
T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI 

 

 

 

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN DUYGULARI ANLAMA 

BECERİLERİNİN SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

ELİF YILMAZ  

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

DANIŞMAN 

Yrd. Doç. Dr. Kezban TEPELİ 

 

 

KONYA-2012 







III 
 

ÖNSÖZ 

 

Araştırmamın amacı, 60-72 aylık çocukların duyguları anlama becerilerinin 

sosyal problem çözme becerilerine etkisi incelemektir.  

Bana bu konuda çalışma olanağı sağlayan ve araştırmamın her aşamasında 

yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Kezban TEPELİ’ ye 

ve değerli hocam Sayın Prof. Dr. Ramazan ARI’ ya teşekkürü bir borç bilirim.  

Araştırmamda veri toplama aracı olarak kullandığım “Denham Duygu 

Anlama Testi”ni geliştiren ve kullanmamıza izin veren Sayın Prof. Dr. Susanne 

DENHAM’a desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. 

Araştırma sürecinde bana destek sağlayan sevgili arkadaşım Cemile ŞAHİN’e 

ve bu süreçte birlikte yol aldığımız sevgili arkadaşım Yasemin KUYUCU’ya 

teşekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca hayatım boyunca beni destekleyen, varlıklarından gurur ve onur 

duyduğum sevgili aileme desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürler… 

Bu çalışmamı sizlere ithaf ediyorum. 

 

 

                                                                                                   ELİF YILMAZ  

                                                                                                    Temmuz, 2012 

 



T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 
 

 

 

IV 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın genel amacı 60-72 aylık çocukların duyguları anlama becerilerinin 

sosyal problem çözme becerilerine etkisi incelemektir. Bu genel amaç çerçevesinde 

çocukların sosyal problem çözme becerileri, çocukların demografik özelliklerine (cinsiyet, 

yaş, kardeş sayısı, eğitim süresi) ve ailelerinin demografik özelliklerine (ailenin sosyo-

ekonomik durumu, annenin ve babanın öğrenim durumu) göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

incelenmiştir.  

İlişkisel tarama modelinde düzenlenen araştırmanın çalışma grubu; 2011-2012 öğretim 

yılında Konya il merkezine bağlı Selçuklu, Meram ve Karatay‟daki okul öncesi eğitim 

kurumlarından tesadüfî olarak seçilen bağımsız anaokulları ve ilköğretime bağlı 

anasınıflarında eğitim gören 60-72 aylık 350 çocuktan oluşmaktadır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak “Denham Duygu Anlama Testi” ve “Wally Sosyal Problem Çözme 

Testi” kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 13.0 paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Cinsiyet, yaş ve okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi değişkenlerinin 

çocukların sosyal problem çözme beceri puan ortalamaları üzerindeki etkisini test etmek 

amacıyla “t testi”; duyguları anlama becerileri, kardeş sayısı, ailenin aylık toplam geliri, anne-

baba öğrenim durumu değişkelerinin, çocukların sosyal problem çözme beceri puan 

ortalaması üzerindeki etkisini test etmek amacıyla ise “ANOVA” kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda duyguları anlama becerileri, yaş, kardeş sayısı, okul öncesi 

eğitim kurumuna devam süresi ve anne öğrenim durumuna göre çocukların sosyal problem 

çözme becerilerinin farklılaştığı görülmüştür. Ancak cinsiyet, ailenin aylık toplam geliri ve 

baba öğrenim durumu değişkenlerinin çocukların sosyal problem çözme becerisi üzerinde 

etkili olmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Sosyal Problem Çözme Becerisi, Duyguları 

Anlama Becerisi 
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SUMMARY 

The general purpose of this research is to study the effect of emotion understanding 

skills of 60-72 months old children on their social problem-solving skills. Within the 

framework of this general purpose children's social problem-solving skills were examined to 

see if it differs according to children's demographic characteristics (gender, age, number of 

siblings, years of education) and demographic characteristics of families (family socio-

economic status, mother's and father's education levels). 

Working group of this research which was conducted in a relational screening model 

is composed of 350 60-72 months old children attending to randomly selected pre-school 

education institutions, independent kindergartens and nursery classes within primary schools 

in Selcuklu, Meram and Karatay connected to Konya province center. As a data collection 

tool „Denham‟s Affect Knowledge Test‟ and „Wally Social Problem-Solving Test‟ was used 

in the study. 

The data obtained from the study were analyzed by using SPSS 13.0. "t test" was used 

in order to test the effects of variables such as gender, age and period of attending to pre-

school educational institution on children‟s mean score of social problem-solving skills; while 

„one-way analysis of variance‟ (ANOVA) was used in order to test impacts of variables such 

as emotion understanding skills, number of siblings, family's total monthly income, parents' 

education level on children‟s mean score of social problem solving skills. 

At the result of the research, social problem-solving skills of children was found to 

differ according to understanding of emotions, age, number of siblings, period of attending to 

pre-school educational institution and mother's education level. However, gender, family's 

total monthly income and fathers' education variables were determined to have no impact on 

children's social problem solving skills. 

Key Words: Preschool Education, social problem solving skills, emotion understanding skills 
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BÖLÜM I 

GĠRĠġ 

1.1.PROBLEM 

Okul öncesi eğitim; çocuğun sosyal ve duygusal geliĢimini etkileyen önemli 

etmenlerden biridir. YaĢamın ilk yıllarında geliĢmenin ve öğrenmenin çok hızlı 

olması ve edinilen deneyimlerin daha sonraki öğrenmeleri etkilemesi okul öncesi 

yılların en iyi biçimde değerlendirilmesini gerektirmektedir. Yapılan bilimsel 

araĢtırmalar, insan yaĢamının bu ilk yıllarının bireysel ve toplumsal açıdan çok 

önemli olduğunu ortaya koymaktadır (Dinç, 2002). 

Çimen (2000) ’e göre çocuğun geliĢiminde en önemli süreçlerden biri olan 

sosyal geliĢim süreci doğumdan hemen sonra baĢlayıp, insanın yaĢamı boyunca 

sürmesine rağmen etkilediği davranıĢların birçoğu özellikle ilk çocukluk döneminde 

belirli hale gelmektedir. Bu geliĢim birey ile çevrenin karĢılıklı etkileĢimi sonucunda 

meydana geldiğinden psiko-sosyal geliĢim olarak adlandırılmaktadır. 

Çocuklar konuĢmaya baĢladıklarında duygusal geliĢime yeni bir boyut ortaya 

çıkar. Çocuk duygularını yansıtmaya baĢlayabilir. Duygularını sınıflandırarak 

duygularının farklı olabildiğini, onlar hakkında düĢündüğünü ve duygu ifade eden 

kelimeleri kullanarak bir tartıĢma içine girebilirler. Diğer bir deyiĢle, kendi 

duygularını diğer insanlara nasıl ifade edebileceğini, diğer insanların duygularına 

önem vererek dinleyebileceğini ve duyguları ifade eden kelimelere sahip olduğundan 

tartıĢma içerisine girebilir (Erden, 2008). 

Duygular çoğunlukla yüz ifadelerine yansıyan süreçlerdir (öfke, sevinç gibi). 

Duygusal mesajların iletilmesinde yüz ifadeleri önemli bir rol oynamaktadır. 

Ġnsanların duygularını yüz ifadeleriyle iletme konusunda biyolojik olarak hazır bir 

yapıya sahip oldukları ileri sürülmektedir. Duyguların yüz ifadeleriyle yansıtılması 

ve algılanması konusunda yapılan çalıĢmalar bebeklerin bile duyguları bu ifadelerden 

tanıdıklarını göstermektedir. Kavramsal mantık yürütmeyi gereksiz kılacak Ģekilde, 

nöronal mekanizmalar baĢkalarının duygularının doğrudan anlaĢılmasına olanak 
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veren bir aynalama sistemini oluĢturur. Ayna nöronlar baĢkalarının duygu 

ifadelerinin zihinsel temsil ve taklidini gerçekleĢtirerek onların tanınması görevini 

yürütür. Bir baĢka deyiĢle “ben ve diğerinin” algılanması pek çok noktada ortak 

gerçekleĢir. Bebekler üç haftalıkken yüz hareketlerini taklit edebilir, sonraki iletiĢim 

becerileri ve öğrenme mekanizmaları bu taklit becerilerine dayanır. Duyguların 

tanınmasında bunun dıĢında, deneyimlerin biliĢsel yorumlanmasına dayanan baĢka 

bir mekanizmanın olduğu da düĢünülmektedir (Saltalı, 2010). 

Çocukların diğer kiĢilerin yaĢadığı durumlardaki duygularını tanıyabilmeleri 

oldukça önemlidir ve çocukların bu duyguları anlama becerilerini incelemek gerekir. 

Çünkü bazı duyguları tanımlamak daha zordur ve iletiĢimsel değeri yüksektir (Izard, 

1971: Akt. Denham ve Couchoud, 1987). Çocuğun duygusal geliĢimine paralel 

olarak sosyal geliĢimde de değiĢiklikler gözlenebilir. Sosyal geliĢimin bir parçası 

olan sosyal problem çözme becerileri de çocuğun toplumsallaĢmasında önemli bir rol 

oynar.  

Sosyal problem çözme, sosyal çevrede karĢılaĢılan problemleri çözmek için 

kullanılan, sıralı biliĢsel süreçleri izleyen bir süreçtir ve problemi tanıma, problemi 

çözecek alternatif yollar oluĢturma, bu alternatifler arasından en etkili olanı seçme 

gibi birçok zihinsel aktiviteyi gerektirir. KiĢisel bir beceri olan sosyal problem çözme 

becerileri, yaĢamın niteliğinin belirleyicisi olabilir (Shure ve Spivack,1982: Akt. 

Yaban ve Yükselen, 2007). 

Sistematik problem çözme çocuk tarafından kolayca öğrenilmez. Bu konuda 

çocuğa kendi baĢına problemlerini çözebileceği bir ortam düzenleyerek, fırsatlar 

yaratarak ve etkili problem çözme yöntemlerini destekleyici deneyimler planlayarak 

yardımcı olunabilir (KiĢisel ve Yıldırım,1983: Akt. Arı ve ġahin Seçer, 2003). 

Sosyo-kültürel bir varlık olarak insan, doğumundan itibaren çevre ile uyum 

sağlama çabasındadır. Bebekle bakan kiĢi arasındaki iliĢki ile baĢlayan ve çocuğun 

büyüme ve geliĢmesi ile diğer yetiĢkin ve akranlarla iliĢkilerle devam eden 

toplumsallaĢma sürecinde çocuk, sosyal çevrede birçok sorunla karĢılaĢmaktadır. 

Sosyal problemleri çözme çocuğun çevresi ile iletiĢim kurmada gerekli olan 
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becerileri geliĢtirmesini, kendi duyguları ile diğerinin duygularını doğru olarak 

anlama becerisini gerektirir (Yaban ve Yükselen, 2007). Bu sebeple bu araĢtırma 60-

72 aylık çocukların duyguları anlama becerilerinin sosyal problem çözme 

becerilerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.   

 

1.2.AMAÇ 

Bu araĢtırmanın genel amacı 60-72 aylık çocukların duyguları anlama 

becerilerinin sosyal problem çözme becerilerine etkisi incelemektir. Bu genel amaç 

çerçevesinde Ģu sorulara cevap aranacaktır: 

1. Okul öncesi çağdaki çocukların sosyal problem çözme becerileri duyguları 

anlama becerilerine göre farklılaĢmakta mıdır?  

2. Okul öncesi çağdaki çocukların sosyal problem çözme becerileri 

çocukların demografik özelliklerine (cinsiyet, yaĢ, kardeĢ sayısı, eğitim süresi) göre 

farklılaĢmakta mıdır? 

3. Okul öncesi çağdaki çocukların sosyal problem çözme becerileri ailelerinin 

demografik özelliklerine (ailenin sosyo-ekonomik durumu, annenin ve babanın 

öğrenim durumu) göre farklılaĢmakta mıdır? 

 

1.3.DENENCELER 

1. Duyguları anlama becerileri, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme beceri 

puan ortalamalarını etkiler. 

2. Cinsiyet, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme beceri puan ortalamalarını 

etkiler. 

3. YaĢ, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme beceri puan ortalamalarını 

etkiler. 
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4. KardeĢ sayısı, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme beceri puan 

ortalamalarını etkiler. 

5. Okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi, 60-72 aylık çocukların sosyal 

problem çözme beceri puan ortalamalarını etkiler. 

6. Ailenin gelir durumu, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme beceri puan 

ortalamalarını etkiler. 

7. Anne öğrenim durumu, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme beceri puan 

ortalamalarını etkiler. 

8. Baba öğrenim durumu, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme beceri puan 

ortalamalarını etkiler. 

 

1.4.ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 

Çocuklar, en iyi arkadaĢ olsalar bile, bazen birbirleri ile çatıĢmaya girerler. 

Piaget’in söylediğine göre sosyal çatıĢma geliĢimde önemlidir. Piaget’e göre tartıĢma 

ve uyuĢmazlıklar çocuklarda egosantrizmin azalmasına neden olan baĢkalarının bakıĢ 

açısını fark etmelerine yardım eder (Berk, 2000: Akt. Dereli, 2008). Ancak, çocuklar 

sıklıkla problemlerini etkili olmayan yollarla çözerler. Bazıları ağlar, tepinir, bağırır; 

bazıları vurur, ısırır ve zararlı olurlar; bazıları aile veya öğretmene yalan söylerler. 

Bu yöntemler çocukların problemlerine hoĢnut edici çözümler bulmak yerine yeni 

problemler yaratır (Dereli, 2008). Bu sebeple yapılan bu araĢtırma ile çocukların 

duyguları anlama becerilerinin sosyal problem çözme becerilerine etkisi incelenerek 

duygusal geliĢimin alt boyutu olan duyguları anlamanın çocuğun sosyal problem 

çözme becerileri üzerindeki etkisini görmeyi sağlayacaktır. Böylece okul öncesi 

eğitimde çocuğun sosyal ve duygusal geliĢimine yönelik öğretmenlere ve diğer alan 

araĢtırmacılarına yol gösterici olacağı düĢünülmektedir. Ayrıca bu araĢtırmayla 

duyguları anlama becerilerinin sosyal problem çözme becerisi üzerindeki etkisi 

belirlendiğinden, okul öncesi eğitim programına duyguları anlama becerilerini 

geliĢtirmeye yönelik olarak program zenginleĢtirilebilir.  
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Yapılan araĢtırma kapsamında “Denham Duygu Anlama Testi” ve -“Wally 

Sosyal Problem Çözme Testi” Türkçeye uyarlanarak ve geçerlik-güvenirlik 

çalıĢmaları yapılarak literatüre kazandırılmıĢtır. 

 

1.5.SINIRLILIKLAR 

AraĢtırma 2011-2012 öğretim yılında Konya il merkezinde yer alan Selçuklu, 

Meram ve Karatay’daki okul öncesi eğitim kurumlarından tesadüfî olarak seçilen 

bağımsız anaokulları ve ilköğretime bağlı anasınıflarında eğitim gören 60-72 aylık 

çocuklardan alınan verilerle sınırlıdır.  

AraĢtırmanın verileri, çalıĢmaya katılan 60-72 aylık çocukların “Denham 

Duygu Anlama Testi” ve “Wally Sosyal Problem Çözme Testi”nin ölçtüğü sonuçlar 

ile sınırlıdır. 

 

1.6.TANIMLAR 

Duygu: Belli bir nesnenin, olayın veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı 

izlenim Ģeklinde tanımlanabilir (TDK, 1988). 

Duyguları Tanıma Becerisi: Gülümseme, kaĢlarını çatma, ĢaĢırma, ses tonu vb. 

mesajlar ile verilen duyguların tanınması ve anlamlarının ortaya çıkarılması 

yeteneğidir (Elksnin ve Elksinn, 2003: Akt. Saltalı, 2010). 

Duyguları Anlama Becerisi: BaĢkasının ne hissettiğini sezebilmenin anahtarı, ses 

tonu, mimikler, jestler, yüz ifadesi ve benzeri türden sözsüz ifadeleri okuyabilmektir 

(Goleman, 2011). 

Sosyal Problem Çözme: KiĢinin gerçek yaĢamında karĢılaĢtığı problemlere yönelik 

olarak değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeleri ile ilgili olarak yararlı ya da 

yararsız kullandığı problem çözme becerilerini kullandığı süreçtir (Dora, 2003) 
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BÖLÜM II 

ĠLGĠLĠ KURAMSAL TEMELLER VE ARAġTIRMALAR 

 

2.1.DUYGUSAL GELĠġĠM 

Duygu iç ve dıĢ uyarıcıların zihinsel iĢlevlerden ayrı olarak kiĢide yarattığı 

değiĢme ve etkiler bütünüdür. Bir baĢka deyiĢle uyarımların hoĢa gitmesi ya da 

gitmemesi sonucu insanda haz ya da elem doğrultusunda uyanan izlenimlerdir. 

Günlük yaĢamda sevgi, sevinç, neĢe, umut, hayret, kaygı ve nefret gibi sözcüklerle 

dile getirilen durumlar zihinsel iĢlevlerin dıĢında duygu alanını oluĢtururlar (Köknel, 

1997). 

Psikolojide duygu sözcüğünün ilk planda zihinlerde uyandırdığı çağrıĢımlara 

bakılınca, onların belirli anlamlar içinde kümelendiğini söylemek oldukça güçtür. 

Böyle olunca duygu ya da duyguları tanımlamanın zor bir iĢ olduğu kendiliğinden 

ortaya çıkar. Hatta duygunun ne olduğu sorusu tartıĢmalı bir konudur. Çünkü çeĢitli 

duygu durumlarını belirten pek çok kavram vardır. Bunlara sevgi, korku, sevinç, 

gurur, elem, keder, nefret, öfke, hiddet, kin, hasret, hoĢlanma (sympathie), 

hoĢlanmama (antipathie), kıskançlık, acıma, heyecan, hasret, saygı utanma, 

alçakgönüllülük, düĢ kırıklığı vb. gibi kavramlarını örnek olarak verebiliriz. Ġstenirse 

bu örneklerin sayısı rahatça çoğaltılabilir. ġu halde duygular çok çeĢitli ve 

karmaĢıktır. Özellikle onların geliĢmeleri, derinlik dereceleri, süreklilik ve 

değiĢkenlikleri, türlü ve farklı oluĢları dikkate alınacak olursa, duyguları bir tek 

kavram altında toplamak ya da karakterize etmek oldukça güçtür (Yavuz, 1998).  

Duygusal geliĢimin incelenmesi büyük ölçüde tanımlayıcı çalıĢmalara 

dayanır. AraĢtırmacılar duygusal yaĢantı için gerekli olan fizyolojik mekanizmanın 

doğuĢtan kazanıldığını kabul ederler. Ayrıca tek yumurta ikizleri üzerinde 

gerçekleĢtirilen araĢtırmalarda (Jost ve Sontag, 1944: Akt. Aydın, 2010) duygusallık 

ölçümlerinde ikizlerin yüksek korelasyon göstermesi duygusallığın genetik temelleri 

olduğunu desteklemektedir. Farklı kültürlerdeki insanların yüz ifadelerinin büyük 
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ölçüde benzerlik göstermesi de, gene duygusallığın genetik yapısını destekleyen 

çalıĢmalardır (Aydın, 2010).  

Duygusal geliĢim, dıĢ dünyanın iç dünyamıza etki etmesi sonucu meydana 

gelen duygulardan hoĢlanıp hoĢlanmama durumudur. Ġnsan çevresiyle etkileĢim 

halindeyken az ya da çok elem veya haz içindedir. Bebek doğduktan sonra anne 

rahmindeki gibi sıcak, rahatlık ve güvence ister. Çocukların temel gereksinimlerinin 

karĢılanmaması onlarda çeĢitli duyguların doğmasına neden olur. Gereksinimleri 

karĢılanan çocuk mutludur. Karnının acıkması, altının ıslanması veya herhangi bir 

fiziksel rahatsızlığı onu ağlatır. Daha doğduğu günden itibaren anne-babasının onu 

isteyip istemediğini anlayabilir. Duygusal tepkiler, bebeğin öğrenmeye baĢlaması ve 

olgunlaĢmasıyla beraber farklılaĢır. Ġlk günlerde her Ģeye ağlayan çocuk, zamanla 

ihtiyaçları doğrultusunda ağlar. Duygusal geliĢim, bebeklik ve çocukluk döneminde 

diğer geliĢimlerle yakından iliĢkilidir. Tüm geliĢimlerde olduğu gibi duygusal 

geliĢimde de bireysel farklılıklar söz konusudur (Üre, Arı ve Seçer, 2008).   

Donald Hebb’e göre duyguların geliĢimi çocuktaki nörolojik olgunlaĢma ile 

öğrenmenin bir ürünüdür. BaĢka bir ifadeyle, duygusal geliĢim ne tamamıyla 

doğuĢtandır ne de tamamıyla öğrenmeye bağlıdır. Hebb’in hipotezinde yer alan 

“öğrenme” kavramı, çocukta muhtelif yapıların oluĢumu karĢılığı kullanılan bir 

kavramdır ve bu yönü itibariyle Piaget’i andırır. Bu yapılar hangi uyaranların 

duygusal tepkileri oluĢturacağını belirlediği gibi hangi tepki biçimlerinin ortaya 

çıkacağını da belirler. Hebb, duygusal problemlere geliĢimsel açıdan yaklaĢırken 

duygusal tepkilerin oluĢumundan kiĢinin sahip olduğu yapıları sorumlu tutmaktadır 

(Aydın, 2010). 

Duygusal olarak geliĢmek hayat boyu süren bir süreçtir ve insan olma 

potansiyelimizin güzel bir parçasıdır. Hislerinizin farkında olmayı, onları kabul 

etmeyi ve onların sağladığı bilgiyi kendinizin ve diğerlerinin avantajı için kullanmayı 

her zaman öğrenebilirsiniz (Segal, 2009).  

