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ÖNSÖZ 

 

Bu araştırmada Anne Değerler Eğitimi Programının 5–6 yaş çocuklarının 

sosyal becerilerine etkisini incelenmiştir. Bu araştırma ile annelerin çocuklarına 

değer kazandırma konusunda bilgi ve beceri düzeylerini artırarak; çocuklarının 

eğitimindeki rollerini güçlendirmek ve çocuklarının değer kazanım süreçlerinin daha 

sağlıklı ve bilinçli oluşmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çalışmadan elde 

edilen bulguların, anne değerler eğitimi programının çocukların sosyal beceri 

düzeylerine etkisi ve özellikle anne değerler eğitimi programlarının geliştirilmesine 

katkı sağlamak açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 

 Araştırma altı bölümden oluşmaktadır.  Birinci bölümde “Böyle bir 

araştırmanın yapılmasına neden gereksinim duyuldu?” sorusuna yanıt aranmıştır ve 

bu amaç doğrultusunda belirlenen problemle ilgili amaç ve alt amaçlar 

oluşturulmuştur. İkinci bölümde kuramsal çerçevede; araştırmanın konusu olan 

değerler eğitimi ve sosyal beceri gelişimine ayrıntılı yer verilerek bu konularla ilgili 

yerli ve yabancı araştırmalar ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, araştırma modeli, 

çalışma grubu ile verilerin toplanması ve analizine yer verilmiştir. Bulgular kısmı 

dördüncü bölümde yer almıştır. Beşinci bölümde, tartışma ve yorum ele alınmıştır. 

Sonuç ve önerilere altıncı bölümde yer verilirken; son bölümde ise araştırmanın 

bütününde yararlanılan kaynaklar yazılmıştır.  Ayrıca araştırmada kullanılan ekler de 

son bölümde yer almıştır. 

 

Araştırmanın gerçekleştirilmesine birçok kişinin katkısı ve desteği olmuştur. 

Çalışmalarımın her aşamasında akademik bilgi ve deneyimleriyle bana yol gösteren 

tez danışmanım Sayın Prof. Dr. M. Engin DENİZ’e teşekkürlerimi bir borç bilirim. 

Çalışma konumun belirlenip, ön araştırmalarının yapılmasında yardımcı olan öneri 

ve katkıları ile araştırmaya yön veren ve desteğini esirgemeyen Sayın hocam Prof. 

Dr. Ramazan Arı’ya teşekkür ederim. 

 

Tez izleme komitemde yer alan ve tezimin şekillenmesinde fikirlerini aldığım 

çok değerli hocam Yard. Doç. Dr. Kezban Tepeli’ye teşekkür ederim. Anne Değerler 
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Eğitimi Programımı geliştirmeme yardımcı olan değerli hocam Yard. Doç.Dr. 

Nurcan Koçak’a, Sayın Yard. Dr. Ayşe Samur Öztürk’e ve Sayın Yard. Doç.Dr. 

Neslihan Durmuşoğlu Saltalı’ya teşekkür ederim.  

 

Eğitim programının uygulanması sırasında gerekli tüm kolaylıkları sağlayan 

grup toplantılarını gerçekleştirmem için uygun ortamın ve materyallerin kullanımını 

sağlayan, Ayşe Melahat Erkin İlkokulu yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer okul 

personeline sonsuz teşekkürler. 

 

Tezimin her aşamasında karşılaştığım her zorlukta bana rehberlik eden, 

değerli düşüncelerini, zamanlarını ve ilgilerini benimle paylaşan, sevgili 

arkadaşlarım Yard. Doç. Dr. Sibel Dal ve Yard. Doç. Dr. Neşe Özkal’a 

teşekkürlerimi sunarım. 

 

Eğitim programı uygulamalarına etkin bir şekilde katılan, kendilerine verilen 

sorumlulukları yapmaya çalışan, çalışmama katkı sağlayan tüm annelere ve sevgili 

çocuklarına da teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Varlığı ile bana güç veren, çalışmalarımda beni sabırla bekleyen sevgili 

kızlarıma, doktoraya başlamam konusunda beni destekleyen, çalışmam boyunca her 

zaman yanımda olup benimle birlikte çabalayan sevgili eşim Prof. Dr. Ali İhsan 

Neslitürk’e her türlü katkı ve desteği için teşekkür ederim.  
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ÖZET 

 

 

Okulöncesi dönem temel değerlerin kazanılması ve bu değerlerin ileriki 

yıllara aktarılması açısından önem taşır. Aile ortamı pek çok temel alışkanlık ve 

davranışların kazanıldığı yerdir. Temel değerlerde (sorumluluk, dürüstlük, paylaşma, 

saygı, işbirliği vb) ilk olarak ailede kazanılır. Aile ortamında kazanılan temel 

değerler çocukların çevre ile olan iletişim ve etkileşiminde de önemli rol oynar. 

Değerlere sahip olan bireyler karşısındaki ile iletişime geçerken sosyal beceriler 

içerisinde yer alan nezakat kurallarına uyma, başkalarının haklarına saygı gösterme, 

empati kurma, kendini açıkca ifade etme vb gibi davranışları sergiler. Bu açıdan 

bakıldığında değerler eğitiminin sosyal beceriler üzerinde etkisi olabileceği 

düşünülebilir.  

 

Bu araştırma anasınıfına devam eden çocukların annelerine verilen Anne 

Değerler Eğitimi Programının (ADEP) 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri 

düzeylerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni 

anasınıfına devam eden 5-6 yaş çocuklarının “sosyal beceri düzeyleri”; bağımsız 
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değişkeni ise “Anne Değerler Eğitimi Programı”dır. Araştırma deneme modelinde 

olup gerçek deneme modellerinden, öntest-sontest-izleme kontrol gruplu model 

uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Antalya ili Alanya ilçesi Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı okullardan Ayşe Melahat Erkin İlkokulunun anasınıflarında 

çocuğu eğitim alan anneler ile 5-6 yaş grubundaki çocukları arasından seçilen 24 

deney ve 24 kontrol olmak üzere toplam 48 anne ile çocuğu oluşturmaktadır.  

 

Deney grubundaki çocukların annelerine her biri 120-150 dakika olmak üzere 

9 haftalık, 18 oturum Anne Değerler Eğitimi Programı (ADEP) uygulanmıştır. 

Kontrol grubundaki çocuklara ise Anne Değerler Eğitimi Programı (ADEP) ile ilgili 

herhangi bir uygulama yapılmamıştır. 

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, aile bilgi formu, Gresham ve Elliot 

(2008) tarafından geliştirilen ve Neslitürk (2012) tarafından Türkçe'ye uyarlanıp beş- 

altı yaş çocukları için geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan Sosyal Beceri 

Geliştirme Sistemi (Social Skills Improvement System “SSİS” Parent Form) Aile 

Formu kullanılmıştır. Form, çocuklar için, program öncesi ve sonrasında çocukların 

ebeveynleri tarafından doldurulmuş; ayrıca deney grubu için eğitim programı 

bitiminden dört hafta sonra tekrar doldurulmuştur.  

 

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programıyla analiz edilmiş. 

Deney ve kontrol gruplarından elde edilen öntest ve sontest puanlarının 

karşılaştırılmasında Kovaryans Analizi (ANCOVA) tekniği kullanılmıştır. Ayrıca 

sontest ve izleme testi arasındaki farkı belirlemek için eşleştirilmiş gruplar t testi 

kullanılmıştır. 

 

Yapılan analizler sonucunda kontrol grubunda anlamlı bir farklılaşma 

gözlenmezken, uygulanan programın deney grubundaki öğrencilerin iletişim, 

işbirliği, kendini ifade etme, sorumluluk, empati, grupla birlikte hareket etme ve 

kendini kontrol etme ile ilgili sosyal becerilerini anlamlı düzeyde arttırmada etkili 

olduğu gözlenmiştir. Ayrıca 4 hafta sonrasında yapılan izleme testi sonucunda da bu 

etkinin iletişim dışında diğer sosyal beceriler de   kendini gösterdiği görülmüştür. 
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Sonuç olarak, anasınıfına devam eden 5-6 yaş çocuklarının annelerine verilen 

Anne Değerler Eğitimi Programı (ADEP)’nın çocukların sosyal becerilerini olumlu 

yönde desteklediği söylenebilir. 

 

Anahtar Sözcükler: Okulöncesi eğitim, değerler eğitimi, sosyal beceri 
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SUMMARY 

 

Preschool period is important for the acquisition of the fundamental values 

and transfer of these values to the future years.  The family atmosphere is a place 

where many basic habits and behaviors are gained. Basic values (responsibility, 

honesty, sharing, respect, co-operation, etc.) are also obtained first in the family. 

Fundamental values obtained in the family play an important role when children 

communicate and interact with his/her environment. When individuals who have 

values contact against others, they exhibit behaviors which are contained in social 

skills such as complying with the rules of courtesy, respecting for the rights of 

others, empathizing, being self-expressed, etc.  In this respect, it can be considered 

that the values may have an impact on social skills. 

 

This research is planned on the purpose of investigation the effect of Mother 

Values Education Program (ADEP), which is provided to the mothers of children 

who attend kindergarten, to the social skill level of 5-6 years old children. The 

dependent variable of this work is the social skill levels of the 5-6 year old children 
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who attend kindergarten and the independent variable is the MotherValues Education 

Program. The research is on the experimental model and a pretest /posttest control 

group model of the actual experiment is used. For this research, a total of 48 five-six-

year-old children study group selected by random cluster sampling method, 24 of 

them are experimental group and 24 of them are control group from the 

kindergartens within the Ayşe Melahat Erkin primary school in Alanya district of 

Antalya province are included.  

 

The Mother Values Education Program (ADEP) is applied to the mothers of 

children in the experimental group during 9-weeks. There are 18 sessions and the 

duration of each is 120 - 150 minutes. There has not been any application for the 

children in the control group. 

 

For data collection, the family information form, the Social Skills 

Improvement System “SSİS”, which is developed by Gresham and Elliot (2008)  and 

adapted to Turkish with the  validity and reliability studies for five to six years old 

children  by Neslitürk (2012), is used. The scale for children is completed by parents 

of children before and after the program, and also re-filled four weeks after the end 

of the training program for the experimental group.  

 

In analysis of data SPSS 16.0 software package is used. In order to compare 

the pretest and posttest scores of the experimental and control groups Covariance 

Analysis (ANCOVA) technique is used. In addition, in order to determine the 

difference between posttest and follow-uptest, paired t-test is used. 

 

As a result of the analysis, a significant difference was not observed in the 

control group. However, significantly increasing effect in communication, 

cooperation, self-expression, responsibility, empathy, acting together with the group 

and self-control related to the social skills was observed in the experimental group 

students. In addition, after 4 weeks, as a result of the screening test, this effect was 

also observed in other social skills other than communication. 
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As a result, it can be said that The Mother Values Education Program 

(ADEP),  which is provided for the mothers of children of 5-6 years old who attend 

kindergarten, support for children's social skills in a positive way. 

 

Keywords: Preschool education, values education, social skills 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

 

1.1. PROBLEM 

Eğitimin; insan kişiliğinin gelişimindeki fiziksel, duyuşsal, sosyal, etik ve 

ahlaki tüm boyutlarda bir gereklilik olduğu kuşkusuz kabul edilen bir gerçektir. İyi 

bir yaşam ve sosyal refah için gerekli olan değerleri topluma aşılamakta başarısız 

olunursa “iyi eğitim” sağlanmamış olur. İnsanlık tarihinde büyük düşünürler, 

karakterin önemine, yaşamın içindeki değerlere ve bu değerleri genç nesile 

aktarmada kullanılan araçları önemlevurgulamışlardır (Sridhar 2001). 

Günümüzde teknoloji ile oluşan hızlı değişimler nedeniyle genç nesillere 

değerleri aktarma konusunda sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu değişimler gerek 

bilgiyi üretme gerek bilgiye rahat ulaşabilme açısından önem taşırken çoğu zaman 

toplumların değer yargılarında da aşınmaya neden olabilmektedir. Bu koşullarda 

sağlıklı toplumsal değerlerin devam ettirilebilmesiiçin çocuk ve gençlere sağlıklı 

kişiliğin temelini oluşturan toplumsal ve evrensel değerlerin kazandırılması büyük 

önem taşımaktadır. Değerlerin kazanılma sürecinde aile öncelikli olmak üzere, 

toplum ve eğitimcilere büyük sorumluluklar düşmektedir (Doğanay, 2006). 

Değerlerin kazanılmasına ilişkin temeller bebeğin doğduğu andan itibaren ilk 

bulunduğu çevre olan ailede başlar. Anne ile kurulan sevgi dolu ve sıcak temas 

bebekte güven duygusu oluşturur ve güvenli bir bağlılık ilişkisinin de başlangıcıdır. 

Aile içindeki bireyler özellikle anne ve baba çocuğun ilk olarak model aldığı ve 

onları taklit ederek doğru davranışları öğrenmeye çalıştığı kişilerdir. Aile içindeki ve 

yakın çevrede bireylerle iletişim arttıkça değerlere ilişkin deneyimler de gelişecektir. 

Okula başlama ile birlikte model alınan ve taklit edilen örnekler genişleyerek 

çoğalacaktır. Çocuklar sosyal yaşamın içinde gerek evde gerekse okulda farklı 

kaynakları model alarak ve taklit ederek pek çok yaşantıyı kazandığı gibi değerleri 

de öğreneceklerdir (Uyanık Balat ve Balaban Dağal, 2009). 
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Değerler eğitiminde önemli bir süreç de, değerler eğitiminin verilme yaşıyla 

ilgili soruya yanıt vermektir. Bu sorunun yanıtı kimi eğitimcilere göre, değer 

eğitiminin verilmesi için bireyin belli bir yaşa gelmesive bilişsel olarak soyut 

düşünme becerilerini kazanması gerektiği biçimindedir. Oysa değerler eğitimi her 

zaman verilebilir. Kişilik gelişiminin beş yaşına kadar olan süreçte %80 oranında 

tamamlandığı düşünülmektedir. Bu bağlamda küçük yaşlarda kişilik şekillenmesinin 

temelleri oluştuğundan değer eğitiminde ilk yılların öneminin daha büyük olduğu 

söylenebilir (Doğanay, 2009; Akt: Ulusoy ve Dilmaç, 2012). Ayrıca değerlerinin 

kazanılması çocuğun ruhsal gelişimi, kişiliğin oluşumu ve bilişsel gelişimiyle 

yakından  ilişkilidir. Bu nedenle kişiliğinin temellerinin atıldığı okulöncesi dönemde 

bu değerler benliğe sinerek, sonraki çağlarda daha da pekişerek özümsenir (Özen, 

2011). 

Okulöncesi dönemde çocuklara verilen eğitim, değerler tanımında yer alan 

birçok yeterliliği kazandırmayı amaçlamaktadır. Erken çocukluk, değerlere ilişkin 

bilgilerin oluştuğu ilk dönemdir. Değerlerin gelişiminde pekçok kaynağın etkisi olur. 

Bu nedenle özellikle küçük çocuklara iyi davranışları kazandırırken fazla deneyim 

yaşamasına olanak sağlayan ortamlar oluşturulması önemlidir. Çocuklar değerlere 

ilişkin bilgileri yaşamları boyunca öğrenmektedirler ama ilk bilgiler erken dönemde 

kazanılmaya başlanmaktadır. Bu süreç yaşam boyu devam etmektedir. Ancak temel 

değerler bu dönemde oluşmaktadır (Uyanık Balat ve Balaban Dağal, 2009). 

Değer ve değerler eğitimi ilgili çalışmalar incelendiğinde ilköğretim, 

ortaöğretim ve yüksek öğretim düzeyinde çalışmalara rastlanırken (Dilmaç, 1999; 

Sarı, 2005; Dilmaç, 2007; Hökelekli ve Gündüz, 2007; Can, 2008, Aladağ, 2009; 

Kuş, 2009; Çengelci, 2010) okulöncesi dönemde daha az çalışmaya (Gökçek, 2007; 

İnci 2009, Öztürk Samur 2011; Uyanık Balat vd., 2011) rastlanmaktadır.  

Okulöncesi dönemde değerler eğitimine ilişkin gerçekleştirilen az sayıdaki 

çalışmada, değer eğitimi ile ilgili geliştirilen programların genellikle okul merkezli 

olduğu görülmektedir (Gökçek, 2007; Öztürk Samur, 2011). Ancak ailelere yönelik 

geliştirilmiş ve uygulanmış bir programa rastlanmamıştır. Çocukların ilk öğretmeni 

ailesi özellikle de annesi olduğu için, pek çok konu gibi değerlerinde ilk olarak ailede 
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verildiği düşüncesi ile annelere yönelik değerler eğitimi programı geliştirilmiştir. 

Değer gelişimi aynı zamanda sosyal ve ahlak gelişimi ile içiçedir. Hazırlanan 

programın çocukların sosyal beceri gelişimlerinde etkili olacağı düşüncesi 

oluşmuştur. Bu amaçla hazırlanan anne değerler programı çocuklara uygulanarak 

çocukların sosyal beceri gelişimi üzerindeki etki incelenmiştir. 

 

1.2. AMAÇ 

Bu araştırmanın temel amacı; annelere verilen Anne Değerler Eğitimi 

Programı (ADEP) 5- 6 yaş okulöncesi dönem çocuklarının sosyal beceri gelişimini  

iletişim, işbirliği, kendini ifade etme, sorumluluk, empati, grupla birlikte hareket 

etme, kendini kontrol etme becerileri)  etkilemekte midir? Sorusuna yanıt aramaktır. 

 

1.2.1. Alt Amaçlar 

Araştırmanın temel amacına bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Anne Değerler Eğitimi Programının uygulandığı deney grubu çocuklar, 

bu programın uygulanmadığı kontrol grubundaki çocuklarla 

karşılaştırıldığında, sosyal beceri (iletişim, işbirliği, kendini ifade etme, 

sorumluluk, empati, grupla birlikte hareket etme, kendini kontrol etme 

becerileri) puanlarında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

2. Deney grubundaki çocukların sosyal beceri (iletişim, işbirliği, kendini 

ifade etme, sorumluluk, empati, grupla birlikte hareket etme, kendini kontrol 

etme becerileri) sontest/izleme testi kalıcılık puan ortalamaları arasında 

anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

 

1.3. DENENCELER 

      Anne Değerler Eğitimi Programının çocukların sosyal beceri (iletişim, işbirliği, 

kendini ifade etme, sorumluluk, empati, grupla birlikte hareket etme ve kendini 

kontrol etme)   puan ortalamalarına etkisi olarak; 
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1. Anne Değerler Eğitimi Programının uygulandığı deney grubundaki 

çocukların iletişim puan ortalamaları programın uygulanmadığı kontrol 

grubundaki çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir.  

2. Deney grubundaki çocukların iletişim sontest/izleme testi kalıcılık puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

3. Anne Değerler Eğitimi Programının uygulandığı deney grubundaki 

çocukların işbirliği puan ortalamaları programın uygulanmadığı kontrol 

grubundaki çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir.  

4. Deney grubundaki çocuklarınişbirliğisontest/izleme testi kalıcılık puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

5. Anne Değerler Eğitimi Programının uygulandığı deney grubundaki 

çocukların kendini ifade etme puan ortalamaları programın uygulanmadığı 

kontrol grubundaki çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir.  

6. Deney grubundaki çocukların kendini ifade etmesontest/izleme testi kalıcılık 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

7. Anne Değerler Eğitimi Programının uygulandığı deney grubundaki 

çocukların sorumluluk puan ortalamaları programın uygulanmadığı kontrol 

grubundaki çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir.  

8. Deney grubundaki çocukların sorumluluksontest/izleme testi kalıcılık puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

9. Anne Değerler Eğitimi Programının uygulandığı deney grubundaki 

çocukların empati puan ortalamaları programın uygulanmadığı kontrol 

grubundaki çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir.  

10.  Deney grubundaki çocukların empatisontest/izleme testi kalıcılık puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

11.  Anne Değerler Eğitimi Programının uygulandığı deney grubundaki 

çocukların grupla birlikte hareket etme puan ortalamaları programın 

uygulanmadığı kontrol grubundaki çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir.  

12.  Deney grubundaki çocukların grupla birlikte hareket etme sontest/izleme 

testi kalıcılık puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 
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13.  Anne Değerler Eğitimi Programının uygulandığı deney grubundaki 

çocukların kendini kontrol etme puan ortalamaları programın uygulanmadığı 

kontrol grubundaki çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir.  

14.  Deney grubundaki çocukların kendini kontrol etmesontest/izleme testi 

kalıcılık puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

 

1.4. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Bu araştırma sonucunda elde edilecek bulguların özellikle; 

 Değerlerle ilgili ilk bilgiler ailede kazanılmaktadır ve değerlerin sosyal beceri 

gelişiminde etkisi olduğu düşünülmektedir. “Anne Değerler Eğitimi Programı 

(ADEP)” ile annelerin çocuklarının değer kazandırma sürecine katkı 

sağlamakla birlikte onların sosyal becerilerinin gelişimini olumlu 

etkileyeceğinin bilinmesinin, annelere yönelik hazırlanacak eğitim 

programının düzenlenmesinde bir hareket noktası olacağı, 

 “Anne Değerler Eğitimi Programı” nın çocukların iletişim, işbirliği, kendini 

ifade etme, sorumluluk, empati, grupla birlikte hareket etme,  kendini kontrol 

etme ile ilgili sosyal becerilerinin gelişmesine yardımcı olacağı, 

 Değerler eğitimine küçük yaşta başlamanın önemi üzerinde düşünme, 

tartışma ortamı yaratacağı, 

 “Anne Değerler Eğitimi Programı (ADEP)” nın anne-baba, okulöncesi 

eğitimcileri ve çocuk gelişimi alanında çalışan uzmanlara  rehberlik edeceği, 

 Anne baba eğitim programlarında  değerler eğitimine yer verilmesinde  

önemli rol oynayacağı,  

 Değer ve değerler eğitimi ilgili çalışmalar incelendiğinde ilköğretim, 

ortaöğretim ve yüksek öğretim düzeyinde çalışmalara rastlanırken (Dilmaç, 

1999; Sarı, 2005; Dilmaç, 2007; Hökelekli ve Gündüz, 2007; Can, 2008, 

Aladağ, 2009; Kuş, 2009; Çengelci, 2010) okulöncesi dönemde daha az 

çalışmaya (Gökçek, 2007; İnci 2009, Öztürk Samur 2011; Uyanık Balat vd., 

2011) rastlanmaktadır. Bu açıdan alandaki boşluğu doldurmak için önemli bir 

adım olacağı ve okulöncesinde sosyal becerilerin gelişiminde değerler 
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eğitiminin etkisine ilişkin çalışmaların gerçekleştirilmesi açısından yararlı 

olacağı beklenmektedir. 

 

1.5. SINIRLILIKLAR 

Bu araştırma; 

1. Antalya ili Alanya ilçesi Ayşe Melahat Erkin İlköğretim Okulu 5-6 yaş 

anasınıfı çocukları ve ebeveynlerinden elde edilen veriler  ile,  

2. Normal gelişim gösteren çocuklarla,  

3. Anne Değerler Eğitimi Programının uygulanmasının değerlendirilmesinden 

elde edilen bulgularla, 

4. Araştırmada ölçme aracı olarak kullanılan “Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi 

(Social Skills Improvement System “SSİS” Parent Form) Aile Formu” ile, 

5.Araştırmada ele alınan saygı, sorumluluk, dürüstlük, işbirliği, paylaşım 

değerleri ile, 

6.Hazırlanan “Anne Değerler Eğitimi Programı(ADEP)” ile sınırlıdır. 

 

1.6.  SAYILTILAR 

Araştırmada aşağıdaki sayıltılar kabul edilmiştir. 

1. Çocukların  sosyal beceri düzeylerini  belirlemek amacı ile kullanılan Sosyal 

Beceri Geliştirme Sistemi (Social Skills Improvement System “SSİS” Parent 

Form) Aile Formu’nun  yeterli olacağı, 

2. Araştırma verilerini toplarken, çalışma grubunu oluşturan çocuklar için,  

ailelerin ölçme aracındaki sorulara içtenlikle yanıt verdikleri, 

3. Çalışma grubundaki çocukların normal gelişim gösterdikleri, 

4. Annelerin sınıf içinde yapılan etkinliklerievde çocuklarına uyguladıkları, 

5. Kontrol altına alınamayan değişkenlerin (zeka, zaman vb.) deney ve kontrol 

grubunu aynı derecede etkilediği varsayılmaktadır. 
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1.7.TANIMLAR 

 

Değer: Değerler, toplumsal ve bireysel olarak kabul edilen güzellik, 

doğruluk, sevgi, dürüstlük ve sadakat gibi şeyleri tanımlar (Hastead ve Taylor 1996). 

Çağlar (2005) değeri bireylerin düşünce, tutum ve eylemlerinde birer standart olarak 

ortaya çıkan kültürel öğeler olarak adlandırmaktadır (doğruluk, bireysellik, 

yardımlaşma vs.). 

 

Değerler Eğitimi: Değerler eğitimi sosyal yaşamı oluşturan, bireyleri 

birbirine bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru sağlayan, risk ve tehditlerden 

koruyan ahlaki, insani, sosyal ve manevi değerlerimizin tüm bireylere kazandırılması 

ve aktarılması sürecidir (MEB, 2010). 

 

Sosyal Beceri: İnsanlarla iletişim kurmaya, öğrenmeye, soru sormaya, 

başkalarından yardım istemeye, kendini ifade etmeye, sağlıklı ilişkiler geliştirmeye, 

kendini kontrol etmeye ve yaşam boyunca diğer insanlarla iletişim içinde olmaya 

yardım eden araçlardır (Dowd ve Tierney 2005).  
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BÖLÜM II 

ARAŞTIRMANIN KURAMSAL VE KAVRAMSAL TEMELİ 

 

2.1. DEĞER KAVRAMI VE SINIFLANDIRILMASI 

 

Değer kavramı Latince “kıymetli olmak”, “güçlü olmak” anlamlarına gelen 

valere kökünden gelmiştir (Akt.: Aydın, 2011). Türk Dil Kurumu (2012) sözlüğünde 

değer; bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, 

kıymet olarak tanımlanmıştır. Felsefe terimleri (1975) sözlüğünde değer;  kişinin 

isteyen, ihtiyaç duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey olarak 

tanımlanmıştır. Eğitim terimleri (1974) sözlüğünde ise değerin tanımı; bir varlığın 

ruhsal, toplumsal, ahlaksal ya da güzellik yönünden taşıdığı düşünülen yüksek ya da 

yararlı nitelik olarak yapılmıştır.  

 Değerler tartışıldığı günden bu yana sosyal bilimlerde önemli bir kavram 

olmuştur. Bu kavram sosyal bilimlere Znaniecki tarafından kazandırılmıştır (Bilgin, 

1995). Öte yandan değerler yalnızca sosyoloji de değil, psikoloji, antropoloji ve diğer 

ilgili disiplinlerde de önemli rol oynamaktadır (Schwartz, 2005; Sönmez, 2008). Bu 

bağlamda değer kavramı çok farklı disiplinler tarafından ele alınmış, çıkış noktasına 

bağlı olarak da birbirinden farklı tanımlar ortaya konmuştur (Akt.: Aydın, 2011).  

Felsefe, değerleri değerler sorunu olarak ele alıp insanın yaptıklarını 

incelemekte; bu tür davranışların dayandığı ilkeleri ve değerleri araştırmaktadır. 

Sosyoloji değerleri betimler, açıklar ve yorumlar. İnsan davranışlarını ve bunların 

nedenlerini araştıran psikoloji değerleri, insan davranışlarına yön vermesi 

bakımından inceler. Antropolojide insan değerinin neler olduğu, nasıl ortaya 

çıktığını, neden oluştuğunu bilimsel yöntemle inceleyip betimler, açıklar ve yorumlar 

(Sönmez, 2008). Sosyal psikologlara göre değer; özel tutum, ahlaki kavramlarla ilgili 

özsaygı olarak tanımlar (Gardner, Cairns ve Lawton, 2005). Psikoloji değeri 

felsefeden ayrı olarak ele alır ve değerin önemini insan davranışlarına yol gösterici 

olarak oynadığı rolde arar. Bu bakımdan psikologlar değeri inanç olarak alır. 
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Özellikle ahlaki davranış konusunda değer, bir kimsenin çeşitli insanları, insanlara 

ait özellikleri, istek ve niyetleri, davranışları değerlendirirken başvurduğu bir ölçüt 

anlamın da kullanılır (Güngör, 2000 ). 

 Hastead ve Taylor (1996)’a göre değerler, toplumsal ve bireysel olarak kabul 

edilen güzellik, doğruluk, sevgi, dürüstlük ve sadakati tanımlar. Bu bağlamda 

Durkheim (1893, 1897) ve Weber (1905) değerlerin sosyal ve kişisel tercihlerde çok 

önemli olduğunu vurgulamıştır. Çağlar (2005), değeri bireylerin düşünce, tutum ve 

eylemlerinde birer standart olarak ortaya çıkan kültürel öğeler olarak 

tanımlamaktadır (doğruluk, bireysellik, yardımlaşma vs.). Rokeach (1973) ise değeri 

belirli bir davranışın ya da herhangi bir şeyin tercih edilebilir ya da edilemez olduğu 

yönündeki inanç olarak tanımlamıştır. 

 Değer, eylemlerimizi yönlendiren ilkelerdir (Kennedy, 2012). Değer; somut 

ya da soyut kavramların önemini belirtmeye yarayan soyut ölçü birimi, canlı ve 

cansız varlıkların, olayların, olguların durumunu önemini anlatan bir sözcük olarak 

tanımlamaktadır (Köknel, 2007). 

Değerlerle ilgili tanımlar farklılık gösterdiği gibi değerlerin sınıflamalarında 

farklı sınıflandırmalara rastlanmaktadır. Değer sınıflaması üzerine çalışmaları olan 

Nelson’a göre değerler 3 grup altında sınıflandırılır. Bunlar; 

Bireysel değerler; seçim yapmada ve satın aldığımız ürünlerde, hobilerimizde 

olduğu gibi diğer kişisel seçimlerimizle ilgilidir. 

Grup değerleri; belirli bir grubun üyeleri tarafından paylaşılan değerlerdir. 

Bu gruplar içerisinde,  aile, kulüp, dini ya da politik gruplar vb. yer alabilir. 

Sosyal değerler; adalet, saygı, farklılık, eşitlik gibi değerleri içerir. Bireylerin 

var olan toplumsal yapı içerisinde varlığını devam ettirmesine yardımcı olur. Sosyal 

değerlerler  tanımlanırken sosyalleşme, sosyal bilinç, norm ve grup ruhu gibi 

kavramlar kullanılmaktadır (Akt.: Akbaş 2004). 

Ketenci (1997) ise değerleri; insani değerler “dil, bilgi, sanat”, toplumsal 

değerler “adalet, laiklik”, etik değerler “adil olmak, dürüst olmak”, ulusal değerler, 

burjuva değerleri, batılı-doğulu değerler, evrensel değerler, islami değerler ya da dini 
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değerler, tarihi-turistik değerler ya da kültürel değerler olarak sekiz grupta 

sınıflandırmıştır (Ulusoy ve Dilmaç, 2012). 

Değer konusunda çalışma yapan ve değerler sınıflaması yapan kişilerden 

biride Schwartz’dır. Schwartz’a  (1994) göre değer sınıflandırılması aşağıdaki 

biçimdedir: 

1. Özyönelim: Düşünce, eylem, seçimde yaratıcılık ve özgürlük 

2. Uyarım: Yenilik arayışı ve heyecan 

3. Hazcılık: Kişi için zevk ve duyumsal haz 

4. Başarı: Sosyal standartlara göre yeterlilik gösteren kişisel başarı 

5. Güç: Sosyal statü ve prestijin insan ve kaynaklar üzerindeki kontrol gücü 

6. Güvenlik: Toplumun, toplumdaki ilişkilerin ve kişinin kendi huzuru, 

güvenliği 

7. Uygunluk: Başkalarına zarar ve sıkıntı verecek eylem ve dürtülerin 

sınırlandırılması 

8. Geleneksellik: Geleneksel kültür ya da dini fikirlere saygı ve bağlılık 

9. Merhamet: Yakın olunan kişilerin refahını düşünme 

10. Evrensellik: Hoşgörü, anlayış, insanların ve doğanın iyiliğini düşünme 

Değerlerin farklı sınıflandırmalar altında ele alındığı görülmektedir. Bu 

sınıflandırmalarda farklı noktalar olduğu gibi bireysel değerler, toplumsal değerler 

ve evrensel değerlere genel olarak sınıflamalarda yer verilmiştir.  

 

2.2. DEĞERLERİN ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVİ 

Değerler, bireyler için neyin ve nelerin önemli olduğunu düşündürür. 

Örneğin; güvenlik, bağımsızlık, bilgelik, başarı, nezaket vb. gibi. Her birey önem 

derecesine göre değişen birçok değere sahiptir. Bir birey için çok önemli olan değer 

diğerleri için önemsiz olabilir. 1950’lerden bu yana değer kavramı üzerinde 

tartışmalar yapılmaktadır. Birçok kuramcı ve araştırmacının yazılarında geçen değer 

kavramının temel özellikleri şunlardır (Schwartz, 1992): 



11 

 

 Değerler inançlardır. Ancak inançlar duygu ile ilişkili ve görecelidir. 

 Değerler seçimlerimize rehberlik eden ölçütlerdir. Bir başka söyleyişle 

davranışlarımıza, insanların olayları ve kendini değerlendirmesine rehberlik 

eder. 

 Değerler kişiden kişiye değişir. Değer öncelikleri o kişinin karakterini 

belirler. 

 Değerler davranışların üstündedir. Soyut amaçlardır. Bu nedenle değer tutum 

ve normlardan ayrılır. 

 Değerler istenilen amaca ulaşmak için sarf edilen çabalardır. 

Silah (2000) ise değerlerin özelliklerini şu biçimde açıklamıştır; değerler 

paylaşılırlar, coşku ile birlikte bulunurlar, soyutlanabilir, kalıcıdırlar, inançtırlar ve 

değerler bir tercihtir. Öte yandan Aydın (2011) değerlerin işlevini, “tüm beşeri 

olayların gerçekleşmesinde belirleyici” olmak biçiminde belirtmiştir. Siyasi, estetik, 

sosyal, ailesel bütün beşeri olaylar bir değere dayanırlar. Eylemler için bir hedef 

oldukları kadar sonucu aynı zamanda değerlendirmeye yarayan değerler her şeyden 

önce bir ölçek görevini yerine getirirler. Bir başka söyleyişle değerler eylemlerin 

başında, sürecin içinde ve sonunda yer alırlar. Bunun nedeni insanın bilinç 

dünyasında ve vicdanında başlayan bir etki biçimi olmalarıdır.  

Fichter (1990) ise değerlerin kimi işlevlerini şu biçimde ifade etmiştir: 

 Değerler, yargılamada birer araç olarak kullanılır.  

 Kişilerin dikkatini istenen, yararlı ve önemli görülen kültür nesneleri 

üzerine odaklaştırırlar.  

 İdeal düşünme ve davranma yollarını gösterirler. 

 Sosyal rollerin sevilmesinde ve gerçekleştirilmesinde rehberlik ederler.  

 Sosyal kontrol ve baskı araçları görevini yerine getirirler.  

 Dayanışma araçları olarak devreye girerler (Akt.: Aydın, 2011).  

 

  Değerlerin işlevlerini yerine getirebilmesinde bireylere hem ailede hem de 

okulda verilen değer eğitimi önemli rol oynar.  
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2.3. DEĞERLER EĞİTİMİ 

2.3.1. Değerler Eğitimi Tanımı Ve Önemi 

 

Tarih boyunca birçok düşünür insan karakterinin ve değer yargılarının 

kişilerin yaşamındaki önemini ve bu değerlerin kazanılmasında eğitimin rolünü 

anlamak için ciddi çabalar sarf etmişlerdir (Sridhar, 2001). Değerler eğitimi sosyal 

yaşamı oluşturan, bireyleri birbirine bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru 

sağlayan, risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal ve manevi 

değerlerimizin tüm bireylere kazandırılması ve aktarılması sürecidir (MEB, 2010). 

Değerler eğitimi bireyin kendi kendini tanımasını, kendi ile uyum içinde 

olmasını, düşünüş ve eylemlerinde tutarlı olmasını sağlayan özelliklerin 

kazandırılması için bilinçli ve planlı bir öğrenme ortamlarının oluşturulmasıdır. 

Değerler eğitimi, öğrencilerin iç motivasyonlarını geliştirmelerine, neyin doğru 

olduğuna yönelik yorum yapmalarına ve bunu davranışa dönüştürmelerine olanak 

sağlar (Akbaş, 2008). 

Stephon, Burman ve Cooper (2005) ise formal ve informal olarak verilen 

değerler eğitiminin bireylere kazandırdıklarını şu biçimde sıralamışlardır; ahlak 

yargısını geliştirir, dürüstlük, doğruluk, adalet gibi yaygın değerleri kazandırır, 

sosyal sorumluluk almasını sağlar. Değerler eğitimi ile farklı programlar ve değer 

akımlarıkullanılarak öğrencilere temel insani özellikleri kazandırma, değerlere karşı 

duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak 

amaçlanmaktadır (Akbaş, 2008). 

 Değerler eğitiminin amacı, çocukların doğuştan getirmiş olduğu en iyi 

tarafları ortaya çıkararak, onların kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini yardım 

etmek, insan olarak en iyiye ulaşmalarını sağlamak, bireyi başta olmak üzere 

toplumu kötü ahlaktan koruyup kurtarmak, bireyleri iyi ahlaki özelliklerle donatmak 

ve bunun devamını sağlamaktır (Aydın ve Akyol Gürler, 2012). Bununla birlikte 

değerler eğitimi ile kendi kendine yeten ve evrensel ilkelere uygun davranışlar 

sergileyen bireyler yetiştirmekte amaçlanmaktadır (Sridhar, 2001). 
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 Arıkan (2011)’a göre ise değerler eğitiminin amacı bireylerde ahlaki, 

toplumsal ve kişisel gelişime yönelik değerlerin gelişimini bir bütün olarak ve yaşam 

boyu desteklemektir.  

Değerler eğitimi toplumsal düzenin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. 

Toplum içinde yaşayan insanları değerler ve yasalar bir arada tutar. Toplumsal 

hayatın düzenli gitmesi için yalnızca yasalara uymak yeterli olmaz. Aynı zamanda 

ortak değerlerin, görenek ve geleneklerin birleştirici gücüne de gereksinim vardır. 

