerden bireysel olacak şekilde, verilen yazılı ölçekleri 

doldurmaları istenecektir. Uygulama toplamda 20 dakikadan oluşacaktır. 

Bu araştırmada yer almak tümüyle sizin isteğinize bağlıdır. Araştırmada yer almayı 

reddedebilirsiniz ya da başladıktan sonra yarıda bırakabilirsiniz. Araştırmanın sonuçları 

bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Araştırmadan çekilmeniz ya da araştırmacı tarafından 

araştırmadan çıkarılmanız halinde sizinle ilgili veriler kullanılmayacaktır. Ancak veriler bir 

kez anonimleştikten sonra araştırmadan çekilmeniz mümkün olmayacaktır. Sizden elde 

edilen tüm bilgiler gizli tutulacaktır. 

"Yukarıda yer alan araştırmaya başlamadan önce gönüllülere verilmesi gereken 

bilgileri içeren metinleri okudum. Bu koşullar altında, araştırma kapsamında elde edilen 

şahsıma ait bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılmasını, gizlilik kurallarına uyulmak 

kaydıyla sunulmasını ve yayınlanmasını, hiçbir baskı ve zorlama altında kalmaksızın, kendi 

özgür irademle kabul ettiğimi beyan ederim." 

Sema Koyaş 
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Ek 3- 

OKUL ÖNCESĠ SOSYAL DAVRANIġ ÖLÇEĞĠ – ÖĞRETMEN FORMU 

 

Aşağıda çocukların sosyal davranışlarıyla ilgili maddeler yer almaktadır. Her bir maddeyi okuyarak, 

yukarıda adı yazılı olan çocuğun maddedeki davranışının sıklığını en iyi ifade eden kutudaki rakamı 

daire ()içine alınız. 

 

Madde 

No 
Maddeler 

Hiçbir 

zaman 

Çok 

seyrek 
Bazen Çok sık 

Her 

zaman 

1 Paylaşmada ve sırasını takip etmede iyidir. 1 2 3 4 5 

2 Diğerlerine tekme atar ya da vurur. 1 2 3 4 5 

3 Akranlarına yardım eder. 1 2 3 4 5 
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Ek 4- 
ÇOCUKLAR ĠÇĠN MĠZAÇ ÖLÇEĞĠ 

 
 

Her soru için, çocuğunuzun son zamanlardaki ve Ģimdiki davranıĢını en iyi anlatan numarayı 

lütfen yuvarlak içine alınız. Sorulardan hiçbiri çocuğunuza uymuyorsa veya cevaplanamazsa 

üzerini çiziniz. 

 

 Hemen 

Hiç 

Sık 

Değil 

DeğiĢken, 

Genelde 

Olmaz 

DeğiĢken 

Genelde 

Olur 

Sık 

Sık 

Hemen 

Her 

Zaman 

1. Çocuğum, yabancı 

yetişkinlere karşı utangaçtır. 
1 2 3 4 5 6 

2. Çocuğum bulmaca çözmek 

veya yap-boz (lego) gibi bir işe 

başladığında uzun zaman alsa 

bile bitirinceye kadar üzerinde 

çalışır.   

1 2 3 4 5 6 

3. Çocuğum her gün, hemen 

hemen aynı zamanda kakasını 

yapar. 
1 2 3 4 5 6 
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Ek 5- 

EBEVEYN ÖZ-YETERLĠK ÖLÇEĞĠ 

 

                           

K
es

in
li

k
le

 k
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
  

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

K
ıs

m
en

 k
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a
ra

rs
ız

ım
 

K
ıs

m
en

 k
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 K

es
in

li
k

le
 

K
a

tı
lı

y
o
ru

m
 

1. İhtiyacım olduğu zaman, çocuğumun sorununu daha iyi anlamak için 

gerekli olan bilgilere ulaşabilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Çocuğumun ev dışında (Alış-verişte, lokantada, ev gezmelerinde, vb.) 