Duygular insan olmanın en önemli unsurlarıdır. Herkesin, bebeklerin bile 

duyguları vardır. Duygular sosyal bağların kurulmasında temel rolü üstlenir. Bu 



8 
 

nedenle de çalıĢmacılar insan davranıĢının sosyal ve duygusal boyutlarının ne kadar 

iç içe geçmiĢ olduğunu vurgulamak için “sosyal-duygusal” terimini benimsemiĢtir 

(Bayhan ve Artan, 2007).  

Duygu, heyecan, refleks, haz ve elem duygusal geliĢime ıĢık tutabilecek temel 

kavramlardır. GeliĢim, belli dönemlerde birbirini izler ve düzenli olarak devam eder. 

Bu süreçte birey tüm bu duygusal kavramları yaĢar. Bu kavramlar duygusal geliĢimi 

açıklamada yardımcı olur. Duygusal davranıĢların bir kısmı doğuĢtan getirilir bir 

kısmı da sonradan kazanılır ancak bireyin geliĢimiyle bu davranıĢlarda geliĢtirilebilir. 

Sosyal ve duygusal öğrenmenin temel yapı taĢı olan kendini tanıma basamağında 

birey sahip olduğu duygusal kavramları doğru kullanabilmelidir. Bu amaçla 

kavramları doğru tanımak oldukça önemlidir (Soylu, 2007). Bu kavramlardan 

bazıları Ģunlardır: 

Duygu: Duygu bireylerin mutluluk, kızgınlık, üzüntü, korku gibi temel 

hislerini içeren genel bir ifade Ģeklidir. (Salovey, Detweiler, Steward ve Bedell, 

2001). 

Heyecan: Ġçinde bulunulan ortamın algılanmasıyla ortaya çıkan, iç organları 

harekete geçiren, bedende, davranıĢta ve bilinçte kendini belirten duygusal süreçtir 

(Young, 1973: Akt. Cüceloğlu, 2005).  

Refleks: Özel bir uyaran türüne verilen özel, otomatik bir tepkidir (Gander ve 

Gandiner, 2001). 

Haz: KarĢılaĢılan durumlar ne derece temel ihtiyaçları karĢılarsa o ölçüde 

mutluluk ve rahatlık verir. Buna haz denir (Üre, Arı ve Seçer, 2008). 

Elem: Ġnsanda üzüntü, keder, bıkkınlık uyandıran duygu çeĢididir (Üre, Arı 

ve Seçer, 2008). 
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2.1.1.YAġ DÖNEMLERĠNDE DUYGUSAL GELĠġĠM 

Ġlk iki yıl çocuğun kiĢiliğinin yapılaĢmasında önemli rol oynar. Erikson’un 

kuramına göre çocuğun güven duygusunu geliĢtirmesi, onun yaĢamında en önemli 

rolü oynayan annesiyle olan iliĢkisinin türüne bağlıdır. Çocuk, annesinin kendisini 

bırakıp gitmeyeceğine ve annesinin kendisine önem verdiğine inanırsa, güven (trust) 

duygusu doğal olarak geliĢir. Çocuk annesinin kendisiyle sürekli beraber olacağına 

ve kendisine önem vereceğine inanamazsa, onda güvensizlik (distrust) duygusu 

geliĢir (Cüceloğlu, 2005).  

Bebekler yüzlerdeki toplumsal/duygusal ipuçlarına yaklaĢık 2 ila 3 aylık 

olduklarında dikkat etmeye baĢlarlar. Örneğin bu yaĢlardaki bebekler insan yüzüne, 

bir oyuncak bebeğin yüzüne ya da baĢka bir cansız nesneye gülümsediklerinden daha 

fazla gülümsemeye baĢlarlar. Bu da,  bebeklerin bu kadar erken bir dönemde insan 

yüzünde ortaya çıkan toplumsal iĢaretlere tepki verdiğini gösterir (Ellworth, Muir, ve 

Hains, 1993; Legerstee, Pomerleau, Malcuit ve Feider, 1987: Akt:Bee ve Boyd, 

2009). Yüzün yönü bu erken dönemdeki tercihli gülümsemenin önemli 

bileĢenlerinden biridir. Albert Caron ve meslektaĢları (1997) bebeklerin bir yüz 

kendilerine dönük olduğunda daha fazla gülümsediklerini keĢfetmiĢtir; yüz baĢka bir 

yana döndüğünde daha fazla gülümsemezler (Bee ve Boyd, 2009). 

Bu yaĢlardaki bebekler aynı zamanda insanların duygusal ifadelerindeki 

değiĢiklikleri fark edip bunlara farklı tepkiler göstermeye de baĢlarlar. BaĢlarda 

duyguları en iyi Ģekilde ayırt edebilmeleri için birden fazla kanaldan eĢzamanlı 

bilgiler almaları gerekir – mesela, yetiĢkinin yüz ifadesinin, sesindeki duyguyla 

paralel olması  (Walker-Andrews, 1997: Bee ve Boyd, 2009). Örneğin, Haviland ve 

Lelwica (1987) anneleri mutluluklarını hem yüz hem de ses ile ifade ettiğinde 10 

aylık bebeklerin mutlu göründüğünü, ilgilerinin anneye yöneldiğini ve ona bakmaya 

baĢladıklarını keĢfetmiĢtir; anne üzüntüsünü ifade ettiğinde bebeğin ağız hareketleri 

fazlalaĢır ya da baĢka bir yana bakmaya baĢlar; anne kızgınlığını ifade ettiğinde ise 

bazı bebekler Ģiddetli bir Ģekilde ağlamaya baĢlarken bazılarının da bakıĢları 

durgunlaĢır ya da “donakalırlar” (Bee ve Boyd, 2009). 
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Ġkinci yaĢa doğru yeni bir bağımsızlık dalgası güç kazanmaya baĢlar. Bu 

dönemde  “hayır” kelimesi en sevdikleri kelimedir. Kafasını yukarı doğru kaldırarak 

“hayır” demek bu yaĢ çocuğunun en sık davranıĢı haline gelir (Zembat ve Unutkan, 

2001). 

Landers (1999)’a göre 18 aydan 3 yaĢa kadar çocuklar çok çeĢitli duygularını 

ifade edebilirler. Toplumsal yerlerde duygusal patlamalarında olduğu gibi 

duygularını açıkça ifade edebilirler. Bu dönemde çocukların duygulanımları 

hoĢnutluktan nefrete dönüĢebilir. Bir uçta olumsuz tavırlarla yetiĢkinin sabrını 

denerken, diğer uçta karĢısındakinin ne düĢünüp hissettiğini anlama becerisini 

geliĢtirir (Akt. Zembat ve Unutkan, 2001). 

Çocuklar konuĢmaya baĢladıklarında duygusal geliĢimde yeni bir boyut 

ortaya çıkar. Çocuk duygularını yansıtmaya baĢlayabilir. Duygularını sınıflandırarak 

duygularının farklı olabildiğini, onlar hakkında düĢündüğünü ve duygu ifade eden 

kelimeleri kullanarak bir tartıĢma içine girebilir. Diğer bir deyiĢle, kendi duygularını 

diğer insanlara nasıl ifade edebileceğini, diğer insanların duygularına önem vererek 

dinleyebileceğini ve duyguları ifade eden kelimelere sahip olduğundan tartıĢma 

içerisine girebilir.  

Çocuklar ilk olarak 2,5 yaĢından sonra mutlu, üzgün, öfke, korku gibi 

kelimelerle iç duygularını ifade eden kelimeler kullanmaya baĢlarlar. Acı ve haz 

daha sonra gelir. Çocukların konuĢmalarında amaç, duygularını basitçe nasıl 

yorumladığıdır (korkuyorum, mutluyum). Üç yaĢta duygu ifadelerinin kullanım 

oranında ve niteliğinde artıĢ görülmektedir. Altı yaĢ çocuklarının çoğunluğu mutlu, 

üzgün, sinirli, heyecanlı, mutsuz, rahatlama, hayal kırıklığına uğrama, ürkek ve 

neĢeli olma gibi kelimeleri kullanırlar. BaĢlangıçta kendi duyguları hakkında 

konuĢurken 2,5 yaĢına doğru diğer insanlarla ilgili duyguları konuĢmaya baĢlarlar 

(Erden, 2008). 

Dördüncü yaĢta hayal gücünde büyük bir geliĢme vardır ve çocuk gerçek ile 

hayali birbirine karıĢtırma eğilimindedir. Bu yaĢta henüz mülkiyet duygusu 

geliĢmemiĢtir. Gördüğü her Ģeyin kendisinin olduğuna inanır. Bu yaĢtaki nasıl 
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yalancı değilse hırsızda değildir. Diğer yandan, bu dönemde iç gerilimin dıĢa 

vurulduğu belirtilere de sık rastlanır (Üre, Arı ve Seçer, 2008). 

Büyüdükçe karĢısındakinin duygularının nedenini de tahmin edebilirler. Dört-

beĢ yaĢındayken “ArkadaĢın neden üzgün?” diye sorulduğunda “Annesi gitmiĢ, o da 

annesini özlemiĢ.” Ģeklinde akıl yürütebilirler (Bayhan ve Artan, 2007).  

BeĢ yaĢ çocuğu yaĢıtlarıyla veya yetiĢkinlerle sözlü olarak kolayca anlaĢılır. 

Hem bedeniyle hem de sözle saldırganlık yapabilir. Toplum içinde bazen olumsuz 

davranır. Hayalinde yarattığı kiĢilerle konuĢabilir. Hayal ettiği olayları gerçekmiĢ 

gibi anlatır (Navaro, 1990: Akt. Zembat ve Unutkan, 2001).  

Altı yaĢ fırtınalı ve duygusal bir yaĢtır. Bencil ve kavgacı olabilir. Bir Ģeye 

kızdığı zaman onun sorumlusu olarak annesini görür ve hıncını ondan almaya çalıĢır. 

Altı yaĢ çocuğu pek çok Ģeyden korkmaz ama hayali durumlardan beĢ yaĢında 

olduğundan daha fazla endiĢe duyar. 6 yaĢında çocuklar masalların da etkisiyle 

imgelere dayanan nesnelerden korkarlar. Kızgınlık, mutluluk, sevgi gibi duygularını 

belli eder, baĢkalarının duygularını anlar. Duygusal durumunu ifade etmede dramatik 

oyunu ve çeĢitli araçları kullanır (Polat Unutkan, 2003). 

 

2.1.2.TEMEL DUYGULAR 

San Francisco’daki California Üniversitesi’nden Paul Ekman, belirli yüz 

ifadelerinden dördünün (korku, öfke, üzüntü, zevk), sinema ya da televizyonla 

karĢılaĢmamıĢ oldukları tahmin edilen, okuma yazma bilmeyenler de dâhil olmak 

üzere dünyanın değiĢik kültürlerinden insanlar tarafından tanınmasının bu duyguların 

evrenselliğini gösterdiğini ileri sürmüĢtür. Ekman, çeĢitli ifadeleri mükemmel bir 

nitelikte gösteren yüz fotoğraflarını, Yeni Gine’nin ücra yaylalarında tecrit edilmiĢ 

halde yaĢayan TaĢ Devri’nden kalma Fore kavmine varıncaya en uzak kültürlerin 

insanlarına göstermiĢ ve nerede olurlarsa olsunlar, insanların aynı temel duyguları 

tanıdığını görmüĢtür (Goleman, 2011). 
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Yapılan bu araĢtırma kapsamında kullanılan Susanne DENHAM tarafından 

geliĢtirilen “Denham Duygu Anlama Testi” de bu temel dört duyguyu test 

etmektedir.  

 

2.1.2.1.Mutluluk (Zevk) 

Goleman (2011) mutluluğu Ģöyle tanımlar: CoĢku, rahatlama, tatmin, haz, 

sevinç, eğlenme, gurur, tensel zevk, heyecan, vecd hali, hoĢnutluk, kendinden geçme, 

aĢırı zindelik, kapris ve en uç noktada mani.  

Mutluluğun oluĢturduğu baĢlıca biyolojik değiĢiklikler arasında, beyin 

merkezinde olumsuz duyguları engelleyip bir enerji artıĢına yol açarak kaygı verici 

düĢünceleri durduran bir etkinlik yer alır. Ancak bedeni rahatsız edici duyguların 

yarattığı biyolojik uyarılmadan kurtaran sükûnet hali dıĢında, belirli bir fizyolojik 

değiĢim görülmez. Bu konfigürasyon bedene genel bir dinlenme sağlar, ayrıca kiĢiyi 

elindeki iĢi yapmaya, çeĢitli hedeflere doğru ilerlemeye hazır ve istekli hale getirir 

(Goleman, 2011). 

Pach Adams, mutluluğu Ģu Ģekilde tanımlamaktadır: “Mutlu olmak, 

olumsuzlukları bir ders, bir geliĢme olanağı olarak görmek, problemlerin çözümü 

için yaratıcılığı kullanmak, geniĢ açı kazanmak ve her yaratıcı çözümle baĢarı ve 

yeterlilik duygusunun hazzını yaĢamaktır. Mutlu olmak, yaĢam serüvenine muhteĢem 

bir deneyim olarak bakabilmenin bilincini kazanmaktır.” Yine Patch Adams, 

mutluluğun önemini Ģu ifadelerle dile getirmektedir: “Ġnsanın kendini adayabileceği 

en büyük devrim mutlu olmaktır. Doruk deneyimlerin ansal mutluluğundan 

bahsetmiyorum. Her gün mutlu olmak, mutsuz olmaktan daha büyük bir çaba 

gerektirmiyor. Kendi portremizin fonunu kendimiz seçeriz. Her insan mutlu ya da 

mutsuz olmayı seçebilir. Mutluluk paradigmasını seçebiliriz; düĢüncelerimizle, 

duygularımızla ve haz dolu davranıĢlarımızla” (Maboçoğlu, 2006). 
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2.1.2.2.Üzüntü 

Goleman’a (2011) göre “üzüntü” acı, keder, neĢesizlik, kasvet, melankoli, 

kendine acıma, yalnızlık, can sıkıntısı, umutsuzluk ve patolojik olduğunda Ģiddetli 

depresyondur. Üzüntünün esas iĢlevi, yakın birinin ölümü veya büyük bir hayal 

kırıklığı gibi önemli kayıplara uyum sağlamaya yardımcı olmaktır. Üzüntü enerjiyi 

azaltır, derinleĢip depresyona yaklaĢtıkça da metabolizmayı yavaĢlatıp hayatta zevk 

alınan Ģeylerden uzaklaĢmaya yol açar. Bu içe dönüklük, kaybın veya kırgınlığın 

yasını tutup sonuçlarını değerlendirmeyi, sonra da artan enerjiyle birlikte yeni 

baĢlangıçlar planlamayı sağlar.  

 

2.1.2.3.Öfke (Kızgınlık) 

Goleman (2011)’e göre “öfke” hiddet, hakaret, içerleme, gazap, tükenme, 

kızma, sinirlenme, hınç, kin, rahatsızlık, alınganlık, düĢmanlık ve belki de en uç 

noktada, patolojik nefret ve Ģiddettir.  

Ribot’ya göre öfkede baĢlıca üç tür ayrım mümkündür: 

a)Hayvani; yani saldırı: Etçil bir hayvanın avına saldırısı olarak örnek 

verilebilir. Bu öfke doğrudan doğruya avlanma ve hayat mücadelesi ihtiyacına, 

varlığın devam ettirilmesi isteğine dayanır. Yalnızca hayvanlarda değil, 

insanlarda da hatta eğitimli olanlarda bile bu tür öfkeye rastlamak mümkündür. 

b)Duygusal veya danıĢıklı saldırı: Özellikle insanlara ait olup düĢünce 

biçiminin bunda önemli payı vardır. DüĢmanına rastlayan bir köpekte danıĢıklı 

saldırının durumu açık bir Ģekilde görülür. Bu tür öfkede baskı altına almak; 

üstün bir güce sahip olma isteğinin ve rakibinin acısından zevk almanın etkisi 

vardır. 

c)Amaçlı veya belirsiz saldırı: Öfkenin amaçsal biçimi uygarlaĢmıĢ olanıdır 

ki; kin, hiddet, kızgınlık, kıskançlık, nefret gibi biçimlerde ortaya çıkar. Saldırı 

isteği bunda akıl ve muhakemenin etkisiyle yönünü değiĢtirmiĢ ve gizlenmiĢ 

olur. Ancak tahrip etme isteği bu kez öfkelenen kiĢinin aleyhine dönerek 
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kendisine zarar verir. Dudaklarını ısırması ve tırnaklarını yemesi bunun 

sonucudur (Gövsa, 1998).   

Öfke iki yaĢ civarında ortaya çıkar. Vurma ve öfke krizleri, bebeklikte ve 

oyun çocukluğunda öfkenin ortak ifadesidir. Bağırma, tekmeleme, kendisini duvara 

atma, nefes kesilmesi gibi davranıĢlar öfke nöbetinin Ģiddetini göstermektedir. 

Krizler geliĢimin doğal bir sonucudur. Çocuk hastayken, aĢırı ikaz edildiğinde, 

emredici davranılarak baskı altına alındığında, gerçekçi olmayan istekleri 

engellendiğinde ya da sınırlayıcı bir çevrede daha fazla görülür (Erden, 2008). 

 

2.1.2.4.Korku 

Korku, canlı varlıkların, görünen ve görünmeyen tehlikeler karĢısında 

gösterdikleri en doğal tepkidir. Aslında her korku, canlıyı uyaran ve kendini 

savunmasını sağlayan yararlı bir düzenektir. Canlı, kaçarak, saklanarak, zorda 

kalınca da savaĢı göze alarak kendini korumaya çalıĢır (Yörükoğlu, 2004).  Ribot’ya 

göre korku birbirinden farklı iki Ģekil gösterir. Biri içgüdüsel ve bilinçsiz olup, 

kiĢisel tecrübelerden öncedir. Diğeri de bilinçli, akılcı ve tecrübeye dayalıdır (Gövsa, 

1998) .  

Psikologların yaptıkları araĢtırmalara göre, doğuĢta görülen üç tür korku 

vardır. Bunlara temel korkular da denir. Bunlar Ģunlardır:  

1. Dokunma duyusu organımıza uygulanan, çok sıcak ve çok soğuk uyarıcılar, 

2. Birdenbire olan yüksek sesler, 

3. Yüksekten düĢme tehlikesi. 

DoğuĢta görülen bu üç korku türü, sonradan çoğalır ve Ģiddet derecesi de 

değiĢir (BinbaĢıoğlu, 1990). 

Ġki-üç yaĢ çocukları yüksek seslerden, tuvaletin çekilmesinden, elektrik 

süpürgesinden, gök gürültüsünden ürkerler. Üç-dört yaĢlarında bunlara karanlık, 

dilenci, hırsız, polis ve öcü korkuları eklenir. Bu yaĢlarda ana-babadan ayrı kalmak 
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tedirginliğine yol açar. Kalabalıkta, birkaç dakika anasından ayrı kalan üç-dört yaĢ 

çocuğunun uğradığı panik herkesçe bilinir. Dört yaĢında doruğa vuran korkularda 

yavaĢ yavaĢ azalma görülür. Korkular daha somutlaĢır. Köpekten, düĢüp 

yaralanmaktan, bir yerin sıyrılıp çizilmesinden, kesilip kanamasından korkulur 

(Yörükoğlu, 2004). 

 

2.1.3.YÜZ ĠFADELERĠ VE DUYGU ĠLĠġKĠSĠ 

Milller (1981)’e göre, yüz ifadeleri, kiĢisel duyguların iletiminde 

kelimelerden sonra gelen ilk iletiĢim kanalıdır. Miller, Yüz ifadelerinin bilinçli 

olarak veya istenmeden, kolayca izlenebileceğini belirtmektedir. Kolaylıkla 

izlenebilen yüz ifadeleri, genellikle bilinçli olarak gerçekleĢir. Bir mesaj göndermek 

veya gerçek duyguları gizlemek amacı ile kullanılır. Bilinçsiz yüz ifadeleri, 

genellikle korku, kızgınlık, mutluluk ve hayret gibi duyguların Ģiddetli olarak 

hissedilmesi ile ortaya çıkar ve kısa sürelidir (Akt. Ergin, 2003) 

Bundan 2000 yıl önce Cicero, “Yüz, ruhun yansımasıdır” demiĢtir. Ondan 

yüzyıllar sonra Darwin (1872), yüz ifadelerinin sadece iletiĢimde önemli rol 

oynamadığını, ayrıca bazı duygusal ifadelerin doğuĢtan var olduğunu ve bu yüzden 

bütün dünyada aynı anlamda algılandığını söylemiĢtir. Son 30 yılda gerçekleĢtirilen 

araĢtırmalar Darwin’ in bu tezini destekler sonuçlar vermiĢtir (Ekman, 1993: Akt. 

KağıtçıbaĢı, 2004) Örneğin farklı kültürlerden insanlar, belli duyguları yaĢarken aynı 

yüz ifadelerini takınmıĢlardır. Ġnsanlar nereli olurlarsa olsunlar, insan fotoğraflarına 

bakarak 6 temel duyguyu doğru bir biçimde ayırt edebilecekleri gözlenmiĢtir. Bu 

duygular; mutluluk, saldırganlık, kızgınlık, üzüntü, korku ve tiksinmedir (Buck, 

1984; Matsumoto, 1992: Akt. KağıtçıbaĢı, 2004).  

Darwin’ e göre duyguların yüzümüzdeki ifadelerinin doğru anlaĢılmasının 

yaĢamsal önemi vardır. Ġnsanların yüz ifadelerini anlamak, onların bize korkuyla mı, 

mutlulukla mı, üzüntüyle mi yaklaĢtığını kestirmemiz açısından önem taĢır ve kiĢi 

hakkındaki düĢüncelerimizi, beklentilerimizi Ģekillendirir. Kızgınlık ifadesi taĢıyan 

bir yüz görünce kaygı düzeyimiz artar ve kendimizi korumaya alırız. Yani, yüz 
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ifadelerini doğru algılamak iĢlevseldir.  Bu iĢlevsel teze göre, insan bütün ifadelere 

eĢit Ģekilde dikkat etmezler; yaĢamlarını sürdürebilmeleri için en çok, tehlike bildiren 

yüz ifadelerini fark etmeleri gerekir. Bu tezin doğruluğu araĢtırmalarla saptanmıĢtır. 