Başka bir deyişle insancıl değerler olmadan toplum çarkı dönmez. Örneğin doğruluk, 

konukseverlik, güçsüze el uzatma, hoşgörü, saygı ve sevgi gibi değerler yasa gücüyle 

benimsetilemezler. Toplumsal ilişkiler, kişilerin tek tek ve toplu olarak insancıl 

değerlere bağlılığı ölçüsünde düzenli yürür (Yörükoğlu 1983). 

Bir toplumun kalitesi ve geleceği her yönden iyi yetişmiş ve iyi karakter 

sahibi insanların varlığına bağlıdır. İnsanlar iyi ahlaki karaktere kendiliğinden sahip 

olmazlar. Değerler çocuk ve gençlere evde anne baba, okulda ise öğretmenler 

kanalıyla aktarılır ve yaşatılır. Çocuklarda iyi karakter geliştirmek temelde ailenin 

sorumluluğunda olmakla birlikte, aynı zamanda okulların, gönüllü kuruluşların, dini 

kurumların ve gençliğe hizmet veren kişi, grup ve kurumlarında paylaşılmış 

sorumluluğundadır. Böylece toplumda model alma, öğrenme, özdeşleşme ve 

uygulama içeren süreçler sonucunda iyi karakterli bireyler yetişir. Bu yüzden 

öğrenim çağındaki çocuklara ahlaki kararlar alma ve iyi davranışlar ve alışkanlıklar 

geliştirme hususunda anne babaların, öğretmenlerin ve tüm yetişkinlerin gereken 

ilgiyi göstermeleri son derece önem arz eder (Hökelikli, 2011).  

 Anne baba ve eğitimciler değerleri genç kuşaklara aktarırken ne öğreteceği, 

hangi yaşta başlayacağı, nasıl anlatacağı vb. konularda büyük tereddütler ve 

zorluklar yaşar. Değer kazanma süreci çocuklukta başlar (Silah, 2000). Özellikle 

küçük yaşlarda kişilik şekillenmesinin temelleri oluştuğundan, erken çocukluk 

yıllarının önemi daha da önem kazanmaktadır (Doğanay, 2009). Bu açıdan 

okulöncesi dönem kişisel ve sosyal hayatımıza yön veren değerlerin öğrenilmesi 

açısından başlangıç olarak düşünülebilir. 
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Okulöncesi dönemde çocuklara verilen eğitim, değerler tanımında yer alan 

birçok yeterliliği kazandırmayı amaçlamaktadır. Erken çocukluk, değerlere ilişkin 

bilgilerin atıldığı ilk dönemdir. Değerler pek çok kaynaktan beslenerek gelişmektedir 

ve özellikle küçük çocuklarda iyi davranışlara ilişkin deneyimlerin oldukça çeşitli 

olması önemlidir. Çocuklar değerlere ilişkin bilgileri yaşamları boyunca 

öğrenmektedirler ama ilk bilgiler erken dönemde kazanılmaya başlanmaktadır. Bu 

süreç yaşam boyu devam etmektedir. Ancak temel değerler bu dönemde 

oluşmaktadır (Uyanık Balat ve Balaban Dağal, 2009).  

Temel değerlerin oluştuğu okulöncesinde değerler eğitiminin sistemli 

verilmesi önemli bir konudur. Çünkü çocukların “etik kurallar” da diyebileceğimiz 

bu değerleri deneme yanılma yöntemiyle öğrenmeleri bir başka söyleyişle yaptıkları 

uygunsuzluğun ya da yanlışlığın sonucunu görüp kendi kendilerine tavır 

değiştirmeleri çok zor gerçekleşmektedir. Ayrıca, değerleri erken yaşta benimseyen 

çocuklar kendilerine güvenen, kendi kararlarını verebilen, kendi problemlerini 

çözebilen özellikler gösterirler. Bir kişinin değerleri kazanamamış olması o kişinin 

başarısızlığına, toplum tarafından dışlanmasına ve mutsuzluğuna yol açmaktadır. Bu 

anlamda değerleri benimseme çocukların mutlu olmalarına da katkı sağlamaktadır 

(Eyre ve Eyre, 1993).   

Temel değerler eğitimi küçük yaşlardan başlanarak verilmeye çalışılmasının 

yanı sıra değer eğitimi verilirken sistemli hareket edilmesi de önemlidir. Hökelekli 

(2011), değerler eğitiminde dikkat edilecek ilkeleri şu biçimde sıralamıştır: 

 Çocukta iyi bir karakter yapılanmasını amaçlayan değerler eğitimi ayrı bir 

ders olarak ele alınmayıp, bütün ders programları ve okul içi etkinlikleri 

içine alan bir program çerçevesinde yürütülmelidir. Okul programında yer 

alan bütün dersler bu amacı gerçekleştirecek biçimde birbiriyle bağlantılı 

ve tamamlayıcı olmalıdır. Sınıftaki günlük yaşam kadar, kantin, spor 

salonu, teneffüs alanları gibi bütün okul ortamları da insani değerlerin 

yaşandığı yerler olmalıdır. 

 Değerler eğitimi, eğitim kurumları yanında aile ve toplumdaki diğer 

kurumlarla işbirliği ve destek içinde yürütülmelidir. Okul, değerler eğitimi 
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çabalarında ana baba ve çevresel olanaklarla tam bir işbirliği içerisinde 

olmalıdır. 

 Değerler eğitimi “yaşam boyu eğitim” ilkesine dayalı olarak erken 

yılardan başlayıp üniversiteye kadar okul hayatının her basamağında temel 

değerleri teşvik eden bir yaklaşım içerisinde ele alınmalıdır. Ayrıca ana 

baba okulu ve yetişkinler eğitiminin bir bölümünü de, çocuk ve gençlere 

kazandırılacak değerlerin eğitimini oluşturmalıdır. 

 Değerler eğitimi ve akademik öğrenme bir bütün olmakla birlikte, ahlaki 

standartları yükseltmeye yönelik öncelik verilmeli, akademik başarı onu 

izlemelidir.  

 Manevi kirlenmenin yaygın bir durum aldığı günümüzde etkili bir değerler 

eğitimi, olumlu değerleri kazandırmanın yanında, çocuk ve gençleri 

kuşatan olumsuz alışkanlık ve davranış eğilimlerini tedavi edici ve etkisiz 

kılıcı bir yol izlemelidir. Bu bağlamda popüler kültür ürünlerinin 

öğrenciler üzerindeki bozucu etkilerini en aza indirebilmek için, bunlara 

karşı eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırılmalıdır. 

 Yaparak yaşayarak öğrenme bilişsel alanda olduğu gibi, ahlak ve değerler 

alanında da en etkili yöntemdir. İyi karakter geliştirmek için öğrencilerin 

gerçek yaşamdan günlük etkileşim ve tartışmalara gereksinimleri vardır. 

İşbirlikli bir öğrenme grubunda öğrenciler, işlerin nasıl paylaşılacağı, 

okuldaki kavgaların nasıl önleneceği gibi gerçek hayat durumları 

içerisinde temel değer ihtiyaçları hakkında daha işlevsel bir deneyim 

edinirler. 

 Değerler eğitimi toplumun her kesiminde saygın kabul edilen, evrensel, 

ortak insani değerlere ve toplumsal isteklere göre düzenlenmelidir. Bunun 

yanında öğrencilerde ahlaki/manevi değerlere içtenlikle ve ısrarla sahip 

çıkma ve bunları savunma; kötülüklerle mücadele etme bilincini canlı 

tutan bir “ahlaki cesaret” ile farklı yaşam biçimlerine karşı “tahammül ve 

hoşgörü” anlayışını yerleştirmeye önem verilmelidir.  
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2.3.2. Değerler Eğitiminde Uygulanan Yaklaşımlar 

 

Superka vd. (1976) değer öğretiminde 5 temel yaklaşım olduğunu savunur. 

Bu yaklaşımlar; telkin yaklaşımı, ahlaki ikilem yaklaşımı, değer analizi yaklaşımı, 

değer belirginleştirme yaklaşımı ve eylem/davranış öğrenme yaklaşımlarıdır (Huitt, 

2004). Sunal ve Haas (2002) değer yaklaşımlarını, değer belirginleştirme, değer 

analizi ve karakter eğitimi olarak sınıflandırırken, Doğanay (2009) da değer öğretimi 

yaklaşımlarını, değerlerin doğrudan öğretimi, değerleri belirginleştirme, değer 

analizi, ikilem tartışması, değer eğitiminde bütüncül yaklaşım: Kohlberg’in adil 

topluluk okulları, karakter eğitimi, değerler eğitiminde gizil güç: örtük program 

başlıkları altında ele almıştır. Bu çalışmada Superka vd. değer öğretim yaklaşımları 

ele alınarak, yaklaşımlarla ilgili açıklamalara yer verilmiştir. 

2.3.2.1. Telkin Yaklaşımı 

Telkin yaklaşımı geçmişten günümüze değerler eğitiminde en yaygın biçimde 

kullanılan yaklaşımlardan biridir (Çengelci, 2010). Değer eğitimine bu yaklaşım 

açısından bakan çoğu eğitimci değerleri; sosyal ya da kültürel olarak kabul edilmiş 

standartlar ya da davranış kuralları olarak görür. Bu yüzden değer verme, öğrencinin 

standartları veya toplumdaki önemli birey ya da grupların normlarını tanımlayıp 

kabul etme süreci olarak düşünülür. Öğrenci bu değerleri kendi değer sistemine dahil 

eder (Huitt, 2004). 

Bu yaklaşımın temelinde, yetişkinlerin çocuklara ahlaki değerleri doğrudan 

öğreterek, onların davranışlarını biçimlendirme ve iyi alışkanlıklar kazandırma görev 

ve sorumluluğu olduğu inancı yatmaktadır (Helsted ve Taylor 1996). Bu nedenle 

öğretmen merkezli bir yaklaşım olduğu söylenebilir (Taşpınar ve Atıcı, 2002). 

Değerleri telkin yoluyla öğretme yaklaşımının amacı, öğrencilere belirli 

değerlerin verilmesini ve bunların içselleştirilmesini sağlayarak, öğrencilerin 

istenilen değerleri daha iyi yansıtmaları için sahip oldukları değerleri değiştirmektir. 

Bu amaçla kullanılan yöntemler  içerisinde; model olma, olumlu ve olumsuz 
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pekiştirme, uyarma, oyunlar ve taklitler, rol oynama ve araştırmacı öğrenme 

yöntemleri  yer almaktadır (Superka vd.,1976; Akt.: Yazıcı 2006). 

Telkin yaklaşımında, öğrenciye sunulacak materyallerin yapılandırılması ve 

aşama aşama öğrenciye sunuluşunda öğretmen etkin rol üstlenmektedir. Değerlerin  

doğrudan öğretiminde, okuma metinleri,  şiirler, fabl’lar,  masallar, çocuklara ahlaki 

mesajlar veren kısa hikâyeler kullanılabilir (Akt.: Dilmaç,  2007; Ekşi ve Katılmış, 

2011). Bu yaklaşımda öğrenci kazanımları ve bu kazanımlara ulaştıracak etkinlikler 

için zaman bellidir. Öğrencinin performansı izlenir ve öğrenciye anında dönüt 

verilerek öğrenci yönlendirilir. Öte yandan bu yaklaşımda öğrenci katılımı önemlidir 

(Akt: Dilmaç, 2007). Bu yaklaşım ilköğretim düzeyinde, ergenlik öncesi çocuklarda 

daha etkili olmaktadır. Bu nedenle ilköğretimde değerlerin kazandırılmasında en çok 

başvurulan yöntemlerden biridir (Doğanay, 2009; Akt: Aladağ, 2009). 

 Öğretmenler için uygulama kolaylığı taşıyan telkin yaklaşımında dikkat 

edilmesi gereken nokta, değerleri öğrencilere katı biçimde empoze etmekten çok 

onların değerlerin içerdiği anlamı kavramalarını ve değerleri davranışlarına yön 

verecek ilkeler olarak benimsemelerini sağlamaya çalışmaktır (Çengelci, 2010). 

 

2.3.2.2. Ahlaki İkilem Tartışması Yaklaşımı 

 

Ahlaki ikilem tartışması yaklaşımı Lawrence Kohlberg’in “6 aşama” ve “25 

temel ahlak konsepti” olarak sunduğu çalışmalarına dayanır. Bu bağlamda bu 

yaklaşımı uygulayan eğitimciler, ahlaki düşüncenin belirli düzeyleri izleyerek 

geliştiğine inanırlar (Huitt, 2004). Ahlaki ikilem tartışması yaklaşımı, Kohlberg’in 

ahlaki gelişimi açıklamak için ortaya koyduğu örnek olayların tartışılarak ahlaki 

değerlerin öğretilmesini temel almaktadır (Aydın ve Gürler, 2012). Bu yaklaşımın 

öncelikle eşitlik, adalet ve insan onuru gibi ahlaki değerler üzerinde yapılandırıldığı 

ve sosyal, kişisel ve estetik değerlerin genellikle göz ardı edildiği belirtilmektedir 

(Huitt, 2004). 

 

Kohlberg ahlaki gelişimin altı aşaması olduğunu ve bu altı aşamanın da üç 

düzey içerisinde yer aldığını açıklamıştır. Bu üç düzey, çocuk ya da yetişkinin 

“doğru” ya da “ahlaki davranış” olarak neyi algıladığına ve bunu nasıl belirttiğine 
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göre sıralanmıştır. Her düzey kendinden öncekine dayanmakta, kendinden sonraki 

döneme temel oluşturmaktadır.  Birinci düzey gelenek öncesi düzeydir ve ilk iki 

aşama bu düzeyde yer alır. Bunlar ceza ve itaat eğilimi ile araçsal ilişkiler eğilimidir. 

Ceza ve itaat eğiliminde çocuk otoriteye uyarak cezadan kaçınır, çocuğa göre iyi ya 

da kötü etkinliğin fiziksel sonuçlarına göre belirlenir. Araçsal ilişkiler eğiliminde her 

ne olursa olsun bireyin kendi ihtiyaçları önemlidir. Kohlberg’in ikici düzeyi 

geleneksel düzeydir ve üçüncü aşama ( kişilerarası uyum) ve dördüncü aşama (kanun 

ve düzen eğilimi) bu düzeyde yer alır. Kişilerarası uyum eğiliminde çocuk için iyi 

davranış, başkalarına yardım etmek ve başkalarını mutlu etmek olarak tanımlanır. 

Kanun ve düzen eğiliminde kanunlara ve sosyal düzene uymak önemlidir. Doğru 

davranış, bireyin sosyal düzen ve otoriteye uygun olarak görevini yerine 

getirmesidir. Üçüncü düzey ise gelenek sonrası düzeydir. Sosyal sözleşme eğilimi  ve 

evrensel ahlak ilkeleri eğilimi aşamalarında oluşur. Sosyal sözleşme eğiliminde 

kanunlar toplumun iyiliği için değiştirilebilir ve değer ve kanunlar eleştirici bir 

şekilde incelenir. Son aşama olarak adlandırılan evrensel  ahlak ilkeleri eğiliminde 

ise birey kendine özgü ahlak ilkelerini örgütler ve bu ilkeler genellikle eşitlik, adalet 

ve insan haklarına dayalıdır (Senemoğlu, 2000). 

 

Kohlberg öğrencilere ahlaki ikilem içeren hikayeler vererek onların ahlaki 

yargılarını ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Ahlaki ikilem tartışması yaklaşımında 

öğretmenin rolü ahlaki ikilemlerin olduğu örnekleri öğrencilere vererek öğrencilerin 

kendi çıkmazlarını çözmelerine yardım etmektir. Öğretmen bunu yaparken de her 

öğrenciyi ahlaki ikilemle karşılaştırarak gruptaki diğer öğrencilerin verilen örnek 

olayla ilgili söylenenleri duymalarına ortam hazırlar (Leming, 2000). 

  

Ahlaki ikilemler çocukların sahip oldukları değerleri yansıtmalarına olanak 

sağlamaktadır (Akt.: Çengelci, 2010). Ahlaki ikilem, iki farklı değer ilkesinin 

çatıştığı gerçek yaşam problemleridir. Bu problemler, öğrencilerin kendi yaşam 

konularına uygun konulardan seçilmekle birlikte, tarihi olaylarla ilgili problemlerden 

de oluşabilir. Burada öğrencilerden kendileri için uygun gördükleri davranışları 

seçmeleri ve nedenlerini belirtmeleri istenmektedir (Akt.: Doğanay,  2009). 
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2.3.2.3. Değer Analizi Yaklaşımı 

 

Değer eğitimine yönelik değer analizi yaklaşımı sosyal bilim eğitimcileri 

tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşım rasyonel düşünme ve çıkarım yapmaya vurgu 

yapmaktadır. Analiz yaklaşımının amacı, öğrencinin mantıklı düşünme yetisini ve 

değer konularıyla uğraşabilme alanındaki bilimsel araştırma aşamalarını 

kullanabilmelerine yardımcı olmaktır. Bu yaklaşım, öğrencileri istatistiksel verilerin 

doğruluğuna ilişkin karar verme ile konuların değeri ya da araştırmanın altındaki 

sorunları ortaya çıkarabilme konularında teşvik eder. Genel bir algı şudur ki değer 

analizi yaklaşımı, bir çeşit karar verme ve var olan bilgilerden ulaşılan düşünce ve 

verileri doğrulama sürecidir. Bu yaklaşım ahlaki ikilemlerden çok sosyal değerler 

üzerinde durur (Huitt, 2004).  

İlköğretim, lise, üniversite düzeyinde uygulanabilen bu yaklaşım, birçok 

eğitimci tarafından yararlı görülmüştür (Akt.: Akbaş, 2008). Bu yaklaşımın 

savunucuları, uygulamanın mutlak otorite altında olması gerektiğini, duyguların 

değil, kural ve mantık aşamalarının temel alınarak hareket edilmesi gerektiğini 

savunurlar (Huitt, 2004). Değer analizi yaklaşımının uygulanmasında kullanılan 

aşamalar (Welton ve Mallan 1999): 

 Sorunun tanımlanması. 

 Sorunun açıklanması. 

 Sorun ile ilgili bilgi ve kanıt toplama  

 Toplanan bilgi ve kanıtların uygunluğunu ve doğruluğunu 

değerlendirme. 

 Olası çözüm yollarını belirleme. 

 Her bir çözüm yolunun olası doğrularını  belirleme ve değerlendirme. 

 Alternatiflerden birini seçme 

 Seçim için uygun davranışta bulunma. 

 Bu yaklaşımda kullanılan öğrenme yöntemleri, genellikle sosyal değer 

problemleri, bireysel ve grup çalışmaları, kütüphane ve alan araştırmaları ve gerçek 

sınıf ortamında yapılan tartışmaları kapsamaktadır (Huitt, 2004). Değer analizi 
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yaklaşımında öğrenciler öğrenirken, kendilerine sunulan ve önerilen değerleri 

öğrenmelerinden çok, kendilerinin seçmiş olduğu değerleri öğrenmeye çalışırlar. 

Öğrenilecek değerleri seçerken akıl yürütme sürecini kullanmış olurlar (Dilmaç 

2010). 

Değer analizi yaklaşımı uzun süreç alan bir yaklaşımdır. Diğer yaklaşımlara 

benzeyen yönleri vardır. Öğretmenin öğrencilere bir ya da birden fazla soru 

sormasını ve öğrenciyle uzun süreli bir diyaloğa girmesini gerektirebilmektedir. Bu 

da küçük yaş gruplarının ilgisinin dağılmasına neden olabilmektedir. Bunun için bu 

yaklaşımın uygulanması sürecinde kimi önlemler alınabilir. Welton ve Mallan (1999) 

bu önlemleri aşağıdaki biçimde belirtmiştir: 

1. Yaklaşım öğrenci sayısının az olduğu gruplarda kullanılmalıdır. 

2. Öğretmen öğrencilerin sürece etkin katılıp katılmadıklarını konusunda 

dikkatli olmalıdır. 

3. Öğrencilerin ilgisi azalmaya başladığında özet yapılarak başka konuya 

geçilmelidir. 

4. Problemin içerikle yeteri kadar ilgisi yoksa ve çözüm için yeterli zaman 

yoksa süreç başlatılmamalıdır. 

 

2.3.2.4. Değerleri Belirginleştirme Yaklaşımı 

 

Değerleri belirginleştirme yaklaşımı öncelikli olarak hümanistik psikoloji ve 

hümanistik eğitim hareketi olarak Gordon Allport (1955), Abraham Maslow (1970), 

Carl Rogers (1969) vd.’nin fikir ve kuramlarıyla ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın 

genel amacı öğrencilere rasyonel düşünme, duygusal farkındalık konularında yardım 

ederek onların kişisel kalıp ve değerlerini açıklamasına olanak vermektir (Huitt, 

2004).  

Değerleri belirginleştirme yaklaşımında belli değerlerin düşünülmesinden 

daha çok neyin daha değerli olduğunun düşünülmesi ile ilgili süreç vurgulanır. Değer 

belirginleştirme yaklaşımı öğrencilere bir şeye  kişisel olarak verecekleri değeri 

belirlemelerinde yardımcı olur (Sunal ve Haas, 2002). Bu açıdan değerleri 
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belirginleştirme yaklaşımına göre bireysel karar vermek sosyal değer yargılarına göre 

daha önemlidir. Başka bir söyleyişle birey zamanla neyin yanlış, neyin doğru 

olduğuna karar verecek konuma getirtilecek yardımı almalıdır. Bu açıdan bakılacak 

olursa bireye duygularına, isteklerine, düşüncelerine, eğilimlerine göre karar alma 

olanağı ve özgürlüğü verilmelidir. Birey kendini geliştirdikçe daha özgüveni yerinde 

kararlar alabilir (Huitt, 2004). 

Değerlerin belirginleşmesi yaklaşımı, bir değerin kazanımının başarıya 

ulaşılabilmesi için üç farklı basamağın yer alması gerektiğini ileri sürmektedirler. 

Yaklaşımın üç basamağı şöyle açıklanabilir  (Akt.: Çengelci, 2010) 

 

Seçme: Bu basamakta ilk olarak öğrencilerin değerleri özgürce seçmeleri için 

fırsat verilir. Mevcut seçeneklerden hareketle alternatifler oluşturulur ve her 

alternatifin olası sonuçları düşünülerek değerlendirme yapılır. Değerlendirme 

sonucunda seçim yapılır (Akt.:Akbaş ,2008, Doğanay, 2009). 

Ödüllendirme: Bu basamakta öğrencinin seçiminden memnun olması ve 

gurur duyması beklenir. Ayrıca öğrencinin, özgürce yaptığı ve gurur duyduğu seçimi 

diğer bireylerin yanında da sözlü olarak ifade etmesi gerekir (Akt.: Çengelci 2010). 

Hareket: Bu basamakta öğrencinin seçtiği değere uygun davranması 

beklenir. Bu hareket yaşamının tümünde tutarlı bir şekilde devam edebilmektedir 

(Akt.: Akbaş 2008, Doğanay, 2009). 

Bu yaklaşımda öğretmenler sınıf oyunları, sergiler, gereksinimlerden 

hareketle oluşturulmuş alıştırmalar ve özel konular içeren etkinliklerle öğrencilere 

değerlerini açıklama fırsatı verebilir (Akt.:Akbaş, 2008). Ayrıca büyük-küçük grup 

tartışmaları, dinleme teknikleri, şarkılar, sanatsal çalışmalar, çalışma sayfaları, 

bireysel ve grup çalışmaları yapılabilir (Huitt, 2004).  
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2.3.2.5. Eylem Öğrenme Yaklaşımı 

 

Eylem öğrenme yaklaşımı, Jones ve Newman tarafından geliştirilmiştir 

(Superka vd. 1976).  Beş değer eğitimi yaklaşımının (telkin yaklaşımı, ahlaki ikilim 

tartışması yaklaşımı, değer belirginleştirme yaklaşımı, değer analizi yaklaşımı, eylem 

öğrenme yaklaşımı) içinde en az gelişmiş olanıdır (Superka vd., 1976; Huitt, 2004). 

Ancak az çalışılmış olmasına karşın yapılan çalışmaların  (Cottom 1996, Gauld, 1993 

ve Solomon vd. 1992) etkili bir yaklaşım olduğunu gösterdiği söylenebilir. Bu 

yaklaşım, gelişimin yanında uygulama sürecine de önem veren bir anlayıştan 

doğmuştur. Başka bir söyleyişle bu yaklaşımda, düşünme ve hissetmenin ötesine 

geçerek uygulamaya geçmek de önemlidir. Eylem öğrenme yaklaşımı, sınıf temelli 

öğrenme yerine toplum merkezli öğrenmeyi savunan eğitimcilerin düşüncelerinden 

geliştirilmiştir (Huitt 2004). 

Eylem öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin gerek sınıf içi gerek sınıf dışı 

eylemde bulunulması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu yaklaşıma göre değerlerin 

kaynağı ne toplumdur ne de birey, değerlerin kaynağı toplum ve bireylerin 

etkileşimidir (Huitt, 2004). Bu nedenle yaklaşım, öğrencilere değerlerine dayanan 

kişisel ve sosyal davranışlar için olanaklar sağlamaktadır. Öğrencilere kendi 

kendilerini sosyal olarak karşılıklı etkileşim içinde görmeleri konusun da cesaret 

verilmektedir (Akt.: Aladağ, 2009). 

Yaklaşımın başlangıç noktası problem çözme ve karar verme sürecidir. 

Problem çözme ve karar verme ile ilgili aşamalar aşağıda sunulmuştur (Huitt, 2004). 

Bunlar; 

 Problemi tanımlamak ve çözmeye çalışmak  

1. Problem tanımlanır ve açık şekilde ifade edilir. 

2. Problemin değerlendirilmesinde kullanılacak farklıçözüm ölçütleri 

ifade edilir. 

3. Problem çözümü ve karar verme için bilgi toplanır. 

 

 Alternatif çözümler bulmak  

4. Alternatifler ve farklıçözümler geliştirilir 

5. Alternatifler karşılaştırılır. 
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6. Problemin çözümünde başarılı olabilecek yöntemler geliştirilir. 

Çözüm uygulandığında oluşabilecek en kötü durum düşünülerek 

duygular ve değerler yönünden değerlendirilir. 

 

 Planlama için uygun metodlar bulmak  

7. Uygulama planı geliştirilir. 

8. Problemin çözümü ve uygulama için kullanılacak yöntemler ve 

kriterler oluşturulur. 

9. Çözüm uygulanır. 

 

 Çözümleri değerlendirmek 

10. Çözüm uygulandıktan sonra değerlendirilir. 

11. Çözümün etkililiği değerlendirilir. 

12. Değerlendirme sürecinde önerilen çözüm yolları gözden geçirilir. 

 

Değerler eğitimine yönelik geliştirilen yaklaşımlardan her bir yaklaşımın 

kendisinde kullanılan amaç, süreç ve yöntemler kadar hümanistik bir görüşe sahiptir. 

Örneğin, telkin yaklaşımı insan doğasını tepkisel bir organizma olarak görür, Analiz 

ve değer belirginleştirme yaklaşımları da insanı her şeyden önce aktif bir varlık 

olarak ele alır. Ahlaki ikilem tartışması yaklaşımı, insanın doğasının aktif ve tepkisel 

arasında gidip geldiğini savunurken, eylem/davranış öğrenme yaklaşımı ise insanı 

etkileşimsel olarak ele alır (Huitt, 2004). Şekil 1’de her yaklaşımın en önemli 

özellikleri verilmiştir. 
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Şekil 1 

Değerler Eğitimi Yaklaşımlarının Genel Özellikleri   

YAKLAŞIM AMAÇ METHOD 

 

 

TELKİN YAKLAŞIMI 

 Öğrencilere belli değerleri aşılamak 

ve özümsetmek 

 Amaçlanan belli değerleri 

yansıtmaları için öğrencilerin 

değerlerini değiştirme 

1. Modelleme 

2. Pozitif ve negatif uyarıcı 

3. Alternatifleri gözden geçirmek 

4. Oyun ve benzetimler 

5. Rol oynama 

 

AHLAKİ GELİŞİM 

YAKLAŞIMI 

 Öğrencilerin daha yüksek değerlere 

dayalı, daha karışık ahlaki muhakeme 

kalıpları geliştirmelerine yardımcı 

olmak 

 Öğrencilerin değer seçimleri için 

nedenleri tartışmalarını sağlamak 

 

1. Küçük grup tartışmalarıyla 

ahlaki ikilem senaryosu 

2. Doğru yanıtı aramadan tartışma 

düzeylerine bakmak 

 

 

DEĞER ANALİZİ 

YAKLAŞIMI 

  Öğrencilerin mantıklı düşünme, 

değer konuları ve sorularında karar 

vermelerini sağlamak 

 Öğrencilerin rasyonel, analitik süreci 

kullanmalarını sağlamak 

1. Kanıt ve nedenleri kullanmayı 

gerektiren yapılandırılmış 

rasyonel tartışmalar 

2. Test prensipleri 

3. Örnek olay analizi 

4. Araştırma ve tartışma 

 

 

 

 

DEĞERLERİ 

BELİRGENLİŞTİRME 

YAKLAŞIMI 

 Öğrencilerin kendi değerlerini ve 

başkalarının değerlerini 

farketmelerini sağlamak 

 Öğrencilerin değerler hakkında 

açıkça ve dürüstçe iletişimini 

sağlamak 

 Öğrencilere kendi duygu ve 

değerlerini ölçmeleri için hem 

rasyonel düşünme hem de duygusal 

farkındalık kazandırma 

 

1. Rol oynama 

2. Benzetim 

3. Gerçek hayat kesitleri 

4. Derinlemesine öz analiz  

      yapma 

5. Küçük grup tartışmaları 

EDİMSEL/DAVRANIŞ 

ÖĞRENME 

YAKLAŞIMI 

 Analiz ve değerleri belirginleştirme 

yaklaşımlarındaki amaçlar 

 Çocuklara kendi değerlerine dayalı 

kişisel ve sosyal hareket şansı 

sağlama 

 Çocukların kendilerine yalnızca 

kendine özel değil, kişisel-sosyal 

etkileşim içinde olmalarını 

sağlamak 

1. Analiz ve değerleri 

belirgenleştirmedeki methotlar 

2. Okul ve toplum projeleri 

3. Grup organize etme ve kişiler 

arası ilişkileri geliştirme 

uygulamaları 

 

Kaynak: Huitt, W. (2004). Values. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: 

Valdosta State Universty. http://www.edpsycinteractive.org/topics/affect/values.html 

Şekil 1’de görüldüğü gibi değer eğitimine yönelik yaklaşımların her biri, 

yaklaşımda kullanılan amaç ve yöntemler açısından farklılık göstermektedir.  

http://www.edpsycinteractive.org/topics/affect/values.html
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2.4.  OKULÖNCESİ DÖNEM VE DEĞERLER EĞİTİMİ 

 

0-6 yaş arasını kapsayan okulöncesi yılları kişiliğin oluşumu, şekillenmesi, 

temel bilgi, beceri alışkanlıkların kazanılması ve geliştirilmesinde ileri yıllara olan 

etkisi nedeni ile yaşamın en kritik dönemlerden biridir (Arı, 2003). İnsandaki 

potansiyelin en üst sınırlarına kadar geliştirilmesi ancak ona çok erken sağlanacak 

olanaklarla mümkün olabilir. Bu nedenle yaşamın ilk yıllarında verilen eğitimin, 

çocuğun içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevrenin onun gelişmesinde çok önemli 

rolü vardır. Bu yıllarda verilenler ve verilmeyenler, onun geleceğini belirler. 

Araştırmalar çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının 

yetişkinlikte bireyin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını 

biçimlendirdiğini göstermektedir (Oktay, 2000). 

Çocukluk döneminde alınan temel değerlerin şekillenmesinde genel olarak, 

kişinin ailede aldığı terbiye, okulda aldığı eğitim, kişiler ve sosyal gruplar arasındaki 

ilişki etkilidir. Değer bütün bunların bir bütünü olarak gerçekleşir (Sridhar, 2001). 

Değer gelişimine etki eden faktörlerde birey değeri öncelikli olarak bilişsel olarak 

öğrenir (yalan söyleme doğru değildir gibi), sonra duygusal olarak öğrenir ve 

sonunda davranışsal olarak öğrenerek tutarlılık kazanır (UNESCO, 2002; Sridhar, 

2001). 

Çocuklarda ahlaki değerlerin gelişimi ile ilgili alanyazın incelendiğinde bu 

gelişimin özellikle ahlaki gelişim başta olmak üzere, kişilik gelişimi ve sosyal 

duygusal gelişimle iç içe olduğu görülmektedir (Uyanık Balat ve Balaban Dağal, 

2009; Uyanık Balat, 2012). Ahlaki gelişim toplumun tüm değerlerine kayıtsız şartsız 

edilgin bir uyma değil, topluma etkin bir uyum sağlamak için değerler sistemi 

oluşturma sürecidir (Senemoğlu, 2000).  

 Çocukta ahlaki değerlerin gelişimini açıklayan kuramcılar, Jean Piaget ve 

Lawrence Kohlberg’dir. Her iki kuramcı da ahlaki gelişimi bilişsel gelişimle 

ilişkilendirmişlerdir. Piaget heterenom ve otonom olmak üzere çocukta ahlak 

gelişimini iki-altı ve altı- on iki yaşları arasında iki dönemde tanımlamıştır. 

Heterenom dönemde çocuk için doğru ve yanlışlar diğerleri tarafından neyin kabul 
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edilip edilmediğine göre yönetilir. Piaget bu dönemde çocuk için doğru yanlış 

kavramını yetişkinin etkilediğine inanır. Otonom dönemde ise çocuk, doğru ve 

yanlışlara kendi görüşlerine göre karar verir. Piaget’e göre bu dönemdeki ahlaki 

gelişim yetişkin tarafından yönetilmez. Bunun yerine bu dönemde çocuk doğru 

yanlışlar hakkında güçlü bir duyguya sahiptir ve bunu akranlarıyla etkileşim boyunca 

geliştirmeye devam eder (Uyanık Balat, 2012). 

 Ahlaki gelişim ve ahlakla ilgili çalışmalar (1958, 1971, 1973, 1981, 1984) 

yapan Kohlberg’ de insanların ahlaki gelişiminin üç düzey ve altı aşamada 

gerçekleştiğini ve ahlaki gelişimin ömür boyu sosyal etkileşimle devam ettiğini 

vurgulamıştır (Al-Hoolli ve Al- Shammiri, 2006). Gelenek öncesi düzeyde,  kurallar 

başkaları tarafından düzenlenir. Etkinliğin fiziksel sonuçlarına göre iyi yada kötü 

belirlenir. Bireyin kendi gereksinimleri ön plandadır. Geleneksel düzeyde aile, grup 

ve ulusun beklentileri, yakın ve açık sonuçları düşünmeden önemlidir. Bireyin kendi 

ihtiyaçları grubunkine göre ikinci plandadır. Kanunlara uyma ve sosyal düzeni 

koruma önemlidir.  Gelenek sonrası düzeyde ise bireyin kendine özgü ahlak 

ilkelerini seçtiği ve değer sistemlerini örgütlediği düzeydir (Senemoğlu, 2000). 

 Kohlberg çocukların 1-10 yaşları arasında gelenek öncesi düzeyde olduğuna 

inanır. Özellikle 1-5 yaşlar arasındaki çocuklarda cezadan kaçmak için otoriteye 

uyma vardır.  5-10 yaşlarda ise kendine hizmet önemlidir. Diğerlerinin doğrularına 

saygı göstermezler kendi çıkarları ön plandadır. Çocukların daha karmaşık ahlaki 

muhakemeleri arkadaşları ve toplumla etkileşerek gelişir. Ahlaki değerleri ise okul 

içindeki ve dışındaki deneyimlerden oluşur. Farklı çocuklarda farklı değerlerin 

oluşmasına yol açan bireysel durumlar, değerlerin oluşturulmasını çocuktan çocuğa 

değişir (Al-Hoolli ve Al- Shammiri, 2006). 

Değer gelişimi birçok gücün bileşenidir. Bireyin bilinçli bir biçimde seçim 

yapmayı, mantıklı düşünmeyi ve uygulama ile davranışı yöneten değer normlarını 

adapte etmeyi öğrendiği çok boyutlu ve kapsamlı bir süreçtir. Değer bireyin fiziksel, 

bilişsel, duygusal ve ahlaki vb. açılardan kişiliğine yansır. Bu gelişim sonucunda asıl 

kazanım birey kendi kendine öğrenen hale getirerek, başkaları ile iletişim içindeyken 
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kendisininde kabul ettiği evrensel ilke ve değerlerle uyumlu olarak nerede durması 

gerektiğini farketmesini sağlamaktır (Sridhar, 2001). 

 Değer kazanım süreci erken yıllarda başlayarak yaşam boyu devam etmekte 

ve her dönemde farklı değerler kazanılmaktadır. Şekil 2’de değer kazanım süreçleri 

gösterilmiştir. 

Şekil 2 

Bireylerin Değer Kazanım Süreçleri 

 

Kaynak: UNESCO (2002). Learning to be. A holistic and integrated approach 

to values education for human development.  A UNESCO- apnieve Sourcebook 2, 

Thailand. 

Şekil 2’de görüldüğü gibi değer kazanım sürecinde öncelikli olarak ailesel 

değerler, okul ve dini değerler, işyeri-toplum ve ulusal değerler, insani değerler ve 
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evrensel değerler kazanılmaktadır.  Bireyler değeri öncelikle bilişsel olarak öğrenir, 

sonra duygusal olarak öğrenir. En sonda davranışsal olarak öğrenerek tutarlılık 

kazanır (UNESCO, 2002). 

 Okulöncesi dönemde değerler eğitimi verilirken çocuğun ahlaki gelişimini 

destekleyen ahlaki değerlere, toplumsal gelişimini destekleyen toplumsal değerlere 

ve kişisel gelişimini destekleyen bireysel değerlere yönelik kapsamlı bir eğitim 

anlayışı benimsenmelidir. Başka bir söyleyişle okulöncesi dönemde değerler 

eğitiminin kapsamı; ahlaki, toplumsal ve bireysel değerleri çocuğun gelişimine 

uygun olarak bütünüyle içermeli ve hiç bir alan tek başına ele alınmamalıdır. Bu 

biçimde ele alınan eğitimde çocuk hem evrensel değerleri benimseyecek hem de 

yetişkinliğe doğru kendisini ve yaşadığı toplumu anlama yeterliliği geliştirecektir 

(Arıkan, 2011). 