gösterdiği davranış problemleri ile baş edebilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Çocuğum benimle iletişim kurmaya çalıştığında, çocuğumun ne istediğini 

ve neye gereksinim duyduğunu anlayabilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Çocuğumun başarılı olmasına yardımcı olma konusunda yeterliyim. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Çocuğum sorun yaşadığı zaman, onun için 

yapabileceğim birçok şey vardır. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Çocuğumun günlük yaşamına ilişkin kararları çoğu zaman alabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Çeşitli sosyal ortamlarda (ev ziyaretleri, oyun alanları vb.), çocuğumun 

diğer çocuklarla ve yetişkinlerle iletişim kurmasına yardımcı olabilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Çocuğumdaki sorunun ne olduğunu çoğu zaman anlayabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 
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9. Çoğu zaman iyi bir ebeveyn (anne/baba) olduğuma inanıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Çocuğumun günlük yaşam becerilerini geliştirmesine yardımcı olacak 

farklı stratejiler (yollar) kullanabilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Genellikle çocuğumun aldığı terapinin/eğitimin amaç ve işlevini 

genellikle bilirim (örn.,Çocuğumun aldığı terapi/eğitim niçin 

uygulanmaktadır ve neden önemlidir?). 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Çocuğumun güçlü yönleri ve gereksinimleri hakkında çocuğumun 

terapisti veya öğretmeni ile konuşabilecek derecede kendime güvenirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Çocuğumun daha iyi iletişim kurması için onu cesaretlendirecek çeşitli 

yollar kullanabilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Çocuğumun okulda başarılı olabilmesi için gerekli bilgilere ve 

kaynaklara ulaşabilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Çocuğumun eğitim durumuna ilişkin toplantılar yapıldığı zaman, bu 

toplantılardaki konuları anlayabilirim ve görüş alış-verişinde bulunabilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Çocuğum için uygun olan gereksinim duyduğu eğitimi/terapiyi araştırıp 

bulabilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Gerektiğinde çocuğumun terapisti veya öğretmeni ile kaygılarımı 

paylaşabilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Ek 6- 

ÇOCUK YETĠġTĠRME ANKETĠ 

AĢağıdaki maddeler, çocuk yetiĢtirmeye ait bazı durumları anlatmaktadır. 

Lütfen her bir ifadeyi dikkatlice okuyunuz ve bu ifadelerin size ne kadar 

uyduğunu 1’den (hiç bir zaman) 5’e (her zaman) kadar rakamlarla gösterilen 

ölçek üzerinde değerlendiriniz. Doğru veya yanlıĢ cevap yoktur. Amacımız, 

yalnızca annelerin çocuk yetiĢtirme konusundaki düĢüncelerini öğrenmektir. 

Lütfen her bir maddeye olabildiğince içtenlikle cevap veriniz. 

 

 

 

Hiçbir 

Zaman 

Çok 

Seyrek 
Bazen 

Çoğu 

Zaman 

Her  

Zaman 

1. Çocuğumun kendisine söyleneni 

açıklamasız yapmasını beklerim. 
1 2 3 4 5 

2. Tokat atmanın, çocuğumun daha 

iyi davranmasını sağlayacak iyi bir 

yol olduğunu düşünüyorum. 
1 2 3 4 5 

3. Çocuğum korkmuş ya da 

üzüntülü olduğu zaman, onu 

rahatlatır ve ona anlayışlı 

davranırım.  

1 2 3 4 5 
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Ek 7- 

KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU (ANNELER ĠÇĠN) 

 

1- Yaş       : ………………………… 

 

2- Eğitim Durumu      : İlkokul           Ortaokul            

 

   Lise           Üniversite 

               

 

3- Çalışıyor musunuz?     : Evet             Hayır  

 

4- Mesleğiniz?      : ………………………… 

 

5- Medeni Durum      : Evli            Bekâr         

 

   Boşanmış            Dul 

 

 

6- (Evliyseniz) Kaç yıldır evlisiniz?   : 0-3            4-7           

 

   8‟den fazla 

 

7- Kaç çocuğunuz var? (Çocuk sayısı 1'den fazlaysa)  

/Anaokuluna giden kaçıncı çocuğunuz?   : ………………………… 

 

8- Çocuğunuzun doğum tarihi    : …../…../….. 

 

9- Öğrenci Numarası (Rumuzu)    : ………………………… 
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Ek 8- 

 

KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU (ÖĞRETMENLER ĠÇĠN) 

 

 

 

1. Yaş       : …………………. 

 

2. Cinsiyet      : Kadın            Erkek 

 

 

3. Meslekte kaçıncı yılınız?    : 0-2            3-5           6-9          10 ve üzeri    

 

4. Medeni Durum      : Evli            Bekâr            Boşanmış           Dul   

 

 

5. Çocuğunuz var mı?     : Var           Yok  

 

6. (Çocuğunuz varsa) Kaç çocuğunuz var? : ………………….. 

 

 

7. Öğrenci Numarası (Rumuzu)    : …………………. 
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