Örneğin Hansen ve Hansen (1998), deneklere kalabalık bir grup insanın yüzlerini 

göstermiĢler ve en çok hangi yüz ifadesinin algılandığına bakmıĢlar. Bazı resimlerde, 

bütün yüzler aynı ifadeyi taĢırken, bazılarında sadece bir yüzde farklı bir ifade vardır. 

Bu farklı ifade bazı resimler mutlu, bazılarında kızgın bir ifadeydi. Darwin’ in öne 

sürdüğü gibi, resimlerde farklı olan kızgın yüz ifadesi, mutlu yüz ifadesinden daha 

çabuk fark edilmiĢtir. Kızgın ifadelerinin yanında, insanlar korku ifadelerine de 

oldukça duyarlıdır (KağıtçıbaĢı, 2004). 

Çocuk bedensel tepkilerini tanımayı ve bunları birbirinden ayırmayı 

öğrenirken, baĢka insanlar ve “tanıdık” olan diğerlerinin farklı ruh halleri ayrımları 

da sezebilir. Çocuk büyük bir olasılıkla doğduğunda bile bireyleri birbirinden 

ayırabilme ve yüz ifadelerini taklit edebilme becerisine sahiptir. Ġki aylık olduğunda 

ise bunu kesinlikle yapar. Bu beceri insanın bir dereceye dek duygulara ve sıra dıĢı 

baĢka bireylerin davranıĢlarına “önceden ayarlanmıĢ” olduğuna iĢarettir. Çocuk kısa 

süre sonra annesini babasından, ailesini yabancılardan, mutluluk ifadelerini üzüntü 

ve öfke ifadelerinden ayırabilir hale gelir (hatta on aylıkken, bebeğin farklı ifadeleri 

birbirinden ayırabilmesi, farklı beyin dalgalarına sebep olur). Ayrıca çocuk çeĢitli 

duygularla belli bireyler, deneyimler ve koĢullar arasında iliĢki kurabilir hale gelir. 

Empatinin de ilk iĢaretleri belirir. Bebek bir baĢka bebeğin ağlamasını duyduğunda 

ya da bir baĢkasını acı içinde gördüğünde sempatik bir yanıt verecektir: Çocuk 

diğerinin nasıl hissettiğini değerlendiremese de diğer insanın dünyasında bir Ģeylerin 

yolunda gitmediğini sezer (Gardner, 2010). 

BaĢkalarının duygularını anlamak; çocukların sosyal becerilerini, okul 

yıllarında ve hayatı boyunca baĢkaları ile olumlu sosyal iliĢkiler kurmak ve 

sürdürmek için gerekli yeteneklerine etki ettiği göz önünde bulundurulduğunda 

çocukların duygusal geliĢimini araĢtırma isteği ĢaĢırtıcı değildir. Özelikle 

araĢtırmacılar çocukların duyguları daha iyi anlayan ve tanıyan çocukların daha 
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yüksek düzeyde olumlu sosyal davranıĢlar gösterdiklerini ve akranları arasında daha 

popüler olduklarını ortaya koymuĢlardır (Downs ve Strand, 2008). 

2.1.3.1.Duygusal Beceriler 

Duygusal beceriler; geniĢ bir yelpazede yer alan fiziksel ve zihinsel 

farkındalık hallerinin eĢ güdümünü sağlar. Bu yolla algılama ve yorumlama 

süreçleri, bellek gibi çok kapsamlı ve karmaĢık süreçlerin de bir parçası haline gelir 

(Altunel, Demirdöğen, Dural ve KuĢçu, 2008: Akt. Saltalı, 2010). Bu beceriler Ģöyle 

özetlenebilir: 

 Duyguları Tanıma Becerisi: Duygusal becerilerin içerisinde yer alan 

duyguları tanıma becerisi duygusal yüz ifadelerini ve ipuçlarını değerlendirerek 

karĢıdaki bireyin hissettiği duyguyu fark edebilme yeteneğidir. Okul öncesi 

dönem boyunca çocukların duyguları tanıma becerisi geliĢtikçe olayların 

yaratacağı duyguları anlama becerisi de geliĢmeye baĢlar (Gallese, 2003: Akt: 

Saltalı, 2010). 

 Duyguları Anlama Becerisi: BaĢkasının ne hissettiğini sezebilmenin 

anahtarı, ses tonu, mimikler, jestler, yüz ifadesi ve benzeri türden sözsüz 

ifadeleri okuyabilmektir (Goleman, 2011).  

 Duyguları İfade Etme Becerisi: Duyguları ifade etme becerisi sosyal 

etkileĢimler sırasında duygularını karĢısındaki bireyin anlayabileceği ve sosyal 

iliĢkinin devamı için en uygun Ģekilde ifade edebilme becerisidir. Duyguların 

ifade ediliĢ Ģekli ve sıklığı çocuğun sosyal becerilerinin geliĢiminde çok önemli 

yere sahiptir. Örneğin bir çocuk arkadaĢlarıyla iliĢkilerinde sürekli olarak öfke 

duygusu ifade ediyorsa özellikle de yaĢadığı öfkeyi karĢıdaki bireyi rahatsız 

edecek Ģekilde uygun olmayan bir biçimde ifade ediyorsa (arkadaĢını itme, 

hakaret etme, kavga etme gibi) bu arkadaĢlarının bir süre sonra onunla 

iletiĢimlerini kesmelerine neden olacaktır (Denham, 1998: Akt.Saltalı, 2010 ). 

Mayers ve Salovey ise duyguları Ģu boyutlarda incelemiĢlerdir: 

1-Duyguları tanımak: Yüz ifadesi, beden duruĢu, ses tonu ve sözel 

ipuçlarından yaĢanmakta olan duygunun tanınması ve algılanmasıdır.  
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2-Duyguları düşüncede kaynaştırmak: Ġkinci boyutta ise, duyguların biliĢsel 

sistemle iliĢkisi ve duyguların biliĢleri nasıl değiĢtirdiği üzerinde durulur. Duygusal 

yetilerin verdiği bilgi ile biliĢsel bilginin harmanlanması ile gerçek çok yönlü 

değerlendirilmiĢ olur.  

3-Duyguları anlamak: Hâlihazırda yaĢanmakta olan duyguyu, ne anlam ifade 

ettiği, nedenleri ve seyri gibi özellikleri açısından değerlendirebilmek, 

yorumlayabilmek ve anlamlandırabilmektir.  

4-Duyguları yönetme: Ġlk üç boyuttan edinilen bilgilerle ve kiĢinin kendi 

kiĢiliğinin ve deneyimlerinin de etkisiyle, en uygun duygusal tepkileri 

üretebilmesidir. Bu aynı zamanda duygulara açık olmayı, duygusal ve entelektüel 

geliĢim için duyguları etkili bir Ģekilde denetleyebilmeyi ve düzenlemeyi 

gerektirmektedir (Karahan ve Özçelik, 2006).   

 

2.1.4.DUYGUSAL GELĠġĠMĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

2.1.4.1.Aile 

Aile, duyguların oluĢması ve biçimlendirilmesinde önemli iĢlevlere sahiptir. 

Aile yaĢamı, duygusal derslerin verildiği ilk okuldur. Annenin bebeğin temel 

ihtiyaçlarını karĢılaması çocuğun çevresindekilerle ilk duygusal bağını oluĢturur. 

Özellikle ilk yıllardaki bebek ve anne arasındaki duygusal bağlanma çocukların 

duygusal geliĢimi açısından önemli olmaktadır. Çocuklarıyla etkili iletiĢimleri olan, 

onların duygularına istek ve gereksinimlerine saygı gösteren, çocuklarının gün 

içerisinde yaptıkları etkinliklerle ilgilenen, onların görüĢlerine değer veren, 

baĢarılarını takdir eden, stres anlarında onları cesaretlendiren ve destek veren aileler 

duygusal geliĢimi olumlu yönde etkilerler. Bu duygusal destekler sadece anne-

babanın çocuklarına doğrudan söyledikleri değil, kendi duygularını ifade ediĢleri ve 

aralarındaki etkileĢim modeliyle de verilir. Bu destekler çocuğun duygusal 

becerilerini geliĢtirirken çocuğun okula hazır bulunuĢluğunu artırır, evde ve okulda 

davranıĢ problemlerini azaltırlar. Bu yüzden birçok okul öncesi eğitim programında 
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çocuklara verilen eğitimlerin yanı sıra ailelere yönelik eğitim aktivitelerine de yer 

verilmektedir (Saltalı, 2010). 

Aile çocuk etkileĢimi, çocuğun duygusal geliĢiminde oldukça anlamlı bir yere 

sahiptir. Aile içindeki duygusal etkileĢimin azalmasında anne ya da babadan birinin 

kaybı veya ayrılıkları ya da çocuklarını reddetme, ihmal etme, tutarsız davranma, 

aĢırı koruyucu, aĢırı hoĢgörülü davranma gibi tavırlar gelmektedir. Anne ve babaların 

çocuklarını utandıracak davranıĢlar içinde olmaları ya da çocuklarının 

gereksinimlerine yanıt vermemeleri, duygusal etkileĢimi azaltan ya da tamamen 

ortadan kaldıran baĢka etkenlerdir (Alpan, 2006). 

 

2.1.4.2.Akran 

Akranlar, yaĢamın ilk yıllarında aynı beceriyi kazanmayı, aynı ilgileri 

paylaĢmayı ifade etmektedir. Çocukların akranlarıyla birebir baĢlattıkları iletiĢim 

zamanla küçük ve büyük grup oyunlarına dönüĢmektedir. Grup Ģeklinde bu değiĢim, 

ileriki yıllarda anlamlı, sağlıklı, baĢarılı iliĢkilerin temelini oluĢturur. Bununla 

birlikte akran etkileĢimlerinin sosyalleĢmeyi hızlandırıcı etkisi de bulunmaktadır. 

Çocuklar akran etkileĢimleriyle toplum kurallarını, topluma uyum sağlamayı 

öğrenerek, kendilerini tanımaya, kendilik algılarını Ģekillendirmeye baĢlayacaklardır. 

Akran iliĢkileri eğlenceli, hoĢ vakit geçirmenin yanı sıra tüm geliĢim alanları 

üzerinde büyük ve kalıcı etkiler sağlamaktadır (Gülay, 2010). 

Akran gruplarının en önemli fonksiyonu çocuğun aile dıĢındaki dünyayı 

karĢılaĢtırmasını sağlamak ve çocuk için bilgi kaynağı olmaktır. Birey yaĢıtlarından 

aldığı geri bildirimlerle, neyi iyi neyi daha kötü yaptığını değerlendirir. Bunu evde 

yapması zordur çünkü genellikle kardeĢleri kendinden daha küçük ya da daha 

büyüktür (Santrock, 1999: Akt. Uysal ve Nazlı, 2010). 
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2.1.4.3.Okul Öncesi Eğitim 

Çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarında insanlarla etkileĢim içerisinde 

bulunarak duyguların ifadesini öğrenirler. Öğretmenler, duyguları gösterirler, 

öğretirler ya da çocuklar için uygun olan tüm derslerde duygusal deneyimlere yer 

verirler. Goleman, duygusal yeteneğin okulda var olan her öğrenme türünde 

olduğunu belirtmektedir (Erden, 2008). 

Öğretmenler, okul öncesi eğitim sınıflarında duygusal yeteneğin geliĢmesi 

için duyguları anlama, ifade etme ve düzenleme için bazı yollar kullanırlar. 

Bunlardan bazıları;  

 Öğretmenler, öğrencilerin içinde bulunduğu çevreyi sıcak, olumlu ve özenli 

olarak hazırlamalıdır. 

 Duyguların sergilenmesi ve ifade edilmesinde en önemli görev öğretmenindir. 

Toplum içinde uygun yollarla duyguları ifade etmeleri için öğrencilere yardım 

edebilirler. Öğretmen, stresli olduğunda ya da engellendiğinde tepki 

göstermeden önce sakinleĢerek duygularını düzenleme konusunda çocuğa 

model olmalıdır.  

 Öğretmenin, sınıfta öğrencilerle duyguları tartıĢması önemlidir. Duygusal 

iliĢki dili, duygusal aĢamaları, duyguların yoğunluğunun farkına varmaya 

yardım eder. Sınıf toplantılarında önemli olaylar ve deneyimlerdeki duyguları 

paylaĢabilir. Kitaplar, hikâyeler, oyunlar ve filmler duygusal deneyimleri 

paylaĢmaya yardım edebilir.  

 Öğretmen, çeĢitli etkinliklere yer vererek çocukların duygularını ifade 

edebileceği etkinlikler planlamasının yanı sıra, öfke ve hayal kırıklığını uygun 

bir Ģekilde ifade edebilecekleri dramatik oyunlara katılımını destekleyebilir.  

 Öğretmen, duygular için uygun tepkileri gösteren kuklaları kullanabilir. 

 Çocukların korkuları ve ilgileri konusunda empati sağlanabilir. Çocuklar 

korkularında samimidir ve küçümsenmemelidir (Meece, 2000; Catron ve 

Allan, 2003; Brewer, 2004: Akt: Erden, 2008). 
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2.2.SOSYAL GELĠġĠM 

Çimen (2000)’ e göre; çocuğun geliĢiminde en önemli süreçlerden biri olan 

sosyal geliĢim süreci doğumdan hemen sonra baĢlayıp, insanın yaĢamı boyunca 

sürmesine rağmen etkilediği davranıĢların birçoğu özellikle ilk çocukluk döneminde 

belirli hale gelmektedir. Bu geliĢim bireyle çevrenin karĢılıklı etkileĢimi sonucunda 

meydana geldiğinden “Psiko - Sosyal GeliĢimi” olarak da adlandırılmaktadır. 

Çocuk dünyaya geldiği günden itibaren ailesinin ve içinde bulunduğu 

toplumun bir üyesidir. Çocuk içinde yaĢadığı topluma uyum sağlayabilmek, topluma 

ve kendisine yararlı bir biçimde yaĢayabilmek için düĢünme, yapma ve hissetme 

yeteneklerini kullanarak içinde yaĢadığı kültürün davranıĢ örüntülerini, ahlak 

değerlerini ve kendi rollerini benimsemek zorundadır (Ülgen ve Fidan, 1997). 

Çocuk geliĢiminde en önemli süreçlerden biri toplumsallaĢmadır. Yalın bir 

anlatımla toplumsallaĢma, bireylerin, özellikle de çocukların belirli bir grubun 

iĢlevsel üyeleri haline geldikleri ve grubun öteki üyelerinin değerlerini, davranıĢlarını 

ve inançlarını kazandıkları süreçtir (Gander ve Gandiner, 2001). 

Ġnsanlar doğdukları andan itibaren sosyal bir yaĢama baĢlarlar. Bebekler 

doğdukları zaman gereksinimlerinin karĢılanması için anne baba veya kendilerine 

bakan baĢka bir kiĢiye muhtaçtırlar. Bu da çevresindeki insanlarla ilk sosyal iliĢkileri 

ve bağları kurması anlamına gelir. Çocuğun içinde bulunduğu toplumun inançlarını, 

tutumlarını ve kendisinden beklediği davranıĢları öğrenmesine “sosyalleĢme” denir. 

SosyalleĢme, bir grubun üyelerinin (örneğin; bir kuĢağın üyeleri) baĢka bir grubun 

üyelerinin (örneğin; baĢka bir kuĢağın üyelerini) davranıĢ ve kiĢiliklerini etkilemesi 

olarak da tanımlanmaktadır. SosyalleĢme, anne baba yeni doğmuĢ kız bebeğini 

pembe ve erkek bebeğini mavi battaniyeye sardığı zaman baĢlar. Birey kendisini 

toplumdan tamamen soyutlamadığı sürece de yaĢam boyu devam eder. 

Yeni doğmuĢ bir bebeğe gereksinimi olan yiyecek ve su verilse, bunun 

yanında sıcak, rahat bir ortam sağlansa ancak bunun dıĢında onunla hiçbir sosyal 

iliĢki kurulmasa ne olur? Acaba ileride nasıl bir insan olur? AraĢtırmacılar, etik 

olarak bu tip araĢtırmaların insan üzerinde yapılamayacağı için maymunlarla 
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çalıĢmıĢlardır. Maymunların sosyal geliĢimlerinde bazı gerilikler olduğunu 

bulmuĢlardır. Bebek ve çocukları da yetiĢtirme yuvaları ve yurtlarında 

gözlemleyerek fikir sahibi olmuĢlardır. Bu çocukların fiziksel bakımı yapılmakta, 

yiyecek ve içecek gereksinimleri karĢılanmaktadır. Ancak yeterli ilgi ve sevgiyi 

görememektedirler. Pek çok çalıĢma bu çocuklarda motor gerilikler de dâhil olmak 

üzere birçok sorun olduğunu ortaya koymaktadır (Bayhan ve Artan, 2007). 

 

2.2.1.YAġ DÖNEMLERĠNDE SOSYAL GELĠġĠM 

Çocuğun sosyalleĢmesi, doğumdan baĢlayarak yaĢam boyu devam eden bir 

süreçtir. Özellikle ilk altı ay bebekle kurulacak sosyal iliĢkinin önemi çok büyüktür 

ve bu dönem kritik dönem olarak belirlenmektedir. Birçok çalıĢma bebekliğin birinci 

yılını çevre, anne, bebek iliĢkileri ve dolayısıyla sosyal geliĢim yönünde çok önemli 

olduğunu ortaya koymuĢtur (Poyraz ve Dere, 2003). 

Arnold Gesell’in yaptığı araĢtırmalara göre sosyal geliĢimin ilk on ay içindeki 

geliĢimi Ģöyledir: 

1.Birinci ayda: Çocuğun karĢısına geçilip el, kol ve yüz hareketleri ile 

konuĢulursa, çocuk konuĢanın yüzüne bakar ve hareketlerinde (kısa bir süre 

için) bir azalma olur. 

2.Ġkinci ayda: Kendisi ile meĢgul olanlara gülümser; elleri ve parmakları ile 

oynar. 

3.Yedinci ayda: Çocuk, çevresindeki tanıdıkları, yabancılardan ayırır. 

Aynanın önüne oturduğu zaman, hayaline güler; onunla konuĢma hareketleri 

yapar ve elleriyle aynaya vurur.  

4.Onuncu ayda: Giydirilirken, kolunu kaldırır ve baĢını uzatır. Aynanın 

önünde oturtulup eline bir Ģey verilirse, onu aynaya doğru uzatır ve aynadaki 

hayali üzerinde uygulamaya çalıĢır. Bu toplumsal geliĢimin temelidir. 
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Toplumsal geliĢim gerçekte 10. aydan sonra baĢlamaktadır (BinbaĢıoğlu, 

1990).   

Bir yaĢ civarında annenin yanında keĢfetme etkinliklerinde bulunur (Avcı, 

2004). Hayatın ilk yılında bebeğin psiko-sosyal görevi güvenmeyi öğrenmektir. 

Bebekle annesi arasındaki iliĢkiden doğan güven duygusu, insanın ileride kuracağı 

bireylerarası iliĢkilerin temelini oluĢturur. Bebek artık bir birey olarak var olduğunun 

da farkına varmaya baĢlamaktadır. Ailenin diğer fertlerinin yaptıklarını taklit ederek 

davranıĢ kalıplarını öğrenmekte ve günlük yaĢamın farkına varmaya baĢlamaktadır. 1 

yaĢındaki bebek yürüyebilir ve sürekli artan hareketliliğiyle yakalama alanına giren 

her Ģeye uzanıp, keĢfedebilir. Sınırsız meraka sahiptir ve tüm duyularını tatmin 

edecek öğrenme ve keĢfetme deneyimleri yaĢayabilmesi için zengin ve güvenli 

ortamlara ihtiyaç duymaktadır (Yavuzer, 2005). 

Ġki yaĢın sonlarına doğru çocukta taklit etme, utanma, otoritenin kabulü, 

rekabet, ilgi çekme isteği, sosyal iĢbirliği gibi tepkiler geliĢmeye baĢlar (Gizir, 2002). 

Edilgen bir eleman olmaktan kurtulup, aile faaliyetlerine katılan ve sosyal iliĢki 

kurabilen etkin bir üyeye dönüĢür (Yavuzer, 2005). 

Kandır (2003)’a göre 3 yaĢındaki bir çocukta, geliĢiminin doğal sonucu 

olarak “ben” kavramı geliĢmiĢtir ve her zaman kendi istekleri olsun, herkes onu 

dinlesin ister. Ancak yaĢıtlarıyla bir araya geldiğinde, hepsi “ben”liğini ortaya 

koymak isteyeceğinden, kısa sürede aralarında sorun yaĢamaya baĢlarlar. Dolayısıyla 

3 yaĢ çocukları grup iliĢkilerinde baĢarılı değildir. Bu yaĢta çocuklar arkadaĢlarıyla 

birlikte olmak isterler fakat bu aynı oyunu paylaĢmalarından çok, aynı ortamda farklı 

oyunlara yönelmeleri anlamındadır. 3 yaĢ çocukları, yaĢıtlarıyla iliĢki kurmada çok 

zorlanmazlar. Buna karĢın iliĢkiyi sürdürmede baĢarısız kalırlar. Bu nedenle, zaman 

zaman yetiĢkin müdahalesine gereksinim duyabilirler. 3 yaĢ çocuklarının arkadaĢ 

iliĢkileri vermekten çok almaya yöneliktir. Bu da birbirleriyle problem yaĢamalarının 

en önemli nedenlerinden birisidir. 

Çocuklar üç yaĢından itibaren birbirleriyle oyun çerçevesinde iletiĢim 

kurarlar; iliĢkileri giderek yoğunlaĢır. Birbirlerini hem daha çok ararlar, hem de çok 
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kavga ederler. Bu yaĢlarda çocuklar arkadaĢlık konusunda seçicidirler. YaĢları 

ilerledikçe arkadaĢ sayısından çok, yakınlık açısından bir geliĢme gösterirler (Zembat 

ve Unutkan, 2001). 