 

2.5. DEĞERLER EĞİTİMİ VE AİLE 

2.5.1. Değerler Eğitiminde Ailenin Yeri 

 

 Aile 21. yüzyılın başında batı toplumlarının karşılaştığı birçok önemli 

konuların tartışmalı odağı olmuştur. Bu konulardan bir tanesi de toplumun yapısını 

ve politikalarını tehdit eden aile değerlerinin yeniden ele alınmasıdır (Jagger ve 

Wright, 2004). 

Değer eğitiminin en etkili yeri ailedir (Hökelekli, 2011). Aile değer 

eğitiminin başlangıç noktasıdır. Çocuk ilk değer eğitimini aileden alır. Bu eğitim 

kişilik gelişiminin, değer oluşumu ve toplumsallaşmanın temelinin atıldığı kritik 

dönemlere rastgelir. Değerleri içeren kültürün aktarımında da öncelikli aile, sonrada 

planlı bir şekilde eğitim kurumları, uzak ve yakın çevre gelir. Konuyu anlatmak 

üzere bir sosyolog şöyle der: “ Çocuk dünyaya geldiği zaman, beraberinde ne dini, ne 

ahlaki, ne hukuki, ne estetik, ne lisanî, ne iktisadi, ne de mantıki bir vicdan getirir. 

Bu vicdanları ona kendi milleti, kendi milletinin kültürü verir” (Akt.: Aydın ve 

Gürler, 2012). 
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 Aile bireyleri arasındaki yakın ve sıcak iletişim, çocukların maddi 

gerksinimleri kadar psikolojik ve manevi yönden tatmini açısından büyük önem taşır. 

Bu aynı zamanda anne, baba ve diğer bireylerin ilk rol modelleri olarak çocuğun 

hayatında yer almasını sağlar. Çocuğun vicdanı, anne baba ve diğer aile büyüklerinin 

kuralları ile şekillenmeye başlar. Bu yüzden aile iyinin, doğrunun, güzelin kutsalın 

fark edilmesi ve ortak bir yaşam süreci içerisinde öğrenilip içselleştirilmesinde en 

etkili kaynak olarak yerini korur. Çocuk kendi bilişsel ve duygusal kaynaklarını 

bağımsız olarak yönetme becerisini gösterecek bir zamana kadar, aile değerlerine 

bağlı olarak hayatını sürdürür. Hatta çocuğun ailede öğrendiği pek çok davranış 

kuralı ve örneği hayatının sonuna kadar ona rehberlik eder. Bunları zaman içerisinde 

geliştirip, genişletir; değiştirip yenilerini koyduğu da olur. Ancak günümüzde 

yaşanan hızlı değişimler ve toplumsal koşullar ailenin çocuklarına rehberlik etme 

işlev ve görevini büyük ölçüde yetersizliğe uğratmıştır. (Hökelekli, 2011). 

Çoğu anne ve baba çocuğuna ne öğretmesi gerektiği konusunda büyük 

kararsızlıklar ve zorluklar yaşamaktadır. Eskiden toplumun da desteklediği pek çok 

değer, çocuklara yaşantıyla aktarılabilirken, artık yalnızca yaşantı yeterli olmamakta, 

anne babaların bu konuyu bilinçli olarak çocuklarına aktarmaları için çaba sarf 

etmeleri gerekmektedir. Çünkü çocuğun üzerindeki tek etken yalnızca aile, yalnızca 

okul ya da arkadaş çevresi de değildir. Çocuklarımız artık tüm dünyadaki değişimleri 

bizden daha önce fark edip, daha çabuk etkilenmektedirler. Dolayısıyla anne 

babaların dünyayı, yeni eğilimleri takip edip çocuklarının bunlardan nasıl 

etkilendiğini araştırmaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, dünyayı tek tek 

yöneten aslında hayatın temel değerleridir. Bu değerlerin çocuklarda gelişimini 

rastlantıya ya da sosyal çevreye bırakmayıp, anne babaların bizzat etkin olmaları 

gerekmektedir (Aydın ve Gürler, 2012). Günümüzdeki değer kazanımını olumsuz 

etkileyen problemleri gidermek için ebeveynler ve diğer aile bireyleri evde çocukla 

etkileşime girerek değerler öğretiminde önemli rol oynayabilirler (Dhall, 2008). 
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2.5.2. Değerler Eğitiminde Ailenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar  

 

Aile kurumunun değerler eğitimi konusunda işlevini daha sağlıklı 

yürütebilmesi için ebeveynler ve diğer aile bireylerinin dikkat etmesi gereken kimi 

noktalar vardır. Bunlar aşağıdaki biçimde sıralanabilir; 

 İlk olarak tüm ebeveynler evde ve toplumda çocukların değer gelişiminde 

rolleri olduğunu anlamalıdırlar (Dhall, 2008).  

 Aile bireyleri birlikte hareket etmelidir (Aydın, 2011). Değer aktarımı ile 

ilgili yapılan çalışmalar anne baba değeri ortak algılıyorsa ve benimsiyorsa 

değer geçişinin daha kolay olduğu yönündedir (Burhard ve Peter, 2012).  

 Ebeveynler ve diğer aile bireyleri çocuğun örnek alabileceği kahraman ve 

idealler göstermelidir. Bu yolla çocuklar bu büyüklerin istenilen yönlerini 

taklit etmek için cesaretlendirilebilir (Dhall, 2008; Aydın, 2011). 

 Yaşlılara bakma ve saygı gösterme, tüm kardeşlerle adil biçimde 

ilgilenme, çocukların hak ve onurlarına saygı, hizmetli ve diğer çalışanlara 

karşı nazik ve kibar olma, toplumsal konulara duyarlılık, toplumsal 

etkinliklerelere katılma, farklı toplumlar arsındaki nefret duygusunu 

azaltmada model olma vb. tüm bunları çocuğunda yapmasını teşvik edecektir 

(Dhall, 2008). 

 Duygusal açlık çocuğun bencil, talepkar ve diğer bireylere az ilgi gösteren 

biri haline getirebilir. Bu nedenle aileler evde çocuklarına duygusal destek 

sağlamalıdır (Dhall, 2008). 

 Ebeveyn ve diğer aile bireylerinin sempatik tavrı doğru ve yanlış arasında 

ayrım yapma yeteneğini geliştirme konusunda çocuklara yardımcı olur. Bu 

çabalar çocukların tekrar yanlış ve istenmeyen davranışı yapmaktan 

uzaklaştırır. Ebeveynler bu konuya dikkat etmelidir (Dhall, 2008). 

 Komşular ve toplum çocuklarda değerlerin gelişimini destekler. Bu yüzden 

okul- aile işbirliği ve okullarda işbirliği yapılmalıdır (Dhall, 2008). 

 Çocuklar aile içindeki özel paylaşımlarla değerleri öğrenirler. Ailece 

yapılan özel etkinlikler, sadece aile bireylerine ayrılan özel zaman dilimleri 

çocuklara değerleri öğretir (Akt.:Akman, 2011).  Bu nedenle aile içinde özel 
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paylaşımlara yer verilerek, çocuklara ve diğer aile bireylerine özel zaman 

dilimi ayrılmalıdır. 

 Ebeveynler sözleri ile davranışları arasındaki uyuma dikkat etmelidir 

(Dhall, 2008). Çocukların değerleri öğrenmesinde ciddi anlamda yetişkinlerin 

olumlu davranışları izlemesi ve bunları kendi gözüyle görmesi gerekir 

(Uyanık Balat ve Balaban  Dağal, 2009). 

 Ebeveynlerin bir kısmının aşırı koruyucu ve kaygılı tutumları çocuğun 

gelişimine olumsuz etki eder. Ebeveynler bu konuda tutumlarını 

sınırlandırmalı ve gözden geçirmelidirler (Dhall, 2008). 

 Ebeveynler çocuklara değer kazandırma sürecinde dikkatli gözlemci, 

yardımcı ve öneri getirici tutumları benimsemelidirler (Dhall, 2008). Ayrıca 

çocuğun bazı şeyleri kendi deneyerek öğrenmesine fırsat verilmelidir (Aydın, 

2011) 

 Sıcak ve mutlu bir ev ortamı inatçılık, düşmanlık, kin, kıskançlık vb. 

duyguları azaltmak için önemli bir reçetedir (Dhall, 2008). Bu nedenle 

ebeveynler ve diğer aile bireyleri çocuğa sevgi ve şefkat göstermeli, yumuşak 

ve hoşgörülü davranmalıdırlar (Aydın, 2011). 

 Çocuğun bireysel gelişimi, ilgi ve yetenekleri göz önünde 

bulundurulmalıdır (Aydın, 2011). 

 Evdeki demokratik çocuk eğitimi teknikleri öğrencilerin bir olaya tepki 

vermeden önce analiz etmesini sağlar. Çünkü yapmak istediği şeyin sonucunu 

düşündürür. (Dhall, 2008). Ebeveynler bu nedenle çocuk eğitiminde 

demokratik tutumları benimsemeli, körü körüne çocuk yetiştirme 

yöntemlerine bağlanmamalıdırlar (Aydın, 2011). 

 Serbest zaman aktivitesi olarak TV yerine grup oyunları ve aile içinde 

sağlıklı tartışma ortamları oluşturulmalıdır (Dhall, 2008). Çocuklar kitle 

iletişim araçlarının zararlarından korunmalıdır (Aydın, 2011). 

 Ebeveynler çocuklara değer kazandırma sürecinde masal ve hikayeler 

kullanılabilir. Ayrıca atasözü ve veciz sözlerden yararlanabilirler (Aydın, 

2011). 
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 Çocuğun yaşına uygun kurallar konularak, yavaş yavaş iş yapması 

öğretilmelidir (Aydın, 2011). 

 

 Okulöncesi dönemde değerler eğitimi ile ilişkili bir diğer nokta ise sosyal 

becerilerin kazanılmasıdır (Uyanık Balat 2006). Değer kazanımı ve sosyal beceriler 

birbirini etkiler ve tamamlar. Örneğin; arkadaşlık/dostluk değerini kazanmış olma 

sosyal beceriler içerisinde yer alan akran ilişkilerini etkiler. Bu bağlamda değer 

eğitimi ile sosyal becerilerin ilişkili olduğu durumların olduğu söylenebilir. 

 

2.5.  SOSYAL BECERİLERİN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 

 

 Sosyal beceriler, bireylerin toplumdaki sorumluluklarını yerine getirmek 

amacıyla sergilemesi gereken davranışlardır (McFall, 1982) ve sosyal beceriler 

yaşamda başarılı olmak için kritik öneme sahip becerilerdir. Sosyal beceriler 

bireylerin toplumda kişinin pozitif davranışlarını geliştirirken aynı zamanda olumsuz 

(negatif) davranışlarını engelleme ve durdurma becerisi olarak da tanımlanabilir 

(Gresham ve Elliot, 2008). 

Dowd ve Tierney (2005) ise sosyal becerileri, insanlarla iletişim kurmaya, 

öğrenmeye, soru sormaya, başkalarından yardım istemeye, kendini ifade etmeye, 

sağlıklı ilişkiler geliştirmeye, kendini kontrol etmeye ve yaşam boyunca diğer 

insanlarla iletişim içinde olmaya yardım eden araçlar şeklinde tanımlamışlardır.  

Sosyal beceriler, kişilerin diğer bireylerle olumlu etkileşimi başlatma ve 

devam ettirme için gerekli olan iletişim, problem çözme, karar verme, kendini 

yönetme, akran ilişkileri gibi davranışlardır (Westwood, 1993). Diğer bir deyişle 

sosyal beceriler, bireyin sosyal ortamlarda olumlu sosyal etkileşimler kurmasını 

sağlayan öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile Sosyal 

beceriler, sosyal olarak kabul edilmeyen davranışlardan kaçınmak ve diğer bireylerle 

etkili iletişim kurmaya yarayan sosyal açıdan kabul görmüş davranışlardır   

(Gresham ve Elliot, 1987; Gresham ve Elliot, 1990; Gresham ve Elliot, 2008). 
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Sosyal beceriler, kişiler arası ilişkilerde uygun tepkilerde bulunma, sosyal 

ortama göre değişen, gözlenebilen ve gözlenemeyen bilişsel-duyuşsal öğeleri içeren, 

öğrenilebilir davranışlar olduğu gibi aynı zamanda sosyal beceriler iyileştirilebilir ve 

geliştirilebilir davranışlar olarak da tanımlanabilir (Yüksel, 2004; Gresham ve Elliot, 

2008). 

Rinn ve Markle tarafında yapılan tanımda ise sosyal beceriler; “kişilerarası 

ilişkiler bağlamında çocukların, diğer kişilerin (akran, ebeveyn, kardeş ve öğretmen) 

sözlü veya sözsüz tepkilerinden etkilendikleri bir repertuar” olarak tanımlanmıştır 

(Akt.: Seven, 2008). Sosyal beceriler, kelimeler ve ses tonu gibi sözel davranışları, 

beden duruşu, yüz ifadesi, hareketler gibi sözel olmayan davranışları içeren beceriler 

(Korinek ve Popp, 1997) olarak da ifade edilmektedir. 

Kimi araştırmacılar sosyal beceriye sınırlı ve özel tanımlar geliştirmesine 

karşın kimileri de onu çok daha genel ve geniş anlamda tanımlamaktadırlar. 

Görüşlerdeki farklılıklara karşın araştırmacıların sosyal becerinin tanımında ortak 

oldukları görüşler vardır (Lavasani, Afzali ve Afzali, 2011). Bu görüşler aşağıdaki 

biçimde sıralanmıştır: 

1. Sosyal beceriler pozitif tepkileri geliştiren, negatif tepkileri engelleyen 

öğrenilmiş ve kabul edilmiş davranışlar bütünüdür. 

2. Sosyal beceriler sadece insanlararası ilişki kurma, sürdürme anlamını 

ifade etmez. Aynı zamanda birlikte bir işi başarma potansiyelini de ifade eder. 

3. Sosyal beceriler, öyle kompleks bir süreçtir ki kişinin toplumda 

vazgeçilmez ölçüde yetenekli ve katı sağlayan bireyler olarak algılanmasına neden 

olur. 

4. Sosyal beceriler, kişinin diğer insanlarla ilişki kurmasında bu ilişkinin 

sağlıklı şekilde sürdürülmesi için öğrenilmiş davranışlardır. 

5. Sosyal beceriler kişi tarafından öğrenilebilen ve kontrol edilebilen amaçlı, 

entegre ve uygun davranışlar kümesidir. 

6. Sosyal beceriler, diğer insanlarla iletişimde katılımcı olma, farklılıkları 

algılama, uyumlu olma, empati kurma, seçici olma ve misafirperver olma gibi sözlü 

ve sözsüz davranışları içerir. 
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Tanımlarda sosyal becerinin önemli noktaları olarak; sosyal beceriler 

amaçlıdır, birbiri ile ilişkilidir, öğrenilebilir ve sosyal beceriler kişinin diğer 

insanlarla olan iletişim düzeyini göstermez, bazende o kişinin karakterinden 

kaynaklanabilir gibi noktalara değinilmiştir (Lavasani, Afzali ve Afzali, 2011). 

Sosyal becerilerin tanımlarından yola çıkılarak farklı araştırmacılar tarafından sosyal 

beceriler çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Calderalla ve Merrel (1997) yapmış 

oldukları çalışmalarının sonucunda çocuk ve ergenlerin sosyal becerilerinde beş 

boyut olduğunu belirtmişlerdir (Akt.:Avcıoğlu, 2009). Bunlar: 

1. Akranlarla ilişkili beceriler: Arkadaşlarını takdir etme, ihtiyaç duyduğu 

zaman arkadaşlarından yardım isteme veya onlara yardım etme, arkadaşlarını oyuna 

davet etme, kolaylıkla arkadaşlık kurma, arkadaşları ile konuşma, tartışmalara 

katılma gibi arkadaşlık ilişkilerini olumlu yönde geliştiren sosyal becerilerdir. 

2. Kendini kontrol etme becerileri: Kızgınlığını kontrol etme, kurallara 

uyma, problem ortaya çıktığında serinkanlı olma, başkalarıyla uzlaşma ve eleştiri 

kabul etme gibi bireyin kendini kabul etmesini sağlayan beceriler bulunmaktadır. 

3. Akademik beceriler: Bağımsız olarak çalışma, verilen yönergeleri yerine 

getirme, boş zamanlarını uygun bir şekilde kullanma ve ihtiyaç duyduğunda yardım 

isteme gibi bireylerin başarılı olmalarını sağlayan becerilerdir. 

4. Uyum becerileri: Yönergelere uyma, kurallara uyma, eşyalarını 

paylaşma, sorumluluklarını yerine getirme gibi başkalarının bireyden beklediklerini 

yerine getirme davranışları yer almaktadır. 

5. Atılganlık becerileri: Başkalarıyla konuşmak için girişimde bulunma, 

oyun oynamak için arkadaşlarını davet etme, yeni insanlara kendini tanıtma, 

duygularını ifade etme gibi beceriler yer almaktadır. 

 Gresham ve Elliot (2008) tüm sosyal becerilerin 7 kategoriye girdiğini 

ifade etmişler ve 7 alt boyutta sınıflama yapmışlardır. Bunlar; 

1. İletişim becerileri: Konuşurken sırasını bekleme ve göz kontağı kurma, 

uygun ses tonunda konuşma, uygun beden dili ve mimik kullanma, kibar şekilde 

teşekkür etme ve lütfen deme. 

2. İşbirliği yapma becerileri: İşbirliği yapma, materyal paylaşma, kurallara 

ve yönergelere uyma. 
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3. Kendini ifade etme becerisi: İletişimi başlatma, kendini tanıtma, sorulara 

cevap verme. 

4. Sorumluluk alma becerisi: malına ve işine önem verdiğini gösterme, 

yetişkinlerle iletişim yeteneğini gösterme. 

5. Empati kurabilme becerisi: Başkalarının duygu ve bakış açısına saygı 

duyma, başkalarıyla ilgilendiğini gösterme. 

6. Grupla birlikte hareket etme becerisi: aktivitelere katılma ve diğerlerini 

davet etme, konuşmayı başlatma, arkadaşlık kurma, başkalarıyla iyi iletişim kurma. 

7. Kendini kontrol etme becerisi: Anlaşmazlık durumunda ve anlaşmazlık 

olmadığı durumlarda uzlaşma sağlama. 

 

36-72 aylık çocuklara sosyal becerileri kazandırmaya yönelik sosyal beceriler 

Okulöncesi Çocuklarda Sosyal Beceri Destek Projesi (OSBEP) kapsamında dört 

temel beceri başlığı altında ele alınmıştır (OSBEP, 2012) . Bunlar; 

1. Başlangıç becerileri; başkalarıyla selamlaşabilme, akranlarına ismiyle hitap 

edebilme, başkalarına kendini tanıtabilme, anlaşılır bir ses tonuyla 

konuşabilme, tanıdığı kişileri başkalarına tanıtabilme, konuştuğu kişileri 

dinleyebilme, kendisine yapılan olumlu davranışlara teşekkür edebilme, 

gerekli durumlarda izin isteyebilme, yanlış yaptığında özür dileyebilme, zor 

durumlarında yardım isteyebilme, ayrılması gereken durumlarda 

vedalaşabilme. 

2. Akademik destek becerileri; bilgilenmek istediği konularda soru sorabilme, 

kendisine sorulan soruya cevap verebilme, verilen bir iş ya da görevle ilgili 

yönergelere uyabilme,  karşılaştığı sorunlara alternatif çözümler, üretebilme, 

başladığı etkinliği sonlandırabilme, bir etkinlikle kendini meşgul edebilme, 

amaca ulaşmak için çaba gösterebilme, karşılıklı konuşurken uygun zamanda 

söze girebilme, konuşmak istediği durumda söz alabilme, konu ile ilgili 

düşüncelerini ifade edebilme, bir konuda karşısındaki kişileri kırmayacak 

biçimde eleştiri yapabilme, kendisi hakkında yapılan eleştiriye açık olabilme. 

3. Arkadaşlık becerileri;Arkadaşlarının duygularını anlayabilme, başkalarının 

haklarını koruyabilme, arkadaşlarının fikirlerine uygun tepki verebilme, bir iş 

ya da görev için arkadaşlarıyla işbirliği yapabilme,  arkadaşlarının 
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yaptıklarını takdir edebilme, akran gruplarına katılabilme, sırada bekleyen 

kişilerin olduğu bir ortamda kurallara uygun biçimde sırasını bekleyebilme, 

kendisinin ya da arkadaşlarının sahip olduğu nesneleri paylaşabilme, İhtiyaç 

duyan insanlara yardım, önerebilme,  arkadaşlarını oyuna davet edebilme, bir 

oyun tamamlandıktan sonra oyunun sonuçlarını kabul edebilme, oyun 

oynarken oyunun kurallarınauyabilme, arkadaşlarının duygularına uygun 

tepki verebilme. 

4. Duygularını yönetebilme becerileri; sevinç, üzüntü korku, kızgınlık gibi 

duygularını ifade edebilme, duygularını başkalarını rahatsız etmeden 

gösterebilme, istekleri engellendiğinde bu durumla baş edebilme, 

davranışlarındaki hatalarıyla baş edebilme, başkalarının duygularını 

anlayabilme, heyecan ve kaygı yaratan baskı, durumlarında sakin kalabilme, 

alay etmeyle baş edebilme, istemediği durumlarda hayır cevabını 

kullanabilme, isteğinin olamayacağı  durumlarda isteğini erteleyebilme, 

hoşlanmadığı bir duruma tepki vermeden önce düşünebilme, hayır cevabını 

kabul edebilme, kendisine zarar gelecek bir durumda hakkını 

koruyabilme,kendiliğinden çözülecek sorunları görmezdengelebilme. 

 

  Güçlü (1998) ise, sosyal becerilerin yararları üzerinde durmuştur. Yaşamın 

her aşamasında başvurulan ve sosyal hayatı kolaylaştıran sosyal becerilerin 

yararlarını 3 grupta toplamıştır.  

1. Sosyal beceri etkileşimi arttırabilir; başkalarını selamlama, soru sorma, 

paylaşma, başkalarına yardım etme, açıklama isteme, yakınlık belirtme, bilgi 

sunma, ilgi gösterme, rahatlık sunma.  

2. Sosyal beceri hoş olmayan durumlarla başa çıkmamıza yardımcı 

olabilir; istekleri reddetme, lakap takma ve takılmayla ilgili başa çıkma, 

olumsuz geri bildirim verme, akran baskısına direnme, özür dileme, şikâyette 

bulunma, özürle başa çıkma.  

3. Bazı sosyal beceriler çatışmayı ele almayı veya çözmeyi amaçlar; 

uzlaşma, görüşme, problem çözme. 
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2.6. OKULÖNCESİ DÖNEMDE SOSYAL BECERİ GELİŞİMİ 

 

Eğitimin önemli amaçlarından biri, bireylerin içinde bulundukları 

toplumauyum yapmasına yardım etmektir. Bireyin içinde bulunduğu topluma 

istenilenbir biçimde uyum sağlaması diğer bir deyişle, toplumun etkin bir 

üyesiolabilmesi için sosyal gelişimini sağlıklı bir biçimde tamamlaması gerekir. 

Bireyin içinde yaşadığı toplumun kendisinden beklediği ve yapmasını 

istediğidavranışları gösterecek biçimde yetişmesi onun sosyal gelişimi ile ilgilidir. 

Çünkü, çocuğun ilk yıllardaki sosyal gelişimi onun daha sonraki 

sosyaldavranışlarının temelini oluşturur (Çubukçu ve Gültekin, 2006). 

 Çocukların sosyal yönden kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi yönüyle erken 

çocukluk da sosyal beceri gelişimi ve eğitimi hayati öneme sahiptir (Jamison-Kristen 

vd., 2012). Özellikle de sosyal beceri gelişimi 1-3 yaş çocukları için kilometre 

taşlarından biriolarak kabul edilir. Çocukların sosyal gelişimi üzerinde çalışan  

araştırmacıların  bazıları sosyal yeteneklerin kazanılması ve geliştirilmesinde  

yaşamın ilk üç yılının kritik olduğunu öne sürmüşlerdir (Akt.: Wu vd., 2012) ). 

 Sosyal beceri ve temel etkileşimi öğrenemeyen bir çocuğun okul yaşamında 

da akademik olarak başarı olmada sorunları olabilir. Bu bireylerin yetişkinlik 

döneminde ise şiddete eğilimli, ilaç ve alkol bağımlısı, iletişim ve etkileşim kurmada 

başarısız, amaçlarını gerçekleştiremeyen bireyler olabilecekleri düşünülmektedir 

(Dowd ve Tierney, 2005). 

Sosyal beceri gelişimini fiziksel gelişim, dil gelişimi ve sosyal farkındalık 

etkileyebilir. Fiziksel gelişim, dil gelişimi ve sosyal farkındalıkta ki gecikmeler 

sosyalleşmeyi erteleyebilir. Bu da yaşıtlarından geri kalmasına neden olabilir. Engelli 

çocuklara sosyal beceri öğretimi bu çocukların sosyal davranış gelişimi için uygun 

zemin olabilir. Erken çocukluk özel sınıfları etkin sosyal becerileri geliştirebilecek 

doğal ortamlar sunar (Jamison-Kristen vd., 2012). 

 Çocuklar sosyal becerileri ana babalarıyla yada bakıcı durumundaki kişilerle 

ilişki kurarak öğrenmeye başlarlar; daha sonra sosyal gruba kardeşler, akranlar ve 

diğer yetişkinler katılır ve sosyal beceriler böylece gelişir (Akt.: Çetin vd., 2002) 
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 Çocuğun doğumdan sonraki ilk günlerde annesine olan bağımlılığı onun ilk 

sosyal ilişkileridir. Anne bebeğine sevgi göstererek, dokunarak, bebeğin tüm 

gereksinimlerini karşılayarak, anne bebek arası sosyal gelişime yardımcı olmaktadır. 

Anne bebeğin gereksinimlerine cevap verdikçe bebeğin bağımlılığı bağlılığa 

dönüşmektedir (Akt.: Orçan, 2010). Bu bağlılık, aynı zamanda çocukta özellikle bu 

ilk yıllarda temeli atılan güven duygusunun da kaynağını oluşturur. Eğer doğumu 

izleyen ilk hafta ve aylarda tercihen anne, ama onun yokluğunda yerini alabilecek 

başka bir yetişkinle olumlu ilişki geliştiremezse, daha sonra toplumda diğer 

insanlarla rahatça ilişki kurabilen, güven dolu ve güvenilir bir yetişkin olabilmekte 

zorlanırlar (Oktay, 2000).  

 Altı aylık bebekler, ailenin, çevresinden ilgi bekleyen, ama kendisi de 

çevresine ilgi gösteren üyesidir. Bu aylarda sosyal yönden tanıdığı tanımadığı kişileri 

ayırır. Tanıdıklarına olumlu tepki verirken, tanımadıklarına ağlama ile tepki gösterir. 

Özellikle annenin yüzündeki mutlu mutsuz ifadelere uygun tepkide bulunur (Oktay 

2000). Yaklaşık altı aylıkken bebeklerin abla ve ağabeyleri ile ilişki kurmaya 

başladıkları savunulmaktadır. Kardeşler arsındaki ilişki kardeşlerin daha sonraki 

yaşamlarında diğer ilişkilerine temel oluşturacaktır (San Bayhan ve Artan, 2009).  

 Akran ilişkileri yaşamın ilk yılında başlar, ancak bebekler altı aydan önce, 

birbirlerinin farkında olduklarını gösteren davranışlarda bulunmazlar. Birbirlerine 

dokunarak ve bakarak, birbirlerinin saçlarını çekerek ve hareketlerini taklit ederek 

ilişkiyi başlatmaları altı aydan sonra görülür. Eğer ortamda rekabet yoksa çocuklar 

14. ve 18. aylar arasında birbirlerine dostça bir tutumla yaklaşırlar (Akt.: Çetin, 

2002). 

 Dokuzuncu ve onüçüncü aylarda diğerlerinin ses ve davranışlarını taklit etme 

ve oyuncaklarla oynama sosyal davranış belirtileridir. Oyuncağın başkası tarafından 

alınması halinde sinirlenme, kavga ve ağlama gibi davranışlarda sosyal tepkiler 

arasında yer alır (Orçan, 2010).  

 Bebekler 18-24 aylar arasında işbirliği yapmaya, paylaşmaya, yardımlaşmaya 

ve bu arada diğer insanların duygularına empati kurarak karşılık vermeye başlarlar 

(San Bayhan ve Artan, 2009). 

  İki yaş çocuğu hem kendilerinin, hem de onları çevreleyen dış dünyanın 

varlığını algılamaya başladıkları, çevresindeki diğer çocukların farkına vardıkları ve 
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sosyalleşmeye başladıkları bir dönemdir (Tuzcuoğlu ve Tuzcuoğlu, 2003). İki yaş 

çocuğu hareket ve görme alanındaki diğer çocuklara ilgi duyarsa da henüz onları 

sürekli oyun oynayabileceği arkadaşlar olarak görmez (Oktay, 2000) 

 Bu dönemde yetişkinlerler birlikte basit faaliyetlerde bulunabilir. Böylece 

edilgen bir varlık olmaktan kurtulup aile faaliyetlerine katılan, sosyal ilişki kurabilen 

etkin bir üyeye dönüşür (Yavuzer, 1998). Anne ve babası ile birlikte olmaktan ve 

onlarla oynamaktan hoşlanır (Oktay, 2000). 

 Üç yaş çocuğunda işbirliği duygusu gelişmeye başlar. “Biz” zamirinin 

kullanılmasıda bunun belirgin göstergesidir (Oğuzkan ve Oral, 1996). Aile içinde 

geçerli olan bazı kuralları, yavaş yavaş paylaşmayı, isteklerinin yerine getirlmesi için 

sabırlı olmayı öğrenmeye başlar. Hatta kendisine yakın yaşlardaki çocuklarla birlikte 

olabilmek için bazı fedakarlıklarda yapabilir (Oktay, 2000). Yaşıtları ile oyunlar bu 

dönemde görülür. İki üç kişilik grup oyunlarına hazırdır (Şen, 2008).  Arkadaşları ile 

oyuncak oynamaktan, birlikte olmaktan ve paylaşmaktan hoşlanır. Ancak kurallara 

uymakta zorlanabilir (Oktay, 2000). 

 Dört yaş çocuğu toplumsal gelişim yönünden büyük aşama kaydetmiştir. 

Diğer çocuklarla birlikte olmaktan daha fazla zevk almaya başlar. Yaşıtları ile 

birlikte oynama da daha fazladır, ancak gruplar çok gevşektir. Oyunları daha uzun 

sürelidir. Oyun sırasında her çocuğun kendi isteklerinin yerine getirilmesi ile ilgili 

talepleri dikkat çeker. Bu da zaman zaman çatışmalara neden olur. Çatışmaların 

öğretici olma özellikleri vardır. Çünkü bunlar çocuk için son derece önemli 

toplumsal deneyimlerdir (Oktay 2000). İşbirliği becerisi ya da davranışını diğer 

kişilere ve hedefe uygun sergilemenin de dört yaş civarında görüldüğü öne 

sürülmektedir. Bu yaş döneminde çocuklar oyunun kuralını anlamaya başlar ve 

kurallara uyar. Paylaşma becerisi süreklilik göstermeye başlar. Çevreden duyuyorsa 

“teşekkür ederim”, “lütfen” gibi nezaket sözcüklerini kullanır (Akman ve Gülay 

2004). 

 Beş yaş çocuğu kendi yaşıtı çocuklarla küçük gruplar halinde oynar. Hala 

kendi isteklerinin yerine getirilmesi ile büyük ölçüde ilgili olmakla birlikte, diğer 

çocukların varlığının oyunu çok daha eğlenceli hale getirdiğinin farkına varmıştır. 

Bunun için gruptakilerin isteklerine uyma konusunda büyük çaba sarfeder. (Oktay 

2000). Oyunda kendisinden daha küçüklere, güçsüzlere ablalık, ağabeylik yapmaktan 
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hoşlanan beş yaş çocuğunun onlara daha yardımsever ve paylaşımcı bir tutumla 

yaklaştığı gözlenir (Oğuzkan ve Oral 1992). Diğer çocuklarla oldukça başarılı bir 

biçimde oynayabilen beş yaş çocuğu, yetişkinlerle ilişkilerinde de başarılı ve 

mutludur. Evdeki ve okuldaki kuralları iyi anlar ve uygular. (Oktay 2000). Oldukça 

sosyal ve konuşkan olan beş yaş çocuğu kendi cinsinden arkadaşları tercih eder ve 

güçlü arkadaşlıklar kurabilir (Akt.: Günindi 2010). 

 Altı yaş çocuğu sosyal yönden hala ailesine bağımlı olmakla birlikte, 

öğretmeni ve arkadaşlarının önemi de giderek artar. Yalnız başına oynamaktan 

hoşlanmaz. Oyun oynadığı gruplar genişlemiştir (Oktay 2000). Altı yaş çocuğu 

çevresinde yaşanan üzüntü ve sevince ortak olur. Birini üzgün ya da hasta görse ona 

sevgiyle yaklaşır ve sıkıntılarını paylaşır (Oğuzkan ve Oral 1996). Ayrıca kendi 

haklarını savunur ve başkalarının haklarınada saygı duyar (Ülgen ve Fidan 1997). 

 Okulöncesi dönemde sosyal becerileri öğrenen ve uygulayabilen çocukların 

sosyal ilişkileri başta olmak üzere duygusal ve hatta bilişsel becerilerinde ilerlemeler 

sağlanabileceği görülmektedir. Bu dönemde kurulan sağlıklı sosyal ilişkiler 

çocukların, ileriki yıllarda da bu ilişkilerini devam ettirecek, topluma uyum sağlayan, 

kendini rahatlıkla ifade edebilen, mutlu bireyler olacağı öngörülmektedir (Gülay ve 

Akman 2009). 

 

2.8. SOSYAL BECERİ GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER 

 

Sosyal beceriler, sosyal durumlarda, bireyin hem kendisinin ve hem de diğer 

bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarını anlama ve o anlayışa uygundavranışlar 

gösterebilme olarak tanımlanmaktadır. Genelde sosyal beceriler, sosyal olarak kabul 

edilebilen diğer bireylerle etkileşimde kişiyi yetkili kılan öğrenilmiş davranışlardır 

(Gültekin ve Çubukçu, 2006). Çocukların sosyal becerileri bilmeleri ve 

öğrenmelerini etkileyen birçok unsurdan söz edilebilir. Bu ögeler; ebeveyn 

etkileşimleri, sosyal çevre ve kültür, akran etkileşimleri, okul ve sınıfın sosyal ortamı 

ile okul aile işbirliği olarak sıralanabilir (OSBEP, 2012; Can, 2011; Günindi, 2010).   
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2.8.1. Ebeveyn Etkileşimleri 

 

Çocuğun sosyal becerilerinin yeterliğini belirleyen unsurların başında aile 

gelmektedir. Çocuk ilk sosyalleşme deneyimlerini, aile içinde ana babası, 

kardeşlerive var ise yakınları ile etkileşimi sonucu edinir. Bu etkileşimi giderek 

genişleyen sosyal ilişkiler ağı içinde oyun arkadaşları, okulöncesindeki, 

ilköğretimdeki ve sonraki yıllardaki ikincil ilişkiler izler. Bu bağlamda sosyal 

becerilerin temelinin ailede oluştuğu söylenebilir. Bebeklik döneminde başlayan bu 

sosyalleşme süreci, bireyin tüm yaşamı boyunca kesintisiz olarak devam eder. Ancak 

özellikle erken çocukluk yıllarında, sosyalleşme süreci içerisinde kültüre özgü 

toplumsal değerlerle davranış kalıplarını ve toplumdaki genel geçerinançları 

özümseyerek edinilen sosyal becerilerin izlerigelişerek yetişkinlik yıllarına değin 

uzanır (Can, 2011). 

  Brown’a (1988) göre; anne-babanın kişilik özellikleri, değer yargıları, çocuğa 

karşı tutum ve davranışları, çocuğa yaşamının ilk yıllarında sağladıkları sosyal 

deneyim edinme fırsatları (Akt: Kamaraj, 2004), ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel 

statüsü, boşanma, kardeşler arasındaki ilişkiler, kardeşlerin doğum sıraları (Can, 

2011), ailenin eğitim düzeyi ve çocuktan beklentileri (Guralnick, 2006) çocuğun 

sosyal becerileri kazanmasında etkilidir. Örneğin demokratik olan anne babaların 

çocuklarının bağımsız, kendine güvenen, öz denetimi olan, girişken, araştırıcı olma 

özellikleri taşıdıkları; buna karşın otoriter olan anne babaların çocuklarının çekingen, 

hoşnutsuz ve endişeli oldukları ifade edilmektedir (Ceyhan, 2007). Bu bağlamda ana 

babanın çocuğa olan tutum ve davranışları, onun sosyal ve duygusal gelişimini 

etkileyecek birçok olumlu ya da olumsuz duygunun yerleşerek, yetişkinlik yıllarına 

dek taşınması ile sonuçlanmaktadır. 

Bireyin sosyalleşmesinin tüm yaşamı boyunca kesintisiz devam ettiği 

düşünüldüğünde, çocuğun edindiği ilk izlenimler; aile içerisinde çocuğa değer 

verilmesi ve sosyal becerileri öğrenmesinde örnek alabileceği bir yetişkinin olması, 

onun sosyal yeterliliğe sahip bir birey olmasında oldukça önemli olduğu söylenebilir 

(Günindi, 2010).   
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2.8.2. Sosyal Kültür ve Çevre 

 

Birey, ilk sosyal davranış ve becerilerini ailede edinmekle birlikte bu davranış 

ve becerilerin gelişimi onun sosyal çevresi ve bu çevreyle olan etkileşimin 

sonucudur. Her toplumun kendine özgü değer yargıları, kültürel özellikleri ve 

kuralları vardır. Bireylerden beklenen de bu ortak değerleri benimseyerek 

sergilemesidir. Kültürel koşullar içinde sosyal ilişkiler, toplumun ve kültürün yanı 

sıra bireyin yapısını etkilemektedir. Çocuk davranış kalıplarını yapılandıran 

toplumun değerlerini, kültürünü ve toplumsal kuralları insanlarla etkileşime girerek, 

onları gözlemleyerek öğrenir. Dolayısıyla, çocuğun çevresindeki insanların kişisel 

özellikleri, genel davranışları ve tavırları, çocukla olan iletişimi, çocuğa yakınlığı, 

çocuğun etkileşime girdiği kişi sayısı sosyalleşme sürecine ve sosyal becerilerin 

gelişimine etki eden unsurlardandır (Günindi, 2010). Sosyal becerilerin çoğunluğu 

bireyin çevresindekileri gözlemlemesiyle öğrenilmekte ve bu bağlamda uygun rol 

model olmadığında beceri yetersizliği söz konusu olabilmektedir (Alisinanoğlu ve 

Özbey, 2011). Dolayısıyla çocuğun yakın çevresindeki kişilerin ona sevgi ve ilgiyle 

yaklaşımı; sosyal davranış, beceri ve iletişim yeterliği olan kişilerin rol modeli 

olmaları onun sosyal gelişim sürecini olumlu etkileyecektir.  

 

2.8.3. Akran İlişkileri 

 

Akran ilişkileri, aynı yaşta ya da gelişim, olgunluk düzeyinde olan; benzer 

geçmiş, değer, yaşantı, yasam tarzı ve sosyal bağlamı paylaşan kişiler arasında 

karşılıklılık ve devamlılık gösteren etkileşimlerin bütünüdür (Gülay, 2009a). Akran 

ilişkileri sosyal gelişim açısından, sosyal becerilerin, kuralların, toplumsal rollerin 

öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlayacak ortamların oluşmasını desteklemektedir. 

Küçük çocukların özellikle akranlarıyla oyun etkileşimleri sırasında paylaşma, sıra 

alma, işbirliği, yardımlaşma, diğerlerini anlama ve öfkeyi kontrol etme gibi sosyal 

rolleri ve kuralları öğrendikleri gözlenmektedir (Özaydın, 2006). Okul öncesi 

dönemdeki olumlu akran ilişkileri, yıllar boyunca sosyal kabulü ve sosyal yeterliği 

etkileyebilmektedir (Walker, 2004). Okulöncesi dönemde akranlar tarafından 
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reddedilmenin ve akran şiddetine maruz kalmanın çocuğun kendine yönelik 

özkabulünü azaltmanın yanı sıra ileriki yıllarda depresyon, yalnızlık, kaygı ve dışa 

yönelik davranış problemleri ile ilişkili olabileceği belirlenmiştir. Bu bağlamda okul 

öncesi dönemdeki akran ilişkileri, o dönemdeki sosyal ilişkileri, deneyimleri 

biçimlendirmenin yanı sıra bireyin ileriki yıllardaki sosyal-duygusal uyumunu 

etkileyebildiği söylenebilir (OSBEP, 2012). 

Akran ilişkileri ile ilgili temel kavramlardan biri sosyal konumdur. Sosyal 

konum, çocuğun akran grubu içerisinde sevilme, kabul edilme derecesini 

belirtmektedir (Gülay, 2009b). Çocukların sosyal konumlarının belirlenmesinde 

çekicilik, atletik görünüm gibi fiziksel özellikler; saldırganlık, yardımseverlik gibi 

bireysel davranış biçimleri iletişim stilleri, akran grubuna giriş becerileri, problem 

çözme becerileri ve duygusal davranış farklılıkları gibi bireysel özelliklerin etkili 

olduğu görülmektedir (KatzveMcClellan,1997). Sosyal konumu belirleyen bu 

değişkenlerin kimileri akran ilişkilerini etkilemenin yanı sıra akran ilişkilerinden de 

etkilenebilmektedir. Örneğin korkulu-kaygılı olma akranlar tarafından reddedilmeye, 

dışlanmaya yol açabilmekle birlikte saldırganlık gibi farklı nedenlerle akranlar 

tarafından reddedilmenin sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Akranlar 

tarafından reddedilmede, çocukların sosyal öğrenme deneyimlerinden 

yoksunkalmanın yanı sıra diğer kişiler arası problemleri artabilmekte ve ileriki 

yıllardaki sosyal yeterlik problemlerinin belirleyicisi olabilmektedir (Gülay, 2009c). 

 

2.8.4. Okul ve Sınıfın Sosyal Ortamı 

 

Okulöncesi eğitim kurumlarında başlayan öğrenme yaşantıları içinde birey 

ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim yıllarını da kapsayan uzun bir süre 

boyunca toplumun kültür birikimini de devralmaktadır. Ancak, temel görevi 

toplumun kültürünü yeni nesillere aktarmak olan okulların bireyi her yönü ile en 

uygun biçimde geliştirebilmeleri, yalnızca bireyin bilişsel gelişimine yönelik öğretim 

etkinlikleriyle mümkün olamamaktadır. Okulun öğretim hizmetinin yanı sıra 

çocuklara, sosyal ve duyuşsal becerilerini geliştirmeye yönelik hizmetleri de çok 

etkili biçimde sunması gerekmektedir (Can, 2011). Okulöncesi dönemde çocukların 
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sosyal becerileri öğrenmelerine ve geliştirmelerine fırsat veren en doğal ortam oyun 

etkinlikleridir. Özellikle okul öncesi öğretmenlerin, çocukların sosyal becerilerini 

destekleyecek, akran ilişkilerini geliştirecek ve onların sosyal gelişim süreçlerine 

uygun oyunlar oynamalarına fırsat sunmaları önemlidir. Bunun yanı sıra okul öncesi 

öğretmenlerin kişilik özellikleri ile sosyal beceri yeterliği bu dönem çocuklarına rol 

modeli olması açısından da önemlidir. Öte yandan çocuğun okul öncesi kurumundaki 

sosyal yaşantıları ile ailede gördükleri, yaşadıkları arasında uyum ve tutarlığın olması 

gerekmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin, anne babaların gerek evde gerek okulda 

desteğini alma konusunda rehber olmaları ve ailelerin de bu konuda öğretmeni 

destekleyici tutum ve davranış göstermeleri önemlidir.  

 

2.9. KONU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

  

 Alanyazın taramasında değer eğitimi ve sosyal beceriler ile ilgili gerek yurt 

içinde gerek yurt dışında birçok araştırma yapıldığı görülmüştür. Çalışmalar değerler 

eğitimi ve sosyal beceriler olmak üzere iki başlık altında sunulmuştur. 

 

 2.9.1. Değerler Eğitimi İle İlgili Yapılan Araştırmalar 

 

William (1999) çocukların yanlış davranışlardan kaçınmaya yönelik nasıl bir 

uğraşı içinde olduklarını görmek için bir deneysel çalışma yapmışdır. Dört kişiden 

oluşan gruplara bölünmüş ve çocuklara boncuklar ve ipler vererek, bileklik ve kolye 

yapmaları istenmiştir. Sonrasında kendilerine uğraştıkları için teşekkür edilmiş ve 

her gruba onar çikolata verilerek ödüllendirilmiştir. Her gruba kendilerine ödül 

olarak verilmiş olan çikolataları paylaşabilmeleri için bir yol bulmaları gerektiği 

anlatılmıştır. Araştırmacılar bulundukları odadan çıkarak çocukları göremeyecekleri 

aynalı bir camın arkasından izlemişlerdir. Deneyden önce araştırmaya katılan 

çocuklarla eşitlik konusu hakkında görüşmeler yapılmış. Bu noktada merak edilen 

nokta gerçek bir çikolata karşısında çocukların soyut olan doğru ve yanlış hislerinin 

ne ölçüde etkilenip etkilenmeyeceğidir. Bunu test edebilmek için bir kontrol grubu 

belirleyerek onlardan da aynı şekilde çikolatayı bölmeleri istenmiştir. Bu gruba 
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gerçek çikolata yerine kartondan yapılmış dikdörtgen parçalar verilmiştir. 4, 6, 8 ve 

10 yaşındaki çocuklardan oluşan grupların ahlaki anlayışlarının yaşlara göre ne tür 

farklılıklar gösterdiği gözlemlenmiştir. Kartondan parçalar verilen çocuklar gerçek 

çikolata verilen gruplardaki çocuklara göre neredeyse 3 kat daha cömert ve eşit 

davranmışlar. Buna rağmen ahlaki inanışlar üzerinde yine de belirli etkiler tespit 

edilmiştir. Örneğin bazı çocuklar deney öncesi yapılan görüşmelerde “Kim en iyi iş 

çıkarırsa çikolatanın çoğunu o alır.” gibi değer merkezli yaklaşımları savundukları 

görülmüş. Deney gerçekleştirilip kendileri gerçek bir çikolata ile karşılaştıklarında 

çok daha aç gözlü şekilde davranmışlardır. Kendilerinin diğer akranlarına göre çok 

daha iyi iş çıkardıklarını savunarak daha fazla çikolatayı hak ettiklerini 

belirtmişlerdir. Durum böyleyken bile çocuklar eşitlik kavramını tamamen terk 

etmemişlerdir. Her defasında çikolataların adil dağıtımı konusunda yeni fikirler 

ortaya sürmüşlerdir ama “ben büyük olduğum için ben daha çok almalıyım, erkekler 

çikolatayı kızlardan daha çok sever, ben erkeğim, ben alırım” gibi bencil davranışlara 

başvurmamışlardır. Bu tür yaklaşımlar genellikle görüşmelerde eşitlik ya da adalet 

kavramlarına inanmadıklarını belirten çocuklarda görülmüştür. Yaş olarak büyük 

olan çocukların adalet kavramına daha fazla inandıkları ve bu doğrultuda hareket 

ettikleri görülmüştür.  

Russell (2002) 7-8 yaş ve 11-12 yaş çocuklarından oluşan iki grup üzerinde 

ahlaki bilinç incelenmiştir. Araştırmada katılımcılara adalet, sorumluluk, seçim ve 

insan yaşamının değeri ile ilgili konularda farklı sorunlar verilmiştir. Adalet ve 

sorumluluk kavramlarının algılanmasında erkek ve kızlar arasında farklılıklar 

bulunmuştur. Arkadaşlığı tanımlamada yaşlar arasında faklılık tespit edilmiştir. 

Araştırma bulgularına göre etkileşimli dialog sürecinin çocukların anlama, sonuç 

çıkarma, açıklama, konular arasında bağlantı kurma, genelleme yapma ve ayırtetme 

becerilerini geliştirmede etkili olduğu görülmüştür. 

Karma ve Kahil (2005) “Yaşayan Değerler Eğitimi Programı”nın ilköğretim 

öğrencilerinin davranış ve tutumlarına etkisini incelemişlirdir. Araştırmaya üçüncü 

ve dördüncü sınıfa giden 76 öğrenci dahil edilmiştir. Ön test-son test kontrol gruplu 

deneysel model kullanılmıştır. Deney grubuna okuldaki var olan programın yanı sıra 

“Yaşayan Değerleri Eğitim Programı”nın barış, saygı ve sevgi üniteleri uygulamıştır. 
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Kontrol grubuna okuldaki var olanprogram uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, 

bilişsel ve sosyal alanlarda öğrencilerin özbenlik algılarında deney grubu lehine 

anlamlı bir farkbulunmuştur. Ayrıca araştırmanın nitel verilerinde öğretmen ve 

aileler uygulan programın etkili olduğunubelirtmişlerdir. 

Burhar ve Peter (2012) çalışmalarında adolesanlığın ilk döneminde ailedeki 

akademik değerlerin kuşaktan kuşağa geçişini incelemişlerdir. Çalışmanın temel 

amacı anne babanın değerlerinin çocuğa geçtiğini göstermektir. Çünkü sosyal 

öğrenme sürecinde çocuk ailenin değerini nasıl algılıyorsa o şekilde aktarmaktadır. 

Araştırma, 1019 Alman öğrenci ve bunların anne (847) ve babası (733) üzerinde 

çalışmalarını yürütmüşlerdir. Anne- babaların Alman dili ve matematiğe verdikleri 

değerin çocuğa geçişi incelenmiştir. Bu geçişte anne babanın değeri ortak 

benimsemeleri ve algılamalarının çocuğa geçişi kolaylaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Skaggs ve Bodenhorn (2006) karakter eğitimi programı uygulamalarının 

öğrencilerin davranışları ve başarıları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada 4 

yıl boyunca 5 farklı okulda karakter eğitimi programı uygulanmış ve sonuçları 

değerlendirilmiştir. Bulgular öğretmen, yönetici ve öğrenci anketleri ile toplanmıştır. 

Çalışma bulguları program uygulamasından sonra okuldan kaçma gibi olumsuz 

davranışların azaldığını göstermiştir. Karakter eğitimi programı ile öğrenci başarısı 

arasında ilişki bulunamamıştır. Bunun neden olarak da programın amacının başarı 

olmadığı açıklanmıştır. Programın tam olarak uygulandığı okullarda az olarak 

uygulanan okullara göre davranışlarda düzelme olduğu ve okulu asma 

davranışlarında azalma görülmüştür. Programın tam uygulanması ise programı 

sahiplenen okullarda olmuştur. Sonuç olarak karakter eğitimi programı 

uygulamasında okulun programa sahip çıkması ve programı tam olarak uygulaması 

sonuçları olumlu etkilemiştir.  

Berkowitz ve Bier (2005) çalışmalarında, karakter eğitimi ve aile katılımı 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda programın etkili olabilmesi için 

aile katılımı zorunlu olduğu ve öğrencinin karakter gelişiminde son derece önemli 

olduğu saptanmıştır  
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Barni ve arkadaşları (2011) tarafından aile değerleri ve ailedeki değerlerin 

çocuklara aktarım yolları incelenmiştir. Çalışmada anne baba arasındaki gerçek 

değer uyumuna ve bu uyumun çocuk tarafından algılanışına, ailenin çocuğun değer 

eğitimini destekleyip desteklemediğine bakılmıştır. Çalışma 381 aile ve aynı sayıda 

15-19 yaş arası gençler üzerinde yürütülmüştür. Gençler ve aileleri kendilerini 

tanımlayan anketler doldurmuşlardır. Ailelerin sosyal değeri ile gençlerin kişisel 

değerleri arasında benzerlikler ve farklılıklar saptanmıştır. Aileler ve gençler 

arasında orta derecede değer kabulü olduğu belirlenmiştir. Aileler arasındaki gerçek 

değer uyumu dışındaki tüm göstergeler dikkat çekici şekilde ve pozitif yönde ilişkili 

bulunmuştur. 

Dilmaç (1999) tarafından “İlköğretim Öğrencilerine İnsani Değerler Eğitimi 

Verilmesi ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği ile Eğitimin Sınanması” ile ilgili çalışma 

yapılmıştır. Araştırmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerine İnsani Değerler 

Eğitimi vermek ve bunun etkililiğini Ahlaki Olgunluk Ölçeği ile sınamak 

amaçlanmıştır. Uygulamada 18’i deney, 18’i kontrol grubunda olmak üzere toplam 

36 kişi yer almıştır. Deney grubunda yer alan 18 öğrenciye, 36 oturum süren İnsani 

Değerler Eğitimi verilmiştir. Uygulama sonucunda, İnsani Değerler Eğitimi 

programının, öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeyini geliştirdiği, programa katılan 

öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeylerindeki gelişmesinin, cinsiyete göre ve 

bulundukları sınıf düzeyine göre değişmediği belirlenmiştir. 

Yalar (2010), çalışmasında sosyal bilgiler programında yer alan değer eğitimi 

ile ilgili öğretmen görüş ve önerilerini inceleyerek, değer eğitimi ile ilgi 

yapılandırmacı yaklaşım göz önünde bulundurularak öğretmenlere yönelik bir 

program modülü geliştirmeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda öğretmenler 

değerler eğitimi ile ilgili görüşlerini, kitle iletişim araçlarındaki şiddet ve saldırganlık 

içeren bazı yayınların okulda verilen değerler eğitimini olumsuz etkilediği, okulda 

verilen değerlerin aile ve sosyal çevrede yeterince pekiştirilmediği, hizmet öncesi 

değerler eğitimi dersi almanın değerleri öğrenciye kazandırmada yararlı olacağı, 

değerlerle ilgili kılavuz olusa bundan yararlanabilecekleri, etkili değerler eğitimi için 

görsel-işitsel araç gereçlerin okullarda bulunması gerektiği, şeklinde ifade 

etmişlerdir. 
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Katılmış (2010) karakter eğitimi programının 7. Sınıf sosyal bilgiler dersinde 

doğrudan verilecek değerlerin kazandırılmasına ve akademik başarıya olan etkisini 

araştırmıştır. Deney grubuna 39 ders saati karakter eğitimi programı uygulanmıştır. 

Kontrol grubuna normal ders programı uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre 

karakter eğitimi programı, bilimsellik, adil olma, barış değerlerini kazanmayı ve 

akademik başarıyı olumlu etkilemiştir.  

Evin ve Kafadar (2005), ilköğretim Sosyal Bilgiler Programı ile Sosyal 

Bilgiler ders kitaplarının, uzmanlar desteğiyle belirlenen, ulusal ve evrensel değer 

kategorileri açılarından nasıl bir görünüm sergilediğini ortaya koymak amacı ile bir 

çalışma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma bulguları, birinci kademe Sosyal Bilgiler 

ders kitaplarında ulusal değerlere ağırlık verildiği, ulusal ve evrensel değer 

kategorilerinin kullanılma sıklığı bakımından kademeler arasında anlamlı farklılıklar 

olduğu, ilköğretim Sosyal Bilgiler programında, ders kitaplarına oranla, ulusal ve 

evrensel değer kategorilerinin daha dengeli dağılım gösterdiği sonuçlarına 

varılmıştır. 

Sarı (2005), tarafından yapılan araştırmada, öğrencilerin değer tercihleri 

önem sırasıyla, siyasi, genel ahlak, dini, ekonomik, estetik, sosyal ve bilimsel 

değerler olarak bulunmuştur. Kız ve erkek öğrencilerin bilimsel değerleri arasında bir 

farklılık bulunmamıştır. Erkek öğrencilerin değerleri benimseme düzeylerinin 

bilimsel değerler dışındaki tüm değer alanlarında kız öğrencilerden daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada tüm değer alanlarının birbiriyle anlamlı ilişkiler 

içinde oldukları bulunmuştur. 

Dilmaç (2007)  fen lisesi öğrencileri üzerinde insani değerler eğitimi 

programı uygulamıştır. İnsani değerler eğitimi programına katılan ortaöğretim 

öğrencilerinin değer edinim düzeylerinin gelişip gelişmediğini araştırmıştır. 15’er 

kişiden oluşan deney ve kontrol grupları ile yürütülen çalışma sonunda, değerler 

eğitimi programının ortaöğretim öğrencilerinin değer gelişim düzeyini olumlu yönde 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Dönmez ve Cömert (2007), ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin 

sahip olduğu değerlere ilişkin algılarını belirlemek için 575 ilköğretim okulu 
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öğretmeni üzerinde bir çalışma yürütmüşlerdir. Araştırma kapsamında, öğretmen 

değerlerinin cinsiyet, kıdem, medeni durum, branş ve eşin eğitim düzeyi 

değişkenlerine göre fark gösterip göstermediğine bakılmış, ayrıca öğretmenlerin aynı 

değere ilişkin kuramsal ve uygulamaya dönük durumlara ilişkin algıları arasındaki 

korelasyonlar incelenmiştir. Sonuçta, araştırmaya katılan öğretmenlerin, mutlu bir 

evliliklerinin olmasını, aileleri ile birlikte vakit geçirmeyi, yakın arkadaşlarının 

olmasını, diğer değerlere oranla daha fazla önemsedikleri, algılar arasında branş, 

medeni durum ve eşin eğitim düzeyi değişkenlerine göre bazı değerlerde 

farklılıkların olduğu saptanmıştır. 

Hökelekli ve Gündüz (2007) üstün yetenekli çocukların değer yönelimi ve 

eğitimi üzerine nitel çalışma yapmıştır. Çalışmada, 7–11 yaş aralığındaki toplam 688 

çocuğa “nasıl bir eğitim istiyorsunuz?” “Türkiye ve dünyaya yönelik ütopyalarınız 

nelerdir?” “Gerçekleştirmeyi düşündüğünüz üç istediğiniz nedir?” sorularını 

yönelterek öğrencilerin cevaplarını Schwartz’ ın değer yönelimi ölçeğindeki 

değerlere ve yeni oluşturulan temalara göre değerlendirmiştir. Öğrencilerin en fazla 

iyilikseverlik, uyarılım ve barışseverlik yönelimlerini ortaya koyan ifadelere yer 

verdikleri, güç ve hazcılık gibi bencil denebilecek değer yönelimlerini ise en son 

sıralarda yer verdikleri saptanmıştır. 

Demirhan İşcan (2007), ilköğretim düzeyinde, “evrensellik” ve 

“iyilikseverlik” değerlerini kazandırmaya yönelik hazırlanan değerler eğitimi 

programının; öğrencilerin değerlerle ilgili bilişsel davranışlarına, duyuşsal 

özeliklerine ve değerleri gösterme düzeylerine etkisini üzerine bir çalışma yapmıştır. 

Bazı derslerle bütünleştirilerek değerler eğitimi programının uygulandığı deney 

grubundaki öğrencilerin değerlere ilişkin bilişsel davranışları kazanma düzeyleri, 

kontrol grubu öğrencilerinden anlamlı bir biçimde yüksek bulunmuştur. Deney 

grubundaki öğrencilerin duyuşsal özeliklere ilişkin puanları ile kontrol grubundaki 

öğrencilerin puanları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Ancak, deney 

grubundaki öğrenciler, ön uygulama sonuçlarına göre, son uygulamada değerlere 

ilişkin maddelerde olumlu görüşleri seçtikleri saptanmıştır.  



50 

 

Gökçek (2007) okul öncesi eğitim alan 5–6 yaş çocukları için hazırlanan yedi 

anahtar değerden oluşan (saygı, sorumluluk, özgüven, liderlik, yardımseverlik, 

nezaket, sabır) karakter eğitimi programını 44 çocukla yapılan çalışmada uygulamış 

ve çocukların ailelerine de karakter eğitimi ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Araştırma 

sonucunda; ailelerin karakter eğitiminin okul müfredatı içinde yer alması gerektiğini 

ve karakter eğitiminin okul öncesi eğitimimin bir parçası olması gerektiğini 

düşündükleri görülmüştür. Aileler; Okul öncesi eğitiminin pozitif karakter gelişimine 

yardımcı olduğunu, evde verilen karakter eğitiminin yetersiz olduğunu, okul öncesi 

eğitimcisinin, karakter eğitimi konusunda ebeveyn kadar iyi eğitim verebileceğini 

belirtmiş ve karakter eğitiminin sadece aile tarafından verilmesine katılmadıklarını 

da ifade etmişlerdir. Uygulanan eğitim programının sonucunda  programda yer alan 

tüm değerlerde olumlu davranış değişikliği görülmüştür. Ailelerden alınan davranış 

kontrol listesi sonuçlarına göre; karakter eğitimi programı doğrultusunda seçilen 

değerlere yönelik aile hayatında olumlu davranış değişikliklerine rastlanmamıştır. 

Tokdemir (2007) tarih öğretmenlerinin değerler ve değer eğitimi hakkındaki 

görüş ve düşüncelerini belirlemek, tarih derslerinde değer eğitimi ile ilgili ne tür 

etkinlikler yaptıklarını ve hangi problemlerle karşılaştıklarını ortaya koymak amacı 

ile bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonucunda tarih öğretmenlerinin çoğunluğunun 

değerler ve deger egitimi ile ilgili teorik bilgilere sahip olmadıgı ancak deger 

egitimine karsı olumlu bir tutum içinde olduğu görülmüştür. Ayrıca tarih 

öğretmenlerinin, değerlerin eğitim-öğretimin önemli bir parçası olduğuna inandığı ve 

tarih derslerinde öğrencilere çesitli değerleri kazandırmaya çalıstığı da araştırma 

verilerinden anlaşılmaktadır. 

 Tepecik (2008)  Sosyal Bilgiler dersinde sorumluluk değerinin 

kazandırılmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlemeyi amaçladığı araştırmada 

betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin hemen 

hepsi sorumluluk değerinin ilk önce ailede verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Toplumda karşılaşılan sorunlarının kaynağını, ailede verilmeyen ya da eksik verilen 

sorumluluk duygusu olarak değerlendirmişlerdir. Çalışmada, okulda verilen 

sorumluluk değeri eğitiminin öğretmenlerce önemli görüldüğü saptanmıştır. Ayrıca, 

öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde sorumluluk değerinin kazandırılmasında 
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ödevi hem değerlendirme hem de etkinlik aracı olarak kullandıkları ek olarak, 

öğretmenlerin büyük bir kısmı, öğrenci gözlemlerini en önemli değerlendirme aracı 

olarak kullandıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin alternatif değerlendirme 

yöntemlerini bildikleri ancak ya fazla zaman aldığı ya da iş yükü getirmesinden 

dolayı geleneksel değerlendirme yollarını uygulamayı tercih ettikleri ortaya 

çıkmıştır. Bunun yanında, öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde sorumluluk değeri 

kazandırırken bir takım sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiştir. Ailelerin çocuklarına 

yeterli düzeyde sorumluluk eğitimi vermemeleri, okulda kazanılan davranışların 

ailede ve çevrede tekrar edilmemesi ve ders saatinin yeterli olmaması, öğretmenlerin 

ifade ettikleri sorunlar arasında sıralanabilir. 

Can (2008) dördüncü ve besinci sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler 

dersinde değerler eğitimi ile ilgili yaptıkları uygulamalara ilişkin görüşlerini 

incelemiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin değerler eğitimi uygulamalarına 

ilişkin görüşlerinde cinsiyet anlamlı farklılık yaratırken, eğitim durumu, kıdem, 

görev yapılan okul öğretmenlerin görüşlerinde anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. 

Öğretmenlerin değerler eğitiminde en çok sorumluluk sahibi olmaya ilişkin 

etkinlikler düzenledikleri,  telkin, model olma, empati kurma ve değer aydınlatması 

yöntemlerini kullandıkları ancak değerler analizi ve ahlaki muhakeme gibi 

yöntemleri yeterince kullanmadıkları, en çok işbirliğine dayalı öğrenme ve yaratıcı 

drama yöntemlerini kullandıkları, gözlem, örnek olay yöntemi, tartışma yöntemi, 

soru cevap tekniği ve velilerle görüşme yöntemi yardımıyla öğrencilerin değerleri 

kazanıp kazanmadıklarını anladıklarını ve öğrencilerin değerleri kazanıp 

kazanmadıklarını en çok öğrencilerin davranışlarını gözlemleyerek anladıkları 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Aydın (2008) yardımseverlik ve sorumluluk odaklı karakter eğitim 

programının 7. sınıf öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeyine etkisini araştırmıştır. 

Uygulama 10 deney 10 kontrol olmak üzere toplam 20 öğrenci üzerinde 

yürütülmüştür. Deney grubunda yer alan öğrencilere 14 oturum yardımseverlik ve 

sorumluluk odaklı program uygulanmıştır. Araştırma sonuçları programın ilköğretim 

öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeyinin gelişmesinde etkili olduğunu göstermiştir.  
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 Demir (2008) adalet ve saygı içerikli karakter eğitimi programının 7. sınıf 

öğrencilerinin ahlaki düzeyi üzerindeki etkisinin incelendiği çalışmasını 20 öğrenci 

üzerinde yürütülmüştür. 10 öğrenci deney, 10 öğrenci de kontrol grubuna dahil 

edilmiştir. Çalışma haftada 2 oturum her oturum yaklaşık bir saat olmak üzere 

toplam 14 oturum sürmüştür. Araştırma bulguları karakter eğitimi programının 

öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeyinin gelişmesinde etkili olduğunu göstermiştir. 

Deveci ve Dal (2008) sosyal bilgiler programının değer kazandırma 

bakımından etkililiğine ilişkin öğretmen görüşlerini araştırmışlardır. Çalışma 4. ve 5. 

Sınıfları okutan 25 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerle yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin 

çoğunluğu Sosyal Bilgiler Programı değer kazandırmada etkili bulduklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca programdaki değerlerin kazandırılmasında aile ve çevre 

desteğinin öneminden bahsetmişlerdir. Okulda öğretilen değerlerin evde 

desteklenmediğinde uzun süreli davranış değişikliğine neden olmadığını 

belirtmişlerdir. Değer eğitiminde ise öykülerden, örnek olay ve dramadan 

yararlandıklarını ifade etmişlerdir.   

Kuş (2009) çalışmasında, ilköğretim programlarının, örtük programın ve aile, 

medya, sosyal çevre gibi okuldışı etmenlerin değerleri kazandırma bakımından 

etkililiğini öğretmenlerin ve sekizinci sınıf öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak 

incelemiştir. Araştırmaya, ilköğretim okullarındaki 155 öğretmen ve bu okullarda 

öğrenim gören 740 öğrenci katılmıştır. Araştırma bulguları; hem öğretmenlerin hem 

de öğrencilerin aile, medya ve sosyal çevre olarak belirlenen okul dışı etmenlerin 

değerlerin kazanılmasında en etkili faktör olarak düşündüklerini göstermiştir. Örtük 

programın özellikle kişisel-evrensel değerlerin kazandırılmasında resmi programın 

önüne geçtiği görülmüştür. Değer kazanılmasında öğrenciler için  örtük programın, 

öğretmenler için ise açık programın daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Tay ve Yıldırım (2009) araştırmalarında, ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf 

öğrenci velilerinin sosyal bilgiler dersinde kazandırılması amaçlanan değerler 

konusundaki görüşlerinin neler olduğunu tespit etmeye çalışmışlardır.  Araştırma 

verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Değer Eğitimi-I” ve “Değer Eğitimi-II” 
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anket formları ile elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre ilköğretim dördüncü ve 

beşinci sınıf öğrenci velileri öğretilmesi gerekli değerleri on dokuz farklı değer ile 

ifade etmişler, değerlerin öğretilme gerekçelerini başarılı olmak, toplumsallaşmak, 

demokratikleşmek, çocukların kendilerini geliştirmesi ve barış şeklinde 

belirtmişlerdir. Veliler değer eğitimi konusunda kendilerini ve okulları yeterli 

görmekte ve değer eğitiminin öncelikli olarak ailenin sonra da okulun işi olduğunu 

düşünmektedirler. Öğrenci velileri; vatanseverlik, dürüstlük, aile birliğine önem 

verme, sorumluluk ve çalışkanlık değerlerini öncelikli görmektedirler. 

 Yaşar ve Çengelci (2009) ilköğretimde değerler eğitimine ilişkin öğrenci 

velilerinin görüşlerini yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanarak araştırılmıştır. 

İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıfa devam eden öğrencilerin velileriyle görüşme 

yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre veliler değerler denildiğinde öncelikle sevgi 

ve saygıdan söz etmektedirler. Ayrıca veliler hoşgörü, anlayış, adalet ve paylaşım 

değerlerinden de bahsetmişlerdir. Değerler eğitiminde ailenin önemini vurgulamışlar 

ve değer eğitiminde ailenin model olması gerektiğini vurgulamışlardır. Çocuklara en 

çok sorumluluk ve özgüven kazandırmada zorlandıklarını belirtmişlerdir. Okulda 

değer eğitimi konusunda öğretmenlerin gerekeni yaptığını ancak değer eğitiminin 

okul dışı sosyal etkinliklerle de desteklenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Çocuklara değer kazandırmada okul-aile ve çevre işbirliğinin yeterli olmadığını 

değer eğitimi konusunda velilerinde birbirleri ile kaynaşmasını sağlayacak 

etkinliklere gereksinim olduğunu belirtmişlerdir  

İnci (2009), erken çocukluk dönemi öğrencilerinin değer yönelimlerini sosyo-

ekonomik düzey, yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre öğrenci görüşleri doğrultusunda 

ortaya koymak amacıyla bir çalışma gerçekleştirmiştir. Araştırma, 2008–2009 

eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu 6, 7 ve 8 yaş, 45 kız ve 45 

erkek öğrenci olmak üzere toplam 90 öğrenciden oluşmaktadır. Nitel araştırma 

biçiminde desenlenen bu araştırmada, veri toplama tekniği olarak görüşme 

kullanılmıştır. Elde edilen nitel veriler değerlendirildiğinde, tüm yaş, sosyo-

ekonomik düzey ve cinsiyetteki öğrencilerin güzelliklerle dolu bir dünya ve doğayla 

bütünlük içinde olmak, yardımsever olmak, kibar olmak, söz dinlemek, bağlılık 

duymak, sağlıklı olmak, zengin olmak, başarılı olmak, keyif, kendi hedeflerini 
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seçebilmek değerlerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk 

değer tipinde yer alan, Atatürk’e sevgi ve saygı duyar değerine, 6 ve 7 yaş, üst sosyo-

ekonomik düzey, kız ve erkek öğrencilerin sahip olduğu, ancak 8 yaş, üst sosyo-

ekonomik düzey, kız ve erkek öğrencilerin ise Atatürk’ün ilkeleri hayatına rehberlik 

eder değerine sahip oldukları belirlenmiştir. 

Aladağ (2009) ilköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde uygulanacak olan 

değer öğretim programının öğrencilerin “sorumluluk” değerini kazanma ve gösterme 

düzeyine etkisini incelediği çalışmada, ön test – son test kontrol gruplu deneme 

modeli kullanılmıştır.  Çalışmada deney grubuna, 8 hafta boyunca değer öğretimi 

yaklaşımlarına uygun olarak Sosyal Bilgiler dersi öğretimi yapılmış, kontrol 

grubunda ise var olan süreç gözlenmiştir. Araştırma sonuçları; deney grubu ve 

kontrol grubu öğrencilerin uygulama sonrası“sorumluluk” değerine ilişkin, 

Sorumluluk Ölçeği, Bilişsel Düzey Ölçeği ve Duyuşsal Düzey Ölçeğinden elde etmiş 

oldukları puanlar arasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. Cinsiyet 

değişkeni açısından, öğrencilerin Sorumluluk Ölçeği ve Bilişsel Düzey Ölçeği 

puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamış, ancak Duyuşsal Düzey Ölçeği son 

test puanları arasında deney grubunda kız öğrenciler lehine anlamlı fark 

bulunmuştur. Deney grubunda, ailenin sosyo ekonomik ve kültürel özellikleri 

değişkeni açısından, sadece öğrencilerin Sorumluk Ölçeği son test puanları ile anne 

eğitim düzeyi arasında ve Bilişsel Düzey Ölçeği son test puanları ile ailenin gelir 

durumu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Diğer değişkenler 

arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  Öğrenci, öğretmen ve aile görüşmeleri 

sonucunda ise değer öğretim programının deney grubu öğrencileri üzerinde olumlu 

bir etki yaptığını göstermektedir. 

Çengelci (2010) ilköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde değerler 

eğitiminin gerçekleştirilmesine ilişkin bir durum çalışması yapmıştır. Araştırma 

sonucunda öğretmenlerin değerler eğitiminde telkin yoluyla eğitim, soru-yanıt, değer 

belirginleştirme yaklaşımı ve örtük program yoluyla eğitimi kullandıkları 

belirlenmiştir. Öğretmenlerin değerleri kazandırırken yaşamdan örnekler verme, 

atasözleri ve deyimlerden yararlanma, model olma, örnek öğrencileri model 

gösterme, belirli gün ve haftalardan yararlanma, drama, güncel olaylardan 
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yararlanma, empati, benzetim, yakın çevreden yararlanma, diğer derslerden ve 

disiplinlerden yararlanma, aileden yararlanma, ödevlerden yararlanma, sivil toplum 

kuruluşları, dernek ve vakıfların çalışmalarını örnek gösterme, internetten 

yararlanma ve sınıf dışı etkinliklerden yararlanma gibi etkinliklere başvurduğu 

görülmüştür. Değerler eğitimini gerçekleştirmek için ders kitabı ve öğrenci çalışma 

kitabının tercih edildiği ve özelliklede ders kitabında ki fotoğraf, açıklama, metin ve 

etkinlikler ile sorulardan yararlanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Değerlendirme tekniği 

olarak ise gözlem, ödev kontrolü ve öz değerlendirme kullanıldığı belirtilmiştir. 

Öğretmenlerin değerler eğitimi yaklaşımlarını sistemli biçimde izlemediği, derslerde 

plansız biçimde yeri geldikçe verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler sosyal 

bilgiler dersinin değerler eğitiminde önemli olduğunu düşünmekte; ancak aile ve 

toplumun değerler eğitimini yeterince desteklememesi, medyanın olumsuz etkileri ve 

olumsuz arkadaşlardan kaynaklanan sorunlar ile özellikle sınıf dışı etkinliklerin 

yeterince gerçekleştirilememesinden kaynaklanan sorunların değerler eğitiminde 

başlıca sorunlar olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde 

değerler eğitimi ile ilgili olarak sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışmayı 

öğrendiklerini düşündüklerini, saygı, hoşgörü ve yardımseverlik değerlerini günlük 

yaşamlarına aktarmaya çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

         Öztürk Samur (2011) Değerler Eğitimi Programının anasınıfına devam eden 

altı yaş çocuklarının sosyal duygusal gelişimlerine etkisini incelemiştir. Araştırmanın 

çalışma grubunu, anasınıfına devam eden, altı yaş grubundaki 22 deney 22 kontrol 

grubu olmak üzere toplam 44 öğrenci oluşturmuştur. Deney ve kontrol gruplarının 

duyguları düzenleme, okul hazırbulunuşluğu, sosyal güven, toplam sosyal duygusal 

gelişim son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılaşma 

bulunmuştur. Aileye aitlik puanlarında anlamlı bir farklılaşma bulunamamıştır. Elde 

edilen sonuçlar doğrultusunda, değerler eğitimi programının çocukların sosyal 

duygusal gelişimlerini olumlu yönde desteklediği görülmüştür. 

 Uyanık Balat, Özdemir Beceren ve Adak Özdemir (2011) okulöncesi 5-6 yaş 

grubunda çocuğu alan ebeveynlerin çocuklarının hangi değerlere sahip olmalarını 

istedikleri ve bu değerlerin ev ortamında mı, okul ortamında mı öncelikli olarak 

verilmesine ilişkin görüşlerini almak amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Çalışma 80 



56 

 

ebeveyn üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, ebeveyneler çocuklarının 

sahip olmasını istedikleri evrensel değerleri sırasıyla dürüstlük, sorumluluk, saygı, 

mutluluk, adalet, merhamet ve güvenilirlik, iyi vatandaş olma ve barış şeklinde 

sıralamışlardır. Evde kazandırılmasını istedikleri değerler; saygılı olma, nazik ve 

dikkatli olmak, cana yakın iyi huylu olmak, kendine özenli ve sağlıklı olmak, 

özgüvenli olmak, başkalarına karşı duyarlı olmak şeklinde sıralamışlardır. Okulda 

kazandırılması istenen değerler ise, rekabetçi olmak, diğer çocuklarla işbirliği içinde 

çalışmak, toplumu geliştirmeye istekli olmak ve liderlik olarak sıralamışlardır. 