4 yaĢ çocuğu tam manasıyla sosyal bir varlıktır. Çocuklu mekânları tercih 

eder ve oyun yaĢamıyla çok meĢguldür (Gesell, 1943: Akt. Zembat ve Unutkan, 

2001). 

4 yaĢındaki bir çocuk giriĢimcilik ve atılganlık eylemlerini açıkça göstermeye 

baĢlar. Devamlı çevresini tanıyıp, keĢfetme çabası içerisindedir. Bu çabasını da 

çevresindeki yetiĢkinlere sunduğu sorular ile belli eder. Ġnsanların arasına girmeye 

çalıĢması, bilmediği konuları merak etmesi, sürekli bir iĢle meĢgul olma ve büyüme 

isteği çocukta giriĢim duygusunun temellerinin atılmakta olduğunu belirtir. 

Korkutma, suçlama, ceza ve atılganlığın kısıtlanması çocukta giriĢimcilik davranıĢını 

engeller. Çocuk bir yanda yetiĢkinlerin gözleyerek onların davranıĢlarını taklit 

ederken bir yandan da arkadaĢlarının yaĢantısından da etkilenir. YetiĢkinler ile 

olumlu iliĢkileri devam ettirmeye çalıĢır. ArkadaĢları ile de daha uzun süre birlikte 

olmaya baĢlar (Gizir, 2002). 

Dört yaĢındaki çocuğun baĢkaları ile özellikle de yaĢıtlarıyla iliĢkilerinde 

zaman zaman sorunlar yaĢadığı ve tartıĢmalar yaptığı ve onlara uyum sağlamakta 

güçlük çektiği gözlenir. Ancak çocuk beĢ yaĢına geldiğinde hareketlerinin daha 

dengeli olduğu, yaĢıtlarıyla daha sağlıklı iĢbirliği yaptığı ve onlarla karĢılıklı iliĢki 

içinde olduğu görülür. Çünkü dört yaĢtan beĢ yaĢa geçene kadarki süreçte çocuk, 

belli bir olgunluk düzeyine ulaĢmıĢtır. BeĢ yaĢ ilginç bir yaĢ dönemidir (Oktay, 2000: 

Akt.ġen,2007). Bu yaĢ sosyal bakımdan oldukça mutlu bir dönemdir. Çocuk ev 

iĢlerine yardım etmesini sever, zayıf oyun arkadaĢlarını ve küçük kardeĢlerini korur. 

Oyun arkadaĢları üzerinde iyi bir etki uyandırmak istemesine karĢın, her ne pahasına 

olursa olsun inatçılık etme gereksinimi duymaz. Sosyal olarak baĢkaları üzerinde iyi 

etki bırakmak ister ve davranıĢları biraz yetiĢkini andırır. BeĢ yaĢ çocuğunun 

baĢkalarına olan güveni ile birlikte kendine karĢı bileĢik bir güven besler. Sosyal 

uyumu oldukça iyidir (Sandstrom, 1982: Akt. Dinç, 2002). 



25 
 

BeĢ yaĢ çocuğu yetiĢkinleri gözlemekten ve taklit etmekten hoĢlanır. 

Gözlemlerini de genellikle oyunlarına yansıtır. Evcilik oyunlarında anne, baba, 

öğretmen, doktor, hemĢire, Ģoför vb. rolleri canlandırmaktan hoĢlanır. Ev iĢlerinde 

annesine yardımcı olmaktan büyük zevk alır. Sofra kurma, odasını toplama, toz alma 

vb. iĢleri yapmasına fırsat verilmesi, çocukta sorumluluk duygusunun geliĢmesine 

yardımcı olur. Çocukta sorumluluk duygusunu geliĢtirmek için çocuk bir iĢe 

yardımcı olmak istediği zaman, onu engellemek yerine teĢvik etmek gerekir. 

Sorumluluk duygusunun geliĢmiĢ olması, çocuğun hayattaki baĢarısı ve sosyal uyum 

için oldukça önemlidir. Bu nedenle anne-babalar çocukta sorumluluk duygusunu 

geliĢtirmek için onun geliĢim düzeyine ve özelliklerine uygun sorumluluklar 

vermelidir (ÇağdaĢ ve Seçer, 2005). 

Son çocukluk dönemine giren çocuk, altı yaĢına geldiğinde, iki buçuk 

yaĢındayken görülen olumsuz evrenin belirtilerini göstermeye baĢlar. Dengesiz, 

kurallara karĢı olan, isyankâr bir tutum ve davranıĢ içine girer (Yavuzer, 1993). Bu 

dönemde çocukta iĢbirliği, dostluk, sempati gibi davranıĢların yanı sıra rekabet, 

kavga ve ağız dalaĢı davranıĢlar da görülmektedir. BaĢkalarının haklarına saygılı 

olma, onların duygularını paylaĢmada daha baĢarılıdırlar. Aynı zamanda kendi 

kendini eleĢtirdiğine iĢaret eden davranıĢlar da görülmektedir (Erden ve Akman, 

2011). 

Altı yaĢ çocuğu son derece meraklı olup, çevresindeki her Ģeye ilgi duyar. 

Çocuğun ilgi ve merakı bazı durumlarda anne-babanın Ģikâyet ve yakınmalarına 

neden olabilecek düzeye gelebilir. Yeni giriĢimlerde ve deneyimlerde bulunmaktan 

hoĢlanır. DüĢünce açısından realisttir, sık sık “doğru mu?” sorusunu sorar. Kendisine 

yasaklar ve uyması istenen kurallar için neden sorusunu sorar. Mantıklı, meraklı ilgili 

olduğu için okulda verilen sorumluluk ve görevlerden hoĢlanır (Oktay, 1999: Akt. 

ÇağdaĢ ve Seçer, 2005). 

Altı yaĢ çocuğu aileden kolaylıkla ayrılabilir, yardımsız giyinir, arkadaĢ 

edinir, ev dıĢında kalabalık arasına karıĢır, tek baĢına kiĢisel iĢlerini halleder 

(giyinmek, yıkanmak, yemek yemek vb.), hobiler, oyunlar, kurallar geliĢtirir 

(Grotberg, 1994: Akt: Zembat ve Unutkan, 2001). Daha çok sayıda arkadaĢla iliĢki 
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kurduğu, bunun yanında aile iliĢkilerinin zayıfladığı, bireysel oyunun yerini grup 

oyununun aldığı görülür. Sosyal bilincinde artıĢ olur (Yavuzer, 1993). 

Okul öncesi yıllarında sosyalleĢme süreci karmaĢıktır. Bu nedenle uzmanların 

sosyalleĢmeye etki eden etkenler ve aralarındaki etkileĢimler ile bunları nasıl 

inceleyecekleri ve ele alacakları konusunda ortak bir noktada buluĢamamalarına 

ĢaĢırmamak gerekir. Bu dönemde sosyalleĢme sürecini açıklayan yaklaĢımlardan üçü 

en fazla kabul görmektedir: 

1. Psikodinamik yaklaĢım, çocuğun duygularını, dürtülerini ve 

geliĢimsel çatıĢmalarını vurgular. Freud, okul öncesi dönem çocuklarının çok 

güçlü olan içsel duyguları ile toplum tarafından kabul gören bir Ģekilde baĢ 

etmeyi öğrenmeleri gerektiğini savunur. Erikson da bu dönemdeki otonomi 

ve anne babaya olan bağımlılık arasında bir denge kurma gereksinimi 

üzerinde durur. Bu yaklaĢıma göre çocukların baĢ etmeyi öğrenecekleri 

duyguların bir kısmı iyi (neĢe, gurur, sevgi ve Ģefkat gibi), bir kısmı da iyi 

değildir (kızgınlık, korku, kaygı, kıskançlık, üzüntü gibi). Okul öncesi dönem 

çocuğunun duyguları ister iyi ister kötü olsun çocuk, bunlarla baĢ etmeyi, 

onları sosyal olarak kabul edilir bir Ģekilde ifade etmeyi öğrenmelidir. 

2. Sosyal öğrenme yaklaĢımında zihinsel geliĢim, davranıĢ ve 

çevre arasındaki bağlantı vurgulanır. Çocuğun davranıĢı dıĢarıdan gelen ödül 

ve cezalarla ve rol modelleriyle Ģekillendirilir. Ödüller aynı zamanda içsel de 

olabilir ve bu durumda çocuk gittikçe artan bir kendine güven ve baĢarı 

duygusu ile davranır. 

3. Zihinsel geliĢim yaklaĢımında çocuğun düĢünce ve algılarının 

onun sosyal davranıĢının düzenleyicisi olduğu vurgulanır. Okul öncesi dönem 

çocukları gittikçe artan karmaĢık kavramlar kazanmakta; kız veya erkek 

olmanın ne demek olduğunu öğrenmektedirler. Aynı zamanda davranıĢlarını 

cinsel Ģemaları içine kabul gören bir Ģekilde yerleĢtirmeyi öğrenmektedirler. 

Kızlar ve erkekler için hangi davranıĢların uygun olduğunu 

yargılamaktadırlar. Bu yaklaĢıma göre çocuklar değiĢik davranıĢları 

cinsiyetlerine, ailelerine ve içinde bulundukları kültüre uygun davranıĢ 
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modelleri hâline getirirler. Çocuklar büyüdükçe, kurallar, beklentiler, ödül ve 

cezaya daha az bağımlı hâle gelirler. Bunun yanı sıra yargılama ve kendi 

davranıĢlarını kontrol etme becerileri artar (Bayhan ve Artan, 2007). 

2.2.2.SOSYAL GELĠġĠMĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

2.2.2.1.Aile 

Çocuğun sağlıklı bir kiĢilik geliĢtirmesinde ve içinde bulunduğu sosyal 

çevreye uyum sağlamasında, anne-baba-çocuk iliĢkisinin önemi her geçen gün daha 

iyi anlaĢılmaktadır (Bilal, 1986: Akt. ÇağdaĢ, 2008). Okul öncesi eğitim çağında 

bulunan çocuklar iyi bir gözlemcidirler. Anne-babalarının kendileriyle, birbirleriyle 

ve baĢkaları ile iliĢkilerini gözlerler. Çocuklar insan iliĢkilerinde önemli rol oynayan 

iĢbirliği ve sosyal iliĢkilere iliĢkin davranıĢları, anne-babaları ile etkileĢimleri ve 

gözlemleri sonucunda kazanırlar. Anne-babası ile sağlıklı bir iletiĢim ve etkileĢim 

içinde olan çocuklar, karĢılaĢtıkları sorunlar karĢısında duygularını, düĢüncelerini 

sürtüĢmeye ve kavgaya girmeden daha rahat ifade ederler (ÇağdaĢ, 2008). 

Çocukta sosyal iliĢkilerin geliĢmesinde anne-çocuk diyalogunun önemli bir 

rolü vardır. Anne ile çocuk arasında kurulan sağlıklı iletiĢim, çocuğun sağlıklı bir 

kiĢilik geliĢtirmesini sağlar ve baĢkaları ile olumlu iliĢkiler kurması için temel 

oluĢturur (Flannagan ve Hardee, 1994: Akt. ÇağdaĢ, 2008).  

Çocuğun sosyal yönden geliĢmesi için anne-babanın iyi bir model olmasının 

yanı sıra, çocuklarına karĢı yönelttikleri sağlıklı tutum ve yaklaĢımlarının da önemli 

olduğu bilinmektedir. Ancak bazı anne-babaların çocuklarına karĢı tutumu her zaman 

sağlıklı olmayabilir. Pek çok anne-baba, çocuğuna karĢı nasıl bir tutum içinde olması 

gerektiğini ve nasıl bir disiplin uygulaması gerektiği konusunda net bir sonuca sahip 

değildirler. Ġdeal bir anne-baba tutumunu belirlemek zor olmakla birlikte, baĢarılı 

anne-babalar çocuğa karĢı esnek ve hoĢgörülü bir yaklaĢım içinde olan ebeveynlerdir 

(Orçan, 2008).  
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2.2.2.2.Akran 

Okul öncesi dönem çocuğunun yaĢamında pek çok baĢka çocuk vardır. 

Kuzenler, komĢu çocukları, yuva arkadaĢları, aile dostlarının çocukları gibi. Diğer 

çocuklarla pek çok Ģey paylaĢılır. Beraber oynarlar, birbirlerinden bir Ģeyler 

öğrenirler, iĢbirliği yaparlar, yardımlaĢırlar, birbirlerine vururlar, yumruklarlar, 

ısırırlar, oyuncak veya sıra konusunda tartıĢırlar. BaĢka hiçbir Ģekilde 

yaĢayamayacakları pek çok deneyim kazanırlar. Çocuk, yaĢıt iliĢkilerinde kendisiyle 

eĢdeğerde birisiyle iliĢki kurmaktadır. KonuĢmada, iĢbirliğinde, plan yapmada 

yetiĢkinlerle veya kendisinden büyük çocuklarla olduğundan daha fazla sorumluluğu 

vardır. Bazen arkadaĢlarıyla, kardeĢleriyle olduğundan daha uyum içinde oynadıkları 

görülür. 4-6 yaĢ arasında yapılan çalıĢmalarda çocukların yaĢıtlarıyla, yetiĢkinlerle 

olduğunun iki katı zaman geçirdikleri bulunmuĢtur (Bayhan ve Artan, 2007). 

Dolayısıyla çocukların sosyal geliĢiminde akranların etkisi yadsınamaz.  

Okul öncesi dönemde baĢlayan akranlarla iletiĢim, çocuğun dıĢ dünyayı 

anlayarak, çevresel uyaranlara karĢı uyum sağlamasını kolaylaĢtırır. BaĢka bir 

deyiĢle, çocuğun sağlıklı bir biçimde bireyselleĢmesi ve toplumsallaĢması akran 

grupları içindeki etkileĢimiyle yakından iliĢkilidir. Bireysel önem ve değer 

duygularını geliĢtirdiği her türlü olumlu deneyim çocuğun sosyal geliĢimini olumlu 

yönde etkiler. Diğer yandan korku ve kaygı yaratan durumlar çocukta yetersizlik ve 

değersizlik duygularının güçlenmesine neden olur. Akran gruplarına güvenli ve 

güvensiz bağlanma olarak tanımlanabilecek bu durum, büyük ölçüde çocuğa 

sağlanan sosyal öğrenme yaĢantılarına ve model alınacak kiĢilik modellerinin 

varlığına bağlıdır (Aydın, 2004). 

 

2.2.2.3.Okul Öncesi Eğitim 

Okul, toplumun küçültülmüĢ bir örneğidir. Okulun görevlerinden biri de 

bireyi toplumsallaĢtırmaktır. Okul bu görevini yaparken bir yandan öğrencinin okul 

dıĢındaki toplumsal davranıĢlarını ve geliĢimini incelemeye diğer yandan da bireyin 
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yanlıĢ olan toplumsal davranıĢlarını iyileĢtirici ve toplumsal geliĢimini sağlayıcı 

ortam yaratmaya çalıĢır (BaĢaran, 1978: Akt. Zembat ve Unutkan, 2001). 

Okul öncesi eğitim kurumunun çok önemli görevlerinden biri de çocuklara 

olumlu sosyal iliĢkilerde bulunmayı öğretmektir. Kurum bu görevi bazen evdeki 

olumlu öğretileri pekiĢtirerek, bazen evdeki eksiklikleri gidererek, bazen de evdeki 

bozuklukları dengeleyerek yapar. Üç yaĢından itibaren gittikçe yaĢıtlarına yönelik bir 

sosyalleĢme eğilimi gösteren çocuk için okul yaĢantısı çok olumlu bir olanak 

sağlayabilir. Yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki anaokuluna giden çocuklar daha 

sosyal, daha bağımsız ve giriĢken, daha güvenli ve çevreyle ilgili olmaktadırlar 

(Zembat ve Unutkan, 2001). 

Çocuğun toplumsal geliĢimi, eğitim etkinlikleri içinde büyük ve önemli bir 

yer tutar. Bütün eğiticilerin bunun bilincinde olarak çevreyi buna göre düzenlemeleri 

gerekir. Çocuk baĢkalarıyla iyi geçinmesini, duygu ve düĢüncelerini ifade etmesini, 

baĢkalarının düĢüncelerine saygı göstermesini, kendi görüĢlerini baĢkalarına kabul 

ettirmesini, toplumun kararlarına saygı göstererek bunlara uymasını hep toplumsal 

etkinlikler içinde öğrenir (BinbaĢıoğlu, 1990). 

 

2.2.3.EMPATĠ 

GeliĢim psikologları, bebeklerin henüz baĢkalarından ayrı bir varlık 

olduklarını tam olarak kavramadan, baĢkasının sıkıntısından rahatsız olduklarını 

saptamıĢtır. Doğumdan birkaç hafta sonra tepki veren bebekler, baĢka bir çocuğun 

gözyaĢlarını görünce ağlarlar. Bir yaĢ civarında ise, sıkıntının kendilerinden değil de 

baĢkasında olduğunun farkına varırlar, ancak yine de bu duruma nasıl tepki 

göstereceklerini bilemezler. Örneğin New York Üniversitesi’nden Martin L. 

Hoffman’ın bir araĢtırmasında, bir yaĢındaki bir çocuk ağlayan arkadaĢını 

yatıĢtırması için, odada bulunan çocuğun annesini görmezden gelip kendi annesini 

yanına getirmiĢtir. Aynı kafa karıĢıklığı, bir yaĢındakilerin bir diğerinin sıkıntısını 

belki de onun ne hissettiğini daha iyi anlayabilmek için taklit ettiğinde de yaĢanır; 

örneğin bir bebek parmaklarını acıtmıĢsa, bir yaĢındaki diğeri de kendi parmaklarını 
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ağzına götürüp acıyıp acımadığına bakmıĢtır. Annesinin ağladığını gören bir bebek 

ise hiç gözyaĢı olmadığı halde gözlerini silmiĢtir.  

“Motor mimikleme” diye adlandırılan bu hareket taklidi aslında 1920’de 

Amerikalı psikolog E.B. Titchener’in ilk kez kullandığı Ģekilde, empati sözcüğünün 

teknik anlamının özgün karĢılığıdır. Bu kullanım, kelimenin Yunanca’dan 

Ġngilizce’ye geçiĢindeki anlamdan bir miktar farklıdır. Yunanca’da “içini hissetme” 

demek olan empatheia terimi, ilk kez estetik kuramcıları tarafından, “diğerinin öznel 

deneyimini algılayabilme yeteneği” için kullanmıĢtır. Titchener’in kuramına göre, 

empati, baĢkasının sıkıntısını bir tür fiziksel taklit yoluyla aynı hislerin kiĢinin 

kendisinde uyandırılmasından kaynaklanmaktadır. Titchener, bir diğerinin genel 

anlamda sıkıntısını hissetme anlamına gelen, ancak onun hissettiklerini paylaĢmayı 

içermeyen kavramından farklı bir terim arıyordu.  

Hareket taklidi, bebekler iki buçuk yaĢına geldiklerinde davranıĢ 

repertuarlarından silinir. O noktada, baĢkasının acısının kendilerininkinden farklı 

olduğunu anlar ve diğerini daha iyi rahatlatabilecek hale gelirler (Goleman, 2011). 

Empati, baĢkalarının duygusal durumunu anlayabilme ve o kiĢinin 

hissettiklerini hissedebilmedir. Çocuklar diğer insanların bakıĢ açısını öğrendikçe 

empati de geliĢir. Empatinin geliĢimi dil ve zihinsel geliĢimden etkilenir. Ancak aynı 

zamanda çocuğun kendi mizacından ve sosyal deneyimlerinden de etkilenir. Daha 

sosyal çocukların, daha fazla empati kurdukları varsayılır. Anne babalar da çok 

önemlidir. Sevecen, çocuğunu destekleyen, yüreklendiren, çocuklarına karĢı duyarlı 

olan, çocuklarıyla empati kurabilen, çocuklarına sevecenlik ve merhametin önemini 

öğreten anne babaların çocukları da baĢkalarının üzüntü ve acılarına karĢı daha 

duyarlı davranacaklardır. Tam tersine çocuklarına karĢı hırçın, cezalandırıcı 

davranan anne babalar da çocuklarının empati kurma becerilerini engelleyeceklerdir. 

Empati, önceleri elindeki oyuncağını karĢısındakine verme Ģeklinde görülebilir. 

Kendisini çok mutlu eden beğendiği bir Ģeyin, karĢısındaki kiĢinin de hoĢuna 

gideceğini düĢünür. Örneğin; ağlayan bir yetiĢkine kendi emziğini vererek onu mutlu 

edebileceğini düĢünür. Okul öncesi dönemde ise daha fazla sözel yollar karĢımıza 
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çıkabilir. Kaybolan bir Ģey için “Üzüldün değil mi, anneciğim? Üzülme, yenisini 

alırız.” diyebilir. Burada sözel bir avutma vardır (Bayhan ve Artan, 2007). 

Çocukların empatik becerilerinin çeĢitli yaĢ grupları açısından nasıl değiĢtiği 

de empatik beceri çalıĢan araĢtırmacıların merak konusudur. Pek çok beceride olduğu 

gibi duyguları tanımlama ve algılayabilmede de yaĢa bağlı bir geliĢme olduğuna dair 

görüĢler bulunmaktadır. Bir, bir buçuk ve iki yaĢlarındaki çocukların empatik 

becerileri açısından karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada (Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, 

Wagner, ve Chapman, 1992) çocukların diğerlerinin duygularına verdikleri tepkiler 

incelenmiĢtir. AraĢtırmacılar öncelikle çocukların tepkilerini gözlemlemek ve doğru 

Ģekilde kaydetmek için annelere çocukların empatik becerilerini gözlemleyerek 

belirlemelerini sağlayacak bir eğitim vermiĢlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, 13-15 

aylık çocukların yarıdan fazlası üzüntülü görünen birini gördüğü zaman ona 

dokunmaya, sarılmaya çalıĢmaktadır. Onsekiz-20 aylık çocuklar ise daha çeĢitli 

tepkiler vermiĢlerdir. Bu yaĢ grubunda sözel tepkiler de yer almaktadır. Son olarak 

23-25 aylık çocuklar hem sözel tepkileri hem de davranıĢlarıyla daha da belirgin 

empatik tepkiler vermiĢlerdir (Akt. Kahraman, 2007). 
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2.2.4.SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERĠSĠ 

Sosyal problem çözme ya da literatürdeki diğer adıyla kiĢilerarası problem 

çözme becerisi, kiĢinin çeĢitli engeller nedeniyle baĢa çıkma yollarını kullanamadığı, 

kiĢiyi rahatsız eden spesifik yaĢam durumları olarak tanımlanmaktadır (D’Zurilla ve 

Goldfried, 1971). 

Çocuklar, en iyi arkadaĢ olsalar bile, bazen birbirleri ile çatıĢmaya girerler. 

Piaget’in (1923-26) söylediğine göre sosyal çatıĢma geliĢimde önemlidir. Piaget’e 

göre tartıĢma ve uyuĢmazlıklar çocuklarda egosantrizmin azalmasına neden olan 

baĢkalarının bakıĢ açısını fark etmelerine yardım eder (Berk, 2000). Ancak, çocuklar 

sıklıkla problemlerini etkili olmayan yollarla çözerler. Bazıları ağlar, tepinir, bağırır; 

bazıları vurur, ısırır ve zararlı olurlar; bazıları aile veya öğretmene yalan söylerler. 

Bu yöntemler çocukların problemlerine hoĢnut edici çözümler bulmak yerine yeni 

problemler yaratır. Yapılan araĢtırmalar çocukların bu uygun olmayan stratejileri Ģu 

nedenlerden dolayı kullandıklarını göstermektedir:  

 Problemi çözmek için daha uygun çözümler düĢünememelerinden, 

 Uygun olmayan stratejilerin aile ve öğretmenler tarafından bilinçsizce 

pekiĢtirilmesi, 

 Bu stratejileri kullanan çocuklardan etkilenmelerinden kaynaklandığı 

görülmektedir (Akt. Dereli, 2008). 

Adler (2000)’e göre çocuğun karĢılaĢtığı zorluklar iki yönden meydana 

gelebilir. Bunlardan birini anneler oluĢturur. Beceriksiz, tecrübesiz bir anne çocuğun 

baĢkalarıyla iliĢkiler kurmasını zorlaĢtırır. ĠĢini ciddiye almaz. Ya da, çoğu zaman 

olduğu gibi, çocuğun baĢkalarına yardım etmek zorunluluğunu duymasını önler. 

BaĢkalarıyla iĢbirliği yapmasına olanak vermez. Onu Ģefkat ve okĢama ile bıktırır. 

Sürekli olarak çocuğun yerine hareket eden, düĢünen, konuĢan anne bütün geliĢme 

imkânlarını felce uğratır. Çocuğunu bizimkinden tamamıyla farklı hayali bir dünyaya 

alıĢtırır. ġımartılmıĢ çocuk bu dünyada her Ģeyin baĢka kimseler tarafından 

yapıldığını görür. Oldukça kısa bir zamanda kendisini olayların merkezi gibi 

görmeye baĢlar. Bu görüĢüne uymayan bütün hallerde kötü maksatlar arar. 
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DüĢüncesine uygun hareket etmeyen herkesi düĢman sayar. Bu zamanda her türlü 

engelden kurtulmuĢ yapıcı gücünün ve yargısının iĢbirliğinin çocuğa sağladığı 

sonuçlardaki büyük değiĢiklikleri küçümsememek gerekir. Çocuk dıĢ izlenimleri 

düĢüncesine göre Ģekillendirmek için kullanır. Annesi tarafından Ģımartılan çocuk 

sosyal duygusunu baĢkalarına yöneltmekten kaçınır. Babasından, erkek ve kız 

kardeĢlerinden, kendisini aynı derecede sevmeyen kimselerden uzak kalmaya çalıĢır. 

Bu hayat Ģeklinde, dıĢ yardımlarla her Ģeyin hemen elde edilebileceği düĢüncesi ile 

yetiĢen, hazırlanan çocuk bu yüzden sonraları hayat problemlerini çözmekte az veya 

çok beceriksizlik gösterir. Bu problemlerin istedikleri gerekli sosyal duyguya sahip 

olmadığı zaman Ģokla karĢılaĢır. Bu Ģok hafif olursa bir süre sonra kaybolur. Fakat 

ciddi hallerde bir çözüm bulmakta sürekli olarak engel teĢkil eder. ġımartılmıĢ çocuk 

için annenin ilgisini çekmeye elveriĢli bir bahane iyidir.  

Sosyal duygunun geliĢmesini önleyen baĢka engeller de vardır. Bireysel 

belirtinin özelliği ve çeĢitliliği hiçbir zaman gözümüzden kaçmamalıdır. Çocuğun 

ihmal edilmesi, yetersiz organlara sahip bulunması da sosyal duygunun geliĢmesini 

zorlaĢtırır. Her ikisi de Ģımartılmada olduğu gibi çocuğun dikkatini ve ilgisini 

“topluluk” tan uzaklaĢtırır. Kendi güvenliğine ve huzuruna yöneltir. Yalnız 

yeryüzündeki hayat Ģartlarının sosyal duygu bakımından, zayıf kimselere karĢı 

olduğunu anlamak güç değildir (Adler, 2000). 

 

2.2.4.1.Prososyal DavranıĢ 

Benmerkezcilik iĢlem öncesi dönem çocuklarının tipik bir özelliğidir. Bu 

dönemde çocuklar olaylara baĢkalarının bakıĢ açısından bakamazlar. BaĢkalarının 

duygularını ve ihtiyaçlarını fark etmede yetersizdirler. Bu nedenle iĢlem öncesi 

dönemde benmerkezciliği, bencillik olarak değerlendirmemek gerekir. Çocukların 

zamanla anne-baba ve çevrelerindeki diğer yetiĢkinler ve arkadaĢları ile etkileĢimleri 

arttıkça benmerkezci davranıĢları azalmaya baĢlar. Anne-babası ile etkileĢimi 

sonucunda almayı ve vermeyi öğrenen çocukta, zamanla yardımlaĢma, paylaĢma ve 

iĢbirliği gibi davranıĢlar geliĢmeye baĢlar (ÇağdaĢ ve Seçer, 2005). 
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Son yıllara “prososyal davranıĢlar” tanımı sık kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

“Olumlu kiĢiler arası iliĢkiler” olarak da adlandırılmaktadır. Bunlar, empati, iĢ 

birliği, paylaĢma gibi diğer insanların mutluluğu ile ilgili ve diğer insanların yararına 

olan duygular olarak düĢünülmektedir. Bebekler 18-24 ay arasında iĢ birliği 

yapmaya, paylaĢmaya, yardımlaĢmaya ve bu arada diğer insanların duygularına 

empati kurarak karĢılık vermeye baĢlarlar. 

Prososyal davranıĢ, baĢkalarının yararı için dıĢsal bir ödül beklemeden 

yapılan eylemlerdir. Prososyal davranıĢta bir bedel ödeme, fedakârlık veya risk söz 

konusudur. Örneğin; arkadaĢlarından biri “oyun hamuru” küçük olduğu için ağlayan 

bir çocuğun kendiliğinden oyun hamurundan bir kısmını arkadaĢına vermesi gibi. 

Burada herhangi bir ödül beklentisi yoktur. Tam tersine bir bedel ödeme, fedakârlık, 

risk söz konusudur. Prososyal davranıĢ sadece bir sosyal beceriler grubu değildir. 

Tam anlamıyla geliĢtiği zaman dostluk, koruma, samimiyet ve empatiyi de içeren 

diğerlerinin duygularıyla ilgilenmek, ilgili olmaktır. Prososyal davranıĢ yaklaĢık 

olarak 2 yaĢ civarında sergilenmeye baĢlar. Anne babalar ve kardeĢler prososyal 

davranıĢın geliĢiminde çok önemli bir rol üstlenirler. Çevresindekilerle ve 

kendilerine bakan kiĢilerle güvenli iliĢkileri olan okul öncesi dönem çocukları, 

olumsuz iliĢkileri olan çocuklara oranla kardeĢlerini teselli etmede daha 

giriĢkendirler. Küçük çocukların paylaĢma ve iĢ birliği kapasiteleri sınırlıdır; bu 

nedenle prososyal davranıĢların geliĢimi ergenlik ve ötesine kadar sürer (Bayhan ve 

Artan, 2007). 

Olumlu sosyal davranıĢlardan bazıları, örneğin paylaĢma18 aylık bebeklerde 

gözlenebilir. Büyük çocuklar yardımseverlik ve paylaĢma davranıĢlarını anne-

babalarını taklit ederek öğrenirler. Ancak, bebeklikteki paylaĢma davranıĢının 

kaynağı henüz açıklanmamıĢtır. Olumlu sosyal davranıĢların büyük bir kısmı aile 

içindeki öğrenmeye ve aile bireyleri tarafından sağlanan modellerin örnek alınmasına 

dayanmaktadır. Ayrıca, çok sayıda deney sonucu, olumlu sosyal davranıĢların 

geliĢmesinde sosyal öğrenmenin ve modeli örnek almanın önemini göstermiĢtir. 

Modelin yetiĢkin olması gerekmez, baĢka bir çocuk da model olarak alınabilir. 

Çocuklar ödül alma, sonucu olarak olumlu sosyal davranıĢları öğrenebildikleri gibi 
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yetiĢkinlerin tutumu da bu davranıĢların öğrenilmesine yardımcı olabilir. YetiĢkinler, 

çocukların olumlu sosyal davranıĢlarını onayladıklarında çocuk bunu ödül olarak 

kabul eder ve yaĢamında önemli bir yere sahip olan bu kiĢilerin onayını almak için 

daha çok çaba sarf eder (Zembat ve Unutkan, 2001).  

 

2.2.4.2.Saldırgan (Agresif) DavranıĢlar 

Saldırganlık, baĢkalarını inciten ya da incitebilecek her türlü davranıĢtır 

(Freedman, Sears ve Carlsmithy, 1993: Akt: ÇağdaĢ ve Seçer, 2005). 

Saldırganlığın çevrede bulunan nesnelere, kiĢilere zarar veren davranıĢ 

biçimleri olduğu söylenebilir. Bu nedenle çocuklarda zaman zaman görülen 

yaramazlıklar, etrafı karıĢtırmalar ve arkadaĢları ile aralarındaki ufak 

geçimsizliklerden dolayı onların saldırgan olduğu yargısına varmamak gerekir. 

Çünkü bir çocuğun saldırgan olduğunu söyleyebilmek için saldırgan davranıĢın 

süreklilik göstermesi gerekir (ÇağdaĢ ve Seçer, 2005). 

Freud, saldırganlığın içsel bir dürtü olduğunu savunur. Sosyal öğrenme 

yaklaĢımcıları ise farklı düĢünürler. Bu görüĢe göre, kiĢilerin saldırganlığa bir 

yatkınlıkla doğup doğmadıkları önemli değildir. Saldırganlığın pekiĢtirme, 

cezalandırma ve modelleri taklit etme yoluyla kazanıldığını avunurlar. Bu noktada da 

anne-baba, kardeĢler, yaĢıtlar ve diğerlerinin önemine değinirler. Her anne-baba 

çocuğunu yetiĢtirirken bir gün mutlaka saldırganlıkla karĢılaĢır. Bu saldırganlığın 

nereden kaynaklandığını, eğitimin hangi aĢamasında hata yaptığını, engellemek için 

ne yapacağını düĢünür (Bayhan ve Artan, 2007). 

Saldırgan çocuk sevilmediğine inanmaktadır. Doyumsuzdur. Özgüveni ve 

özsaygısı azdır. Kendisine gösterilmemiĢ olan hoĢgörüyü o da baĢkalarına 

göstermemektedir. Bu tür eğitim yanlıĢlık ya da eksikliklerinden kaynaklanan 

saldırganlıkların yanı sıra, beyinsel nedene dayalı saldırganlıklar da görülmektedir 

(Bakırcıoğlu, 2002).  
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BaĢkalarıyla olumlu iliĢkiler kurabilmek için çocuklar, saldırganlık 

eğilimlerini engelleyip onları uygun zamanlarda ve toplumun onaylayacağı bir 

biçimde ifade etmeyi öğrenmek zorundadır. Anne-baba gösterdiği davranıĢları ile 

çocuklarındaki saldırganlığın artmasına ya da azalmasına neden olmaktadır. Bir 

güdünün engellenmesi saldırganlık davranıĢının meydana çıkmasına neden olabilir. 

Eğer, çocuk bir Ģey ister ve bazı nedenlerden ötürü onu elde edemezse, saldırganlık 

davranıĢı görülebilir. Her zaman olmasa da saldırganlık, çocuğun engellenmesi 

sonucu ortaya çıkar (Zembat ve Unutkan, 2001). 

Saldırgan çocukların özellikleri Ģöyle sıralanabilir:  

 Saldırgan çocuk baĢkalarına zarar vermeye çalıĢır, tekmeler, ısırır, tükürür. 

 Sözel saldırılarda bulunur. 

 Sürekli saldırgan olan çocuk toplumun kurallarına uymak istemez. 

 Genel olarak gergin, mutsuz ve geçimsizdir. 

 Çevresindekilerle iletiĢime girmekte zorlanır ve genellikle insanlarla sürtüĢür. 

 Her an kavgaya hazırdır. 

 Sürekli ceza görür, fakat bundan rahatsızlık duymamaya baĢlar. 

 Sorunları konuĢarak halletme eğilimi yoktur. 

 ArkadaĢ iliĢkileri zayıftır. 

 Bedensel gücüne çok fazla güvenir (Yalçın Aktosun, 2006: Akt: Ünsal, 

2010). 
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2.3.ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

 

2.3.1. Yurtiçi Ve YurtdıĢında Duyguları Anlama Becerileri Üzerine 

AraĢtırmaları 

Barnet, King ve Howard (1979) tarafından yapılan araĢtırmada, 7-12 yaĢ arası 

seksen beĢ çocukla yaptığı çalıĢmada kendilerinin ve baĢkalarının yaĢadığı olaylar 

karĢısında “mutlu, üzgün, kızgın ve nötr” duygularından hangilerini hissedecekleri 

sorulmuĢtur. Çocuklar problem bir durumla karĢılaĢtıkların bireylerin prososyal 

davranıĢları tercih etmeleri gerektiğini belirtmiĢlerdir ancak böyle bir problem 

durumla kendileri karĢılaĢtıklarında daha az prososyal davranıĢları tercih etmiĢlerdir.  

Ribes, Bisquerra, Agullo, Fiella ve Soldevilla (2005) tarafından yapılan 

araĢtırmada bireyin doğumdan andan itibaren duyguları anlama üzerine aldığı 

eğitimin ileriki yıllarda karĢılaĢacağı duygusal, davranıĢsal ve sosyal problemleri 

azaltacağını savunulmuĢtur. Bu bilgiden hareketle çocuklar için hazırlanacak eğitim 

programlarının duygusal ve sosyal içeriklerinin zenginleĢtirilmesinin gerektiğini 

belirtmiĢlerdir.  

Miller, Fine, Gouley, Seifer, Dickstein, Shields (2006) alt sosyo-ekonomik 

düzeydeki okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocukların duygusal 

becerilerinden duyguları tanıma, duyguları anlama, duyguları düzenleme ve 

duyguları olumsuz ifade etme ile sınıf davranıĢları arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢlardır. 

AraĢtırmaya yaĢları 3.5-5.2 arasında değiĢen 60 okul öncesi dönem öğrencisi 

katılmıĢtır. Duyguları ifade etme ile ilgili verilerin toplanmasında sınıfta çocukların 

bilgisayar yoluyla kaydedilmesi ve bu gözlemleri değerlendirilmesi yöntemi 

kullanılmıĢtır. Çocuklar serbest oyun saatinde iki defa onar dakikalık periyotlar 

halinde kaydedilmiĢ ve kayıtlar bir gözlemci ve birde eĢ gözlemci tarafından 

değerlendirilmiĢtir. Duyguları tanıma becerisinin değerlendirilmesinde duygusal yüz 

ifadelerinden yararlanılmıĢtır. Duyguları anlama becerisine iliĢkin verilerde 

çocuklara sekiz örnek senaryo okunarak senaryodaki çocuğun ne hissettiğinin 

sorulması Ģeklinde elde edilmiĢtir. Ayrıca çocukların duyguları düzenleme 
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beerileriyle ilgili öğretmenler her bir çocuk için 24 maddelik Duygu Düzenleme 

Ölçeği (Emotion Regulation Checklist) doldurmuĢtur. Sınıf içi davranıĢlarla ilgili 

olarak da öğretmenler saldırgan davranıĢ (Preschool Behavior Questionnaire) ve 

sosyal beceriye (Social Skills Rating Scale) iliĢkin iki ölçeği her çocuk için 

doldurmuĢtur. AraĢtırma sonuçları duyguları tanımanın duyguları düzenleme 

becerisini anlamlı düzeyde yordayan bir değiĢken olduğunu, duyguları olumsuz ifade 

etme davranıĢının sınıfta saldırgan davranıĢlarla, duyguları düzenleme becerisinin de 

sınıf içi sosyal becerilerle iliĢkili olduğu, duyguları düzenleme ve saldırgan 

davranıĢlar arasında ise ters yönlü bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir. (Akt. Saltalı, 

2010) 

Kuzucu (2006) tarafından yapılan araĢtırmada araĢtırmacı tarafından 

hazırlanmıĢ olan duyguları fark etmeye ve ifade etmeye yönelik psiko-eğitim 

programının, üniversite öğrencilerinin duygusal farkındalık düzeylerine, duyguları 

ifade eğilimlerine, psikolojik ve öznel iyi-oluĢlarına etkisini incelemektir. AraĢtırma, 

deney, plasebo ve kontrol gruplu ön-test, son-test ve izleme modeline dayalı deneysel 

bir çalıĢmadır. Uygulanan deneysel iĢlemin sonunda elde edilen bulgular “Çifte Çok 

DeğiĢkenli Varyans Analizi” yöntemiyle incelenmiĢ ve dört bağımlı değiĢkenin 

bileĢkesi bakımından deney, plasebo ve kontrol grupları arasında ölçümler boyunca 

istatistiksel olarak deney grubu lehine bir geliĢme gözlenmiĢtir. Bağımlı 

değiĢkenlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda gruplar arasında sadece duygusal 

farkındalık puanlarında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüĢtür. Sonuçlar duygusal 

farkındalık ve duyguları ifade etmenin psikolojik ve öznel iyi oluĢa etkisi ile ilgili 

literatür göz önünde bulundurularak yorumlanmıĢtır. 

Saltalı (2010) tarafından yapılan araĢtırmada Duygu Eğitimi Programının 

anasınıfına devam eden altı yaĢ çocuklarının duygusal becerilerine etkisi 

incelenmiĢtir. AraĢtırmanın bağımlı değiĢkeni anasınıfına devam eden altı yaĢ 

çocuklarının “duygusal becerileri”; bağımsız değiĢkeni ise duygu eğitimi 

programıdır. AraĢtırma sonucunda Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır: Deney ve kontrol 

gruplarının duyguları tanıma, duyguları anlama, duyguları ifade etme ve toplam 

duygusal beceri son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılaĢma 
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bulunmuĢtur. Deney grubu çocukların duyguları tanıma, duyguları anlama, duyguları 

ifade etme ve toplam duygusal beceri ön-test/son-test puanları arasında anlamlı bir 

fark bulunurken, son-testlerin ön-testlerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucu 

ortaya çıkmıĢtır. Kontrol grubu çocukların duyguları tanıma, duyguları anlama, 

duyguları ifade etme ve toplam duygusal beceri ön-test/son-test puanları arasında 

anlamlı bir farklılaĢma bulunmamıĢtır. 

Havighurst, Wilson, Harkey, Prior ve Kehoe (2010)’nın yaptığı çalıĢmada 

duyguları tanıma programına 216 tane 4.0 – 5.11 yaĢ çocukları ve ebeveynleri dahil 

etmiĢtir. Bu program duygu farkındalığı, duygu düzenlemesi gibi konular 

içermektedir. Eğitime alınan ailelerin çocuklarına duygu koçluğu yapmaları, empati 

konusunda rehber olmaları istenmiĢtir. Ön test, son test ve takip sonuçlarına göre 

ailelerin duygu farkındalığı ve duygu bilinçleri artmıĢ ve duyguları küçümseyen 

davranıĢ ve inançları da azalmıĢtır. Bunun yanında çocukların duygu tanıma 

düzeylerinde artıĢ yaĢanırken aynı zamanda çocukların problem davranıĢlarında 

azalma görüldüğü öğretmen ve aile anketleri ile belirlenmiĢtir (Akt. Saltalı, 2010). 

 

2.3.2.Yurtiçi Ve YurtdıĢında Sosyal Problem Çözme Becerileri Üzerine 

AraĢtırmaları 

Shure, Spivack ve Jaeger (1972) dezavantajlı okul öncesi çocukların sosyal 

davranıĢları ile sosyal problem çözme becerileri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. 

AraĢtırmada sosyal problem çözme üç parametrik düĢünceyi gerektirir. Bunlar: akran 

ve otoriteyle yaĢanan problemlere çözüm üretme, sonucunu ve nedenini 

düĢünebilmedir. AraĢtırmaya Philadelphia’da Head Start eğitimi alan 4-5 yaĢ 

arasında 62 (32 erkek ve 30 kız) Afrika kökenli Amerikalı çocuk katılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan çocuklara on hafta süresince problem çözme beceri eğitimini 

içeren bir pilot program uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonuçları incelendiğinde 

öğretmenler tarafından değerlendirilen sınıf davranıĢlarının yalnızca problemlere 

alternatif çözüm üretebilme yeteneğiyle doğrudan ilgili olduğu görülmüĢtür. Ancak 

üç parametrik düĢüncenin de anlamlı düzeyde birbirleriyle iliĢkili oldukları 
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saptanmıĢtır. Ayrıca uygulanan programın, çocuğun gerçek hayattaki problemlere 

ürettiği alternatif çözüm becerilerini olumlu etkilediği görülmüĢtür.  