 Keskin ve arkadaşları (2012) çalışmalarında,  ilköğretim Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi öğretim programları içerisinde yer 

alan evrensel nitelikteki bazı değerlerin (hoşgörü, saygı, yardımseverlik, kültürel 

değerleri koruma ve geliştirme, doğruluk, dürüstlük ve özsaygı) 5. sınıf 

öğrencilerinin kazanım düzeylerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymak 

amaçlamışlardır. Araştırmaya konu olan değerlere ilişkin geliştirilen senaryolar 

öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen verilere göre, öğrencilerin 

araştırma kapsamında ele alınan değerlere yüksek seviyede sahip oldukları ve bu 

değerlerden en düşük düzeyde kazanılan değerin “dürüstlük”, en yüksek düzeyde 

kazanılan değerlerin ise “doğruluk” ve “özsaygı” olduğu görülmüştür. Cinsiyet 

değişkeni açısından değer kazanım düzeyleri incelendiğinde kazanım düzeyi en 

yüksek olan değerin kızlarda “doğruluk”, erkeklerde “saygı”, en düşük değer 

kızlarda “saygı” erkeklerde ise “özsaygı” değeri olduğu bulunmuştur.  Değer 

kazanım düzeyleri sosyo-ekonomik durum değişkeni açısından incelendiğinde, 

sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe “özsaygı” düzeyinin de yükseldiği, “saygı”ve 

“dürüstlük” düzeyinin azaldığı görülmüştür. Düşük gelirli ailelere sahip öğrencilerin 

“doğruluk”değer kazanımı orta ve yüksek gelirli ailelerin öğrencilerinden daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. 

Özen vd (2012) ilköğretim okulu öğrencilerinin okula, aileye ve sosyal çevreye 

ilişkin değer yargılarını belirlemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 

Araştırma sonuçlara göre birinci kademe öğrencilerinin değer yargılarının oluşmasında 

aile ve öğretmen belirleyiciyken; ikinci kademede arkadaş çevresi daha etkilidir. 

Dürüstlük, güven, paylaşımlar ve sevgi; okul, aile ve sosyal çevre için ortak değerlerdir. 
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Teşvik konusunda ailede babalar daha etkiliyken; okul müdürüne yönelik görüşler, 

şehirlere göre değişmektedir. Ayrıca öğrenciler genel olarak sosyal adaletten ve genel 

iyiden yanadır. 

Coşkun Keskin (2012) çalışmasında ilköğretim öğrencilerinin değerleri nasıl 

algılayıp gündelik hayata nasıl aktardıklarını araştırmıştır. Çalışma kapsamında, sosyal 

bilgiler dersinde verilen 12 değer (dürüstlük, saygı, sağlıklı olma, özdenetim, uzlaştırıcı 

olma, sorumluluk, sabır, adil olma, sevgi, özgüven, yardımseverlik, cesaret) seçilerek 

çocuklara bu değerlerle ilgili sorular sorulmuştur. Araştırma sonucunda; yardımlaşma, 

sağlıklı olma, sorumluluk değerlerinin öğrenciler tarafında doğru algılandığı, buna 

karşın, özgüven ve özdenetim değerlerinin anlamlandırılamadığı belirlenmiştir. 

Ünlüer (2012) ilköğretim 4.sınıfta okuyan öğrencilerin velilerinin Sosyal Bilgiler 

dersinde sorumluluk değerinin kazandırılmasına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 

planladığı çalışmasının verilerini nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları, öğrenci velilerinin 

büyük çoğunluğunun Sosyal Bilgiler dersinin sorumluluk değerini kazandırılmasında 

yeterli görmediğini göstermiştir.  Öğrenci velilerinin tamamına yakını öğrencilere 

kapasiteleri ölçüsünde sorumluluklar verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. 

Öğrenci velilerinin tamamına yakını çocuğunu öğretmenin verdiği görevleri yerine 

getirmesi konusunda sözlü uyardığını belirtmiştir. Öğrenci velilerinin büyük çoğunluğu,  

öğretmenin uyarılarını velinin dikkate alması gerektiğini belirtmiştir. Öğrenci velilerinin 

büyük çoğunluğu sorumluluk almada çevrenin etkisinin önemli olduğu yönünde görüş 

bildirmiştir. 

 

 2.9.2. Sosyal Becerilerle İlgili Yapılan Çalışmalar 

 

Atılgan (2001) okulöncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin sosyal beceri 

özellikleri farklı değiskenler açısından karşılaştırmıştır. Araştırma sonuçları; 

okulöncesi eğitim alan çocukların hem kişisel hem de sosyal beceri özelliklerinin 

daha üst düzeyde olduğu göstermiştir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre 

dahayüksek sosyal beceri özelliklerine sahip olduğu görülmüştür.  Anne öğrenimi, 

ilköğretim, ortaöğretim veya üniversite düzeyinde olan öğrencilerin, annesi herhangi 
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bir eğitim almamış öğrencilere göre daha olumlu sosyal beceri özellikleri 

sergilemişlerdir. Anneleri üniversite mezunu olan öğrenciler, ilköğretim ve 

ortaöğretim mezunu olanlara göre daha olumlu sosyal beceri özellikleri 

sergilemişlerdir. Baba öğrenim durumu üniversite düzeyinde olan öğrencilerin ise 

gruplar arasında en yüksek sosyal beceri puanlarına sahip olduğu görülmüştür. 

Cerrahoğlu (2002) sosyal beceri eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin öz 

kavramı düzeyine etkisini incelemiştir. Çalışma 2000-20001 eğitim öğretim yılında 

14 deney, 14 kontrol olmak üzere 28 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Deney grubuna 

10 hafta haftada 1 saat sosyal beceri eğitimi verilmiştir. Araştırma sonuçları 

öğrencilerin öz kavramı düzeylerine sosyal beceri eğitiminin olumlu etkisi olduğunu 

göstermiştir. Deney grubu öğrencilerinin öz kavramı toplam puanları ile kontrol 

grubundaki öğrencilerin öz kavram toplam puanları arasında anlamlı fark 

bulunmuştur. Öz kavram toplam puanları düşük ve yüksek olan deney grubu 

öğrencilerinin öntest ve son test puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. 

Cinsiyete göre öz kavramı toplam puanları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. 

Gülay (2004), araştırmasında, korunmaya muhtaç çocuklarla ve ailesinin 

yanında yasayan 6 yaş çocuklarının sosyal becerilerini incelemiştir. Arastırma, 57’si 

korunmaya muhtaç ve 57’si ailesi ile yasayan olmak üzere 114 çocuk üzerinde 

yürütülmüştür. Araştırma bulguları, çocukların soysal becerileri kullanma 

sıklıklarında, aile ile yaşama değişkeninin etkili olduğunu, cinsiyet değişkeninin ise 

etkili olmadığınıgöstermiştir. 

Avcıoğlu (2004) işbirlikçi öğrenme yöntemine dayalı olarak hazırlanan sosyal 

beceri öğretim programının, okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların 

dinleme becerileri, sözel açıklama becerileri ve kişilerarası becerileri öğrenmelerinde 

etkili olup olmadığı araştırmıştır.  Araştırma 2002-2003 öğretim yılında 4-6 yaş 

grubunda bulunan 14 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Geliştirilen öğretim planı 

gruba haftada 2 gün 40 dakikalık oturumlar şeklinde uygulanmıştır. Araştırma 

sonucunda, işbirlikçi öğrenme yöntemi doğrultusunda geliştirilmiş olan sosyal beceri 

öğretim programının, öğrencilerin hedef sosyal becerileri öğrenmelerinde etkili 

olduğu bulunmuştur  
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Acun Kapıkıran, Bora İvrendi ve Adak (2006) okul öncesi öğrencilerinin 

sosyal becerilerini bazı demografik değişkenler açısından incelemişlerdir.  

Öğrencilerin sosyal becerileri öğretmenlerin algılarına dayalı olarak belirlenmiştir. 

Araştırmaya 4-6 yaş grubu 196 kız ve 147 erkek çocuk dahil edilmiştir. Varyans 

analizi sonuçlarına göre, yaş değişkeninin sosyal beceriler üzerine etkisi 

incelendiğinde, 4 yaşındaki çocukların 5 yaşındaki çocuklardan daha çok beceri 

yetersizliği gösterdikleri görülmüştür. Cinsiyet değişkeninin etkisine bakıldığında, 

kız çocuklarının uyumbecerilerinin erkek çocuklarının uyum becerilerinden daha 

düşük olduğu saptanmıştır. Birlikte yaşanılan kişi değişkeninin etkisi incelendiğinde, 

anne-babalarıyla yaşayan çocuklarıniletişim becerilerinin yalnız anneleri ile yaşayan 

çocukların iletişim becerilerinden daha iyi olduğukaydedilmiştir. Okul öncesi 

kurumlarına devam etme süresi değişkenin sosyal beceriler üzerindeki etkisi 

incelendiğinde, okul öncesi kurumuna ikinci kez devam eden çocukların ilk kez 

devam edenlerden daha çok sosyal becerilere sahip oldukları kaydedilmiştir. 

Özabacı (2006) ebeveynlerin sahip olduğu değişik demografik özellikleri ile 

sosyal beceridüzeylerinin, çocukların sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

belirlemek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Araştırmada; sosyal beceri düzeylerini 

ölçmek amacıyla çocuklar için ayrı anne ve babalar içinayrı olmak üzere iki ayrı 

ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, çocukların sosyal 

beceri düzeyi ile ebeveynlerin sosyal beceri (kendini ifade etme, kendine güven, 

arkadaşlarca kabul görme, ailefertleri ve diğer bireyler tarafından kabul görme, 

sosyal bağımsızlık, destekleyici sosyal çevre) düzeyleri arasında anlamlı düzeyde bir 

ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Şahin (2006) ebeveyn eğitiminin üçüncü sınıf öğrencilerinin sosyal beceri 

düzeylerine etkisini araştırmıştır. Çalışmada iki deney (babanın dahil edildiği deney-

1 grubu ve babanın dahil edilmediği deney-2 grubu) ve bir kontrol grubu ele alınarak 

öntest, sontest, izleme testi ölçümlerinin kullanıldığı deneysel desen kullanılmıştır. 

Deney gruplarına araştırmacı tarafından 10 hafta ebeveyn eğitimi verilmiştir. Kontrol 

grubuna ise herhangi bir eğitim verilmemiştir. Araştırma sonucunda, babaların dahil 

olduğu ebeveyn eğitiminin çocukların özdenetimlerinde ve toplam sosyal 

becerilerinde anlamlı etki oluşturduğunu göstermiştir. Fakat bu etki izleme 

ölçümlerinde korunamamıştır. Babaların dahil olduğu grubun özdenetim ve 
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sorumluluk puanlarında ilerleme görülmüş ve bu etki izleme ölçümlerinde de 

korunmuştur. Babaların dahil olmadığı grubun ise özdenetim ve toplam sosyal beceri 

puanlarında ilerleme görülmüş ve bu etki izleme ölçümlerinde de korunmuştur.  

Ekinci Vural (2006), okulöncesi eğitim programlarındaki duyuşsal ve sosyal 

becerilere yönelik hedeflere uygun olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri 

programının çocuklarda sosyal becerinin gelişimine etkisini araştırmıştır. Araştırma 

sonucunda: Aile Katılımlı Sosyal Beceri Eğitimi Programı uygulanan grupta yer alan 

ailelerin Aile Katılım Ölçeğinden aldıkları son-test puanlarının kontrol grubunda yer 

alan ailelerin aynı ölçekten aldıkları son-test puanlarına göre anlamlı derecede artış 

gösterdiği görülmüştür. Aile Katılımlı Sosyal Beceri Eğitimi Programı uygulanan 

grupta yer alan çocukların Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin; Kişiler Arası 

İliskiler, Sözel Açıklama Becerileri, Dinleme Becerileri ve Kendini Kontrol Etme 

Becerileri alt ölçeklerinden aldıkları son-test puanların kontrol grubunda yeralan 

çocukların aynı ölçekten aldıkları son-test puanlarına göre anlamlı derecede artış 

gösterdiği görülmüştür. Aile Katılımlı Sosyal Beceri Eğitimi Programı uygulanan 

grupta yer alan çocukların Psikolojik Gözlem Formunun, Psikososyal Gelişim alt 

boyutundan aldıkları son-test puanlarının kontrol grubunda yer alan çocukların aynı 

ölçekten aldıkları son-test puanlarına göre anlamlı derecede artış göstermiştir. 

Yukay (2006) yaptığı çalışmada, okulöncesi dönemdeki çocukların 

kişilerarası lişkilerinigeliştirmeye yönelik hazırlanmış sosyal beceri eğitimi 

programının etkisini incelemiştir. Araştırma, öntest-sontest kontrollü deneme modeli 

kullanılarak yapılmıştır. Deneygrubu çocuklara toplam sekiz hafta, haftada üç gün 

kişilerarası ilişki kurma becerilerine yönelik eğitim verilmiştir. Araştırma bulguları, 

kişilerarası ilişki kurma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin, çocukların 

akran ilişkilerini geliştirmede etkili olduğunu göstermiştir. 

Seven (2006) araştırmasında, anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının 

sosyal beceri düzeyleri ile bağlanma durumları arasındaki ilişkiyi incelemeyi 

amaçlamıştır. Araştırmanın sonucunda, bağlanma güvenliğiyle sosyal beceriler ve 

sosyal becerilerin alt ölçekleri olan işbirliği, atılganlık ve öz-kontrol becerileri 

arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, 

anne ve babanın öğrenim durumu ile sosyal beceri düzeyi arasın da anlamlı fark 
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bulunmamıştır. Buna karşılık, sosyo-ekonomik düzeyle sosyal beceri düzeyi arasında 

anlamlı fark bulunmuştur. Diğer taraftan bağlanma ile cinsiyet arasında anlamlı fark 

bulunmazken, anne-baba öğrenimi ve sosyo-ekonomik düzey arasında anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca çocukların cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey 

değişkenlerine göre sosyal becerileri ve bağlanma durumları arasında anlamlı 

farklılıklar saptanmıştır. 

Çalışkan Çoban (2007) araştırmasında, bir grup sosyal beceri sorunu olan 

çocuk ve annelerine yönelik yapılan yaratıcı drama uygulamalarının çocukların 

sosyal beceri düzeylerinin gelişimine etkisini incelemistir. Araştırma sonucundan 

elde edilen bulgular şunlardır; öğrencilerin oyuna iliskin sosyometri puanları 

incelendiğinde, drama eğitiminden sonra deney grubunun puanlarında anlamlı bir 

farklılık görülürken, kontrol grubunun puanlarında anlamlı bir farklılık görülmediği 

saptanmıştır. Öğrencilerin derse ilişkin sosyometri puanları incelendiğinde, 

dramaeğitiminden sonra deney ve kontrol grubunun puanlarında anlamlı bir farklılık 

olmadığı bulunmuştur. Öğrencilerin, “öğretmen tercihli sosyal davranıs”, “akran 

tercihli sosyal davranış”, “okula uyum davranışı” puanları incelendiğinde, drama 

eğitiminden sonra deney grubunun puanlarında anlamlı bir farklılık görülürken, 

kontrol grubunun puanlarında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Eminoğlu (2007) çalışmasında dört-beş çocuklarının sosyal davranışları ile 

ebeveyn davranışları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmanın sonucunda 

çocukların Davranış Dereceleme Ölçeği’nin sosyal ilişkiler boyutunda elde ettikleri 

ortalamapuanlarında okul öncesi eğitim kurumuna devam süresine göre istatistiksel 

olarakanlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Annelerin davranışlarına ait bulgulara 

bakıldığında; Ebeveyn Kendi Davranışını Değerlendirme Ölçeği’nin boyutlarından 

elde ettikleri ortalama puanlarının arasındayaşlarına göre ayrıcalıklardan 

yoksunlaştırma boyutunda istatistiksel olarak anlamlıbir fark olduğu belirlenmiştir. 

Ebeveyn Kendi Davranışını Değerlendirme Ölçeği’nin boyutlarından elde ettikleri 

ortalama puanlarının arasında öğrenim düzeylerine göre ilgi ve şefkat gösterme 

veayrıcalıklardan yoksunlaştırma boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farkolduğu saptanmıştır. Babaların davranışlarına ait bulgulara bakıldığında; 

Ebeveyn Kendi Davranışını Değerlendirme Ölçeği’nin boyutlarından elde ettikleri 

ortalama puanlarının arasında yaşlarına göre amaçlara ulaşmada yardımcı olma, 
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tutarlı disiplin ve başarı için baskıboyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğu tespit edilmiştir Ebeveyn Kendi Davranışını Değerlendirme Ölçeği’nin 

boyutlarından elde ettikleri ortalama puanlarının arasında öğrenimdüzeylerine göre 

koruyuculuk boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.  

Çocukların sosyal davranışları ile ebeveyn davranışları arasındaki ilişkiye ait 

bulgulara bakıldığında; babaların Ebeveyn Kendi Davranışını Değerlendirme 

Ölçeği’ne ait standartların belirginliği boyutu ile çocukların Davranış Değerlendirme 

Ölçeği’ne ait sosyal ilişkiler boyutu puanları arasında aynı yönlü doğrusal bir ilişki 

bulunmuştur  

Mavi Dervişoğlu (2007) okul öncesi kurumlarına devam eden 6 yaş 

çocuklarının sosyal becerilerinin ve problem davranışlarını etkileyen faktörleri 

incelemiştir. Araştırmanın sonuçları söyle özetlenmiştir: Kız çocuklarının, erkek 

çocuklarına göre sosyal beceri bölümünden daha yüksek puan aldıkları, erkek 

çocuklarının ise problem davranışlarından aldıkları puanların kızlara oranla daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ailelerde bulunan çocuk sayısı artıkça, 

çocukların sosyal becerilerinin daha düşük olduğu problem davranışlarının ise daha 

çok görüldüğü belirlenmiştir. Daha önce okul öncesi eğitim almayan çocukların, 

daha önce okul öncesi eğitim alan çocuklara oranla sosyal becerilerinin daha düşük 

olduğu görülmüştür. Özel eğitim kurumlarında eğitim gören çocukların sosyal 

becerilerinin,  devlet okullarında eğitim gören çocuklara oranla daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Devlet okullarına devam eden çocuklarda problem davranışlarının özel 

okullarda eğitim görenlere oranla daha çok görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bireysel 

odaya sahip olan çocukların bireysel odası olmayanlara göre; sosyal becerilerinin 

daha yüksek olduğu problem davranışlarının daha az olduğu görülmüştür. Gelir 

seviyesi yükseldikçe sosyal becerilerinin yüksek olduğu problem davranışlarının 

daha düşük olduğu, gelir seviyesi düştükçe sosyal becerinin daha düşük olduğu 

problem davranışlarının daha çok görüldüğü bulunmuştur. Annelerinin eğitim 

seviyesi yüksek olan çocukların, annelerinin eğitim seviyesi düşük olan çocuklara 

oranla sosyal becerilerin daha çok yükseldiği görülmektedir. Babalarının eğitim 

seviyesi yüksek olan çocukların, babalarının eğitim seviyesi düşük olan çocuklara 

oranla sosyal becerilerin daha çok yükseldiği görülmektedir. Babaların eğitim 

seviyesi düştükçe problem davranışlarının daha çok görüldüğü görülmektedir. 
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Çocukların anne babalarının yaşları büyüdükçe sosyal becerinin arttığı, problem 

davranışlarının azaldığı görülmektedir. Anne – babanın yaşları küçüldükçe problem 

davranışlarının arttığı sosyal becerilerinin azaldığı görülmektedir. 

Kurt (2007) anasınıfına devam eden 5-6 yaş çocuklarının sosyal uyum ve 

becerilerine proje yaklaşımlı eğitim programlarının etkisini incelemiştir. Araştırma 

sonucunda, proje yaklaşımlı eğitim programlarının uygulandığı deney grubundaki 

çocukların sosyal uyum ve becerilerinde, Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği tüm alt 

faktörlerinde anlamlı bir faklılık olduğu bulunmuştur.  

Öztürk (2008)’ün okulöncesi eğitimin ilköğretim 1.ve 3. sınıf öğrencilerinin 

sosyal becerilerine etkisini incelediği çalışma 2007-2008 öğretim yılında 550 öğrenci 

üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda okulöncesi eğitimi alıp almama 

değişkeni ile ilgili olarak; okulöncesi eğitim alan 1. ve 3. Sınıf öğrencilerin Temel 

Sosyal Becerileri ve Bilişsel Becerileri alt ölçek puan ortalamaları anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuştur. Cinsiyet değişkeni ile ilgili olarak; 1. ve 3. Sınıf öğrencilerinde 

Temel Sosyal Becerileri ve Bilişsel Becerileri alt ölçek puan ortalamalarında 

farklılaşmaya yol açmadığı bulunmuştur. Kardeşe sahip olup olmama değişkeni ile 

ilgili olarak; 1.sınıf öğrencilerin Temel Sosyal Becerileri ve Bilişsel Becerileri alt 

ölçeklerinde kardeşi olamyanların puanı anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 3. 

Sınıf öğrencileinin ise Temel Sosyal Becerileri ve Bilişsel Becerileri alt ölçek puan 

ortalamalarında kardeşe sahip olup olmamanın anlamlı düzeyde farklılaşmaya yol 

açan önemli bir unsur olmadığı saptanmıştır. Okulöncesi eğitime devam etmeme, 

okulöncesi eğitime 1 yıl devam etme ile 2 yıl ve daha fazla devam etme değişkeni ile 

ilgili olarak ise Temel Sosyal Becerileri ve Bilişsel Becerileri alt ölçeklerinde 

okulöncesi eğitime 2 yıl devam edenlerin puanı anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur. 

Ece Bülbül (2008)  çalışmasında, 4 yaşçocuklarının sosyal becerilerini 

değerlendirerek, çocuklarin sosyal becerilerine etki eden değiskenleri incelemiştir. 

Araştırma sonuçları; kız çocukların erkek çocuklara göre işbirliği, kendini ifade 

etme/atılganlık, özdenetim alt ölçek ve sosyal beceri ölçeği toplam puanları daha 

yüksek çıkarken, erkek çocukların kızlara göre problem davranışlar ölçeği toplam 

puanı ve dışsallaştırılmış davranışlar alt ölçeği toplam puanları daha yüksek çıkmış, 
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içselleştirilmiş davranışlar alt ölçeği toplam puanında ise iki grup arasında anlamlı 

bir farklılık görülmemiştir. Kardeşi olan çocukların tek çocuk olanlara göre işbirliği, 

özdenetim alt ölçekleri toplam puanları ve sosyal beceri ölçeği toplam puanı daha 

yüksek çıkarken, kendini ifade etme/atılganlık alt ölçek toplam puaninda ise iki grup 

arasinda anlamlı bir farklılık görülmemistir. Tek çocuk olanların kardeşi olan 

çocuklara göre dışsallastırılmış davranışlar alt ölçeği ve problem davranışlar ölçeği 

toplam puanları daha yüksek çıkarken, içselleştirilmiş davranışlar alt ölçeği toplam 

puanında ise iki grup arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Okul öncesi eğitim 

alma süresi ile anne ve baba öğrenim düzeyleri değişkenlerine göre; hem sosyal 

beceri ölçeği hem de problem davranışlar ölçekleri ile alt ölçek toplam puanları 

açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.  

Koçyiğit ve Kayılı (2008)  Montessori yöntemi ile eğitim alan ve normal 

program ile eğitim alan anaokulu çocuklarının sosyal becerilerini karşılaştırmaya 

yönelik olarak bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırmanın katılımcıları, 2007–

2008 yıllarında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi İhsan Doğramacı 

Uygulama Anaokulunda eğitim gören 122 anaokulu öğrencisinden oluşmaktadır. 

Veri toplama aracı olarak Merrell (1994) tarafından geliştirilen "Anasınıfı ve 

Anaokulu Davranış Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, Montessori 

yöntemiyle eğitim alan anaokulu öğrencilerinin normal müfredata göre eğitim alan 

anasınıfı öğrencilerinden sosyal işbirliği, sosyal etkileşim ve sosyal bağımsızlık alt 

boyut puanlarında anlamlı düzeyde farklılık olduğu saptanmıştır. 

Elibol Gültekin (2008), 5 yaş çocuklarının sosyal becerilerini bazı değişkenler 

açısından değerlendirmiştir. Analizler sonucunda şu bulgular elde edilmiştir: Cinsiyet 

değişkenine bakıldığında; kız çocukların erkek çocuklara göre İşbirliği, Kendini 

İfade Etme/Atılganlık, Özdenetim Alt Ölçek ve Sosyal Beceri Ölçeği Toplam 

Puanları daha yüksek çıkarken, Problem Davranışlar Ölçeği Toplam Puanı ve Dışsal 

Davranışlar Alt Ölçeği Puanı erkek çocuklarında daha yüksek çıkmış, İçsel 

Davranışlar Alt Ölçeği Toplam Puanında ise iki grup arasında anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. Anne öğrenim durumu değişkenine bakıldığında; çocukların İşbirliği 

ve Kendini İfade Etme/Atılganlık Alt Ölçek Puanları annesi üniversite mezunu 
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olanlarda annesi üniversite mezunu olmayanlara göre daha yüksek çıkarken, 

Özdenetim Alt Ölçeği, Sosyal Beceri Ölçeği Toplam Puanı, Problem Davranışlar 

Ölçeği Toplam puanı, Dışsal ve İçsel Davranışlar Alt Ölçek Puanlarında anlamlı bir 

farklılık görülmemiştir. Baba öğrenim durumuna bakıldığında; çocukların İşbirliği ve 

Kendini İfade Etme/Atılganlık, Özdenetim Alt Ölçek Puanları,  Sosyal Beceri Ölçeği 

Toplam Puanı ve İçsel Davranışlar Alt Ölçeği Puanlarında, babası üniversite mezunu 

olanlarla babası üniversite mezunu olmayanlar arasında anlamlı bir farklılık 

görülmezken, Dışsal Davranışlar Alt Ölçeği ve Problem Davranışlar Ölçeği Toplam 

Puanı açısından, babası üniversite mezunu olmayanlar daha yüksek puanlar 

almışlardır. Okul öncesi eğitim alma süresi değişkenine bakıldığında; İşbirliği Alt 

Ölçeği Puanı, Kendini İfade Etme/Atılganlık Alt Ölçek Puanı, Sosyal Beceri Ölçeği 

Toplam Puanı, 1 yıldan az okul öncesi eğitim alanlarda 1-2 yıl eğitim alanlara göre 

daha düşükken, Özdenetim Alt Ölçek Puanı, Problem Davranışlar Ölçeği Toplam 

Puanı, Dışsal Davranışlar Alt Ölçeği Puanlarında anlamlı farklılık görülmemiştir. 2 

yıldan fazla okul öncesi eğitim alanlar, 1 yıldan az eğitim alanlara göre Kendini İfade 

Etme/Atılganlık Alt Ölçeği, Sosyal Beceri Toplam Puanı açısından daha yüksek 

puanlar almışlardır. 1-2 yıl okul öncesi eğitim alanlar, 1 yıldan az eğitim alanlara 

göre ve 2 yıldan fazla eğitim alanlar 1 yıldan az eğitim alanlara göre İçsel 

Davranışlar Puanı açısından daha düşük puanlar elde etmişlerdir. Kardeş sayısı 

değişkenine bakıldığında; İşbirliği, Kendini İfade Etme/Atılganlık, Özdenetim Alt 

Ölçek Puanları, Sosyal Beceri Ölçeği Toplam Puanı, Problem Davranışlar Ölçeği 

Toplam Puanı, İçsel ve Dışsal Davranışlar Alt Ölçeği Puanları açısından tek çocuk 

olanlarla kardeşi olanlar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

 Okur (2008) çocuklar için felsefe eğitim programının altı yaş grubu 

çocukların, atılganlık, işbirliği ve kendini kontrol sosyal becerileri üzerinde etkisini 

araştırmıştır. Atılganlık, işbirliği ve kendini kontrol sosyal becerilerinin 

kazandırılmasında çocuklar için Felsefe egitim programının etkisini ölçmek amacıyla 

program hazırlanmıştır. Deney ve kontrol grubuna 8 hafta boyunca 40’ar dakikalık 

10 oturum olarak egitim verilmistir. Kontrol grubuna atılganlık, isbirligi ve kendini 

kontrol sosyal becerilerine yönelik drama, hikaye anlatma gibi etkinlikler 

uygulanmıs; deney grubuna ise, isbirligi ve kendini kontrol sosyal becerilerine 
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yönelik sokratik konusmalar yoluyla kavramların sorgulanmasını amaçlayan 

Çocuklar İçin Felsefe Egitim Programı uygulanmıstır.  Deneysel çalısmadan elde 

edilen bulgulara bakıldığında, Çocuklar  İçin Felsefe Egitim Programı, sözü edilen 

sosyal beceriler üzerinde istatistikî olarak anlamlı bir fark yaratmıstır. Çocuklar İçin 

Felsefe Egitim programına katılan altı yaş grubu çocukların atılganlık, isbirliği ve 

kendini kontrol sosyal becerileri üzerinde Çocuklar İçin Felsefe Egitim Programı’nın 

etkili olduğu görülmüştür. Programın cinsiyete göre herhangi bir farklılık 

yaratmadığı tespit edilmiştir. 

Dereli (2008) Çocuklar için sosyal beceri eğitim programının 6 yaş 

çocuklarının sosyal problem çözme becerilerine etkisini incelemiştir. Araştırma 

sonucunda elde edilen bulgular; çocuklar için Sosyal Beceri Egitim Programının 

(ÇSBEP) deneme grubundaki çocukların sosyal problem çözme ve duyguları anlama 

becerilerinin gelisimine olumlu katkı sağlamıstır. Öğretmen gözlemine göre 

ÇSBEP’na katılan çocukların sosyal problem çözme becerilerinde ölçülen problem 

durumlarına ürettikleri çözümleri davranışsal açıdan da kazandıkları tespit edilmistir. 

Ayrıca cinsiyetin ve programın uygulama sıklığı ve süresinin deneme grubu 

çocukların sosyal problem çözme ve duyguları anlama becerileri puan 

ortalamalarında anlamlı bir farklılık olusturmadığı bulunmustur. 

Çimen (2009) Okul Öncesi Eğitimi Programı (36–72 aylık çocuklar için)’nda 

yer alan sosyal becerilerin öğretimine yönelik amaç ve kazanımların altı yaş grubu 

çocukların sosyal becerileri kazanmalarında etkili olup olmadığı incelenmiştir. 

Araştırmanın sonucunda Okul Öncesi Eğitimi Programı (36–72 aylık çocuklar 

için)’ndaki sosyal becerilere yönelik amaç ve kazamınlar doğrultusunda hazırlanan 

etkinliklerin okul öncesi eğitim alan çocukların sosyal becerileri öğrenmelerinde 

etkili olduğu bulunmuştur. Sosyal becerilerin uyum, çekingenlik ve iletişim alt 

boyutlarında çocukların öntest ve sontest puanları arasındaki farklılık anlamlı 

bulunmuştur. Sosyal beceri ölçeğinin öntest-sontest ortalamaları arasındaki 

farklılıkta sontest lehine bulunmuştur. Kız ve erkek çocukların sosyal beceri 

düzeyleri arasında ise anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
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Durualp (2009) anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının sosyal uyum ve 

becerilerinin incelenmesi, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun Oyun Temelli 

Sosyal Beceri Eğitimi Programı’nın geliştirilmesi ve çocukların sosyal uyum ve 

becerilerinde uygulanan eğitim programının etkili olup olmadığının belirlenmesi 

amacıyla bir araştırma planlamıştır. Deney grubundaki çocuklara okulöncesi eğitim 

programlarına ek olarak sekiz hafta süre ile haftada üç kez Oyun Temelli Sosyal 

Beceri Eğitimi Programı uygulanmıştır. Kontrol grubundaki çocuklar ise okullarında 

uygulanan okulöncesi eğitim programına devam etmişlerdir. Araştırma sonucunda 

deney ve kontrol grubundaki çocukların sosyal uyum ve beceri puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur. Kalıcılık testine göre Oyun Temelli 

Sosyal Beceri Eğitimi Programının Etkisinin devam ettiği görülmüştür. 

Günindi (2010) anasınıfına devam eden altı yaşçocuklarına uygulanan sosyal 

uyum beceri eğitimi programının çocukların sosyal uyum becerilerinin gelişimine 

etkisi incelenmiştir. Araştırmanın deney grubunda bulunan çocuklara sosyal uyum 

becerilerini geliştirmek amacıyla; 12 hafta süresince sosyal uyum beceri eğitim 

programı uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise var olan eğitim-öğretim süreci devam 

etmiştir. Bulgular incelendiğinde; deney grubunun sosyal uyum becerilerinde artış ve 

sosyal uyumsuzlukta ise azalış olduğu görülmüştür. Uygulama sonunda yapılan 

kalıcılık testinde deney grubunun sosyal uyum becerilerindeki artışın devam ettiği 

bulunmuştur. 

 Balçık ve Çiftçi-Tekinaslan (2010) otizm tanısı  almış  bir çocuğa okulöncesi 

kaynaştırma programında gereksinim duyduğu üç sosyal becerinin öğretilmesinde, 

sosyal öyküler temel alınarak hazırlanmış sosyal beceri öğretim programının etkili 

olup olmadığı incelenmiştir. Otizm tanısı almış, dört yaşındaki bir kız çocuğunun 

normal yaşıtlarıyla birlikte eğitim aldığı anaokulunda gereksinim duyduğu belirlenen 

“kendini tanıtma, yardım ya da bilgi isteme ve devam eden etkinliklere katılma” 

becerileri öğretilmiştir. Öğretim programında öğretilmesi hedeflenen her bir sosyal 

beceri için üç farklı durumu anlatan sosyal öyküler yazılmış, öykülere uygun 

resimler hazırlanmıştır. Araştırmaya katılan otizmli çocuğa hedeflenen sosyal 

beceriler sosyal öykülerle öğretilmiş, daha sonra kaynaştırma eğitimi aldığı 

anaokulundaki sınıfında bu becerileri kullanıp kullanmadığı yapılan gözlemlerle 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda, sosyal öyküler aracılığıyla yapılan sosyal 
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beceri öğretiminin etkili olduğu ve izleme verileri öğretilen becerilerin kalıcı 

olduğunu göstermiştir. 

Tagay vd (2010) çalışmalarında, sosyal beceri programının (Blocks) 

ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri üzerindeki etkisini 

incelemişlerdir. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, 15 haftalık sosyal beceri 

eğitimi verilen deney grubundakiilköğretim II. kademe öğrencilerinin sosyal beceri 

son-test puan dağılımları, eğitim verilmeyen kontrolgrubundaki öğrencilerin sosyal 

beceri son-test puan dağılımlarından anlamlı derecede yüksekbulunmuştur. Ayrıca bu 

sonucun altı hafta sonra yapılan değerlendirmede de sürdüğü görülmüştür. Bu bulgu, 

verilen sosyal beceri eğitiminin, ilköğretim II. kademe öğrencilerinin sosyal beceri 

düzeyleriüzerinde anlamlı derecede etkili olduğunu ve bu etkinin uzun dönemde de 

korunduğunu göstermiştir. 

Gülay (2011),  anne babaların kabul red boyutlarının 5-6 yaş çocuklarının 

sosyal beceri düzeyleri üzerindeki yordayıcı rolünün incelemiştir. 60 çocuk üzerinde 

yürütülen çalışmada veri toplama aracı olarak Ebeveyn Kabul Red Ölçeği ile Sosyal 

Beceri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda anne babaların okulöncesi dönem 

çocuklarına yönelik kabul-red düzeylerinin onların sosyal ilişkilerini etkileyebildiği 

ortaya çıkmıştır.   

 Kandır ve Orçan (2011) tarafından beş-altı yaş çocuklarının erken öğrenme 

becerileri ile sosyal uyum ve becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla bir 

çalışma yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Konya ili Selçuklu İlçesi Milli Eğitim 

Bakanlığı ilköğretim okulu anasınıflarına devam eden beş-altı yaşlarındaki 97 çocuk 

ve bu çocukların anne babaları oluşturmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular, 

çocukların erken öğrenme beceri puanları ile sosyal uyum ve beceri puanları arasında 

pozitif yönde ilişki olduğunu göstermiştir.  

Webster-Stratton, Reid ve Hammond (2001) tarafından Sosyal Beceri ve 

Problem Çözme Programına katılan 4-8 yaş çocuklarının saldırgan davranışlar 

sergileme durumlarındaki değişimi incelemek amacıyla bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya saldırgan davranışlar gösteren 99 çocuk dahil 

edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çocukların belirlenmesinde öğretmenlerin 
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görüşüne başvurulmuştur. Sosyal Beceri ve Problem Çözme Programı bir yıl 

boyunca uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, programa katılan çocukların; dışa 

yönelim problem davranışlarında azalma, okulda daha az saldırgan davranışlar 

sergileme, akranlarıyla daha fazla prososyal davranışlar sergileme ve zorluklarla başa 

çıkma becerilerinde olumlu yönde farklılık olduğu saptanmıştır. 

Lavasani, Afzali ve Afzali (2011) ilkokul birinci sınıfa giden kız öğrencilerin 

sosyal becerilerinde işbirlikçi öğrenmenin etkisini incelemişlerdir. Çalışmaya 37 

deney, 37 kontrol olmak üzere 74 öğrenci katılmıştır.  Araştırma modeli öntest son 

test kontrol gruplu modeldir. Araştırma sonucunda, deney grubunun sosyal beceri 

düzeyi kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. İşbirlikçi öğrenme 

yönteminin geleneksel yöntemlere göre öğrencilerin sosyal beceri düzeyinde oldukça 

etkili olduğu görülmüştür. 

Smith ve Wallace 2011 yılında, öğrenme güçlüğü, dikkat 

eksikliği/hiperaktivite bozukluğu olan çocukların sosyal becerilerini test etmek için 

çalışma yapmışlardır. Araştırma sonucunda, tek engeli olan çocukların sosyal beceri 

düzeylerinin birden fazla engele sahip çocuklara göre daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca ailenin çocuğun eğitimine katılımı sosyal beceriyi olumlu 

yönde etkilemiştir.  