Genel olarak araĢtırmalar kızların erkeklerden fazla kiĢilerarası iliĢkilere 

yönelimli olma eğiliminde olduklarını göstermiĢtir. Block, Parke ve Slaby (1983)’in 

yaptıkları araĢtırmaya göre erkekler kızlara oranla daha fazla saldırganlık 

davranıĢları göstermektedirler. Bu davranıĢlar fiziksel agresiflik ve isim takma olarak 

nitelenebilir (Akt. Meece ve Mize,2010) 

Guerra ve Slaby (1990), problem çözme becerileri eğitiminin saldırganlık 

davranıĢları üzerinde etkisini araĢtırmıĢlardır. Verilen eğitim sonunda biliĢsel eğitim 

programına katılanların problem çözme becerilerinde artıĢ, saldırganlık 

davranıĢlarında ise azalma olduğu saptanmıĢtır.(Akt. ġahin, 2009) 

Elias ve Clabby (1992), bir sosyal bilincin geliĢmesi ve sosyal sorunları 

çözme projesi geliĢtirmiĢlerdir. Projenin uygulandığı New Jersey’deki okulların 

6.sınıflarındaki öğrenciler, öğretmen, arkadaĢ görüĢleri ve okul sicilleri aracılığıyla 

projeye katılmayanlarla kıyaslanarak değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak; baĢkalarının 

duygularına karĢı duyarlılığın artıĢı, davranıĢların sonuçlarını daha iyi anlama, kiĢiler 

arası durumları tartma ve uygun hareketleri planlama yeteneğinde artıĢ, daha yüksek 

öz saygı, sosyalleĢmeye daha açık davranıĢlar, sosyal sorunları çözme ve sosyal 

bilinçte geliĢme görülmüĢtür. Denekler liseye kadar izlenmiĢ ve eğitim verilen 

grubun daha düzgün sosyal davranıĢlar, sınıf içinde ve dıĢında özdenetim, karar 

verme becerilerinde düzelme olduğu görülmüĢtür (Akt. Olcay, 2008). 

Erwin’in (1993) yaptığı araĢtırmada popüler ve popüler olmayan 5-6 yaĢ 

çocukların, sosyal problem çözme becerileri ve akranlarına karĢı gösterdikleri sosyal 

davranıĢları araĢtırmıĢtır. Bir sınıftaki 26 çocuktan en popüler ve en az popüler 

dörder çocuk seçilmiĢtir. Sınıftaki serbest etkinlik sırasında, düzenlenen dört farklı 

sosyal ikilem karĢısında çocukların verdikleri cevaplar video-kamera ile kayıt 

edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda popüler çocukların, popüler olmayan çocuklardan 

sosyal ikilemlere çözüm üretme yöntemlerine daha etkin ve ilgili bir Ģekilde 

yöneldikleri ve akranlarıyla daha çok etkileĢimde bulunduklar gözlenmiĢtir. Ayrıca 
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popüler çocukların daha çok olumlu pekiĢtireç kullandıkları ve yalnızken de daha 

çok olumlu faaliyetler sergiledikleri gözlenmiĢtir.     

Dinçer (1995) araĢtırmasında, anaokuluna devam eden 5 yaĢ grubu çocuklara 

kiĢiler arası problem çözme becerilerinin kazandırılmasında, problem çözme 

eğitiminin etkisi incelenmiĢtir. AraĢtırmaya 1994 yılında TC. Ziraat Bankası KreĢ ve 

Yuvası'na devam eden 5 yaĢ grubu çocuklardan 34'ü kız ve 40’ı erkek olmak üzere 

toplam 74 çocuk katılmıĢtır. Bu çocukların 38'i deney ve 36'sı kontrol grubunu 

oluĢturmuĢtur. AraĢtırma ön test - eğitim – son test düzeninde yürütülmüĢtür. Eğitim 

aĢaması, 14 hafta her gün çocuklarla belirli bir süre çalıĢmayı gerektiren bir program 

Ģeklinde düzenlenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, anaokuluna devam eden 5 yaĢ grubu 

çocuklara kiĢiler arası problem çözme becerilerinin kazandırılmasında problem 

çözme eğitiminin etkili olduğu görülmüĢtür. AraĢtırmaya alınan 5 yaĢ grubu 

çocukların akran ve anne ile ilgili problem durumuna verdikleri çözüm sayılarının ve 

kullandıkları kategori sayılarının ortalamaları incelendiğinde, eğitimden sonraki test 

sonuçlarında deney grubunda kontrol grubuna nazaran daha belirgin bir artıĢ 

bulunmuĢtur. Ayrıca ön test - son test puanları arasındaki farklılığa bakıldığında ise 

iki grup arasındaki farkın son test için önemli olduğu bulunmuĢtur. AraĢtırmaya 

alınan çocukların akran ve anne ile ilgili problem durumuna verdikleri çözüm 

olmayan cevap sayılarında hem deney hem de kontrol grubunda eğitimden sonraki 

test sonuçlarında önemli bir düĢüĢ olduğu bulunmuĢtur. AraĢtırmaya alınan 

çocukların anne ile ilgili problem durumuna verdikleri tüm cevapları tekrar etme 

sayılarının deney grubu ve son test için önemli olduğu bulunmuĢtur. Verilen kiĢiler 

arası problem çözme eğitimi sonucunda anne ile ilgili problemlere getirilen 

çözümlerdeki artıĢın, verilen cevapları tekrar etme sayılarını etkilediği söylenebilir. 

ġahin (1999)’nin yaptığı araĢtırmada, 11-14 yaĢ çocukların psiko-sosyal 

temelli problem çözme becerisini etkileyen bazı değiĢkenler incelenmiĢtir. 

AraĢtırmanın bağımlı değiĢkeni psiko-sosyal temelli problem çözme becerisidir. 

Bağımsız değiĢkenleri ise yaĢ, cinsiyet, zekâ puanı ve alt sosyo-kültürel faktörlerdir. 

AraĢtırmadan sonuçları maddeler halinde özetlenmiĢtir. 1-Çocukların yaĢı psiko-

sosyal temelli problem çözme becerisi üzerinde etkili değildir. 2-Kız ve erkek 
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çocuklar arasındaki psiko-sosyal temelli problem çözme becerisi puan ortalamaları 

arasında fark olmasına rağmen anlamlı değildir. 3-Zekâ puanı çocukların psiko-

sosyal temelli problem çözme becerisini etkilemektedir. 4-Alt sosyo-kültürel köken 

çocukların psiko-sosyal temelli problem çözme becerisi üzerinde etkilidir.  

Terzi (2000) tarafından yapılan araĢtırmada ilköğretim okulu altıncı sınıf 

öğrencilerinin kiĢilerarası problem çözme beceri algıları, cinsiyet, sosyo-ekonomik 

düzey, ana-baba tutum ile kardeĢ sayısı gibi değiĢkenler açısından incelenmiĢtir. 

AraĢtırmada elde edilen bulgular Ģöyle özetlenebilir: 1. Öğrencilerin kiĢilerarası 

problem çözme beceri algıları, cinsiyetlerine göre farklılık göstermemektedir. 2. Üst 

sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin kiĢilerarası problem çözme beceri algıları, 

alt ve orta sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin kiĢilerarası problem çözme 

beceri algılarından; orta sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin kiĢilerarası 

problem çözme beceri algıları alt sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin 

kiĢilerarası problem çözme beceri algılarından yüksek bulunmuĢtur. 3. Demokratik 

ana-baba tutumuna sahip öğrencilerin kiĢilerarası problem çözme beceri algıları, 

otoriter ana-baba tutumuna sahip öğrencilerin kiĢilerarası problem çözme beceri 

algılarından yüksek bulunmuĢtur. 4. Öğrencilerin kiĢilerarası problem çözme beceri 

algıları, kardeĢ sayılarına göre farklılık göstermemektedir. 

Walker, Irving ve Berthelsen (2002) tarafından yapılan bir araĢtırmada okul 

öncesi çocukların sosyal problem çözme yöntemlerinin cinsiyete göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığı incelenmiĢtir. AraĢtırmaya 179 (91’i erkek, 88’i kız) çocuk 

katılmıĢtır. Çocukların; provokasyon, akran grubuna kabul, paylaĢma ve sıra 

bekleme gibi konulardaki sosyal problem çözme becerilerini değerlendirmek 

amacıyla tasarlanmıĢ olan varsayımsal sosyal problem durumlarına cevap vermeleri 

istenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda kız çocukların sosyal problem çözme becerilerinin 

erkek çocuklardan daha iyi olduğu görülmüĢtür ve kız çocuklarının misilleme, sözel 

veya fiziksel saldırganlık gibi yöntemleri de daha az kullandıkları gözlenmiĢtir.  

Beelmann (2003) zihinsel ve sosyal geliĢim geriliği olan okulöncesi 

çocuklara uygulanan sosyal problem çözme programının çocuklar üzerindeki etkisini 

ve uygulanıĢını değerlendirmiĢtir. AraĢtırmaya 32 çocuk katılmıĢ (16’sı deney, 16’sı 
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kontrol grubu) ve okul öncesi öğretmeni çocukların sosyal problem çözme 

becerilerini eğitim uygulanmadan önce, eğitim programı tamamlandıktan 1 ay sonra 

ve eğitim tamamlandıktan 4 ay sonra değerlendirmiĢtir. Programın uygulanabilirliği 

eğitim sırasında eğitimci tarafından çocukların davranıĢlarına bakılarak 

değerlendirilmiĢtir. Sonuçlara göre, programın uygulanabilirliğinde çocukların 

hemen hepsi istenilen davranıĢları sergiledikleri için uygulama yeterli bulunmuĢtur. 

Sosyal problem çözme programının etkililiği eğitim tamamlandıktan hem 1 ay 

sonraki hem de 4 ay sonraki ölçümde çocukların içsel ve dıĢsal problemlerin 

azaltılmasında etkili olduğu gözlenmiĢtir. Bu sonuçlar sosyal problem çözme 

programının uluslar arası değerlendirmeleriyle uymaktadır (Akt. Dereli, 2008). 

AkbaĢ (2005) okulöncesi eğitime devam eden 6 yaĢ grubu çocukların sosyal 

problem çözme becerilerini cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, anne öğrenim 

durumları değiĢkenleri açısından incelediği araĢtırmaya 60 çocuk katılmıĢtır. 

Çocukların sosyal problem çözme becerilerinin cinsiyete göre farklılaĢmadığı, sosyo-

ekonomik düzey ve anne öğrenim durumlarının önemli düzeyde farklılığa neden 

olduğu saptanmıĢtır. Çocukların içinde bulundukları sosyo-ekonomik düzey ve anne 

öğrenim durumu arttıkça sosyal problem çözme becerileri de arttığı görülmüĢtür. 

Anlıak ve Dinçer’in (2005) “Farklı Eğitim YaklaĢımları Uygulayan Okul 

Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların KiĢiler Arası Problem Çözme 

Becerilerinin Değerlendirilmesi” adlı araĢtırmalarında farklı eğitim yaklaĢımları 

uygulayan iki okul öncesi eğitim kurumunda (özel ve resmi) çocukların aldıkları 

eğitim sonucunda kiĢiler arası problem çözme beceri düzeylerinde bir farklılık olup 

olmadığı değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmaya 5 ve 6 yaĢ grubundan toplam 122 çocuk 

katılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda farklı eğitim yaklaĢımlarıyla eğitim programlarını 

zenginleĢtiren özel okul öncesi eğitim kurumunda, uygulanmakta olan okul öncesi 

eğitim programının çocukların problem çözme ve alternatif çözüm düĢünme 

becerileri üzerinde daha etkili olduğu belirlenmiĢtir. 

Çam ve Tümkaya (2006) tarafından yapılan araĢtırma, üniversite 

öğrencilerinin cinsiyet, yaĢ ve öğrenim görülen alan değiĢkenlerine göre kiĢilerarası 

problem çözme yönelim ve becerilerinin karĢılaĢtırıldığı betimsel bir çalıĢmadır. 
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ÇalıĢma grubu, Çukurova Üniversitesi’nde farklı 15 programda öğrenim gören 

öğrencilerden 308’i kız, 315’i erkek olmak üzere 623 lisans ve yüksek lisans 

öğrencisinden oluĢmaktadır. Veriler Çam ve Tümkaya (2006) tarafından geliĢtirilen 

KiĢilerarası Problem Çözme Envanteri ile toplanmıĢtır. AraĢtırma bulguları 

incelendiğinde kiĢilerarası problem çözme yönelim ve becerilerinin cinsiyet ve yaĢ 

değiĢkenlerine göre anlamlı Ģekilde farklılaĢtığı saptanmıĢtır. Öğrencilerin fen-teknik 

ve sosyal alanlarda öğrenim görmelerine göre puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

sonucunda tüm alt ölçek puanları açısından anlamlı farkın olmadığı bulunmuĢtur. 

Türköz’ün (2007) “Okul Öncesi Çocuklarda Bağlanma Örüntüsünün 

KiĢilerarası Problem Çözme Ve Açık Bellek Süreçlerine Etkisi”ni araĢtırdığı doktora 

tezinde, iki temel amaç mevcuttur. Ġlki sağ beyinde ve örtük bellekte depolanmıĢ 

olan bebeklik bağlanma örüntülerinin, yine sağ beyin geliĢimi ile iliĢkili olduğu 

kanıtlanmıĢ olan stresle baĢa çıkma yollarını etkileyip etkilemediğini araĢtırmak; 

ikinci amacı da bağlanma örüntülerinin, açık bellek süreçlerinin geliĢimini ve buna 

paralel olarak, çeĢitli bellek görevlerindeki hatırlama performansını etkileyip 

etkilemediğini araĢtırmaktır. AraĢtırma kapsamında cinsiyet, yaĢ ve SED gibi 

demografik değiĢkenlerin incelendiği araĢtırmaya 5-6 yaĢ 77 çocuk katılmıĢtır. 

AraĢtırma sonuçları hem stresle baĢ etme davranıĢı hem de bellek performansı 

yönünden güvenli bağlananlar ile güvensiz bağlananlar arasında anlamlı farklar 

ortaya koymuĢtur. KiĢilerarası stres içeren problematik durumlarda, güvenli 

bağlananlar, giriĢken-pozitif baĢ etme yollarını seçerken, güvensiz bağlananlar 

çekingen ya da saldırgan baĢ etme yollarına baĢvurmuĢlardır. Bellek testlerinden elde 

edilen bulgular da, sözel bellek görevlerinde güvenli bağlananlar lehine anlamlı 

farklılıklar ortaya koymuĢtur. Sonuçlar, örtük bellekte depolanan bağlanma 

örüntülerinin, birbiriyle yakın iliĢki içinde olan stresle baĢ etme ve açık bellek 

sistemlerini nörobiyopsikolojik düzlemdeki geliĢimleri üzerinden etkilediği 

varsayımını güçlendirmiĢtir. 

Waschbusch, Walsh, Andrad, King ve Carrey (2007) tarafından yapılan 

araĢtırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin sosyal problem çözme, davranıĢ 

problemleri semptomlarının sıklığı ve duygusal duyarsızlık özellikleri arasındaki 
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iliĢkiyi incelemektir. AraĢtırmaya 7-12 yaĢ arası 53 çocuk (40 erkek, 13 kız) 

katılmıĢtır. AraĢtırma sonuçları davranıĢ problemleri semptomlarının artarak 

sıklaĢtığında rahatlık, ilgi ve prososyal çözümlerin azaldığı; saldırgan davranıĢların 

ise arttığını göstermiĢtir. Fakat bu sonuç yalnızca duygusal duyarsızlık özellikleri 

azaldığında görülmüĢtür. Ayrıca araĢtırma sonucu duygusal duyarsızlık özelliklerinin 

çocuğun davranıĢ problemleri üzerinde önemli bir etken olduğunu göstermiĢtir.  

Yaban ve Yükselen (2007) 7-11 yaĢ arası korunmaya muhtaç çocukların 

sosyal problem çözme becerilerini incelemiĢlerdir. AraĢtırmaya 40 kız, 40 erkek 

öğrenci katılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, on bir yaĢ grubu çocuklarda, nesne edinme 

ile ilgili problem durumunda kullanılan farklı strateji sayısı puanlarının, ilgi ve 

esneklik puanlarının cinsiyetle iliĢkili olduğu, kızların sosyal problemleri çözmede 

erkeklerden daha baĢarılı oldukları bulunmuĢtur. YaĢla, arkadaĢ edinme ile ilgili 

problem durumuna getirilen çözüm sayısı ve nesne edinme ile ilgili problem 

durumunda kullanılan farklı strateji sayısı puanları arasındaki iliĢkinin istatistiksel 

açıdan anlamlı olduğu, ilgi puanlarının ise yaĢ ile iliĢkisi olmadığı saptanmıĢtır. 

AraĢtırmada ayrıca, problemin çözümünün baĢarısız olması durumunda büyük yaĢ 

grubu çocukların problem durumunu çözecek yeni stratejiler oluĢturmada (esneklik) 

daha baĢarılı oldukları bulunmuĢtur.  

Hamarta (2007) tarafından yapılan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sosyal 

problem çözme becerilerinin algılanan anne-baba tutumları açısından incelediği 

araĢtırmada çalıĢma grubu 191’i kız, 147’si erkek toplam 338 öğrenciden 

oluĢmaktadır. AraĢtırma sonucunda, kız öğrencilerin probleme olumsuz yönelim ve 

akılcı problem çözme puan ortalamaları erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuĢtur. Erkek öğrencilerin içtepisel-dikkatsiz yaklaĢım ve kaçıngan yaklaĢım 

puan ortalamaları kız öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. AraĢtırma 

bulguları, probleme olumsuz yaklaĢım, akılcı problem çözme, içtepisel-dikkatsiz 

yaklaĢım, kaçıngan yaklaĢım ve toplam sosyal problem çözmenin anne eğitim 

durumuna göre farklılaĢtığını, baba eğitim durumuna göre ise farklılaĢmadığını 

göstermektedir. Algılanan anne baba tutumunun çocukların sosyal problem çözme 

becerileri ile iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. 
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Dereli’nin (2008) “Çocuklar Ġçin Sosyal Beceri Eğitim Programının 6 YaĢ 

Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisi” doktora tezinin çalıĢma 

grubu 34’ü kız, 47’si erkek toplam 81 çocuktan oluĢmaktadır. AraĢtırma, 22 

oturumdan oluĢan Çocuklar Ġçin Sosyal Beceri Eğitim Programının (ÇĠSBEP) deney 

gruplarına uygulanması temeline dayanmaktadır. AraĢtırmadan elde edilen sonuçlara 

göre, Çocuklar Ġçin Sosyal Beceri Eğitim Programının (ÇĠSBEP) deneme grubundaki 

çocukların sosyal problem çözme ve duyguları anlama becerilerinin geliĢimine 

olumlu katkı sağlamıĢtır. Ayrıca cinsiyetin ve programın uygulama sıklığı ve 

süresinin deneme grubu çocukların sosyal problem çözme ve duyguları anlama 

becerileri puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık oluĢturmadığı bulunmuĢtur. 

Sargın’ın  (2008) “Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Saldırgan 

DavranıĢları Ġle Öfke ve Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki ĠliĢkinin 

Ġncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinin amacı ergenlerde gözlenen öfkeyi ifade etme 

biçimleri ve sosyal problem çözme becerileri ile saldırganlık davranıĢı arasındaki 

iliĢkiyi incelemektir. ÇalıĢma 227’si kız ( % 34.70), 430’u erkek (% 65.30) toplam 

654 ergen üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar, 

saldırganlık ile sosyal problem çözme arasında negatif yönlü iliĢki olduğunu 

göstermiĢtir. AraĢtırmada aynı zamanda sürekli öfke ile saldırganlık arasında olumlu 

yönde anlamlı iliĢki gözlenmiĢtir. Bulgular sınıf düzeyi ile saldırganlık arasında da 

anlamlı iliĢki olduğunu göstermiĢtir. Erkeklerin saldırganlık eğilimleri kızlardan 

yüksek bulunmuĢtur. 

Temel’in (2008) lise öğrencilerinin saldırgan davranıĢlarını yordamada, 

algılanan sosyal problem çözme, narsizm, benlik saygısı ve cinsiyetin rolünü 

incelediği araĢtırmanın örneklemi, Ankara’daki 5 lisede öğrenim gören 825 

öğrenciden oluĢmaktadır. Bulgular, Türk ergenlerinde, cinsiyet, narsizm, 

düĢüncesiz/dikkatsiz yaklaĢım, probleme olumsuz yaklaĢım ve akılcı problem 

çözmenin fiziksel saldırganlıkla anlamlı derecede iliĢkili olduğunu, benlik saygısı ile 

kaçınmacı yaklaĢımın ise anlamlı derecede iliĢkili olmadığını göstermiĢtir. Ayrıca, 

probleme olumsuz yaklaĢma, narsizm, düĢüncesiz/dikkatsiz yaklaĢım ve cinsiyetin 

öfkeyle anlamlı derecede iliĢkili olduğu, ancak benlik saygısı, akılcı problem çözme 
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ile kaçınmacı yaklaĢımın öfkeyle anlamlı derecede iliĢkili olmadığı bulunmuĢtur. 

Probleme olumsuz yaklaĢma, benlik saygısı, narsizm ve akılcı problem çözmenin 

düĢmanlık ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde iliĢkili olduğu bulunmasına karĢın, 

kaçınmacı yaklaĢım, düĢüncesiz/dikkatsiz yaklaĢım ile cinsiyetin düĢmanlıkla 

anlamlı derecede iliĢkili olmadığı bulunmuĢtur. Son olarak bulgular, 

kaçınmacı/dikkatsiz yaklaĢım, narsizm, akılcı problem çözme ve cinsiyetin 

ergenlerin sözel saldırgan davranıĢlarıyla anlamlı derecede iliĢkili olduğunu, ancak 

benlik saygısı, probleme olumsuz yaklaĢma ile kaçınmacı yaklaĢımın sözel 

saldırganlıkla anlamlı derecede iliĢkili olmadığını göstermiĢtir. 

Arslan (2009) tarafından yapılan araĢtırmada lise öğrencilerinin algılanan 

sosyal destekleri ile sosyal problem çözme becerileri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. 

AraĢtırma kapsamında lise öğrencilerinin cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim 

durumu değiĢkenlerine göre sosyal problem çözme becerilerinin anlamlı düzeyde 

farklılaĢıp farklılaĢmadığı da incelenmiĢtir. AraĢtırmanın çalıĢma grubu 292’isi kız 

229’u erkek olmak üzere toplam 521 lise öğrencisinden oluĢmaktadır. AraĢtırma 

sonucunda cinsiyet, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumuna göre sosyal 

problem çözme becerilerinin anlamlı düzeyde farklılaĢtığı gözlenmiĢtir. 

Hamarta’nın (2009) yaptığı araĢtırmanın amacı ergenlerin problem çözme ve 

mükemmeliyetçilik düzeylerinin sosyal kaygı düzeylerini anlamlı düzeyde yordayıp 

yordamadığını belirlemektir. AraĢtırma genel tarama modelinde yapılmıĢ olup, 

araĢtırmanın örneklemi 281’i k:z 291’i erkek olmak üzere toplam 572 lise 

öğrencisinden oluĢmaktadır. Verilerin toplanmasında, Ergenler Ġçin Sosyal Kaygı 

Ölçeği, KiĢilerarası Problem Çözme Envanteri ve Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik 

Ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırma bulguları problem çözme ve mükemmeliyetçiliğin 

sosyal kaygının (olumsuz değerlendirilme korkusu, genel durumlarda sosyal kaçınma 

ve huzursuzluk duyma, yeni durumlarda sosyal kaçınma ve huzursuzluk duyma) 

önemli bir yordayıcısı olduğunu göstermiĢtir.  

Kargı (2009) tarafından yapılan araĢtırmada, Shure (1992) tarafından 

geliĢtirilen “BiliĢsel YaklaĢıma Dayalı KiĢiler arası Sorun Çözme” ya da diğer adıyla 

Ben Sorun Çözebilirim Programının 4 yaĢındaki çocuklar üzerindeki etkililiği 
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sınanmıĢtır. Bu programın, okul öncesi eğitim alan 4 yaĢ çocuklarının sorun çözme 

becerilerinin geliĢimi ve sorun davranıĢların azaltılması üzerindeki etkililiği 

sınanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda kiĢiler arası sorun çözme becerileri eğitimi alan 

çocukların sorun çözme beceri puanlarının kontrol grubuna oranla anlamlı bir Ģekilde 

yüksek olduğu, deney grubunda yer alan çocukların sorun davranıĢlarının da anlamlı 

bir Ģekilde azaldığı saptanmıĢtır. AraĢtırma bulgularına dayalı olarak çocuklara 

verilen kiĢiler arası sorun çözme becerileri eğitiminin çocukların sorun çözme 

becerilerini geliĢtirme ve davranıĢ sorunlarını azaltmada etkili olduğu belirlenmiĢtir. 

Ayrıca sorun çözme ve sorun davranıĢ değiĢkenlerinin doğrusal bir iliĢkiye sahip 

olduğu ancak sorun çözme becerisinin yani çocukların anne-çocuk sorunlarına ve 

akran sorunlarına iliĢkin olarak önerdikleri kategori ve çözüm sayılarının sorun 

davranıĢların anlamlı bir yordayıcısı olmadığı saptanmıĢtır. 

Tuncel ve Demirel (2010) tarafından yapılan araĢtırmada bütünleĢtirilmiĢ 

program uygulamasının ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin sosyal sorun çözme 

becerilerine etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıĢtır. Sosyal sorun çözme becerileri, 

Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği ve Görsel 

Sanatlar dersleri ile “Bağlı Model” kullanılarak bütünleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada 

“karma yöntem” kullanılmıĢ ve veriler problem senaryoları, görüĢme ve gözlemle 

toplanmıĢtır. AraĢtırma sonunda deney grubu öğrencilerinin, uygulama öncesinde 

sosyal sorun çözme becerilerinde kontrol grubu öğrencileri ile benzer özellikler 

göstermelerine rağmen, uygulama sonrasında sosyal sorun çözme becerilerinin daha 

fazla geliĢtiği saptanmıĢtır. Ayrıca öğrenciler, bütünleĢtirilmiĢ program yoluyla 

sosyal sorun çözme basamaklarını öğrenme ve uygulama fırsatına sahip olmuĢlardır.  

Arı ve Yaban (2012) tarafından yapılan araĢtırmada Sosyal Problem Çözme 

Testi Türkçe formunun 9-11 yaĢındaki çocuklar için güvenilir ve geçerli bir araç olup 

olmadığının sınanmıĢ ve 9-11 yaĢ grubundaki çocukların (144 çocuk; 72 erkek ve 72 

kız) sosyal problem çözme becerilerinin cinsiyet ve yaĢ yönünden incelenmiĢtir. 

Cinsiyet ve yaĢa iliĢkin olarak yapılan değerlendirmeler, nesne edinme ve arkadaĢ 

edinme durumlarında kızların erkeklere göre daha fazla çözüm ürettiklerini 

göstermiĢtir. Ayrıca, 10 ve 11 yaĢındaki çocukların, 9 yaĢındaki çocuklarla 
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karĢılaĢtırıldığında, nesne edinme durumunda daha fazla çözüm üretebildikleri, 11 

yaĢındaki çocukların nesne edinmeye iliĢkin olarak daha fazla farklı strateji 

kullanabildikleri ve problemin çözümü baĢarısız olduğunda problem durumunu 

çözecek yeni stratejiler oluĢturmada daha baĢarılı oldukları saptanmıĢtır. Sonuç 

olarak, SPÇT’nin güvenilir ve geçerli olduğuna ve sosyal problem çözme 

becerilerinin cinsiyete ve yaĢa bağlı olarak farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir. 
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

 

3.1.AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırmanın yöntemi iliĢkisel tarama modelidir. Bu model çerçevesinde 

okul öncesi çağdaki 60-72 aylık çocukların duyguları anlama becerilerinin sosyal 

problem çözme becerileri üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. 

 

3.2.ÇalıĢma Grubu 

Bu araĢtırmanın çalıĢma grubu; 2011-2012 öğretim yılında Konya il 

merkezinde yer alan Selçuklu, Meram ve Karatay’daki okul öncesi eğitim 

kurumlarından tesadüfî olarak seçilen bağımsız anaokulları ve ilköğretime bağlı 

anasınıflarında eğitim gören 60-72 aylık 350 çocuktan oluĢmaktadır. AĢağıda bu 

kurumların listesine yer verilmiĢtir: 

 

 Öğretmen Fuat Altan Anaokulu 

 AyĢah Anaokulu  

 Vesile Sağ Ergun Anaokulu   

 Selçuk Üniversitesi Ġhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu  

 Karahüyük Ahmet HaĢhaĢ Ġlköğretim Okulu  

 Lalebahçe Mehmet Fevzi ve Atiye Atçeken Ġlköğretim Okulu  

 Alpaslan Ġlköğretim Okulu   

 Zübeyde Hanım Anaokulu  

 Dr. Sedat Yüksel Ġlköğretim Okulu  

 Mahmut ġevket PaĢa Ġlköğretim Okulu 

 

AraĢtırmaya katılan çocukların frekans ve yüzde dağılımları aĢağıdaki 

tablolarda verilmiĢtir: 
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Tablo 3.1. Cinsiyete Göre Frekans ve Yüzde Değerleri 

Cinsiyet F % 

Kız 177 50,6 

Erkek 173 49,4 

TOPLAM 350 100 

 

Tablo 3.1’de görüldüğü gibi, çalıĢma grubu, 177’si kız (%50,6) ve 173’ü 

erkek  (%49,4) olmak üzere toplam 350 çocuktan oluĢmaktadır. 

 

Tablo 3.2. YaĢa Göre Frekans ve Yüzde Değerleri 

YaĢ F % 

60-66 Ay 119 34,0 

67-72 Ay 231 66,0 

TOPLAM 350 100 

 

Tablo 3.2’de görüldüğü gibi çalıĢma grubunu oluĢturan çocukların, 119’u 60-

66 aylık (%34,0) ve 231’i 67-72 aylıktır (%66,0).  

 

Tablo 3.3. KardeĢ Sayısı DeğiĢkeni Ġçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

KardeĢ Sayısı F % 

Tek Çocuk 

Bir KardeĢ 

Ġki KardeĢ 

Üç KardeĢ ve Üstü 

77 

129 

89 

55 

22,0 

36,9 

25,4 

15,7 

TOPLAM 350 100 

 

 Tablo 3.3’de araĢtırmaya katılan çocukların 77’sinin (%22,0) tek çocuk, 

129’unun (%36,9) bir kardeĢi, 89’unun (%25,4) iki kardeĢi, 55’inin (%15,7) üç ve 

daha fazla kardeĢi olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3.4. Çocuğun Okul Öncesi Eğitime Devam Süresi DeğiĢkeni Ġçin Frekans   

                  ve Yüzde Değerleri 

Eğitim Süresi F % 

Bir yıl 277 79,1 

Ġki Yıl ve Üstü 73 20,9 

TOPLAM 350 100 

 

Tablo 3.4’te görüldüğü gibi çalıĢma grubunu oluĢturan çocukların 277’si 

(%79,1) bir yıldır, 73’ü (%20,9) iki yıl ve daha fazla süredir okulöncesi eğitime 

devam etmektedir.  

 

 

Tablo 3.5. Ailenin Aylık Gelir Durumu DeğiĢkeni Ġçin Frekans Ve Yüzde  

      Değerleri 

Gelir F % 

< 1000 TL 155 44,3 

1001-2000 89 25,4 

2001 TL > 106 30,3 

TOPLAM 350 100 

 

Tablo 3.5’te ailenin aylık toplam gelirine göre çalıĢma grubundaki çocukların 

frekans dağılımı verilmiĢtir. Bu bağlamda 155’i (%44,3) 1000 TL’nin altında, 89’u 

(%25,4) 1001 ile 2000 TL arasında ve 106’sı (%30,3) 2001 TL’nin üzerinde gelire 

sahiptir. 
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Tablo 3.6. Anne Öğrenim Durumu DeğiĢkeni Ġçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Anne Öğrenim Durumu F % 

Ġlkokul 183 52,3 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

34 

63 

70 

9,7 

18,0 

20,0 

TOPLAM 350 100 

 

Tablo 3.6’da görüldüğü gibi çalıĢma grubunu oluĢturan çocukların 

annelerinin 183’ünün (%52,3) ilkokul, 34’ünün (%9,7) ortaokul, 63’ünün (%18,0) 

lise, 70’inin (%20,0) üniversite mezunu olduğu belirtilmiĢtir. 

 

 

Tablo 3.7. Baba Öğrenim Durumu DeğiĢkeni Ġçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Baba Öğrenim Durumu F % 

Ġlkokul 115 32,9 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

32 

80 

123 

9,1 

22,9 

35,1 

TOPLAM 350 100 

 

Tablo 3.7’de ise çalıĢma grubunu oluĢturan çocukların babalarının 115’inin 

(%32,9) ilkokul, 32’sinin (%9,1) ortaokul, 80’inin (%22,9) lise ve 123’ünün (%35,1) 

üniversite mezunu olduğu belirtilmiĢtir. 
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3.3.Veri Toplama Araçları 

AraĢtırma verilerinin toplanması amacıyla “Denham Duygu Anlama Testi” ve 

“Wally Sosyal Problem Çözme Testi” ölçekleri kullanılmıĢtır. 

3.3.1.Denham Duygu Anlama Testi (Denham’s Affect Knowledge Test): Denham 

Duygu Anlama Testi 3-6 yaĢ çocukların duyguları anlama becerilerini ölçmek 

amacıyla kuklalarla sergilenen bir testtir. Teste öncelikle çocuğa duygular sorularak 

baĢlanır. “Mutlu, kızgın, üzgün, korkmuĢ” duygularını simgeleyen yüz ifadeleri 

gösterilerek bu yüzün ne hissettiği çocuğa sorulur. Çocuğun vermiĢ olduğu 

cevapların ardından yüz ifadelerinin yerleri değiĢtirilerek bu kez sorulan yüz 

ifadelerini göstermesi istenir. AraĢtırmacı bu uygulamanın ardından yüz ifadelerini 

tek tek eline alıp o duyguyu canlandırır. Ardından 20 farklı diyalog ile “mutlu, 

kızgın, üzgün, korkmuĢ” duygularını anne ve kız-erkek kardeĢ (çocuğun cinsiyetine 

göre tercih edilen) kuklaları arasında devam eder. Çocuktan her bir diyaloga konu 

olan duyguyu kuklanın yüzüne tutması istenir. Test üç kısımdan oluĢmaktadır, 

öncelikle test uygulanmadan ebeveyne bir form gönderilir. Bu formda 12 durum 

karĢısında çocuklarının sergiledikleri ya da böyle bir durum yaĢanmadıysa 

çocuklarının gösterebileceği olası duyguyu iĢaretlemeleri istenir. Ġkinci kısımda 

çocuğun kardeĢiyle geçen kalıp 8 diyalog (2 mutlu, 2 kızgın, 2 üzgün ve 2 korkmuĢ) 

vardır. Üçüncü kısımda ise 12 değiĢken diyalog vardır ve her bir maddede bir olay 

karĢısında çocuğun sergileyebileceği olası 2 duyguya göre oluĢturulmuĢ diyaloglara 

yer verilmiĢtir. Ebeveyn formundan alınan cevaplar doğrultusunda bu iki duygudan 

yalnızca biri çocuğa uygulanır.  

Uygulama sırasında çocuktan hem doğru yüz ifadesini göstermesi hem de 

duygunun adını söylemesi istenir. Çocuk doğru olan duygunun adını ve yüz ifadesini 

söylerse 2 puan, duygunun adı ya da yüz ifadelerinden herhangi birini doğru olarak 

cevaplandırırsa 1 puan, aksi takdirde 0 puan verilir.  

Denham, Caverly ve diğerleri (2002) ile Denham ve Couchoud (1990) 

tarafından yapılan güvenirlik araĢtırmalarında testin iç tutarlılığı test tekrar test ile 

.60 ve .85 aralığında hesaplanmıĢtır. Dunn ve Slomkowski tarafından yapılan 
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araĢtırmada Denham Duygu Anlama Testi’nin altı yaĢ için de duygu anlama 

becerilerini ölçtüğünü göstermiĢtir. 

Testin geçerliği ile ilgili yapılan araĢtırmalarda Denham Duygu Anlama 

Testi’nin AQS ölçeğinin bulgularıyla eĢ değer olduğu ve Denham Duygu Anlama 

Testi’nde çocukların performanslarının daha yüksek olduğunu saptamıĢlardır 

(Denham, Caverly ve Diğerleri, 2002; Laible ve Thompson, 1998: Akt. Denham, Ji 

ve Hamre, 2010). Buna ek olarak ağırlıklı olarak mutlu ve daha az sinirli olarak 

belirlenen çocukların bu testteki performansları daha iyi olarak belirlenmiĢtir 

(Denham, 1986; Denham ve diğerleri, 1990; Denham ve diğerleri, 2003: Akt. 

Denham, Ji ve Hamre, 2010 ). Sonuç olarak bu ölçekten elde edilen puanlar aynı 

zamanda çocukların sosyal yeterliliğini değerlendiren akran ve öğretmen ölçekleri ile 

de benzer sonuçlar sağlamaktadır (Denham ve diğerleri, 1990; Denham ve diğerleri, 

2003: Akt. Denham, Ji ve Hamre, 2010 ).  

Bu araĢtırmada çocukların duyguları anlama becerilerini ölçmek için 

kullanılan Denham Duygu Anlama Testi için Kr 20 güvenirlik katsayısı .82 olarak 

hesaplanmıĢtır.   

 

3.3.1.1.Denham Duygu Anlama Testi’nin Güvenirliği 

Güvenirlik “bir aracın ölçme sonuçlarındaki kararlılık derecesidir.” Bir testin 

güvenirliğinin araĢtırılması testin puanlarıyla iliĢkili hata miktarının tahmininde 

yoğunlaĢmaktadır. Güvenirlik çalıĢmalarında, sonuçlar genellikle korelasyon 

katsayısının özel bir kullanım Ģekli olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bir test için 

minimum düzeyde önemli olduğu düĢünülen güvenirlik katsayısı .70 civarında veya 

bu değeri aĢması gerekmektedir. 

Bir ölçüm aracının güvenirliği çeĢitli yöntemlerle hesaplanmakla birlikte 

Denham Duygu Anlama Testi’nin güvenirliği; iç tutarlılık, testin aralıklı tekrarı 

ölçütlerine göre incelenmiĢtir. 
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Ġç Tutarlılık: Denham Duygu Anlama Testi’ndeki maddelerin iç tutarlık 

güvenirliği Cronbach Alfa testi kullanılarak hesaplanmıĢtır. Denham Duygu Anlama 

Testi’nin güvenirlik katsayısı .82 olarak hesaplanmıĢtır. Bu değer testin iç tutarlığı 

için yeterli bir katsayıdır.  

Testin Aralıklı Tekrarı: Testin aralıklı tekrarı güvenirlik ölçütü, herhangi 

bir Ģeyin aynı (benzer) koĢullar altında ve kısa bir zaman aralığı ile iki kez 

ölçülmesi sonucu elde edilen veri grupları arasındaki iliĢki (korelasyon 

katsayısı)’dır. Denham Duygu Anlama Testi’nin “testin aralıklı tekrarı” güvenirlik 

ölçütü “test tekrar test” metodu kullanılarak test edilmiĢtir. Bu amaçla seçilen 34 

çocuk 4 haftalık ara ile iki defa test edilmiĢtir. Ölçümler arası korelasyon Pearson 

Korelasyon Katsayısı ile test edilmiĢtir. Testin 1. ve 2. ölçüm için ortalama, standart 

sapma ve korelasyon katsayıları tablo 3.8.’de verilmiĢtir. 

Tablo 3.8. incelendiğinde ölçümler arası korelasyon değerinin .96  olduğu 

görülmektedir. Elde edilen korelasyon katsayısı Denham Duygu Anlama Testi’nin 

“testin aralıklı tekrarı” güvenirlik ölçütünü karĢılar niteliktedir. 

Tablo 3.8. Denham Duygu Anlama Testi’nin Test Tekrar Test Güvenirliği 

 1. Ölçüm 2. Ölçüm  

 X  S X  S R 

Benzerlikler 34.62 4.11 35.03 3.79 .96** 

**Korelasyon .01 düzeyinde önemlidir 

 

3.3.1.2.Denham Duygu Anlama Testi’nin Geçerliği 

Denham Duygu Anlama Testi’nin geçerlik çalıĢmaları iki ölçüt kapsamında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunlar içerik (muhteva) ve yapı geçerliğidir.  

Ġçerik Geçerliği: Ġçerik geçerliği yöntemleri, ölçülecek olan davranıĢ 

alanının temsili bir örneğini kapsayıp kapsamadığını belirlemek için test 
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muhtevasının sistematik incelenmesini içermektedir (Anastasi & Urbina, 1997). 

Belli bir alanda test geliĢtirilirken, testin içerik geçerliğini sağlamak ve söz konusu 

içerik geçerliğini yükseltmek için ölçülecek olan yeteneklerin (özelliklerin) kuramsal 

bir dayanağı olması ve hali hazırdaki bilgilerle tutarlı olmalıdır. Bu tutarlığın test 

maddelerinin birbiri ile uyumlarının istatistiksel olarak kanıtlanması gerekir.  

Denham Duygu Anlama Testi’nin içerik geçerliğinin sınanmasında, kuramsal 

temele dayanırlığı ve güncel bilgilerle tutarlılığında “uzman görüĢü”ne 

baĢvurulmuĢtur. Denham Duygu Anlama Testi’nde yer alan maddelerin istatistiki 

olarak uyumları için “madde analizi” yapılmıĢtır. Gerek uzman geçerliği, gerekse 

madde analizinden elde edilen sonuçlar Denham Duygu Anlama Testi’nin yeterli 

içerik geçerliğine sahip olduğunu göstermektedir. 

Uzman GörüĢü: Denham Duygu Anlama Testi’ni oluĢturan soruların 60-72 

aylık çocuklar için uygun olup olmadığı, çocuk geliĢimi alanında doktora 

derecelerine sahip dört çocuk geliĢimi ve eğitimi uzmanı hakem bağımsız olarak 

değerlendirmiĢtir. Hakemler arası intra-class korelasyon katsayısı .88 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu değer bağımsız hakem değerlendirmeleri arasında yüksek 

tutarlılığı göstermektedir içerik geçerliğinde uzman görüĢü için yeterli kanıt 

olarak kabul edilmiĢtir. 

Madde Analizi: Önceki alt baĢlıkta Denham Duygu Anlama Testi’nin içerik 

geçerliği için niteliksel bir kanıt ortaya konmuĢtur. Bu alt baĢlıktaki bir testte iyi bir 

madde seçebilmek için maddelerin istatistiki niteliklerini ortaya koyan test 

yöntemleri ise içerik geçerliği için nicel (quantitative) bir kanıt niteliğindedir. Madde 

ayırım gücü veya madde geçerliği olarak da adlandırılan madde ayırt ediciliği; bir 

testte bulunan maddelerin, bilinen ile bilinmeyeni ayırt edebilmesidir. Testin 

uygulandığı grup içindeki en parlak ve en zayıf olanları birbirinden ayırabilme 

özelliğidir. Bir baĢka ifade ile öğrencilerin yetenek düzeylerini ayırt edebilmesidir. 

Madde ayırt ediciliği +1 ile –1 arasında değerler almakta ve (r) ile 

gösterilmektedir. Madde ayırt ediciliği +1’e yaklaĢtıkça artarken, 0’a yaklaĢtıkça da 

azalmaktadır. Madde ayırt ediciliği 0.40 ve daha yüksek olan maddeler ayırt etme 
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gücü yüksek olan maddeler iken 0.30-0.39 arasında olanlar iyi 0.20-0.29 arasında 

olanlar orta, 0.19 va daha küçük olan maddeler ise ayırt etme gücü düĢük 

maddelerdir ve üzerinde çalıĢılmayı gerektirir (Anastasi ve Urbina 1997; Garrett 

1965). 