Conner ve Fraser (2011) okulöncesi çocuklarda saldırgan davranışları 

azaltmak için ikili program uygulamışlardır. Birinci program çocuklara uygulanan 

sosyal  duygusal beceri eğitimidir. İkinci program ise grup tabanlı aile eğitimidir. Bu 

program çocuk gelişimi ve disiplini üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışma grubu suça 

meyilli mahallelerdeki 4 okuldan seçilen 14 çocuk ve ailesidir. Veriler ön test ve son 

test şeklinde toplanmıştır. Araştırma sonuçları, program sonucunda çocukların 

akademik başarısı ve sosyal yeterliliklerinde artış olduğunu, depresyon ve 

saldırganlık davranışlarında da azalma olduğunu göstermiştir. Aile programı 

sonucunda ise aile bağlarının daha geliştiği, çocuk bakımında iyileşme, iletişimde 

olumluya gidiş ve ailelerin çocuk gelişimi konusundaki beklentilerinde artış olduğu 

yönündedir. 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

 

 Bu bölümde araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları ile 

verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler üzerinde 

durulmuştur.  

 

3.1. ARAŞTIRMA MODELİ 

 

Araştırmada değerler eğitimi programına katılan annelerin çocukları ile 

değerler eğitimi programına katılmayan annelerin çocuklarının sosyal beceri 

düzeyleri arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla gerçek deneme modellerinden 

olan öntest-sontest ve izleme kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır.  

Ön test-son test kontrol gruplu desen, sosyal bilimlerde yaygın kullanılan karışık 

bir desendir. Öntest sontest izleme kontrol gruplu deneysel modelde, birinci faktör 

bağımsız işlem gruplarını (deney ve kontrol) gösterirken, diğer faktör bağımlı değişkene 

ilişkin farklı koşullardaki tekrarlı ölçümleri (ön-test, son-test ve izleme) göstermektedir 

(Büyüköztürk, 2001). Deneme modelli araştırmalarda mutlaka bir karşılaştırma vardır. 

Araştırmacının kontrolü altında bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni nasıl 

etkilediği görülmeye çalışılır. Deneysel modelde araştırmacı durumu değiştirebilir, 

kontrol altına alır ve durumu değiştirmesinin etkisini gözleyebilir (Karasar 1991). 

Araştırma deseni Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Araştırma Deseni 

Gruplar Ön-test İşlem Son-test İzleme 

testi 

Deney SSİS Aile 

Formu 

 Anne Değerler  

Eğitimi programı 

 

SSİS  

Aile  

Formu 

SSİS 

Aile 

Formu 

Kontrol SSİS Aile 

Formu 
 

 

 

    SSİS 

Aile                     

Formu 

 

SSİS= Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi (Social Skills Improvment System) 

 

Desende bağımlı değişken anasınıfına devam eden 5-6 yaş çocuklarının 

sosyal beceri düzeyleridir. Çocukların sosyal beceri  düzeylerine etkisi incelenen 

bağımsız değişken ise “Anne Değerler Eğitimi Programı” dır. Çalışmada deney 

grubuna seçilen çocukların annelerine değer eğitimi verilmiş ve anneleri aracılığıyla 

eğitim programı çocuklara uygulanmıştır. Kontrol grubundaki çocuklara 

öğretmenleri tarafından günlük eğitim programı uygulanmıştır.  

 Araştırma kapsamında birinci çalışmada ölçek uyarlamasına, ikinci aşamada 

ise Anne Değerler Eğitimi Programına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

 

3.2. VERİ TOPLAMA ARACI 

 

3.2.1. Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi (Social Skills Improvment System  

“SSİS” Parent Form) Aile Formu 

 

Araştırmada çocukların sosyal beceri ve problem davranışlarını belirlemek 

amacıyla Gresham ve Elliot (2008) tarafından geliştirilen Sosyal Beceri Geliştirme 

Sistemi (Social Skills Improvment System “SSİS” Parent Form) Aile Formu 

araştırmacı tarafından Türkçe’ye uyarlanarak kullanılmıştır. 

 

Araştırmada Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi (Social Skills Improvment 

System “SSİS”Parent Form) Aile Formu’nun kullanılmak istenmesinin amacı çok 



72 

 

tercih edilen güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olması, ayrıca annelere eğitim 

verileceği için ailelere yönelik bir ölçek olması ve Türkiye’de bu alanda ölçek 

bulunmamasıdır. Kültürler arası karşılaştırılmaların yapılmasına ve ülkemizde de 

ölçme aracının güvenilir ve geçerli bir şekilde kullanılabileceğine ilişkin bir 

bulgunun, ulusal ve uluslararası literatür açısından bir katkısının olabileceği 

düşünülmektedir.  

 

Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi (SSİS), 20 yılı aşkındır öğrencilerin sosyal 

davranışlarını değerlendirmek ve derecelendirmek amacıyla kullanılan Sosyal Beceri 

Dereceleme Sisteminin (SSRS)’in revizyondan geçirilmesi ile oluşturulmuştur. 

Standardizasyon çalışmaları 2006 Eylül-2007 Ocak ayları arasında 

gerçekleştirilmiştir. 3-18 yaş grubu 4700 çocuk üzerinden veriler toplanmıştır 

(Gresham ve Elliot, 2008). 

 

Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi (SSİS) Aile, Öğretmen ve Öğrenci olmak 

üzere 3 ölçekten oluşmaktadır. 3-18 yaş grubu çocuklarda kullanılmaktadır. Sosyal 

Beceri Geliştirme Sistemi (SSİS) Aile Ölçeği, iki ölçekten oluşmaktadır. Bunlardan 

birincisi sosyal beceriler ölçeği; iletişim, işbirliği, kendini ifade etme, sorumluluk, 

empati, grupla birlikte hareket etme, kendini kontrol etme gibi sosyal davranışları 

ölçmektedir ve 7 alt boyuttan oluşmaktadır. İkincisi ise problem davranışlar 

ölçeğidir. Dışadönüklük, zorbalık/saldırganlık, hiperaktivite/dikkatsizlik, 

içedönüklük ve otizm olmak üzere 5 alt boyutu vardır (Gresham ve Elliot, 2008). 

 

SSİS likert tipi bir ölçektir.  sıklık ve öneme dayanan iki tip ölçüm 

kullanılmaktadır. Formları dolduranlar tarafından yapılan sıklık ölçümleri, bir sosyal 

davranışın hangi sıklıkla (Hiçbir zaman, genellikle, nadiren ve her zaman) ortaya 

çıktığını açıklar. Önemölçümleri, öğretmenler, ebeveynler ve 7.sınıftan 12. sınıfa 

kadar olan çocuklartarafından doldurulur. Öğretmenler açısından önemlilik, sınıf 

başarısı için her bir davranışın önemini açıklar (Önemli değil, önemli veya çok 

önemli) (Gresham ve Elliot, 2008). 
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Toplam 79 maddeden oluşan ölçekte maddelerin toplamından bir toplam puan 

elde etmek mümkündür; sosyal beceri bölümünden alınan yüksek puanlar sosyal 

beceri düzeyinin yüksekliğine işaret etmektedir. Problem davranışlar bölümünden 

alınan puanlar düşük olması problem davranış düzeyinin azlığını ifade etmektedir.  

Ölçekten örnek maddeler: “Uygun ses tonunda konuşur” ve “Anlaşmazlık/çatışma 

durumlarında uzlaşma sağlar”, “İnsanlara ve eşyalara karşı saldırgandır” ve 

“Yalnız kalmayı tercih eder” şeklindedir (Gresham ve Elliot, 2008). 

 

3.2.2. Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi (Social Skills Improvement  

System “SSİS”Parent Form)Aile Formunun  Çeviri Çalışmaları 

 

Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi (Social Skills Improvement System“SSİS” 

Parent Form) Aile FormununTürkçe’ye uyarlanılıp kullanılabilmesi için gerekli 

izinler alınmıştır. Gerekli izinler alındıktan sonra, ölçek araştırmacı ve üç yabancı dil 

uzmanı tarafından birbirlerinden bağımsız bir biçimde bireysel olarak İngilizce’den 

Türkçe’ye çevrilmiştir. Türkçe’ye çevrilen maddeler araştırmacı ve her iki dile de 

hâkim olan iki öğretim üyesi tarafından incelenerek gerekli görülen değişiklikler 

yapılmıştır. Oluşturulan bu Türkçe çeviri, yine İngilizce dilinde uzman olan iki 

kişitarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Her iki çeviri bire bir 

karşılaştırılarakher bir maddenin eş değerliğine bakılmıştır. Türkçe ve İngilizce 

formları arasında farklılık olupolmadığı bulunmuştur. Son olarak araştırmacı 

tarafından önce İngilizce, sonrada Türkçe anlam karşılığı tekrar gözden geçirilerek 

gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Sosyal beceri konusunda çalışan uzmanlara 

inceletilerek verilen geri bildirimler doğrultusunda ölçek uygulanabilecek şekle 

getirilmiştir. Daha sonra ölçeğin aileler tarafından anlaşılabilirliğini sınamak üzere, 

ölçekler 20 kişiye uygulanmış, anlaşılmayan maddelerin işaretlenmesi istenmiştir.  

Ailelerden alınan geribildirimler sonucunda ölçek maddelerinin herhangi bir 

değişikliğe gerek duyulmadan rahatlıkla anlaşılabildiği gözlenmiştir.  
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3.2.3. Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi (Social Skills Improvement 

System “SSİS” Parent Form)Aile Formunun Türkçe Formu İçin 

Güvenirlik Çalışmaları 

 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kapsamında öncelikle İzmir ilinde 

yer alan farklı ilköğretim okullarının anasınıfına devam devam eden çocukların 

ailelerine 2011-2012 eğitim-öğretim bahar yarıyılında yılında ölçek uygulanmıştır. 

Uygulama için okulların anasınıflarına gidilerek çalışma öğretmenlere anlatılmış ve 

ailelere uygulamaları istenmiştir. Ölçek, 325çocuğun ailesine uygulanmıştır. Eksik 

doldurulduğu belirlenen 6 ölçek elenerek, kalan 319 ölçek üzerinde güvenirlik ve 

geçerlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 

Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi (Social Skills Improvement System SSİS 

Parent Form)Aile Formunungüvenirlik çalışmaları kapsamında iç tutarlılık ve test-

tekrar test yöntemi kullanılarak kararlılık katsayısı hesaplanmış, ayrıca madde 

toplam puan korelasyonları incelenmiştir. Söz konusu çalışmalar aşağıda verilmiştir: 

 

Ölçeğin güvenirliği ile ilgili olarak öncelikle iç tutarlılık katsayısı (Cronbach 

Alfa) hesaplanmıştır. Ayrıca maddelere ilişkin toplam puan korelasyonları da 

incelenmiştir. Bu amaçla ölçek 5-6 yaşında çocuğu olan toplam 319 aileye 

uygulanmıştır. Yapılan çalışmada sosyal beceriler ile ilgili elde edilen iç tutarlık 

katsayıları; iletişim .74, işbirliği .80, kendini ifade etme .71, sorumluluk .76, empati 

.77, grupla birlikte hareket etme .85 ve kendini kontrol etme .77 ve sosyal beceriler 

ölçeği veri setinin toplamı .94 olarak hesaplanmıştır. 

 

Yapılan çalışmada problem davranışlar ile ilgili elde edilen iç tutarlık 

katsayıları; dışadönüklük .79, içe dönüklük .65, otizm .76, hiperaktivite .64ve 

problem davranışlar ölçeği  veri setinin toplamı ise .94 olarak hesaplanmıştır.  

 

Güvenirliği saptamak için yapılan uygulamalardan diğeri ise testin tekrarı 

yöntemidir. Ölçeğin zaman içindeki kararlılığını belirlemek amacıyla, örneklemden 

tesadüfî yolla belirlenen 168 aileye iki hafta ara ile ölçek tekrar uygulanmıştır. Bu iki 
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uygulamaarasında hesaplanan Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı 

sosyal beceriler için; iletişim .98, işbirliği .97, kendini ifade etme .96, sorumluluk 

.96, empati .97, grupla birlikte hareket etme .98 ve kendini kontrol etme .96 olarak 

hesaplanmıştır.Bu iki uygulamaarasında hesaplanan Pearson momentler çarpımı 

korelasyon katsayısı problem davranışlar için dışadönüklük .99, içe dönüklük .93, 

otizm .98, hiperaktivite .98 olarak hesaplanmıştır.  Ölçeğin orjinal formu ile yapılan 

uygulamalarda bu değer sosyal beceriler için .84 ve problem davranışlar için .87 

olarak bulunmuştur (Gresham ve Elliot 2008). Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi 

(Social Skills Improvement System SSİS) Türkçe Aile Formunungüvenirliğiiçin 

yapılan çalışmada elde edilen değer uluslararası çalışmalarda elde edilen 

değerlerleparalellik göstermektedir veSosyal Beceri Geliştirme Sistemi (Social Skills 

Improvement System SSİS Parent Form)Türkçe Aile Formununbir kanıt oluşturduğu 

düşünülmektedir. 

 3.2.4. Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi (Social Skills Improvement 

System “SSİS” Parent Form) Aile Formunun Türkçe Formu 

İçin Geçerlik Çalışmaları 

 

Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi (Social Skills Improvement System SSİS 

Parent Form)Türkçe Aile Formunun ölçüt bağıntılı geçerliği için yordama 

(predictive) geçerliği çalışmaları yapılmıştır. Öğrenciler cinsiyet ve yaş değişkenleri 

açısından da karşılaştırılmışlardır. Yapılan analizler sonucunda literatüre benzer 

şekilde iletişim, kendini ifade etme, empati, sorumluluk ve  dışadönüklük düzeyinde 

kızların lehine  anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir (p<.05). Yaş değişkenine 

göre ise yine literatüre benzer şekilde işbirliği, sorumluluk, kendini kontrol puan 

ortalamaları yaşları büyük olan çocukların küçük olanlara göre anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu gözlenmiştir (p<.05). (Gresham ve Elliot 2008). Yapılan analizler 

sosyal beceri düzeyinin değerlendirilmesindeSosyal Beceri Geliştirme Sistemi 

(Social Skills Improvement System SSİS parent Form) Aile Formunun ölçüt bağıntılı 

geçerliğine dair kanıtlar sunmaktadır. 

 

Yapılan faktör analizi sonucu ortaya çıkan sosyal beceriler 7, problem 

davranışlar 5 faktörlü yapının örneklem verisine iyi uyum gösterip göstermediğini 



76 

 

anlamak amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Analizler için 

AMOS 16.0 paket programı kullanılmıştır. DFA sonucunda 79  maddeden oluşan 12 

(7 sosyal beceriler + 5 problem davranışlar)  faktörlü ölçeğin yapısına ilişkin olarak 

DFA sosyal beceriler için χ 2 =857.782 (sd=623, p <.001) ve problem davranışlar için 

χ 2 =536.742 (sd=316, p <.001) elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ki kare 

değerinin anlamsız olması beklenmektedir ancak bu değer örneklem büyüklüğüne 

oldukça duyarlıdır ve büyük örneklem gruplarında çoğunlukla anlamlı düzeyde 

çıkabilmektedir. Bu açıdan alternatif olarak elde edilen ki kare oranının serbestlik 

derecesine bölümünden elde edilen bir hesaplama önerilmektedir (Şimşek, 2007; 

Sümer, 2000). Yapılan çalışmada sosyal beceriler için bu oran (χ 2 /sd=1.377) ve 

peoblem davranışlar için (χ 2 /sd=1.699) olarak bulunmuştur. Bu oranın iki veya 

altında olması,  modelin iyi bir model olduğu, beş veya daha altında bir değer olması 

ise modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğunu gösterir (Antalyalı 

2005: Şimşek, 2007). Bu bakımdan elde edilen değer, modelin iyi bir model 

olduğuna ilişkin önemli bir kanıttır. Buna ek olarak GFI (Goodness of Fit Index), 

CFI (Comperative Fit Index), RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) 

ve SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) uyum indeksleri de 

hesaplanmıştır. Belirtilen uyum indekslerinin kabul edilebilirlikdüzeyleri farklı 

yazarlara göre değişiklik gösterse de, genel olarak GFI ve CFI’nin .90 ve üzeri 

olması, RMSEA’nın .08’in ve SRMR’nin .10 altında olması kabul edilebilir bir 

uyum iyiliğini ifade etmektedir (Hu ve Bentler, 1999, Şimşek, 2007). Yapılan 

çalışmada sosyal beceriler ile ilgili elde edilen değerler GFI=.90, CFI=.95, 

RMSEA=.034 ve SRMR=.051 olarak hesaplanmıştır. Problem davranışlar ile ilgili 

elde edilen değerler ise GFI=.90, CFI=.92, RMSEA=.047 ve SRMR=.049 olarak 

hesaplanmıştır. Bu sonuçlar 67 maddeden oluşan 11 faktörlü (sosyal beceriler 7 ve 

problem davranışlar 4 faktör)  Sosyal Beceri Dereceleme Sistemi Aile Ölçeğinin 

uygulandığı örnekleme uyum gösterdiğine ilişkin önemli kanıtlar sunmaktadır. 
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3.3. ANNE DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI ÇALIŞMA       

          GRUBUNUN OLUŞTURULMASI 

 

Bu araştırmanın çalışma grubu, Ayşe Melahat Erkin İlköğretim okulu 

anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocuklar ile annelerinden oluşmaktadır.  

Çalışma grubunun oluşturulması sürecinde öncelikli olarak çalışmanın yapılacağı 

okul belirlenmiştir. Okul yöneticileri ile görüşülerek çalışma planından 

bahsedilmiştir. Okul yönetimi ile uygun bir tarih belirlenerek annelere yönelik bir 

toplantı yapılmıştır. Toplantıda anne değerler eğitimi programı hakkında bilgi 

verilmiştir. Gönüllü annelerin sınıf öğretmenlerine isim yazdırmaları istenmiştir. 

Eğitim programına katılan ve 18 oturumu tamamlayan 24 anne ve çocuk deney 

grubuna, eğitim programına katılmayan anneler ve çocuklarından 24 anne ve çocuk 

kontrol grubuna dahil edilmiştir. 

Araştırmanın planlandığı gibi yürütülebilmesinde gerekli izin belgelerinin 

alınabilmesi için kurumlararası yazışmalar yapılarak, gerekli kurumlardan izinler 

alınmıştır.  

Çalışma grubuna dahil edilen çocukların ve ailelerinin bazı demografik 

özelliklerine ilişkin bilgilerin betimsel istatistiksel sonuçlarına Tablo 2-11 arasında 

yer verilmiştir. 

 

Tablo 2: Deney ve Kontrol Gruplarını Oluşturan Çocukların Cinsiyetlerine Göre 

Dağılımları 

 

Cinsiyet 

Deney Grubu 

       n                  %                                   

Kontrol Grubu 

        n                     %                                   

Kız 

Erkek 

13 

11 

54.2 

45.8 

12 

12 

50 

50 

Toplam  24 100 24 100 

 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmanın çalışma grubunu 48 çocuk 

oluşturmaktadır. Bu çocukların 24’ü deney grubunda 24’ ü  ise kontrol grubunda 

yer almaktadır. Deney grubundaki çocukların %54.2’si kız, %45.8’i erkek 



78 

 

çocuklardan, kontrol grubunu oluşturan çocukların da % %50’si kız, %50’si  

erkek çocuklardan oluşmaktadır. 

 

Tablo 3: Deney ve Kontrol Gruplarını Oluşturan Çocukların Yaşlara  Göre 

Dağılımları 

 

Yaş 

Deney Grubu 

       n                  %                                   

Kontrol Grubu 

        n                     %                                   

5yaş 

6yaş 

4 

20 

16.7 

83.3 

4 

20 

16.7 

83.3 

Toplam  24 100 24 100 

  

Tablo 3’e göre çocukların yaşlara göre dağılımı incelendiğine, hem deney 

hem de kontrol grubunun %16.7’ si beş yaş grubunda, %83.3’nün ise altı yaş 

grubunda yer aldığı görülmektedir. 

 

Tablo 4: Deney ve Kontrol Gruplarını Oluşturan Çocukların Anne Eğitim 

Durumlarına  Göre Dağılımları 

 

Anne Eğitim Durumu 

Deney Grubu 

       n                  %                                   

Kontrol Grubu 

        n                     %                                   

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

14 

2 

8 

58.3 

  8.3 

33.4 

12 

 1 

11 

       50 

 4.2 

45.8 

Toplam  24 100 24 100 

 

Tablo 4’de deney grubu çocukların annelerinin eğitim durumlarına göre 

dağılımları incelendiğinde; % 58.3’ nün ilkokul mezunu, % 8.3’nün ortaokul 

mezunu ve % 33.4’nün ise lise mezunu olduğu; kontrol grubundaki çocukların 

annelerinin eğitim durumları incelendiğinde ise % 50’sinin ilkokul mezunu, % 

4.2’sinin ortaokul mezunu, % 45.8’nin lise mezunu olduğu görülmektedir. 



79 

 

Tablo 5: Deney ve Kontrol Gruplarını Oluşturan Çocukların Baba Eğitim 

Durumlarına   Göre Dağılımları 

 

Baba Eğitim Durumu 

Deney Grubu 

       n                  %                                   

Kontrol Grubu 

        n                     %                                   

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

Yüksek Lisans 

9 

6 

5 

4 

37.5 

25.0 

20.8 

16.7 

11 

6 

4 

2 

1 

45.8 

25.0 

16.7 

8.3 

4.2 

Toplam  24 100 24 100 

 

Tablo 5’de deney grubu çocukların babalarının eğitim durumlarına göre 

dağılımları incelendiğinde; % 37.5’nin ilkokul mezunu, % 25’nin ortaokul 

mezunu, % 20.8’nin  lise mezunu ve % 16.7’sinin üniversite mezunu olduğu; 

kontrol grubundaki çocukların babalarının eğitim durumları incelendiğinde ise % 

45.8’ inin ilkokul mezunu, % 25’inin ortaokul mezunu, % 16.7’sinin lise mezunu, 

% 8.3’ünün üniversite ve % 4.2’sinin yüksek lisans mezunu olduğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 6: Deney ve Kontrol Gruplarını Oluşturan Çocukların Annelerinin 

Mesleklerine  Göre Dağılımları 

 

Anne Mesleği 

Deney Grubu 

       n                  %                                   

Kontrol Grubu 

        n                     %                                   

Ev hanımı 

İşçi 

Serbest Meslek 

23 

1 

95.8 

4.2 

18 

 3 

 4 

77 

9.3 

13.7 

Toplam  24 100 24 100 
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Tablo 6 incelendiğinde deney grubu çocukların annelerinin %95.8’ nin 

evhanımı, %4.2’sinin ise işçi olduğu; kontrol grubundaki çocukların annelerinin 

%77’sinin evhanımı, %9.3’ünün ise işçi ve %13.7’sinin de serbest meslek sahibi 

olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 7: Deney ve Kontrol Gruplarını Oluşturan Çocukların Babalarının 

Mesleklerine  Göre Dağılımları 

 

Baba Mesleği 

Deney Grubu 

       n                  %                                   

Kontrol Grubu 

        n                     %                                   

Çalışmıyor 

İşçi 

Memur 

Serbest Meslek 

Diğer (emekli) 

1 

9 

1 

12 

1 

4.2 

37.4 

4.2 

50 

4.2 

1 

5 

2 

13 

 3 

4.2 

20.8 

8.3 

12.5 

4.2 

Toplam  24 100 24 100 

 

Tablo 7 incelendiğinde, deney grubu çocukların babalarının 

%4.2’sininçalışmadığı, %37.4’ünün işçi, %4.2’sinin memur, %50’sinin serbest 

meslek ve %4.2’sinin de emekli olduğu; kontrol grubundaki çocukların 

babalarının %4.2’sininçalışmadığı, %20.8’inin işçi, %8.3’ünün memur, 

%12.5’inin serbest meslek ve %4.2’sinin de emekli olduğu görülmektedir. 
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Tablo 8: Deney ve Kontrol Gruplarını Oluşturan Çocukların Ailelerinin 

Ekonomik Durumuna   Göre Dağılımları 

Ekonomik Durum Deney Grubu 

       n                  %                                   

Kontrol Grubu 

        n                     %                                   

500-1000TL 

1001-1500TL 

1501-2000TL 

2001-2500TL 

9 

11 

3 

1 

37.5 

45.8 

12.5 

4.2 

 

9 

9 

4 

2 

37.5 

37.5 

16.7 

8.3 

Toplam  24 100 24 100 

 

Tablo 8’de çocukların ailelerinin ekonomik durumları incelendiğinde, deney 

grubu çocukların ailelerinin %37.5’inin 500-1000 TL, % 45.8’inin 1001-1500 TL, 

%12.5’nin 1501-2000 TL ve %4.2’inin 2001-2500 TL gelire sahip olduğu; kontrol 

grubu çocukların ailelerinin ise %37.5’inin 500-1000 TL, % 37.5’inin 1001-1500 

TL, %16.7’sinin 1501-2000 TL ve %8.3’ünün de 2001-2500 TL gelire sahip 

olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 9: Deney ve Kontrol Gruplarını Oluşturan Çocukların Aile Yapılarına  

Göre Dağılımları 

Aile Yapısı Deney Grubu 

       n                  %                                   

Kontrol Grubu 

        n                     % 

Geniş 

Çekirdek 

4 

20 

16.7 

83.3 

6 

18 

25 

75 

Toplam  24 100 24 100 

  

 Tablo 9’a göre, deney grubu çocuklarının %16.7’sinin geniş , %83.3’ünün de 

çekirdek aileye sahip olduğu, kontrol grubu çocukların ise %’5’inin geniş, %75’inin 

ise çekirdek aileye sahip olduğu görülmektedir. 
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Tablo 10: Deney ve Kontrol Gruplarını Oluşturan Ailelelerin Çocuk Sayılarına 

Göre Dağılımları 

Çocuk Sayısı Deney Grubu 

       n                  %                                   

Kontrol Grubu 

        n                     %                                   

Tek 

2 çocuk 

3 çocuk 

4 çocuk ve üzeri 

8 

12 

2 

2 

33.3 

50 

8.3 

8.3 

5 

14 

5 

20.8 

58.4 

20.8 

Toplam  24 100 24 100 

 

 

 

Tablo 10’a göre ailelerin çocuk sayıları incelendiğinde, deney grubu 

çocukların ailelerinin %33.3’ ünün tek, % 50’sinin iki , % 8.3’ünün üç ve , % 

8.3’ünün dört ve üzeri sayıda çocuğa sahip olduğu; kontrol grubu çocukların 

ailelerinin ise % 20.8’inin tek , % 58.4’ ünün iki ve , % 20.8’inin üç çocuğa 

sahip olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 11: Deney ve Kontrol Gruplarını Oluşturan Çocukların Doğum Sırasına 

Göre Dağılımları 

 

Doğum Sırası 

Deney Grubu 

       n                  %                                   

Kontrol Grubu 

        n                     %                                   

İlk 

Ortanca yada ortancalardan biri 

Son 

14 

4 

7 

58.5 

16.6 

24.9 

10 

4 

10 

41.7 

16.6 

41.7 

Toplam  24 100 24 100 

  

 Tablo 11 incelendiğinde deney grubu çocukların %58.5’inin ilk çocuk, %16.7’ 

sinin ortanca çocuk ve %24.9’unun da son çocuk olduğu; kontrol grubu çocukların ise 
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çocukların %41.7’sinin ilk çocuk, %16.7’ sinin ortanca çocuk ve %41.7’sinin de son 

çocuk olduğu görülmektedir. 

 

3.4. VERİLERİN TOPLANMASI 

Araştırmacı tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışmaları yapılan Sosyal Beceri 

Geliştirme Sistemi Aile Ölçeği Anne Değerler Eğitimi Programı öncesinde ve 

sonrasında deney ve kontrol gruplarındaki çocuklar için aileleri tarafından 

doldurulmuştur. 

 

3.5. ANNE DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI (ADEP)’ NIN  

HAZIRLANMASI 

 

Bu çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen “Anne Değerler Eğitimi 

Programı (ADEP)” kullanılmıştır. Anne Değerler Eğitimi Programı; 5-6 yaş grubu 

çocukların annelerine sorumluluk, dürüstlük, saygı, işbirliği (yardımlaşma), 

paylaşma değerlerini çocuklarına kazandırabilmelerine yardımcı olacak temel bilgi, 

beceri, yöntem ve teknikleri kazandırarak çocukların bu değerleri kazanması ve var 

olan bu değer düzeylerinin artırılmasını esas alan bir programdır.  

 

Programda çocukların sağlıklı değer geliştirebilmeleri, değerlere sahip birey 

olarak yaşama hazırlanmaları amacıyla anne eğitimi yoluyla çocukların değerleri 

kazanmaları varolan değer düzeylerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program 

annelere; çocuklarının tüm eğitim alanlarında olduğu gibi değer eğitimlerinde de 

sorumluluk alması gerektiğini fark ettirerek, değerlere sahip birey yetiştirmenin 

önemi ve değer eğitiminin nasıl gerçekleştirileceğini kavratarak, değer eğitimini 

gerçekleştirirken kullanılabilecek yöntem ve teknikleri öğreterek çocukların değer 

kazanım sürecine katkıda bulunmayı ( yardımcı olmayı) hedeflemektedir.  

 

Birinci aşamada; anne değerler eğitimi programının hazırlanabilmesi için 

öncelikle 5-6 yaş çocuklarının değer kazanımları ve bu yaş grubuna verilebilecek 
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değerler ile ilgili literatür taraması yapılarak programın kazanım ve göstergelerinin 

belirlenmesi için ön çalışmalar yapılmıştır.  

 

 

Anne Değerler Eğitimi  Programının Genel Amaçları  

 

Anne Değerler Eğitimi Programının (ADEP) genel amaçları şu şekilde 

belirlenmiştir: 

1. Anne Değerler Eğitimi Programının temel amacı çocukların değer 

kazanım sürecinde annenin rolünü arttırmak, 

2. Programa katılan anneleri, sorumluluk, dürüstlük, saygı, işbirliği 

(yardımlaşma), paylaşma değerlerinin çocukta gelişimi ve bu değerleri 

çocuklara kazandırmak için ailenin dikkat etmesi gereken noktalar 

konularında bilgilendirmek, 

3. Annelere çocuklarının sorumluluk, dürüstlük, saygı, işbirliği 

(yardımlaşma), paylaşma değerlerinin gelişimini destekleyecek 

etkinlikleri tanıtmak ve uygulama becerisi kazandırmak, 

4. Annelere verilen eğitim yoluyla çocukların değer kazanım sürecine 

yardımcı olmaktır. 

 

İkinci aşamada; değer eğitimi ve değerler eğitiminde ailenin yeri, sorumluluk, 

dürüstlük, saygı, işbirliği (yardımlaşma), paylaşma değerleri ve çocuklarda gelişimi, bu 

değerlerin kazanılmasını destekleyici etkinlikler, etkinlikleri uygulamada dikkat edilecek 

noktalar, annelerin evde çocuklarının değer kazanımlarını desteklemeye yönelik amaç ve 

göstergeleri hazırlanarak Anne Değerler Eğitimi Programı (ADEP) nın ikinci aşaması 

oluşturulmuştur. 

 

Üçüncü aşamada; amaç ve göstergeleri gerçekleştirmeye yardımcı olacak yöntem 

ve teknikler, etkinlikler, eğitim materyalleri ve kullanılacak kaynaklar belirlenmiştir. 
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Oturumlar Süresince Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikler  

 

 Anlatım Yöntemi:  

Anlatım yöntemi, daha çok belli bir konu ile ilgili bilgi aktarımı, belli bir 

konuya giriş ya da belli bir konuyu özetlemede kullanılır. Öğretmen merkezli, klasik 

bir öğretim yöntemidir (Saban 2004).  Programda anlatım yöntemi annelere konu ve 

etkinliklerle ilgili bilgi aktarırken, oturumların sonunda günün özetini yaparken 

kullanılmıştır. Anlatımların etkili olabilmesi için sade bir dil kullanımına dikkat 

edilmiştir. Ayrıca, görsel olarak annelerin dikkatini çekecek şekilde hazırlanan power 

point sunularından yararlanılmıştır. 

 

 Soru-Cevap Yöntemi: Soru cevap yöntemi, anlatma yönteminin sıkıcılığını 

gidermek için ve öğretimi daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek isteğine dayalı 

olarak geliştirilmiştir. Anlatma yönteminden sonra en çok kullanılan yöntemdir. Soru 

cevap yöntemi, cevap almak amacıyla soru sormak demektir. Öğretmenin bir konu 

ile ilgili öğrencilere bir takım sorular sorması ve bu sorulara aldığı cevapları 

eleştirerek öğretim yapmasıdır (Tan ve Erdoğan, 2004). Bu yöntem öğrencilere 

düşünme ve konuşma alışkanlıkları kazandırma bakımından oldukça önemlidir ve 

her dersin öğretiminde kullanılır (Demirel, 2003). 

Konu ve etkinlikler anlatılırken anlaşılırlığını ortaya koymak amacıyla 

annelere zaman zaman sorular yöneltilmiştir. Alınan cevaplar doğrultusunda konu ve 

etkinlik anlatımına devam edilmiştir. Anneler de soru sorması yönünde teşvik 

edilmiştir. 

 

 Tartışma: Herhangi bir grubun, bir başkasının yönetimi altında belli bir 

düzen içinde hepsini ilgilendiren sorular üzerinde ve belli bir amaca dönük karşılıklı 

görüşmelerdir. Sınıflarda çok kullanılan yöntemdir. Öğrencilerin ilgisini uyandırır, 

anlayışlarını değerlendirme, gerçekleri kavrama, eleştirel düşünme becerilerini 

geliştirir (Tan ve Erdoğan, 2004). 

Oturumlarda daha çok oturum konusu ile ilgili annelerin ön bilgilerini ve hali 

hazırdaki bilgilerini harekete geçirmek, konuların ve etkinliklerin anneler tarafından 
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nasıl anlaşıldığını görmek, konuyu özetlemek amacıyla çember tartışma yöntemi 

kullanılmıştır.  

 

 Örnek Olay Yöntemi: Gerçek hayattan alınmış veya karşılaşılması olası 

problemin sınıf ortamında derinlemesine çalışılmasıdır. Bu yöntem öğrencilerin 

derse olan ilgilerini uyandırır (Erciyeş, 2007). Amacı, öğrencilerin karar verme, 

seçme ve sonuca ulaşma ile ilgili yaşantı geçirmesini sağlamaktır (Tan ve Erdoğan 

2004). 

Değerlerle ilgili örnek olaylar sınıf ortamına getirilerek annelerin düşünmesi 

ve tartışması için uygun ortam oluşturulmuştur. 

 

 Gösterip-Yaptırma Yöntemi: Sözlerin ve sözcüklerin yetersiz kaldığı 

durumlarda, yani öğrenciye ne yapılacağını söylemenin eksik kaldığı ve nasıl 

yapılacağını göstermenin gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Konuyla ilgili 

bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için uygulama yapılma aşamasında kullanılır 

(Erciyeş, 2007). 

 Annelerle çalışılırken özellikle etkinliklerde çocuklarına yönergeleri nasıl 

verecekleri, ses tonlarını nasıl kullanmaları gerektiği, hazırlanan materyalleri nasıl 

kullanacakları vb. ile ilgili ayrıntılar önce eğitimci tarafında annelere gösterilmiş, 

sonra da onların uygulaması istenmiştir. 

 

 Drama : Drama yoluyla öğrenme ve öğretim, bir fikir, durum, olay nesne 

ya da kişinin canlandırması, dramatize edilmesidir. Temelinde yaparak yaşayarak 

öğrenme vardır (Tuğrul, 2003). Öğrencilerin problem çözme ve iletişim kurma 

becerilerini geliştirir. Drama yönteminin biçimsel ve doğal darama olmak üzere iki 

türü vardır. Doğal drama oyunlarında oyuncular kendilerini dilediği gibi ifade etme 

özgürlüğüne sahiptir. Biçimsel drama tekniğinde ise, daha çok yetişkin öğrencilere 

dönüktür,  duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade etme olanağı sağlar 

(Demirel, 2003) 

Programdaki etkinliklerin canlandırılmasında bazı anneler çocuk bazı 

annelerde anne rolünü canlandırmışlardır. Evdeki uygulamalarda ise eğitimci 

öğretmen rolünü üstlenmişlerdir. 
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 Beyin Fırtınası : Bir gruba ait öğrencilerin, açık fikirli olarak, bir konu, olay 

veya problem durumu hakkında düşünmelerini ve mantıklı olup olmadığı endişesine 

kapılmadan olabildiğince çok sayıda fikir üretmelerini istemek olarak tanımlanabilir. 

Bu yöntemin amacı, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini uygulamaya 

dökmeleridir. Küçük ve büyük gruplar halinde uygulanabilir (Saban, 2004). 

Oturumlar esnasında değerlerle ilgili neler yapılabileceği, uygulamada nelerin 

kullanılabileceği ve uygulamanın başarılı olabilmesi için nelere dikkat edilmesi vb 

konularda annelerin fikir üretmeleri istenmiştir. Annelerin söyledikleri tahtaya 

yazılarak, değerlendirilmiştir.  

  

 Eğitim Uygulamalarında Kullanılan Materyaller 

 

Anne Değerler Eğitimi Programında ele alınan konularla  (dürüstlük, 

sorumluluk, saygı, işbirliği, paylaşma) ilgili hazırlanan birkaç sayfadan oluşan notlar 

evde ailelerin okumaları için oturum sonlarında annelere verilmiştir (Ek 5). 

 

Programda hikaye kitapları, hikaye anlatımında kullanılan kuklalar, hikaye 

kartları, oyunlarda kullanılacak materyaller, sanat etkinliğinde kullanılacak boyama 

sayfaları, doğru yanlış kartları, meslek kartları, eğitici Cd’ler vb. kullanılmıştır. 

Programda kullanılan materyallerin bir kısmı annelerle birlikte, bir kısmı ise eğitimci 

tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

Oturumlar Süresince Ele Alınan ve Annelerin Çocukları ile Birlikte 

Gerçekleştirdikleri Etkinlikler  

 

 Türkçe Etkinliği: Türkçe etkinliği kapsamında programda ,tekerleme 

söyleme, parmak oyunu oynama, sohbet etme, resimli kitap okuma, etkileşimli ve 

paylaşımlı okuma, taklit oyunlarına yer verilmiştir.  

 Fen  Etkinliği: Fen etkinliği olarak programda deney ele alınmıştır. 
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 Oyun Etkinliği: Programda, oyun etkinliği olarak, bireysel ve aile ile 

birlikte oynanabilecek grup oyunlarına yer verilmiştir.  

 Sanat Etkinliği: Sanat etkinliği olarak programda boyama, resim yapma, 

kesme- yapıştırma, katlama çalışmaları kullanılmıştır. 

 Drama Etkinliği: Drama etkinliği olarak rol oynama etkinliği ele 

alınmıştır. 

 Müzik Etkinliği: Programda müzik etkinliği kapsamında şarkı söyleme ve 

dinleme etkinliği ele alınmıştır. 

 Matematik Etkinliği; Matemetik etkinliği olarak grafik hazırlama çalışması 

yapılmıştır. 

 

Dördüncü aşamada ise; belirlenen amaç ve göstergeleri, hazırlanan 

etkinlikler ve eğitim durumları 9 haftalık süreci 18 oturumu kapsayacak biçimde 

yeniden gözden geçirilerek uzman görüşleri almak üzere son biçimi verilmiştir. Daha 

sonra programın amaca uygunluğu, anlaşılırlığı, açıklığı açısından değerlendirilmek, 

gerekli görülen durumlarda etkinliklerin çıkartılması, eklenmesi, düzeltilmesi, 

değiştirilmesi ile ilgili görüşleri almak üzere program geliştirme uzmanı, çocuk 

gelişimi uzmanı, programla ilgili görüşlerini belirtmeleri istenmiş ve uzman görüşleri 

(n=4) doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak programa son şekli verilerek 

uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

 

3.6. ARAŞTIRMA SÜRECİ 

 

Araştırmaya 2012 yılının Mart ayında başlanmıştır. İlk aşamada anne değerler 

eğitimi programının geliştirilmesi için gerekli alanyazın taraması yapılmış ve annelerin 

5-6 yaş çocuklarına değer kazandırmalarına yardımcı olacak anneler için değerler eğitimi 

programı hazırlanmıştır.  

 

5-6 yaşçocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerini değerlendirebilmek amacı ile 

gerekli olan ölçme aracı araştırılmış ve yurtdışı araştırmalar doğrultusunda bu yaş 

gruplarına uygun M.Gresham ve Stephen N. Elliot (2008) tarafından geliştirilen Sosyal 

Beceri Geliştirme Sistemi (Social Skills Improvement System SSİS) ne ulaşılmış. 
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Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi (Social Skills Improvement System SSİS Parent 

Form) Aile Formu’nun 5-6 yaş çocukları için Türkçeye uyarlama çalışması ve geçerlik 

güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır.  

 

Araştırmanın uygulamasına geçmeden önce araştırmanın yürütüleceği okulda 

çalışmanın yapılabilmesi için ilgili yerlerden izin alınmıştır. İzinler alındıktan sonra, 

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılının Güz döneminde programın uygulanması 

gerçekleştirilmiştir.  

 

3.7. DEĞERLER EĞITİMİ PROGRAMI (ADEP)’ NIN UYGULANMASI 

 

Deney grubuna dahil edilen çocukların annelerine  12 Kasım2012-07 Aralık 2013 

tarihleri arasında “Anne Değerler Eğitimi Programı” araştırmacı tarafından uygulanmıştır. 

Eğitim programı uygulamaları 18 oturum,  haftada iki gün olacak biçimde gerçekleştirilmiştir. 

Bir günlük eğitim 120-150 dakika sürmüştür. Bu süre zarfında kontrol grubunda yer alan 

çocukların annelerine herhangi bir eğitim verilmemiştir. Uygulamalar Pazartesi ve perşembe 

günlerinde yapılmıştır. Sabah grubundaki annelere sabah 10.00-12.30 saatleri arasında, 

öğleden sonraki grupta yer alan annelere 13.10- 15.40 saatleri arasında eğitim verilmiştir. 

Eğitime başlamadan önce annelere eğitim programlarına geliş ve gidişlerinin aksamaması için 

gerekli açıklamalar yapılmıştır.  

 

Eğitim uygulamaları okul yönetiminin uygun gördüğü ve uygulama saatlerinde ders 

olmayan sınıflarda gerçekleştirilmiştir. Uygulamalardan önce eğitimci, herhangi bir 

aksaklığın oluşmaması için hazırlıklarını tam olarak yaparak gelmeye çalışılmıştır.   

 

Değerlerle ilgili öncelikle kuramsal anlatımlara yer verilmiştir. Anlatımlar esnasında 

annelerin görüşleri alınmış, zaman zaman tartışmalara katılmaları için teşvik edilmeye 

çalışılmıştır. Anlatımların annelerin ilgisini çekmesi için slayltlar hazırlanmış, konu ile ilgili 

hikayeler okunmuş, örnek olaylar anlatılmıştır. Teorik olarak anlatılan değerlerle ilgili eve 

notlar başlığı altında hazırlanan notlar annelere verilerek evdeki diğer bireylerle özellikle 

baba ile paylaşılması istenmiştir. Kuramsal anlatımdan sonra her bir değer için evde yapılacak 

etkinlikler annelere anlatılmış, sınıfiçinde uygulamaları yapılmıştır. Ayrıca etkinlikte 
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kullanılacak materyaller sınıf içinde hazırlanmış ve nasıl kullanılacağı ile ilgili uygulamalar 

da yapılmıştır. Her oturumun başında bir önceki uygulama ile ilgili annelerin görüşü alınmış, 

uygulamada yaşadıklarını grup ile paylaşmaları istenmiştir. Her oturumun sonunda ise gün ile 

ilgili duygu düşünce paylaşımı yapılmış, anlaşılmayan noktalar tekrarlanmıştır. 

 

Uygulamalar sırasında, annelerin izni ile etkinliklerle ilgili fotoğraf ve video çekimleri 

yapılmıştır.  

 

3.8. VERİLERİN ANALİZİ 

 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde ne tür yöntemlerin kullanılması 

gerektiğine karar vermek amacıyla deney ve kontrol gruplarının Sosyal Beceri 

Geliştirme Sistemi (Social Skills Improvement SSİS Parent Form) Aile Formundan 

elde ettikleri değerlerin parametrik testlerin temel varsayımlarını karşılayıp 

karşılamadığı sorgulanmıştır. Bu amaçla öncelikli olarak deney ve kontrol 

gruplarındaki öğrencilerin aynı evreni temsil edip etmediklerini test etmek amacıyla 

varyansların homojenliğini gösteren Levene testi sonuçları incelenmiştir. Buna göre, 

iletişim (p=.932, p>.05), işbirliği (p=435, p>.01), kendini ifade etme (p=423, p>.01), 

sorumluluk (p=347, p>.01), empati (p=339, p>.01), grupla birlikte hareket etme 

(p=692, p>.05), kendini kontrol (p=852, p>.05), dışadönüklük (p=639, p>.05), 

içedönüklük (p=002, p>.001), otizm (p=035, p>.001) ve hiperaktivite (p=067,  

p>.001) değişkenleri açısından varyansların homojen olduğu gözlenmiştir.  

 

Dağılımın normal olup olmadığını gözlemlemek amacıyla deney ve kontrol 

gruplarının her iki ölçeğin ön-testinden aldıkları puanlara ilişkin çarpıklık 

(skewness) katsayıları incelenmiştir. Bu değerlerin +1.5’dan büyük, -1.5’dan küçük 

olmaması normal dağılım için önemli bir göstergedir (Skowron ve Friedlander 

1998).Yapılan incelemede bu değerlerin -1.41 ile +1.50 değerler arasında olduğu, 

yani normal dağılım gösterdiği gözlenmiştir.   
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Elde edilen veriler doğrultusunda, parametrik testlerin kullanılabileceğine 

karar verilmiştir. Deneysel işlemin etkililiğini ortaya koyabilmek amacıyla toplanan 

veriler, bu araştırmada kullanılmış olan karışık araştırma desenine (split-plot) uygun 

bir şekilde, deneysel uygulama bağımsız değişken, son-test puanları bağımlı 

değişken ve ön-test puanları ortak değişken (covariate) alınarak kovaryans analizi 

(ANCOVA) ile analiz edilmiştir. Son-test ve izleme testi arasındaki fark ise 

eşleştirilmiş gruplar t testi ile analiz edilmiştir.   
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 

 

Bu bölümde, araştırmada ele alınan amaçlar ve denenceleri test etmek üzere 

yapılan istatistiksel analizlere ve bu analizlerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

 

Öncelikle deney ve kontrol grubunda yer alan çocukların Anne Değerler 

Eğitimi Programı öncesi (öntest) ve sonrası (sontest) Sosyal Beceri Geliştirme 

Sistemi Aile Formu (Social Skills Improvment System “SSİS” Parent Form) sosyal 

beceri bölümü alt ölçeklerinden (iletişim, işbirliği, kendini ifade etme, sorumluluk 

empati, grupla birlikte hareket etme ve kendini kontrol etme) aldıkları puanların 

aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. İkinci olarak deney ve 

kontrol grubundaki çocukların sosyal beceri bölümü alt ölçeklerinden (iletişim, 

işbirliği, kendini ifade etme, sorumluluk empati,  grupla birlikte hareket etme ve 

kendini kontrol etme) almış oldukları öntest ve sontest puan ortalamaları arasında 

gözlenen farkın anlamlı olup olmadığı, başka bir söyleyişle uygulanan Anne 

Değerler Eğitimi Programı’nın etkili olup olmadığının anlaşılması amacıyla tek 

yönlü kovaryans analizi uygulanmıştır. Son olarak Anne Değerler Eğitimi 

Programı’nın kalıcılığını test etmek için 4 hafta sonradeney grubu çocuklarına 

kalıcılık ölçümü yapılmış ve son test puanları ile arasında farklılık olup olmadığı 

eşleştirilmiş gruplar t testi ile karşılaştırılmıştır. 

 

Sosyal beceriler; iletişim, işbirliği, kendini ifade etme, sorumluluk, empati, 

grupla birlikte hareket etme ve kendini kontrol etme olmak üzere 7 alt denence 

biçiminde test edilmiştir. Sosyal becerilere ait bulgulara Tablo 12- Tablo 32 arasında 

yer verilmiştir. 

 

 Araştırmanın ilk denencesi, “Anne Değerler Eğitimi Programının 

uygulandığı deney grubundaki çocukların iletişim puan ortalamaları programın 

uygulanmadığı kontrol grubundaki çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir” 
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şeklinde ifade edilmiştir. Araştırmanın bu denencesi test edilmeden önce deney ve 

kontrol gruplarında yer alan çocukların iletişim puanların aritmetik ortalamaları ve 

standart sapmaları hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 12’de verilmiştir. 

 

Tablo 12: Deney ve Kontrol Gruplarının İletişim  Öntest-Sontest Puanlarının 

Aritmetik Ortalamala ve Standart Sapmaları 

 Deney (n=24)  Kontrol (n=24) 

X  S  X  S 

İletişim (öntest) 12.46 2.62  12.50 2.73 

 (sontest) 13.80 2.47  12.68 2.68 

 

Tablo 12 incelendiğinde, deney grubunun iletişim öntest puan ortalaması 

12.46 iken, bu değer deneysel işlem sonrasında 13.80’e yükselmiştir. Kontrol 

grubunun öntest puan ortalaması 12.50, sontest puan ortalaması ise 12.68 olarak 

bulunmuştur. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin iletişim ile ilgili almış 

oldukları öntest ve sontest puanlarının ortalamaları arasında gözlenen farkın anlamlı 

olup olmadığı, yani uygulanan programın etkili olup olmadığının anlaşılması 

amacıyla tek yönlü kovaryans analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 13’te verilmiştir.   

 

Tablo 13: Deney ve Kontrol Gruplarının İletişim Öntest ve Sontest Puanlarına 

İlişkin Kovaryans Analizi (ANCOVA) Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı SD Kareler Ortalaması F    p 

Öntest 229.682 1 229.682 136.698     .000 

Grup 16.140 1 16.140  9.606     .003 

Hata 75.610 45 1.680   

Toplam 8721.000 47    

  

 Tablo 13’e göre, iletişim öntest puanları ortak değişken (covariate) olarak 

kontrol altına alındığında, Anne Değerler Eğitimi Programı çocukların iletişim 
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puanlarını arttırmada etkili olmuştur [F (1-45)= 9.6, p=.003 < .01]. Buna göre, 

yukarıda bahsedilen denence desteklenmektedir. Araştırmanın ikinci denencesi olan 

“Deney grubundaki çocukların iletişim sontest/izleme testi kalıcılık puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur.” ifadesinin sınanmasına ilişkin 

eşleştirilmiş gruplar t testi sonuçları Tablo 14’de verilmiştir. 

 

Tablo 14: Deney Grubunun İletişim Sontest Puanları ile İzleme Testi Puanları 

Arasındaki Farka İlişkin Eşleştirilmiş Gruplar t-testi Sonuçları 

Deney Grubu N X  S Sd T P 

Sontest 24 13.79 2.47  

23 

 

2.15 

 

.043 İzleme testi 24 13.46 2.62 

 

 Tablo 14 incelendiğinde, deney grubunda yer alan çocukların iletişim sontest 

puanları ile izleme testi puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir (p>.01). Deney grubundaki öğrencilerin iletişim sontest puanları 

ortalaması 13.79iken 4 hafta sonraki izleme testi ortalaması ise 13.46olarak 

ölçülmüştür. Bu sonuçlar “Deney grubundaki çocukların iletişim sontest/izleme testi 

kalıcılık puan ortalamalrı arasında anlamlı düzeyde fark yoktur.” denencesini 

desteklememektedir.  

 Araştırmanın üçüncü denencesi, “Anne Değerler Eğitimi Programının 

uygulandığı deney grubundaki çocukların işbirliği puan ortalamaları programın 

uygulanmadığı kontrol grubundaki çocuklardan anlamlı düzeyde 

yüksektir”şeklinde ifade edilmiştir. Araştırmanın bu denencesi test edilmeden önce 

deney ve kontrol gruplarında yer alan çocukların iletişim puanların aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 15’de verilmiştir. 
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Tablo 15: Deney ve Kontrol Gruplarının İşbirliği  Öntest-Sontest Puanlarının 

Aritmetik Ortalamala ve Standart Sapmaları 

 Deney (n=24)  Kontrol (n=24) 

X  S  X  S 

İşbirliği (öntest) 11.42 2.00  12.67 2.60 

 (sontest) 13.38 2.30  12.83 2.62 

 

Tablo 15 incelendiğinde, deney grubunun işbirliği  öntest puan ortalaması 

11.42 iken, bu değer deneysel işlem sonrasında 13.38’e yükselmiştir. Kontrol 

grubunun öntest puan ortalaması 12.67, sontest puan ortalaması ise 12.83 olarak 

bulunmuştur. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin işbirliği ile ilgili almış 

oldukları öntest ve sontest puanlarının ortalamaları arasında gözlenen farkın anlamlı 

olup olmadığı, yani uygulanan programın etkili olup olmadığının anlaşılması 

amacıyla tek yönlü kovaryans analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 16’da 

verilmiştir.   

 

Tablo 16: Deney ve Kontrol Gruplarının İşbirliği Öntest ve Sontest Puanlarına 

İlişkin Kovaryans Analizi (ANCOVA) Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı SD Kareler Ortalaması F p 

Öntest 168.235 1 168.235 68.37 .000 

Grup 27.596 1 27.596 11.216 .002 

Hata 110.724 45 2.461   

Toplam 8525.000 48    

  

 Tablo 16 incelendiğinde, işbirliği öntest puanları ortak değişken (covariate) 

olarak kontrol altına alındığında, yapılan deneysel uygulama katılımcıların işbirliği 

yapma becerisini arttırmada etkili olmuştur [F (1-45)= 11.21, p=.002 < .01]. Buna 

göre, yukarıdaki denence desteklenmektedir. Araştırmanın dördüncü denencesi 

olan“Deney grubundaki çocukların  işbirliği sontest/izleme testi kalıcılık puan 
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ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur.” ifadesinin sınanmasına ilişkin 

eşleştirilmiş gruplar t testi sonuçları Tablo 17’de verilmiştir. 

 

Tablo 17: Deney Grubunun İşbirliği Sontest Puanları ile İzleme Testi Puanları 

Arasındaki Farka İlişkin Eşleştirilmiş Gruplar t-testi Sonuçları 

Deney Grubu N X  S Sd T p 

Sontest 24 13.37 2.29  

23 

 

.000 

 

1.000 İzleme testi 24 13.37 2.39 

 

 Tablo 17 incelendiğinde, deney grubunda yer alan öğrencilerin işbirliği 

sontest puanları ile izleme testi puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir (p>.01). Deney grubundaki öğrencilerin işbirliği sontest puanları 

ortalaması 13.37iken 4 hafta sonraki izleme testi ortalaması ise 13.37olarak 

ölçülmüştür. Bu sonuçlar “Deney grubundaki çocukların  işbirliği sontest/izleme 

testi kalıcılık puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur” denencesini 

desteklemektedir.  

  Araştırmanın beşinci denencesi, “Anne Değerler Eğitimi Programının 

uygulandığı deney grubundaki çocukların kendini ifade etme puan ortalamaları 

programın uygulanmadığı kontrol grubundaki çocuklardan anlamlı düzeyde 

yüksektir”şeklinde ifade edilmiştir. Araştırmanın bu denencesi test edilmeden önce 

deney ve kontrol gruplarında yer alan çocukların iletişim puanların aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 18’de verilmiştir. 
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Tablo 18: Deney ve Kontrol Gruplarının Kendini İfade Etme Öntest-Sontest 

Puanlarının Aritmetik Ortalamala ve Standart Sapmaları 

 Deney (n=24)  Kontrol (n=24) 

X  S  X  S 

K.İfade 

Etme  

(öntest) 9.71 2.87  11.29 2.18 

 (sontest) 11.38 2.30  10.96 2.05 

 

Tablo18 incelendiğinde, deney grubunun kendini ifade etme öntest puan 

ortalaması 9.71 iken, bu değer deneysel işlem sonrasında 11.38’e yükselmiştir. 

Kontrol grubunun öntest puan ortalaması 11.29, sontest puan ortalaması ise 10.96’a 

düşmüştür. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin iletişim ile ilgili  almış 

oldukları öntest ve sontest puanlarının ortalamaları arasında gözlenen farkın anlamlı 

olup olmadığı, yani uygulanan programın etkili olup olmadığının anlaşılması 

amacıyla tek yönlü kovaryans analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 19’da 

verilmiştir.   

 

Tablo 19: Deney ve Kontrol Gruplarının Kendini İfade Etme Becerileri Öntest ve 

Sontest Puanlarına İlişkin Kovaryans Analizi (ANCOVA) Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı SD Kareler Ortalaması F p 

Öntest 102.699 1 102.699 39.880 .000 

Grup 19.755 1 19.755 7.671 .008 

Hata 115.884 45 2.575   

Toplam 6206.000 48    

 

 Tablo 19’a göre, kendini ifade etme becerileri öntest puanları ortak değişken 

(covariate) olarak kontrol altına alındığında, yapılan deneysel uygulama 

katılımcıların kendini ifade etme puanını arttırmada etkili olmuştur [F (1-45)= 7.67, 

p=.008 < .01]. Buna göre, yukarıda bahsedilen denence desteklenmektedir. 

Araştırmanın altıncı denencesi olan“Deney grubundaki çocukların kendini ifade 
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etme sontest/izleme testi kalıcılık puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark 

yoktur ” ifadesinin sınanmasına ilişkin eşleştirilmiş gruplar t testi sonuçları Tablo 

20’de verilmiştir. 

 

Tablo 20: Deney Grubunun Kendini ifade etme Sontest Puanları ile İzleme Testi 

Puanları Arasındaki Farka İlişkin Eşleştirilmiş Gruplar t-testi Sonuçları 

Deney Grubu N X  S Sd T p 

Sontest 24 11.37 2.30  

23 

 

1.07 

 

.30 İzleme testi 24 11.21 2.41 

 

 Tablo 20 incelendiğinde, deney grubunda yer alan öğrencilerin kendini ifade 

etme sontest puanları ile izleme testi puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir (p>.01). Deney grubundaki öğrencilerin iletişim sontest puanları 

ortalaması 11.37iken 4 hafta sonraki izleme testi ortalaması ise 11.21olarak 

ölçülmüştür. Bu sonuçlar“Deney grubundaki çocukların kendini ifade etme 

sontest/izleme testi kalıcılık puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark 

yoktur”denencesini desteklemektedir.  

 

 Araştırmanın yedinci denencesi, “Anne Değerler Eğitimi Programının 

uygulandığı deney grubundaki çocukların sorumluluk puan ortalamaları 

programın uygulanmadığı kontrol grubundaki çocuklardan anlamlı düzeyde 

yüksektir”şeklinde ifade edilmiştir. Araştırmanın bu denencesi test edilmeden önce 

deney ve kontrol gruplarında yer alan çocukların iletişim puanların aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 21’de verilmiştir. 
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Tablo 21: Deney ve Kontrol Gruplarının Sorumluluk Öntest-Sontest Puanlarının 

Aritmetik Ortalamala ve Standart Sapmaları 

 Deney (n=24)  Kontrol (n=24) 

X  S  X  S 

Sorumluluk (öntest) 8.75 2.86  11.29 2.18 

 (sontest) 10.37 2.04  10.08 1.95 

 

Tablo 3 incelendiğinde, deney grubunun sorumluluk öntest puan ortalaması 

8.75 iken, bu değer deneysel işlem sonrasında 10.37’e yükselmiştir. Kontrol 

grubunun öntest puan ortalaması 11.29, sontest puan ortalaması ise 10.08’e 

düşmüştür. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin sorumluluk ile ilgili  almış 

oldukları öntest ve sontest puanlarının ortalamaları arasında gözlenen farkın anlamlı 

olup olmadığı, yani uygulanan programın etkili olup olmadığının anlaşılması 

amacıyla tek yönlü kovaryans analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 22’de 

verilmiştir.   

 

Tablo 22: Deney ve Kontrol Gruplarının Sorumluluk Öntest ve Sontest Puanlarına 

İlişkin Kovaryans Analizi (ANCOVA) Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı SD Kareler Ortalaması F p 

Öntest 69.388 1 69.388 27.373 .000 

Grup 21.971 1 21.971 8.668 .005 

Hata 114.070 45 2.535   

Toplam 5207.000 48    

  

 Tablo 22 incelendiğinde, sorumluluk alma becerileri öntest puanları ortak 

değişken (covariate) olarak kontrol altına alındığında, yapılan deneysel uygulama 

katılımcıların sorumluluk alma becerisini arttırmada etkili olmuştur [F (1- 45)= 8.67, 

p=.005 < .01]. Buna göre, yukarıda bahsedilen denence desteklenmektedir. 

Araştırmanın sekizinci denecesi olan “Deney grubundaki çocukların sorumluluk 

sontest/izleme testi kalıcılık puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark 
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yoktur” ifadesinin sınanmasına ilişkin eşleştirilmiş gruplar t testi sonuçları Tablo 

23’de verilmiştir.  

 

Tablo 23: Deney Grubunun Sorumluluk Sontest Puanları ile İzleme Testi Puanları 

Arasındaki Farka İlişkin Eşleştirilmiş Gruplar t-testi Sonuçları 

Deney Grubu N X  S Sd T p 

Sontest 24 10.38 2.039  

23 

 

-.42 

 

.68 İzleme testi 24 10.46 2.064 

 

 Tablo 23 incelendiğinde, deney grubunda yer alan öğrencilerin sorumluluk 

sontest puanları ile izleme testi puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir (p>.01). Deney grubundaki ögrencilerin iletişim sontest puanları 

ortalaması 10.38iken 4 hafta sonraki izleme testi ortalaması ise 10.46olarak 

ölçülmüştür. Bu sonuçlar “Deney grubundaki çocukların sorumluluk sontest/izleme 

testi kalıcılık puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur”denencesini 

desteklemektedir.  

Araştırmanın dokuzuncu denencesi, “Anne Değerler Eğitimi Programının 

uygulandığı deney grubundaki çocukların empati puan ortalamaları programın 

uygulanmadığı kontrol grubundaki çocuklardan anlamlı düzeyde yüksektir” 

şeklinde ifade edilmiştir. Araştırmanın bu denencesi test edilmeden önce deney ve 

kontrol gruplarında yer alan çocukların iletişim puanların aritmetik ortalamaları ve 

standart sapmaları hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 24’de verilmiştir. 

 

Tablo 24: Deney ve Kontrol Gruplarının Empati Öntest-Sontest Puanlarının 

Aritmetik Ortalamala ve Standart Sapmaları 

 Deney (n=24)  Kontrol (n=24) 

X  S  X  S 

Empati (öntest) 9.83 2.53  9.04 2.12 

 (sontest) 11.29 2.20  9.54 2.52 
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Tablo 24 incelendiğinde, deney grubunun empati öntest puan ortalaması 9.83 

iken, bu değer deneysel işlem sonrasında 11.29’a yükselmiştir. Kontrol grubunun 

öntest puan ortalaması 9.04, sontest puan ortalaması ise 9.54 olarak bulunmuştur.  

Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin sorumluluk ile ilgili almış oldukları öntest 

ve sontest puanlarının ortalamaları arasında gözlenen farkın anlamlı olup olmadığı, 

yani uygulanan programın etkili olup olmadığının anlaşılması amacıyla tek yönlü 

kovaryans analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 25’te verilmiştir.   

 

Tablo 25: Deney ve Kontrol Gruplarının Empati Öntest ve Sontest Puanlarına İlişkin 

Kovaryans Analizi (ANCOVA) Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı SD Kareler Ortalaması F p 

Öntest 113.605 1 113.605 35.672 .000 

Grup 17.244 1 17.244 5.415 .001 

Hata 143.312 45 3.185   

Toplam 5502.000 48    

  

 Tablo 25 incelendiğinde, empati öntest puanları ortak değişken (covariate) 

olarak kontrol altına alındığında, yapılan deneysel uygulama çocukların empati 

puanlarını  arttırmada etkili olduğu görülmüştür. [F (1-45)= 5.41, p=.001 >.01]. Buna 

göre, yukarıda bahsedilen denence desteklenmektedir. Araştırmanın onuncu denecesi 

olan “Deney grubundaki çocukların empati sontest/izleme testi kalıcılık puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur” ifadesinin sınanmasına ilişkin 

eşleştirilmiş gruplar t testi sonuçları Tablo 26’daverilmiştir.   

 

Tablo 26: Deney Grubunun Empati Sontest Puanları ile İzleme Testi Puanları 

Arasındaki Farka İlişkin Eşleştirilmiş Gruplar t-testi Sonuçları 

Deney Grubu N X  S Sd T P 

Sontest 24 11.29 2.20  

23 

 

.44 

 

.664 İzleme testi 24 11.21 2.25 
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Tablo 26 incelendiğinde, deney grubunda yer alan öğrencilerin empati sontest 

puanları ile izleme testi puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir (p>.05). Deney grubundaki ögrencilerin empati sontest puanları 

ortalaması 11.29 iken 4 hafta sonraki izleme testi ortalaması ise 11.21olarak 

ölçülmüştür. Bu sonuçlar “Deney grubundaki çocukların empati sontest/izleme testi 

kalıcılık puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur” denencesini 

desteklemektedir.  

 

Araştırmanın onbirinci denencesi, “Anne Değerler Eğitimi Programının 

uygulandığı deney grubundaki çocukların grupla birlikte hareket etme puan 

ortalamaları programın uygulanmadığı kontrol grubundaki çocuklardan anlamlı 

düzeyde yüksektir” şeklinde ifade edilmiştir. Araştırmanın bu denencesi test 

edilmeden önce deney ve kontrol gruplarında yer alan çocukların iletişim puanların 

aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 27’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 27: Deney ve Kontrol Gruplarının Grupla Birlikte Hareket Etme   Öntest-

Sontest Puanlarının Aritmetik Ortalamala ve Standart Sapmaları 

 Deney (n=24)  Kontrol (n=24) 

X  S  X  S 

GBHEtme (öntest) 14.58 3.45  15.76 3.44 

 (sontest) 16.29 3.92  15.63 3.52 

 

Tablo 27 incelendiğinde, deney grubunun grupla birlikte hareket etme öntest 

puan ortalaması 14.58 iken, bu değer deneysel işlem sonrasında 16.29’s yükselmiştir. 

Kontrol grubunun öntest puan ortalaması 15.76, sontest puan ortalaması ise 15.63 

olarak bulunmuştur.  Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin grupla birlikte 

hareket etme ile ilgili almış oldukları öntest ve sontest puanlarının ortalamaları 

arasında gözlenen farkın anlamlı olup olmadığı, yani uygulanan programın etkili 
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olup olmadığının anlaşılması amacıyla tek yönlü kovaryans analizi uygulanmış ve 

sonuçlar Tablo 28’de verilmiştir.   

 

Tablo 28: Deney ve Kontrol Gruplarının Grupla Birlikte Hareket Etme Öntest ve 

Sontest Puanlarına İlişkin Kovaryans Analizi (ANCOVA) Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı SD Kareler Ortalaması F p 

Öntest 484.835 1 484.835 141.905 .000 

Grup 36.327 1 36.327 10.632 .002 

Hata 153.748 45 3.417   

Toplam 12868.000 48    

  

 Tablo 28 incelendiğinde, grupla birlikte hareket etme öntest puanları ortak 

değişken (covariate) olarak kontrol altına alındığında, yapılan deneysel uygulama 

katılımcıların grupla birlikte hareket etme puanını arttırmada etkili olmuştur [F (1-45)= 

10.63, p=.002 < .01]. Buna göre, yukarıda bahsedilen denence desteklenmektedir. 

Araştırmanın onikinci denecesi olan “Deney grubundaki çocukların grupla birlikte 

hareket etme sontest/izleme testi kalıcılık puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde fark yoktur” ifadesinin sınanmasına ilişkin eşleştirilmiş gruplar t testi 

sonuçları  Tablo 29’daverilmiştir.   

 

Tablo 29: Deney Grubunun Grupla Birlikte Hareket Etme Sontest Puanları ile 

İzleme Testi Puanları Arasındaki Farka İlişkin Eşleştirilmiş Gruplar t-testi Sonuçları 

Deney Grubu N X  S Sd T P 

Sontest 16 16.29 3.92  

23 

 

1.23 

 

.233 İzleme testi 16 16.08 3.55 

 

Tablo 29 incelendiğinde, deney grubunda yer alan öğrencilerin grupla birlikte 

hareket etme  sontest puanları ile izleme testi puanları arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmektedir (p>.01). Deney grubundaki çocukların grupla birlikte hareket 

etme  sontest puanları ortalaması 16.29 iken 4 hafta sonraki izleme testi ortalaması 
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ise 16.08 olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlar “Deney grubundaki çocukların grupla 

birlikte hareket etme sontest/izleme testi kalıcılık puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde fark yoktur” denencesini desteklemektedir.  

 

Araştırmanın onüçüncü denencesi, “Anne Değerler Eğitimi Programının 

uygulandığı deney grubundaki çocukların kendini kontrol etme puan ortalamaları 

programın uygulanmadığı kontrol grubundaki çocuklardan anlamlı düzeyde 

yüksektir” şeklinde ifade edilmiştir. Araştırmanın bu denencesi test edilmeden önce 

deney ve kontrol gruplarında yer alan çocukların iletişim puanların aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 30’da verilmiştir. 

 

Tablo 30: Deney ve Kontrol Gruplarının Kendini Kontrol Etme   Öntest-Sontest 

Puanlarının Aritmetik Ortalamala ve Standart Sapmaları 

 Deney (n=24)  Kontrol (n=24) 

X  S  X  S 

K.K. Etme (öntest) 6.50 2.57  7.50 2.26 

 (sontest) 9.46 2.26  8.17 2.61 

 

Tablo 30 incelendiğinde, deney grubunun kendini kontrol etme öntest puan 

ortalaması 6.50 iken, bu değer deneysel işlem sonrasında 9.46’a yükselmiştir. 

Kontrol grubunun öntest puan ortalaması 7.50 sontest puan ortalaması ise 8.17 olarak 

bulunmuştur.  Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin kendini kontrol etme ile 

ilgili  almış oldukları öntest ve sontest puanlarının ortalamaları arasında gözlenen 

farkın anlamlı olup olmadığı, yani uygulanan programın etkili olup olmadığının 

anlaşılması amacıyla tek yönlü kovaryans analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 

31’deverilmiştir.   
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Tablo 31: Deney ve Kontrol Gruplarının Kendini Kontrol Etme Öntest ve Sontest 

Puanlarına İlişkin Kovaryans Analizi (ANCOVA) Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı SD Kareler Ortalaması F p 

Öntest 157.695 1 157.695 50.116 .000 

Grup 45.358 1 45.358 14.415 .000 

Hata 141.596 45 3.147   

Toplam 12868.000 48    

Tablo 31 incelendiğinde, grupla kendini kontrol etme öntest puanları ortak 

değişken (covariate) olarak kontrol altına alındığında, Anne Değerler Eğitimi 

Programı çocukların kendini kontrol etme puanını arttırmada etkili olmuştur [F (1-45)= 

14.41, p=.000 < .01]. Buna göre, yukarıda bahsedilen denence desteklenmektedir. 

Araştırmanın ondördüncü denecesi olan “Deney grubundaki çocukların kendini 

kontrol etme sontest/izleme testi kalıcılık puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde fark yoktur” ifadesinin sınanmasına ilişkin eşleştirilmiş gruplar t testi 

sonuçları  Tablo 32’daverilmiştir.   

Tablo 32: Deney Grubunun Kendini Kontrol Etme Sontest Puanları ile İzleme Testi 

Puanları Arasındaki Farka İlişkin Eşleştirilmiş Gruplar t-testi Sonuçları 

Deney Grubu N X  S Sd T P 

Sontest 24 9.46 2.26  

23 

 

1.32 

 

.200 İzleme testi 24 9.16 2.30 

 

Tablo 32 incelendiğinde, deney grubunda yer alan öğrencilerin grupla kendini 

kontrol etme sontest puanları ile izleme testi puanları arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmektedir (p>.01). Deney grubundaki çocukların kendini kontrol etme 

sontest puanları ortalaması 9.46 iken 4 hafta sonraki izleme testi ortalaması ise 9.16 

olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlar “Deney grubundaki çocukların kendini kontrol etme 

sontest/izleme testi kalıcılık puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark 

yoktur” denencesini desteklemektedir.  
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BÖLÜM V 

TARTIŞMA VE YORUM 

 

Bu araştırmanın temel amacı; annelere verilen Anne Değerler Eğitimi 

Programı (ADEP) 5- 6 yaş okulöncesi dönem çocuklarının sosyal beceri gelişimini 

(iletişim, işbirliği, kendini ifade etme, sorumluluk, empati, grupla birlikte hareket 

etme, kendini kontrol etme becerileri) etkilemekte midir?. Sorusuna yanıt aramaktır. 

Bu amaca yönelik olarak belirlenen sosyal becerilere ait 14 denence test edilmiştir. 

Bu bölümde deney ve kontrol gruplarına ait öntest, sontest ve izleme testi 

ölçümlerine uygulanan istatistiksel analizlerden elde edilen bulgular, araştırmaya 

temel oluşturan denenceler bağlamında tartışılmış ve elde edilen bulgulara ilişkin 

yorumlar sunulmuştur. Aşağıda araştırmanın her bir bağımlı değişkenine ilişkin 

bulguların tartışma ve yorumları alt başlıklar biçiminde sunulmuştur. 

 

  Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan, Anne Değerler Eğitimi 

Programı’nın çocukların iletişim puanını anlamlı düzeyde artırdığı gözlenmiştir 

(p<.01). Araştırmanın bu bulgusu,  Ekinci Vural (2006)’ın çalışmasındaki, Aile 

Katılımlı Sosyal Beceri Eğitimi Programı’nın çocukların kişilerarası ilişkiler, sözel 

açıklama becerileri ve dinleme becerileri puanlarında deney grubu lehine anlamlı bir 

artış gösterdiği bulguları ile benzerlik göstermektedir. Benzer biçimde Yukay 

(2006)’ ın çalışmasındaki sosyal beceri eğitim programının kişilerarası ilişki kurma 

becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin, çocukların akran ilişkilerini 

geliştirmede etkili olduğu sonucu ile de örtüşmektedir. Deney grubu çocukların 

annelerine verilen eğitimin alan yazında yer alanaraştırma sonuçlarıyla uyumlu 

olduğu ve programın uygulanması sonucu çocukların iletişim becerilerine katkı 

sağladığı düşünülmektedir. Araştırmada annelerin evde etkinlikleri uygularken 

çocukları ile daha fazla ve kaliteli zaman geçirmeleri, kimi etkinliklerde diğer aile 

bireylerininde etkinliğe katılımı ve onlarla etkileşim, saygı değeri içinde ele alınan 

nezaket sözcüğü kullanma, konuşurken sıra bekleme, işbirliği ve paylaşım değerleri 



107 

 

ile arkadaş ve yetişkinlerle etkileşime geçme vb nedenlerin çocukların iletişim puan 

düzeyini artırmada etkili olduğu düşünülmektedir. 

 

 Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan, Anne Değerler Eğitimi 

Programının çocukların işbirliği puanını anlamlı düzeyde artırdığı gözlenmiştir 

(p<.01). Araştırmanın bu bulgusu, Okur (2006)’un çalışmasındaki, Çocuklar İçin 

Felsefe Eğitimi Programına katılan altı yaş grubu çocukların işbirliği becerisi 

üzerinde etkili olduğu bulgusu ile örtüşmektedir. Deney grubu çocukların annelerine 

verilen eğitimin alan yazında yer alan araştırma sonuçlarıyla uyumlu olduğu ve 

programın uygulanması sonucu çocukların işbirliği becerilerine katkı sağladığı 

düşünülmektedir. Anne Değerler Eğitimi Programı kapsamında ele alınan işbirliği ile 

ilgili etkinlikler ve konu hakkında annelerin bilgilendirilmesi çocukların işbirliği 

puanını artırmada etkili olduğu düşünülmektedir. 

 

 Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan, Anne Değerler Eğitimi 

Programının çocukların kendini ifade etme puanını anlamlı düzeyde artırdığı 

gözlenmiştir (p<.01). Araştırmanın bu bulgusu, Meaney (1979)’un çalışmasındaki, 

ilköğretim öğrencilerine uygulanan değerler eğitimi programının öğrencilerin kendini 

ifade etme becerisi üzerinde etkili olduğu bulgusu ile örtüşmektedir. Deney grubu 

çocukların annelerine verilen eğitimin alan yazında yer alanaraştırma sonuçlarıyla 

uyumlu olduğu ve programın uygulanması sonucu çocukların kendini ifade etme 

becerilerine katkı sağladığı düşünülmektedir. Anne Değerler Eğitimi Programı 

kapsamında çocukların duygu ve düşüncelerine önem veren etkinlikler planlanarak 

annelerden çocukların kendilerini ifade etmeleri için onları cesaretlendirmeleri 

istenmiştir. Ayrıca dürüstlük konusunda anneler bilgilendirilmiş ve dürüstlükle ilgili 

etkinlikler yapılmıştır. Yapılan bu uygulamaların çocukların kendini ifade etme 

puanını artırmada etkili olduğu düşünülmektedir.  

  

 Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan, Anne Değerler Eğitimi 

Programının çocukların sorumluluk puanını anlamlı düzeyde artırdığı gözlenmiştir 

(p<.01). Alan yazın incelendiğinde araştırmanın bu bulgusu ile tutarlı birçok çalışma 

olduğu görülmektedir (Kropp, 2006; Perry ve Wilkenfeld 2006; Şahin,2006; Gökçek, 
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2007;  Okur, 2008; Aladağ, 2009). Deney grubu çocukların annelerine verilen 

eğitimin alan yazında yer alanaraştırma sonuçlarıyla uyumlu olduğu ve programın 

uygulanması sonucu çocukların sorumluluk alma becerilerine katkı sağladığı 

düşünülmektedir. Anne Değerler Eğitimi Programı kapsamında ele alınan 

sorumluluk ile ilgili etkinlikler ve annelere bu konunun öneminin detaylı biçimde 

anlatılması çocukların sorumluluk puanını artırmada etkili olduğu düşünülmektedir.  

 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan, Anne Değerler Eğitimi 

Programının çocukların empati puanını anlamlı düzeyde artırdığı gözlenmiştir 

(p<.01). Araştırmanın bu bulgusu, Hunt (1981)’un çalışmasındaki, uygulanan insani 

değerler eğitimi programının empati kurma becerisi üzerinde etkili olduğu bulgusu 

ile örtüşmektedir. Deney grubu çocukların annelerine verilen eğitimin alan yazında 

yer alanaraştırma sonuçlarıyla uyumlu olduğu ve programın uygulanması sonucu 

çocukların empati yapabilme becerilerine katkı sağladığı düşünülmektedir. Anne 

Değerler Eğitimi Programı kapsamında ele alınan hikaye okuma etkinliklerinde 

çocuklardan kendilerini hikayedeki kahramanların yerine koymaları, bazı 

etkinliklerde sen … yerinde olsan ne yapardın diye düşünmeye yönlendirilmeleri, 

ayrıca çocukların ve annelerin etkinlikler sırasında duygu ve düşüncelerini 

paylaşmaları da çocukların empati puanını artırmada etkili olduğu düşünülmektedir.  

  

 Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan, Anne Değerler Eğitimi 

Programının çocukların grupla birlikte hareket etme puanını anlamlı düzeyde 

artırdığı gözlenmiştir (p<.01). Araştırmanın bu bulgusu, Okur (2008)’in Çocuklar 

İçin Felsefe Eğitimi Programı’ na katılan altı yaş grubu çocukların işbirliği becerileri 

üzerinde etkili olduğu bulgusu ile örtüşmektedir. Deney grubu çocukların annelerine 

verilen eğitimin alan yazında yer alanaraştırma sonuçlarıyla uyumlu olduğu ve 

programın uygulanması sonucu çocukların grupla birlikte hareket etme becerilerine 

katkı sağladığı düşünülmektedir. Anne Değerler Eğitimi Programı kapsamında ele 

alınan işbirliği ve yardımlaşma ile ilgili etkinlikler ve annelere bu konunun öneminin 

detaylı şekilde anlatılması çocukların grupla birlikte haraket etme puanını artırmada 

etkili olduğu düşünülmektedir.  
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 Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan, Anne Değerler Eğitimi 

Programının çocukların kendini kontrol etme puanını anlamlı düzeyde artırdığı 

gözlenmiştir (p<.01.). Araştırmanın bu bulgusu, Okur (2008)’in Çocuklar İçin 

Felsefe Eğitimi Programı’ na katılan altı yaş grubu çocukların kendini kontrol etme 

becerileri üzerinde etkili olduğu bulgusu ile örtüşmektedir. Benzer biçimde Ekinci 

Vural (2006)’ın Aile Katılımlı Sosyal Beceri Eğitimi Programı’nın çocukların 

kendini kontrol etme beceri puanlarında anlamlı artış olduğu bulgusu ile de benzerlik 

göstermektedir. Deney grubu çocukların annelerine verilen eğitimin alan yazında yer 

alanaraştırma sonuçlarıyla uyumlu olduğu ve programın uygulanması sonucu 

çocukların kendini kontrol etme becerilerine katkı sağladığı düşünülmektedir. Anne 

Değerler Eğitimi Programı kapsamında ele alınan saygı ile ilgili etkinlikler ve 

annelere bu konunun öneminin detaylı şekilde anlatılması çocukların kendini kontrol 

etme puanını artırmada etkili olduğu düşünülmektedir.  

 

 Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan, Anne Değerler Eğitimi 

Programının 5-6 yaş çocuklarının genel olarak sosyal beceri (iletişim, işbirliği, 

kendini ifade etme, sorumluluk, empati, grupla birlikte hareket etme, kendini 

kontroletme) puanını anlamlı düzeyde arttırdığı gözlenmiştir (p<.01). Alan yazın 

incelendiğinde, bu bulgu ile tutarlı birçok çalışma olduğu görülmektedir. Sosyal 

beceri içindeki bu alt becerileri artırmaya yönelik çalışmalar değerler eğitimi ve 

sosyal beceri eğitimi programı şeklinde planlanmıştır ve en az on oturumluk uzun 

süreli programlardır ( Keskin vd., 2012; Lavasani, Afzali ve Afzali, 2011; Öztürk 

Samur, 2011; Günindi, 2010; Durualp, 2009; Demirhan İşcan, 2007; Gökçek, 2007; 

Kurt, 2007; Avcıoğlu, 2004; Webster Stratton, Reid ve Hammond, 2001).  

  

 Anne Değerler Eğitimi Programına katılan çocukların sosyal beceri (iletişim, 

işbirliği, kendini ifade etme, sorumluluk, empati, grupla birlikte hareket etme ve 

kendini kontrol etme) puanlarını tespit etmeye yönelik ölçme aracı, eğitimin 

bitiminden hemen sonra ve eğitim programı tamamlandıktan dört hafta sonra 

uygulanmıştır. Anne Değerler eğitimi programının uygulanmasından sonra 

çocukların sosyal beceri (iletişim, işbirliği, kendini ifade etme, sorumluluk, empati, 

grupla birlikte hareket etme ve kendini kontrol etme)puanlarında meydana gelen 
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değişikliklerin dört hafta sonra da devam edip etmediğini ve eğitimden sonra 

programın etkisinin korunup korunmadığını test etmek amacıyla çocukların değerler 

eğitimi programı uygulamasından sonra ölçülen sontest puan ortalamaları ile 

eğitimden dört hafta sonra ölçülen kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığı sınanmıştır.  

 

Araştırma bulgularına göre Anne değerler eğitim programının çocukların  

sosyal becerilerden iletişim dışında işbirliği, kendini ifade etme, sorumluluk, empati, 

grupla birlikte hareket etme ve kendini kontrol etmede  kalıcı olduğu görülmüştür. 

Anne Değerler eğitimi programının etkisinin kalıcılığına ilişkin bulgular alan 

yazındaki çalışmalarla bezerlik göstermektedir (Samur Öztürk, 2011; Günindi, 

2010;Tagay vd., 2010 ve Durualp, 2009). 
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BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak genel 

sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir. Araştırmada Anne Değerler Eğitimi Programı 

geliştirilmiş ve bu programın 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri düzeyleri üzerindeki 

etkisi deneysel olarak sınanmıştır. Bu amaçla araştırma kapsamında deney ve kontrol 

grupları oluşturulmuştur. Deney grubuna hazırlanan 18 oturumluk program 

uygulanırken kontrol grubuna herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. 

 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar, anne değerler eğitimi programının 

çocukların sosyal becerileri puanlarını (iletişim, işbirliği, sorumluluk, empati, 

kendini ifade etme, grupla birlikte hareket etme, kendini kontrol etme) anlamlı 

düzeyde artırdığı ve bu etkinin aradan geçen 4 hafta sonunda da korunduğu 

bulunmuştur. Sonuç olarak,  Anne Değerler Eğitimi Programının sosyal beceri 

üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

 

Aşağıda elde edilen bulgulardan yola çıkarak alanda çalışan psikolojik 

danışmanlara, çocuk gelişimi uzmanlarına ve okulöncesi eğitimcilerine yardımcı 

olabilecek ve ileride yapılacak çalışmalara ışık tutabilecek önerilere yer verilmiştir. 

 

6.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler 

 

1. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, anne değerler eğitimi programının 

çocukların sosyal beceri (iletişim, işbirliği, sorumluluk, kendini ifade 

etme, grupla birlikte hareket etme ve kendini kontrol etme) düzeylerini 

arttırmada etkili olduğunu göstermiştir.  Program sosyal becerilerde 

sorun yaşayan çocuklarda da uygulanabilir. 

2. Anne Değerler Eğitimi Programı, araştırmaya dahil edilmeyen annelere 

de  (örn.,   çocuğu okulöncesi eğitim kurumuna devam etmeyen, farklı 
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sosyo ekonomik ve kültürel düzeydeki annelere) farklı değerler de 

eklenerek uygulanabilir.    

 

3. Anne Değerler Eğitimi Programı, 12 sabah, 12 öğleden sonra olmak 

üzere 24 anneye uygulanmıştır. Program, gönüllü annelere 20-25 kişilik 

gruplar olarak da uygulanabilir. 

 

6.2. Gelecekte Yapılacak Araştırmalara Yönelik Öneriler 

 

1. Bu araştırmada, izleme ölçümleri deneysel işlemin bitim tarihinden 4 hafta   

sonra gerçekleştirilmiştir.  6, 12 aylık periyotlarla izleme ölçümleri yapılarak, 

boylamsal araştırmalarla programın daha uzun süreli etkileri ortaya 

konulabilir. 

2. Araştırma Antalya ili Alanya ilçesinde yürütülmüş olup “Anne Değerler 

Eğitimi Programı” farklı illerde annelere uygulanarak sonuçları araştırılabilir. 

3. Anne Değerler Eğitimi Programı daha geniş gruplarda uygulanarak, daha 

geniş bir kitlenin programdan faydalanması ve programın test edilmesi 

sağlanabilir. 

4. Bu araştırma Antalya ili Alanya ilçesinde çocukları okulöncesi eğitime devam 

eden anneler üzerinde yürütülmüş olup hazırlanan “Anne Değerler Eğitimi 

Programı” çocukları okulöncesi eğitime devam etmeyen annelerle, devam 

eden annelere uygulanarak, sonuçları karşılaştırılabilir. 

5. Anne Değerler eğitimi programı farklı ekonomik, sosyal ve kültürel 

çevrelerde uygulanarak elde edilen bulgular karşılaştırılabilir. 

6. Anne Değerler Eğitimi Programı kapsamında sorumluluk, dürüstlük, saygı, 

işbirliği, paylaşma değerleri ele alınmıştır. Daha farklı değerler de programa 

eklenerek program genişletilebilir. 

7. Anne Değerler Eğitimi Programı 5-6 yaş grubunda çocuğu olan annelere 

yönelik hazırlanmıştır. Farklı yaş gruplarına yönelik programlar 

hazırlanabilir. 
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8. Anne değerler eğitimi programının sosyal beceri üzerindeki etkisine 

bakılmıştır. Programın, içerisinde ele alınan değerler üzerindeki etkileri 

gözlemlenebilir. 

 

6.3. Değerler Eğitimi İçin Anne Eğitim Uygulamalarını Yaygınlaştıma 

Çalışmalarına Yönelik Öneriler 

 

1. Mekanı uygun olan anaokulu ve anasınıfı bulunan ilkokullarda, okulöncesi 

eğitime devam eden ve etmeyen çocukların anneleri için eğitim uygulamaları 

planlanabilir. 

 

2. Çocukların değer kazanımlarına katkı sağlamak  için ev ortamında ailelerin 

yapabilecekleri etkinliklerin, örnek uygulamaların yer aldığı program için 

hazırlanan eğitim materyalleri  yayınlanarak daha fazla annenin  kullanımı 

sağlanabilir. 

 

3. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 

sorumluluğunda komisyon kurularak hazırlanan bu program alandaki diğer 

programlarla zenginleştirilerek ülke geneline yaygınlaştırılacak yeni program 

hazırlanabilir. 
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EK 1: İZİN BELGESİ 
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EK 2: SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME SİSTEMİ AİLE FORMUNDAN  

ÖRNEK MADDELER 

SOSYAL BECERİLER 

 

İLETİŞİM  

“Teşekkür ederim” der. 

Konuşurken göz kontağı kurar. 

İŞBİRLİĞİ 

Aile bireyleri ile işbirliği yapar. 

Yönlendirmelerinize uyar. 

KENDİNİ İFADE ETME 

Haksızlığa uğradığında duygularını ifade eder. 

Bir problemle karşılaştığında  söyler. 

SORUMLULUK 

Sözünü tutar. 

Hatalarının sonucuna katlanır. 

EMPATİ 

Başkalarını rahatlatmaya çalışır. 

Affedicidir. 

GRUPLA BİRLİKTE HAREKET ETME 

Aktivitelere katılmaları için diğerlerini davet eder. 

Diğer çocuklarla iyi iletişim kurar 

KENDİNİ KONTROL ETME  

Anlaşmazlık/çatışma durumlarında uzlaşma sağlar. 

Alay edildiğinde sakinliğini korur. 

PROBLEM DAVRANIŞLAR 

DIŞADÖNÜKLÜK 

Yetişkinlere karşı gelir. 

Düşünmeden hareket eder. 

HİPERAKTİVİTE/DİKKATSİZLİK 

Dikkatsizdir. 

Sıra beklerken zorlanır. 

İÇEDÖNÜKLÜK 

Onu kimsenin sevmediğini söyler. 

Kolay utanır. 

OTİZM SPEKTRUMU 

Tekrar tekrar aynı şeyleri yapar. 

İşe yaramayan ( gereksiz) davranış ve alışkanlıkları vardır. 
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EK 3: ANNE DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMINDAN ÖRNEK  

(ANNELERE KONU ANLATIMI PLANI) 

 

ANNE DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI- 1. OTURUM BİLGİ YAPRAKLARI 

OTURUM KONUSU: DEĞERLER EĞİTİMİNDE AİLENİN ROLÜ 

 

 

Etkinliğin Adı 

ve Süresi : 

Birbirimizi Tanıyalım ve Beklentilerimizi Paylaşalım (40 dakika) 

Değerlerler Eğitiminde Ailenin Rolü (40 dakika) 

Uygulama 

Biçimi: 

Grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazanım ve 

Göstergeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazanım 1.Grup üyelerini tanır 

Göstergeleri: 

- Kendine ait özellikleri söyler 

- Programdaki kişileri tanır 

Kazanım 2.Programda yer alacak olan etkinliklerde görev alır 

Göstergeleri: 

- Kendine verilen sorumluluğu üstlenir 

- Kendine verilen sorumluluğu  yerine getirir 

- Eğitimler süresince  ne yapılabileceğini algılar 

Kazanım 3: Çocuğunun eğitiminde sorumluluk alması gerektiğini fark eder 

Göstergeleri: 

- Çocuğunun eğitimi ile ilgili olarak aldığı sorumluluğun nedenini söyler  

- Çocuğunun eğitimi ile ilgili olarak aldığı sorumluluğun önemini açıklar. 

Kazanım 4: Değerler eğitiminde ailenin önemini kavrar 

Göstergeleri: 

- Değerler eğitiminde ailenin önemini ifade eder 

- Değerler eğitiminde ailenin dikkat etmesi gereken noktaları açıklar 

Kazanım 4: Değer ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar 

Göstergeleri: 

- Değer kelimesinin anlamını söyler 

- Farklı değerlerin olduğunu ifade eder 
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Materyal: Kâğıt, kalem 

 

 

 

Uygulama: 

 Tüm katılımcılar birbirini rahat görebileceği şekilde oturur. 

 Grup lideri adını ve adının anlamını, konuluş hikayesini ve adıyla ilgili ilginç 

yaşantılarını  anlatır.  

 Grup üyelerinin de sırayla  adını ve adının  anlamını, varsa ve paylaşmak 

istiyorlarsa  adının  konuluş hikâyesi ya da adlarıyla  ilgili  ilginç yaşantıları 

anlatmaları istenir. 

 Eğitimci tarafından grup üyelerine verilen kağıtların ön yüzüne  bu çalışmadan 

ne bekledikleri, arka yüzüne ise program sürecinin sağlıklı yürütülmesi için 

eğitimciden ve grup üyelerinden beklentilerini yazmaları istenir. 

 Yazılanlar toplanarak okunur.  

Etkinliğin 

Uygulanışı 

Sırasında 

Ebeveynlerle 

Yapılabilecek 

Paylaşımlar 

 Tanışma süresince neler hissettiniz? 

 Anne eğitim programına katılmanın çocukları kendileri ve açısından yararları 

nelerdir?  

  Daha önceden benzer bir çalışmaya katıldınız mı? 

 Çalışmadan beklentileriniz nelerdir? 

Etkinliğin 

Uygulamasına 

Yönelik 

Öneriler 

Eğitimci yazılanları da dikkate alarak programın süresi, amacı, ailelerden 

beklentilerini anlatır. 

10 dakika ara 

Materyal: Yitirilen Değerler” ve “ Çocuk ve Annesi” hikayeleri, Projektör, bilgisayar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama:  

 Grup lideri yitirilen değerlerle ilgili yazıyı okur. Yazı hakkında annelerin görüşü 

alınır. 

 Benzer ve farklı görüşler üzerinde tartışılır. 

 Daha önce değer kelimesini duyup duymadıkları sorularak, isteyenlerin görüşü 

alınır. 

 Değer ile ilgili açıklama yapılır. 

 Grup üyelerine  değer kazanımlarında kimlerin ve nelerin etkili olduğu 

sorularak, karşılıklı tartışma ortamı oluşturulur. 

 Grup lideri değerler eğitiminde ailenin neden önemli olduğunu slayt eşliğinde 

anlatır. 

 “Çocuk ve Annesi” hikayesi anlatılır. 

 Tekrar grup üyelerinden düşünmeleri istenerek  bu hikayede ne anlatılmak 

istendiği sorulur.Değerlerin aktarımında nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili 
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görüşleri alınır. 

 Grup lideri değerler eğitiminde ailenin dikkat etmesi gereken noktaları slayt 

eşliğinde  vurgular. 

Etkinliğin 

Uygulanışı 

Sırasında 

Ebeveynlerle 

Yapılabilecek 

Paylaşımlar 

 “Yitirilen Değerler” yazısı hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

 Değer, değerler eğitimi ne demektir ? 

 Değer kazanımınızda kimlerin rolü oldu? 

 “Çocuk ve Annesi” hikayesi sizde  hangi duyguyu uyandırdı? 

Etkinliğin 

Uygulamasına 

Yönelik 

Öneriler 

Eğitimci değer, değerler eğitimi, değerler eğitiminde ailenin rolü ve değerler 

eğitiminde ailenin dikkat etmesi gereken noktaları anlatır. 

 

Kapanış ve 

değerlendirme 

 

Oturumun sonunda, katılımcıların oturuma ilişkin duyguları ve düşüncelerini 

paylaşmaları sağlanır, araştırmacının olumlu düşünceleri aktarılır. Bir sonraki 

oturuma kadar çevredeki insanların ve kendi ailelerinin çocuklara hangi değerleri 

aktardıkları, nasıl aktardıkları konusunda ilgili notlar alıp grup üyeleri ile 

paylaşmalarını istenir. Grup üyeleri ile bir sonraki oturumda buluşmak üzere 

vedalaşılır. 
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EK 4: ANNE DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMINDAN ÖRNEK 

(ANNELERİN EVDE ÇOCUKLARI İLE YAPACAKLARI ETKİNLİKLERİN 

ANLATIMI İLE İLGİLİ PLANI) 

 

ANNE DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI- 4. OTURUM BİLGİ YAPRAĞI 

 

OTURUM KONUSU: SORUMLULUK 

                               Sorumlulukla ilgili Çocuklara Uygulanacak Yöntem ve Teknikler 

Etkinliğin Adı 

ve süresi: 

Sorumluluk Treni  (40 dakika) 

Gözü Kapalı Oyunu, Meslekler Konuşuyor Kukla Gösterisi(40 dakika) 

Uygulama 

Biçimi: 

Grup  

Materyal: Renkli fon kartonları, kalem, yapıştırıcı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazanım ve 

göstergeleri 

 

 

 

 

 

ANNELER İÇİN 

Kazanım 2.Programda yer alacak olan etkinliklerde görev alır 

Göstergeleri: 

- Kendine verilen sorumluluğu üstlenir 

- Kendine verilen sorumluluğu  yerine getirir 

- Kendine verilen sorumluluğu  paylaşır 

Kazanım 5: Sorumlulukla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar 

Göstergeleri: 

- Çocuğun evdeki sorumluluklarına örnek verir 

- Çocuğun okuldaki sorumluluklarına örnek verir 

- Çocuğun çevreye karşı sorumluluklarına örnek verir 

- Farklı sorumlulukların olduğunu açıklar 

- Her bireyin toplumda bir sorumluluğu olduğunu ifade eder 

Kazanım 7: Sorumlulukları yerine getirmenin önemini açıklar 

Göstergeleri: 
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Kazanım ve 

göstergeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama: 

 

- Sorumlulukları yerine getirmenin olumlu sonuçlarını söyler 

- Sorumlulukları yerine getirmemenin olumsuz sonuçlarını söyler 

 

ÇOCUKLAR İÇİN (Okulöncesi 2012 Programına Göre) 

Bilişsel gelişim 

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir 

        Göstergeleri:  

- Dikkat  edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır 

 

Kazanım 17: Neden- sonuç ilişkisi kurar 

       Göstergeleri: 

- Bir olayın olası nedenlerini söyler 

- Bir olayın olası sonuçlarını söyler 

Dil Gelişimi 

Kazanım 7: Dinledikleri/ izlediklerinin anlamını kavrar  

       Göstergeleri: 

- Dinledikleri/ izlediklerini açıklar 

- Dinledikleri/ izledikleri hakkında yorum yapar 

Kazanım 8: Dinledikleri/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder 

       Göstergeleri: 

- Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorular sorar 

- Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir 

Sosyal ve Duygusal Gelişim 

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir 

       Göstergeleri: 

- Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir 

- Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler 

Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu 

açıklar 

       Göstergeleri: 

- Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler 

Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler 

 

Annelerle  çalışma 

 Tüm katılımcılar birbirini rahat görebileceği şekilde oturur. 

 Grup lideri bir önceki oturumla ilgili yapılanları tekrar hatırlatır.  

 Grup üyelerinden  bir önceki oturumda sorumlulukla ilgili  yapmalarını 

istediği gözlemi paylaşmaları istenir. 

 Eğitimci, annelere “ çocuklarımızın evde, okulda ve çevreye karşı sorumlulukları 

nelerdir”  sorusunu yöneltilir. 

 Tahtaya söylenenler yazılır.  
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 Herbir  grup üyesine daha önceden şerit şeklinde kesilmiş 3 farklı renkteki fon 

kartonları dağıtılır. Evdeki, okuldaki ve çevreye karşı sorumluluklar gruplanarak 

yazılır. 

 Sorumluluk treni yapımına geçilir. 

 Fon kartonu alınarak 4 tane aynı büyüklükte, 1 tane daha küçük dikdörtgen, 

3 tane şerit  ve 8 tane daire  kesilir.  

 Ayrı bir fon kartonu üzerine 4 tane aynı büyüklükteki dikdörtgen aralarına 

şeritler konularak yapıştırılır.  

 

Uygulama: 

 Küçük dikdörtgende en öndeki dikdörtgenin üstüne yapıştırılarak trenin ön 

kısmı yapılır. 

 Kesilen dairelerde dikdörtgenlerin her birinin altına 2 tane olacak şekilde 

yapıştırılır.  

 3 vagonun üzerine elişi kağıtlarından cepler hazırlanarak yapıştırılır. 

Böylece tren tamamlanır.  

 Grup üyelerinin her biri bir örnek hazırlar. 

Etkinliğin 

Uygulanışı 

Sırasında 

Ebeveynlerle 

Yapılabilecek 

Paylaşımlar: 

 Sizde çocuğunuzla birlikte bu etkinliği yapabilir misiniz? 

 Çocuğun evde, okulda ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmenin 

ne gibi   yararları vardır? 

  Çocuğumuza bu sorumlulukların ne kadarını veriyoruz? 

Etkinliğin 

Uygulamasına 

Yönelik 

Öneriler: 

Paylaşım aşamasından sonra katılımcılara sorumlulukları yerine getirmenin 

çocuğun kişiliğine etkisi  konusunda bilgi verilir. Tren yapımı aşamaları 

tekrarlanır. Evde çocukla yaparken nasıl yol izlemeleri gerektiği vurgulanır. 

 

10 dakika ara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evde Uygulama 

 Öncelikle çocuklarla birlikte sorumluluk treni hazırlanır.  

 Tren hazırlandıktan sonra oyun oynanacağı söylenir. 

 Grup ile birlikte hazırlanan sorumluluk kartları çıkarılır. 

 Bu kağıtlarda evde, okulda ve çevremize karşı sorumluluklarımızım yazılı 

olduğu söylenir.  

 Çocuktan bu kartlardan her seferinde bir tane çekmesi istenir.  

  Çekilen karttaki sorumluluk  anne tarafından okunur. 

  Sonra 1. Vagonun evdeki, 2. Vagonun okuldaki, 3. Vagonun ise çevreye 

karşı   sorumluluklarımızla ilgili olduğu söylenir.  

 Çocuktan okunan kartın hangisi ile ilgili olduğunu düşünmesini ve o 

vagondaki cebe yerleştirmesi  istenir. 

  Doğru cebe yerleştirilen kartlar pekiştirilir, farklı yerleştirilen kartlar 

üzerinde konuşularak doğru cebe yarleştirilir. 

 Anneler sınıf içinde oyunu ikili gruplar halinde oynar. 
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Uygulama 

 

 

 

Annelerle Çalışma 

 Gruba sorumluluk bilinci kazandırmak için çocuklarımızla başka hangi etkinlikleri 

gerçekleştirebiliriz diye sorulur. Alınan cevaplar değerlendirilir. Diğer 

etkinliklerin anlatımına geçilir. 

 Evde anne baba ve çocukların oynayabileceği bir oyunda gözü kapalı 

oyunudur diyerek giriş yapılır. 

 Oyun iki kişi ile oynanır.  

 Anneler ikili grup olurlar. Birinin gözü kapatılır, diğer eş gözü kapalı kişiye 

rehberlik ederek sınıf içinde dolaştırılır. 

 Dolaşma işlemi bittikten sonra annelere ne hissettikleri sorulur. 

 Arkadaşın yanında olmasa kendini güvende hisseder miydin diye sorularak görüş 

alınır. 

 Evde nasıl uygulanacağı anlatılır 

Evde Uygulama 

 Çocuğa oyun oynanacağı söylenir.Çocuğun  gözleri kapatılır. Büyük bir oda 

yada salonda çocuk yönergeler verilerek dolaştırılır.  

  Bu görev de  baba, anne yada varsa büyük kardeşlerden birisine 

verilebilir. Burada belli bir mesafede belirlenebilir. 

 Oyun bitiminde baban /annen/ablan /abin olmasaydı kendini güvende 

hisseder miydin ? diye çocuğa sorularak ne hissettiğini ve düşündüğünü 

paylaşması istenir. 

 Demek ki sorumlu kişilerin  olması bizlerin güvende olmamız demektir 

diyerek oyun sonlandırılır.  

 

Annelerle Çalışma  

 Yukarıdaki etkinliğe paralel olarak meslekler konuşuyor kukla gösterisi 

için hazırlık yapılır., doktor, polis, öğretmen, şoför, itfaiyeci vb. kuklaları 

yada resimli kartları  hazırlanır. Bunun için annelerin düşüncesi alınır. 

Kukla yada resimli karta karar verildikten sonra gerekli hazırlıklar 

yapılır. 

 Mesleklerin sorumluluğu oyunu oynanır.  

 Her meslek grubu bir anneye verilerek kuklayı alan anneler sıra ile ben 

olmasaydım ne olurdu diye sorar. Grupla canlandırması yapılır. 

Evde uygulama 

 Anneler evde çocuklarına bu kart/kuklalarla oyun oynayacaklarını söyler. 

Örneğin doktor kuklasını çocuk yada anne alır. 

 Kuklayı alan kişi ben olmasaydım ne olurdu sorusunu sorar. 
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 Karşı taraf cevaplar. 

 Anne mesleklerin sorumluluklarından bahseder.( Doktorlar olmasa 

hastalandığımızdda zor durumda kalırdık vb.). 

 En son her bireyin toplumda bir görevi ve sorumluluğu olduğunu söyler. 

 Çocuktan sorumluluklar yerine getirilmediğinde neler olabileceğini 

düşünmesini ister. 

 Bu konuda düşünceler paylaşılır. 

Etkinliğin 

Uygulanışı 

Sırasında 

Ebeveynlerle 

Yapılabilecek 

Paylaşımlar: 

 Sizde çocuğunuzla birlikte bu etkinliği yapabilir misiniz? 

 Bu etkinlikleri başka nasıl gerçekleştirebiliriz? 

Etkinliğin 

Uygulamasına 

Yönelik 

Öneriler: 

Sorumluluk treni oyunu, gözü kapalı oyunu, meslekler konuşuyor kukla gösterisi  

rol oynama tekniği kullanılarak anneler tarafından sınıf ortamında oynanır. Grup 

lideri evde yapılacakları aşamaları tekrar anlatır. 

 

Kapanış ve 

değerlendirme 

 

Oturumun sonunda, katılımcıların oturuma ilişkin duyguları ve düşüncelerini 

paylaşmaları sağlanır, araştırmacının olumlu düşünceleri aktarılır. Bir sonraki 

oturuma kadar sınıfiçinde uygulanan etkinliklerin çocuklarala gerçekleştirmeleri 

ve sonraki oturumda deneyimlerini paylaşmaları istenir. Grup üyeleri ile bir 

sonraki oturumda buluşmak üzere vedalaşılır. 
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EK 5: EVE GÖNDERİLEN NOTLARDAN ÖRNEKLER 

ÇOCUK VE PAYLAŞMA 

Çocuğunuzun paylaşmaya karşı çıkmasının doğal olduğu kadar, nasıl 

paylaşacağını öğrenmesi de doğaldır. Nereden başlayacaksınız: 

■ Çocuğunuza kendisine olan saygısını kazandırın. Güvensiz çocuklar 

paylaşmayı öğrenmekte daha çok zorluk yaşarlar; genellikle sahip 

olduklarının birikimini kendileri hakkındaki hislerini güçlendirmek için 

kullanan, biriktirip saklayan kimseler haline dönüşürler. 

■ Çocuklarınıza paylaşma konusunda model olun.  Sahip olduğu şeyleri 

başkalarıyla paylaşma konusunda isteksiz bir yetişkin çocuğa doğru şeyin 

bu olduğu mesajını verir.  Örneğin, çocukla zamanını paylaşmak 

istemeyen,  eşinin dertlerini paylaşmak istemeyen, gazetesini isteyen 

komşusuna yok diyen bir kişinin çocuğu da olsa olsa bu şekilde davranmayı 

öğrenir. 

■ Bir paylaşım kutusu oluşturun. Bu kutunun içinde çocuğunuzun 

arkadaşıyla ya da kardeşiyle paylaşacağı oyuncaklar olsun.  Bunlar birkaç 

oyuncak, boya kalemi, kağıt, top türünde oyuncaklar olabilir.  Aynı 

zamanda çocuğunuzun, arkadaşlarıyla, kardeşleriyle hiçbir şekilde 

paylaşmak istemediği oyuncaklar olmasına da izin verin; çocuğun mutlaka 

kendine ait bir özeli olsun. 

■ Çocuğunuzu paylaşması için zorlamayın. Bir çocuğu paylaşmaya 

zorlamak, onun ihtiyaçlarının diğerlerininkinden daha az önemli olarak 

değerlendirdiğini gösterir. Ayrıca, çocuklar güvende olmayı çok isterler. 

Sahip olduklarının başkalarının kullanımına açık olduğuna inanmak, onların 

kendilerini rahatsız ve tehlikede hissetmelerine neden olabilir; bazı 

şeylerin yalnız ve yalnız kendilerinin olduğunu bilmeye ihtiyaçları vardır. 

Çocukları paylaşmak için zorlamak onlara cömertlik hakkında hiçbir şey 

öğretmez; sadece öyle yapmaları söylendiği için itaat etmektedirler. 

■ Başka insanların da mülkiyetleri olduğu kavramını öne sürün. 
Çocuklar için kabul edilmesi zor olsa da, çevrelerindeki her şeye sahip 

değillerdir. Bazı şeylerin gruba ya da herkese ait olduğunu (yuvadaki 

oyuncaklar, oyun parkındaki aletler) ve bazı şeylerin diğer insanlara ait 
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olduğunu (örneğin bir oyun arkadaşının bebeği ya da kamyonu ya da sizin 

kitaplarınız) öğrenmeleri gereklidir. Ayrıca çocukların kaydırağa binmek 

için sıraya girmeleri, boş salıncağa binmek için sıralarını beklemeleri ve 

bir arkadaşları bisiklete binerken bisikleti alamayacaklarını öğrenmeleri 

gerekir. Bu kuralları düzenli olarak geliştirin. Eğer dirençle 

karşılaşırsanız, çocuğunuzu bu ortamdan fiziksel olarak uzaklaştırmanız 

gerekecektir. Anlayışlı ama kararlı olun. 

■ Çocuğunuzun paylaşmaya karşı olan direnişini başka bir açıdan görün. 
Bir kamyondan on beş dakika için bile ayrılma isteksizliği (bir çocuğa on 

beş saat gibi gelebilir) mantıksız görünebilir, ama aslında çok geçerlidir. 

Kendinizi çocuğunuzun yerine koyun: Siz arabanızı, en sevdiğiniz 

ayakkabılarınızı, ya da özel bir parça mücevherinizi, sadece bir gece için 

bile olsa güvendiğiniz bir arkadaşınıza vermeye ne kadar istekli 

olurdunuz? Ödünç verdiklerini geri alacaklarını anlamayan çocuklar için 

paylaşmak daha da zordur. 

■ Paylaşma oyunları da oynayın: “Sen bana oyuncak bebeğinle oynamam 

için izin ver ve ben de senin kâğıt destemle oynamana izin vereyim.” 

Sizinle paylaşmak, yaşıtlarıyla paylaşmaktan daha az ürkütücü olacaktır ve 

hem iyi bir alıştırma hem de değerli bir hazırlanma sağlayacaktır. 

■ Çocuğunuz adına paylaşmayın. Çocuğunuzun oyuncakları ona aittir. 

Bunun önemini anladığınızı gösterin: Oyuncaklarını bir arkadaşına 

vermeden önce her zaman iznini alm; eğer izin kabul edilmemişse ısrar 

etmeyin. Uzun zaman içinde bu saygı cömertliğe dönüşecek ve 

çocuğunuzun sahip olduğu şeyleri kıskançlıkla koruması azalacaktır. 

■ Çocuğunuza paylaşmanın zor olduğunu kabul ettiğinizi söyleyin. 
“Tamer’in arabanla oynamasına izin vermemen hiç iyi değil” diye kızmak 

yerine ona “Arabanı paylaşmanın zor olduğunu biliyorum. Senin için çok 

özel” diyerek empatiyle yaklaşın. Bu anlayış, çocuğunuzun yakında 

paylaşma konusundaki isteksizliğini yenmesine yardım edecektir.  

■Oyuncakla ilgili çıkan kavgada araya girmeyin.  Oyuncak üzerine çıkan 

bir kavgada siz araya girmeden önce (tabii ki yumruklar başlamadan) 

çocukların kendi kullandıkları yöntemlerin işe yarayıp yaramadığına bakın. 

Barışı sağladıklarında ya da çocuklardan biri cömertlik gösterdiğinde 

onlara övgüler yağdırın. 
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■ Çocuğunuzla paylaşın. Her zamanki gibi, çocuğunuzun öğrenmesinin en 

iyi yolu sizin örnek olmanızdır. Çocuğunuzun dikkatini sık sık paylaşmaya 

çekin: Tabağınızdaki bir parça ekmek ve bir kalıp peyniri ona sunun, 

derginize bir bakış (tabii ki denetiminiz altında), botlarınızı denemesi için 

bir fırsat verin. “Bu benim, ama seninle paylaşmayı seviyorum” diye 

açıklayın. 

 

■Ödünç verme ve ödünç almayı öğretin. Bir şeyi ödünç verince, geri 

alacağınızı; ödünç aldığınızda ise geri vermeniz gerektiğini açıklayın. Bunu 

günlük hayatınızdan örneklerle göstermek için fırsat kollayın. Birkaç 

dakikalığına oyuncak ayısını ödünç alın ve sonra geri verin. Güneş 

gözlüklerinizi çocuğunuza ödünç verin, sonra da geri isteyin. Çocukların 

oyun parkında salıncaklarda oynadıktan sonra bunları evlerine 

götürmediklerini; arkadaşlarının evinde bloklarla oynadıklarında bunları da 

kendi evlerine götürmediklerini belirtin. Sadece bir süreliğine 

kullanıyorlardır. 

■ Ne kadar küçük ve isteksiz olsa da paylaşma konusundaki tüm 
çabalarını övün.  

 

 

Çocuğunuzun gelişim düzeyine, haklarına ve isteklerine saygı 

gösterdiğinizde, onlar da başkalarının haklarına ve isteklerine saygı 

göstermeyi öğreneceklerdir. 

 

ALINTIDIR 
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EK 6: SINIFİÇİ UYGULAMALARDAN GÖRÜNTÜLER 

 

MATERYAL HAZIRLIĞI 
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SINIFİÇİ CANLANDIRMALAR 
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ANNELERİN ÇOCUKLARLA EVDE YAPTIĞI ETKİNLİKLERDEN 

ÖRNEKLER 
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HAZIRLANAN MATERYALLER 
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