Denham Duygu Anlama Testi’nin madde ayırt ediciliğini belirlemede 

Madde Toplam Pearson Korelasyon Ġndeksi kullanılmıĢtır. Madde ayırt ediciliği 

katsayıları tablo 3.9’da verilmiĢtir. 

Tablo 3.9. Denham Duygu Anlama Testi Madde Ayırt Ediciliği 

Madde 

No 
R 

Madde 

No 
R 

Madde 

No 
r 

Madde 

No 
R 

S1 .33 S6 .33 S11 48 S16 49 

S2 .45 S7 .39 S12 48 S17 49 

S3 .47 S8 .55 S13 39 S18 38 

S4 .45 S9 37 S14 46 S19 47 

S5 .52 S10 42 S15 58 S20 30 

Tablo 3.9. incelendiğinde her bir maddenin toplam puanla olan 

korelasyonlarının .30 ve üstünde korelasyonlar içerdiği görülmektedir. Eğer bir 

maddenin toplam puanla olan korelasyonu düĢük ise, bu o maddenin testteki diğer 

maddelerden farklı bir niteliği ölçtüğünü gösterir. Diğer bir anlamı, bu maddenin 

çok kolay ya da çok zor oluĢundan dolayı bireylerin cevapları arasında fark 

yaratmadığını gösterir (Özgüven,1994).  

Madde ayırt ediciliği analiz sonuçlarına göre, Denham Duygu Anlama 

Testi’nde yer alan sorular madde ayırt ediciliği kriterini sağlamaktadır ve içerik 

geçerliği için bir kanıt niteliğindedir. 
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Yapı Geçerliği 

Bir değiĢkeni ölçmek üzere geliĢtirilen maddelerin o değiĢkeni ölçüp 

ölçmediğinin ya da değiĢkenle ne derece iliĢkili olduklarının kuramsal analizidir. 

Denham Duygu Anlama Testi’nin yapı geçerliği, Açımlayıcı Faktör Analizi 

sonuçları incelenerek test edilmiĢtir. 

Açımlayıcı Faktör Analizi 

Denham Duygu Anlama Testi’nin yapı geçerliği faktör analizi ile 

incelenmiĢtir. Faktör Analizine uygunluğunun sınanması için Barlett sınaması ve 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ölçütüne bakılmıĢtır. Barlett sınaması bir küresellik 

sınaması olup, verilerin birbiriyle iliĢkili olup olmadığını göstermektedir. Barlett 

Sınaması Değeri= 756.123; p=0.000 olarak hesaplanmıĢtır. Kaiser-Mayer-Olkin 

(KMO) testi ise örneklem büyüklüğünün faktör analizi için uygunluğunu sınar. KMO 

değeri .737 olarak hesaplanmıĢtır. Sosyal Bilimler araĢtırmalarında genellikle KMO 

değerinin .60’dan büyük olması örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu 

göstermektedir (Büyüköztürk, 2008). Hesaplanan istatistiklerin ıĢığında verilerin 

faktör analizi çalıĢmasına uygun olduğu görülmüĢtür. 

Temel BileĢenler Analizi sonrasında öz değeri 1.00’den büyük olan 3 faktör 

ortaya çıkmıĢtır. Ölçeğin önemli faktör sayısına karar vermek amacı ile öz değerdeki 

değiĢimi gösteren çizgi grafiği (scree test) incelenmiĢtir. Grafikte birinci faktörden 

sonra çizginin değiĢiminde çok az farklar olduğu ve varyansa olan katkılarının 

birbirine yakın olduğu görülmüĢtür. Buna göre faktör sayısı, öz değer ölçütüne göre 

bir olarak tanımlanmıĢtır. Temel BileĢenler Analizi sonuçları tablo 3.10.’da 

verilmiĢtir.  
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Tablo 3.10. Denham Duygu Anlama Testi Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör 1 

Madde 

No 

Faktör 

Yükü 

Madde 

No 

Faktör 

Yükü 

S1 .44 S11 .63 

S2 .54 S12 .62 

S3 .48 S13 .51 

S4 .52 S14 .66 

S5 .58 S15 .70 

S6 .45 S16 .63 

S7 .37 S17 .54 

S8 .55 S18 .47 

S9 .49 S19 .62 

S10 .57 S20 .61 

Toplam Açıklanan Varyans Oranı= 31.15 

KMO= .737 

Barlett sınaması değeri= 756.123 p= .000 

Tablo 3.10.’da görüldüğü gibi Denham Duygu Anlama Testi’ndeki 20 

sorunun orijinal formunda olduğu gibi tek bir faktör altında toplandığı belirlenmiĢtir. 

Bir faktörün ölçeğe iliĢkin varyansı açıklama oranı % 31.15 dür. Kabul edilebilir 

oranın % 30 olduğu dikkate alındığında (Çokluk, ġekercioğlu, Büyüköztürk, 2010) 

elde edilen sonuçlar, ölçeğin bir faktöre sahip olduğunu göstermektedir. 

Denham Duygu Anlama Testi’nin Temel BileĢenler Analizine göre 

maddelerin aldığı faktör yükleri incelendiğinde; madde faktör yüklerinin .37 ile .70 

arasında değiĢtiği görülmektedir. Genel olarak faktör yükleri .30 ve daha yüksek olan 

maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği, .20-.30 arasında kalan maddelerin 
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zorunlu görülmesi durumunda teste alınabileceği veya maddenin düzeltilmesi 

gerektiği, .20’den daha düĢük olan maddelerin ise testte alınmaması gerektiği 

belirtilmektedir (Gözüm ve Aksayan, 2003; Büyüköztürk, 2008). Bu nedenle testten 

soru çıkarımı yapılmamıĢ ve ölçeğin toplam 20 soru ve bir faktörden oluĢtuğu 

belirlenmiĢtir. 

 

3.3.2.Wally Sosyal Problem Çözme Testi (Wally Social Problem Solving Test): 

Spivak ve Shure’ un (1985) Preschool Problem-Solving Test ve Rubin ve Krasnor’un 

(1986) Child Social Problem-Solving Test’in birleĢiminden oluĢturulmuĢtur. Test 

problem çözmenin hem niteliksel hem de niceliksel boyutunu ölçmek için 

geliĢtirilmiĢtir (Johnson,2000). Testte çocuklara varsayımsal problem durumları 

anlatan renklendirilmiĢ 15 resim sunulur ve böyle bir problemle karĢılaĢtıklarında 

“ne yaparsın” diye sorulur. Çocukların cevapları yazılı olarak kaydedilir. Wally 

Sosyal Problem Çözme Testi kız ve erkek çocuklar için farklı iki grup resimlerden 

oluĢmaktadır.  

Wally çocuklar için sosyal problem çözme dedektiflik oyunu testi 11 

kategoriyi kapsayan çocuğa yöneltilmiĢ 15 durumu içermektedir. Bu durumlarda 

sunulmuĢ konular Ģöyledir: Reddetme (1), hata yapma (2 ve 6), uygun olmayan 

davranıĢ (3), mağdur olma ( 4-7-14), yasaklama (5), yalnızlık (8-15), aldatılma (9), 

hayal kırıklığı (10), ikilem (11), yetiĢkinler tarafından onaylanmama (12), saldırı 

(13)’dır.  

Wally Testi’nin geçerliği, davranıĢ problemli çocukların daha çok agresif 

stratejileri kullanmaları ve daha az prososyal davranıĢları tasarlamalarına göre tespit 

edilmiĢtir. Wally Çocuklar için Sosyal Problem Çözme Testi’nin Yapı Geçerliği 

Wally Testi’nin toplam prososyal puanı ve Rubin’in Çocuk Sosyal Problem Çözme 

Testi’nin pozitif stratejileri arasındaki korelasyon (r = .60) ve Wally Testi’nin anti 

sosyal puan ve Rubin’in negatif stratejileri aralarındaki korelasyon (r = .50) 

hesaplanarak bulunmuĢtur. Johnson, 2000’ de yaptığı güvenirlik çalıĢmasında (Ġnter-
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Rater reliability) Wally Testi’nin test tekrar test puanına iliĢkin katsayı ortalamasını 

.83 bulmuĢtur. Puanlar .67 ve .91 arasında değiĢmektedir (Akt. Dereli, 2008).  

Dereli (2008) tarafından yapılan tez çalıĢmasında korelasyon katsayısı r= .81 

olarak bulunmuĢtur.  

Bu araĢtırmada çocukların sosyal problem çözme becerilerini ölçmek için 

kullanılan Wally Sosyal Problem Çözme Testi için Kr 20 güvenirlik katsayısı .79 

olarak hesaplanmıĢtır.   

3.3.2.1.Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin Güvenirliği 

Güvenirlik “bir aracın ölçme sonuçlarındaki kararlılık derecesidir.” Bir testin 

güvenirliğinin araĢtırılması testin puanlarıyla iliĢkili hata miktarının tahmininde 

yoğunlaĢmaktadır. Güvenirlik çalıĢmalarında, sonuçlar genellikle korelasyon 

katsayısının özel bir kullanım Ģekli olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bir test için 

minimum düzeyde önemli olduğu düĢünülen güvenirlik katsayısı .70 civarında veya 

bu değeri aĢması gerekmektedir. 

Bir ölçüm aracının güvenirliği çeĢitli yöntemlerle hesaplanmakla birlikte 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin güvenirliği; iç tutarlılık, testin aralıklı tekrarı 

ölçütlerine göre incelenmiĢtir. 

Ġç Tutarlılık: Wally Sosyal Problem Çözme Testi’ndeki maddelerin iç 

tutarlık güvenirliği Kr 20 yöntemi kullanılarak hesaplanmıĢtır. 359 çocuktan 

toplanan veriler kullanılarak hesaplanan güvenirlik katsayısı .79 olarak bulunmuĢtur. 

Bu değer Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin iç tutarlığı için yeterli bir 

katsayıdır.  

Testin Aralıklı Tekrarı: Testin aralıklı tekrarı güvenirlik ölçütü, herhangi 

bir Ģeyin aynı (benzer) koĢullar altında ve kısa bir zaman aralığı ile iki kez 

ölçülmesi sonucu elde edilen veri grupları arasındaki iliĢki (korelasyon 

katsayısı)’dır. Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin “testin aralıklı tekrarı” 

güvenirlik ölçütü “test tekrar test” metodu kullanılarak test edildi. Bu amaçla 

seçilen 34 çocuk 4 haftalık ara ile iki defa test edildi. Ölçümler arası korelasyon 
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Pearson Korelasyon Katsayısı ile test edilmiĢtir. Testin 1. ve 2. ölçüm için ortalama, 

standart sapma ve korelasyon katsayıları tablo 3.11.’de verilmiĢtir. 

Tablo 3.11. incelendiğinde ölçümler arası korelasyon değerinin .96  olduğu 

görülmektedir. Elde edilen korelasyon katsayısı Wally Sosyal Problem Çözme 

Testi’nin “testin aralıklı tekrarı” güvenirlik ölçütünü karĢılar niteliktedir. 

Tablo 3.11. Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin Test Tekrar Test 

Güvenirliği 

 1. Ölçüm 2. Ölçüm  

 X  S X  S r 

Benzerlikler 10.47 2.61 11.12 2.11 .96** 

**Korelasyon .01 düzeyinde önemlidir 

 

3.3.2.2.Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin Geçerliği 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin geçerlik çalıĢmaları iki ölçüt 

kapsamında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunlar  içerik (muhteva) ve yapı geçerliğidir.  

Ġçerik Geçerliği: Ġçerik geçerliği yöntemleri, ölçülecek olan davranıĢ 

alanının temsili bir örneğini kapsayıp kapsamadığını belirlemek için test 

muhtevasının sistematik incelenmesini içermektedir (Anastasi & Urbina, 1997). 

Belli bir alanda test geliĢtirilirken, testin içerik geçerliğini sağlamak ve söz konusu 

içerik geçerliğini yükseltmek için ölçülecek olan yeteneklerin (özelliklerin) kuramsal 

bir dayanağı olması ve hali hazırdaki bilgilerle tutarlı olmalıdır. Bu tutarlığın test 

maddelerinin birbiri ile uyumlarının istatistiksel olarak kanıtlanması gerekir.  

Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin içerik geçerliğinin sınanmasında, 

kuramsal temele dayanırlığı ve güncel bilgilerle tutarlılığında “uzman görüĢü”ne 

baĢvurulmuĢtur. Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nde yer alan maddelerin 

istatistiki olarak uyumları için “madde analizi” yapılmıĢtır. Gerek uzman geçerliği, 
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gerekse madde analizinden elde edilen sonuçlar Wally Sosyal Problem Çözme 

Testi’nin yeterli içerik geçerliğine sahip olduğunu göstermektedir. 

Uzman GörüĢü: Wally Sosyal Problem Çözme Testi’ni oluĢturan soruların 

60-72 aylık çocuklar için uygun olup olmadığı, çocuk geliĢimi alanında doktora 

derecelerine sahip dört çocuk geliĢimi ve eğitimi uzmanı hakem bağımsız olarak 

değerlendirmiĢtir. Hakemler arası intra-class korelasyon katsayısı .90 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu değer bağımsız hakem değerlendirmeleri arasında yüksek 

tutarlılığı göstermektedir içerik geçerliğinde uzman görüĢü için yeterli kanıt 

olarak kabul edilmiĢtir. 

Madde Analizi: Önceki alt baĢlıkta Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin 

içerik geçerliği için niteliksel bir kanıt ortaya konmuĢtur. Bu alt baĢlıktaki -bir testte 

iyi bir madde seçebilmek için maddelerin istatistiki niteliklerini ortaya koyan- test 

yöntemleri ise içerik geçerliği için nicel (quantitative) bir kanıt niteliğindedir. Madde 

ayırım gücü veya madde geçerliği olarak da adlandırılan madde ayırt ediciliği; bir 

testte bulunan maddelerin, bilinen ile bilinmeyeni ayırt edebilmesidir. Testin 

uygulandığı grup içindeki en parlak ve en zayıf olanları birbirinden ayırabilme 

özelliğidir. Bir baĢka ifade ile öğrencilerin yetenek düzeylerini ayırt edebilmesidir. 

. Madde ayırt ediciliği +1 ile –1 arasında değerler almakta ve (r) ile 

gösterilmektedir. Madde ayırt ediciliği +1’e yaklaĢtıkça artarken, 0’a yaklaĢtıkça da 

azalmaktadır. Madde ayırt ediciliği 0.40 ve daha yüksek olan maddeler ayırt etme 

gücü yüksek olan maddeler iken 0.30-0.39 arasında olanlar iyi 0.20-0.29 arasında 

olanlar orta, 0.19 va daha küçük olan maddeler ise ayırt etme gücü düĢük 

maddelerdir ve üzerinde çalıĢılmayı gerektirir (Anastasi ve Urbina 1997; Garrett 

1965). 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin madde ayırt ediciliğini belirlemede 

Madde Toplam Pearson Korelasyon Ġndeksi kullanılmıĢtır. Madde ayırt ediciliği 

katsayıları tablo 3.12.’de verilmiĢtir. 
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Tablo 3.12. Wally Sosyal Problem Çözme Testi Madde Ayırt Ediciliği 

Madde 

No 
r 

Madde 

No 
R 

Madde 

No 
R 

S1 .39 S6 .29 S11 .35 

S2 .49 S7 .46 S12 .46 

S3 .45 S8 .38 S13 .42 

S4 .46 S9 .45 S14 .37 

S5 .43 S10 .41 S15 .40 

Tablo 3.12. incelendiğinde her bir maddenin toplam puanla olan 

korelasyonlarının .29 ve üstünde korelasyonlar içerdiği görülmektedir. Eğer bir 

maddenin toplam puanla olan korelasyonu düĢük ise, bu o maddenin testteki diğer 

maddelerden farklı bir niteliği ölçtüğünü gösterir. Diğer bir anlamı, bu maddenin 

çok kolay ya da çok zor oluĢundan dolayı bireylerin cevapları arasında fark 

yaratmadığını gösterir (Özgüven,1994).  

Madde ayırt ediciliği analiz sonuçlarına göre, Wally Sosyal Problem Çözme 

Testi’nde yer alan sorular madde ayırt ediciliği kriterini sağlamaktadır ve içerik 

geçerliği için bir kanıt niteliğindedir. 

Yapı Geçerliği 

Bir değiĢkeni ölçmek üzere geliĢtirilen maddelerin o değiĢkeni ölçüp 

ölçmediğinin ya da değiĢkenle ne derece iliĢkili olduklarının kuramsal analizidir. 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin yapı geçerliği, Açımlayıcı Faktör Analizi 

Sonuçları incelenerek test edilmiĢtir. 

 

Açımlayıcı Faktör Analizi 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin yapı geçerliği faktör analizi ile 

incelenmiĢtir. Faktör Analizine uygunluğunun sınanması için Barlett sınaması ve 
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Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ölçütüne bakılmıĢtır. Barlett sınaması bir küresellik 

sınaması olup, verilerin birbiriyle iliĢkili olup olmadığını göstermektedir. Barlett 

Sınaması Değeri= 403.959; p=0.000 olarak hesaplanmıĢtır. Kaiser-Mayer-Olkin 

(KMO) testi ise örneklem büyüklüğünün faktör analizi için uygunluğunu sınar. KMO 

değeri .701 olarak hesaplanmıĢtır. Sosyal Bilimler araĢtırmalarında genellikle KMO 

değerinin .60’dan büyük olması örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu 

göstermektedir (Büyüköztürk, 2008). Hesaplanan istatistiklerin ıĢığında verilerin 

faktör analizi çalıĢmasına uygun olduğu görülmüĢtür. 

Temel BileĢenler Analizi sonrasında öz değeri 1.00’den büyük olan 4 faktör 

ortaya çıkmıĢtır. Ölçeğin önemli faktör sayısına karar vermek amacı ile öz değerdeki 

değiĢimi gösteren çizgi grafiği (scree test) incelenmiĢtir. Grafikte birinci faktörden 

sonra çizginin değiĢiminde çok az farklar olduğu ve varyansa olan katkılarının 

birbirine yakın olduğu görülmüĢtür. Buna göre faktör sayısı, öz değer ölçütüne göre 

bir olarak tanımlanmıĢtır. Temel BileĢenler Analizi sonuçları tablo 3.13.’de 

verilmiĢtir.  

Tablo 3.13. Wally Sosyal Problem Çözme Testi Açımlayıcı Faktör Analizi 

Sonuçları 

Faktör 

1 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

.56 .74 .69 .64 .59 .36 .62 .59 .67 .57 .47 .67 .56 .63 .56 

Toplam Açıklanan Varyans Oranı= 36.17 

KMO= .701 

Barlett sınaması değeri= 403.959 p= .000 

Tablo 3.13.’de görüldüğü gibi Wally Sosyal Problem Çözme Testi’ndeki 15 

sorunun orijinal formunda olduğu gibi tek bir faktör altında toplandığı belirlenmiĢtir. 

Bir faktörün ölçeğe iliĢkin varyansı açıklama oranı % 36.17 dür. Kabul edilebilir 

oranın % 30 olduğu dikkate alındığında (Çokluk, ġekercioğlu, Büyüköztürk, 2010) 

elde edilen sonuçlar, ölçeğin bir faktöre sahip olduğunu göstermektedir. 
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Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin Temel BileĢenler Analizine göre 

maddelerin aldığı faktör yükleri incelendiğinde; madde faktör yüklerinin .36 ile .74 

arasında değiĢtiği görülmektedir. Genel olarak faktör yükleri .30 ve daha yüksek olan 

maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği, .20-.30 arasında kalan maddelerin 

zorunlu görülmesi durumunda teste alınabileceği veya maddenin düzeltilmesi 

gerektiği, .20’den daha düĢük olan maddelerin ise testte alınmaması gerektiği 

belirtilmektedir (Gözüm ve Aksayan, 2003; Büyüköztürk, 2008). Bu nedenle testten 

soru çıkarımı yapılmamıĢ ve ölçeğin toplam 15 soru ve bir faktörden oluĢtuğu 

belirlenmiĢtir. 

 

3.3.Verilerin Toplanması  

AraĢtırma verileri, 2011-2012 öğretim yılında Konya il merkezinde yer alan 

Selçuklu, Meram ve Karatay’daki okul öncesi eğitim kurumlarından tesadüfî olarak 

seçilen bağımsız anaokulları ve ilköğretime bağlı anasınıflarında eğitim gören 60-72 

aylık 350 çocuktan ve onların ebeveynlerinden toplanmıĢtır. Öncelikle Denham 

Duygu Anlama Testi’nin “Ebeveyn Formu” ailelere gönderilmiĢtir. Bu formda 

çocuğun doğum tarihi, cinsiyeti, kardeĢ sayısı, okul öncesi eğitim kurumuna devam 

süresi; ailenin aylık toplam geliri ve anne-babanın öğrenim durumları sorulmuĢtur. 

Ayrıca formda anne-babalardan, çocuklarının verilen 12 durum karĢısında hangi 

duyguyu gösterdiğini ya da gösterebileceğini iĢaretlemeleri istenmiĢtir.  

Anne-babalar tarafından formları doldurulmuĢ olan çocuklara “Denham 

Duygu Anlama Testi” ve “Wally Sosyal Problem Çözme Testi” araĢtırmacı 

tarafından bireysel olarak uygulanmıĢtır.  
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3.4.Verilerin Analizi 

Ġlk aĢamada Denham Duygu Anlama Testi’ne göre çocukların duyguları 

anlama beceri puanları ve Wally Sosyal Problem Çözme Testi’ne göre çocukların 

sosyal problem çözme beceri puanları saptanmıĢtır. AraĢtırmanın bağımlı değiĢkeni 

sosyal problem çözme becerisi, bağımsız değiĢkenleri ise duyguları anlama becerisi, 

cinsiyet, yaĢ, kardeĢ sayısı, okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi, ailenin aylık 

toplam geliri ve anne-babanın öğrenim durumudur. 

Tablo 3.14. Denham Duygu Anlama Testi Puanlarına ĠliĢkin En DüĢük-En 

Yüksek, n, X  ve S Değerleri 

 n En 

DüĢük 

En 

Yüksek 

X  S 

Denham Duygu Anlama Testi 350 10 40 34,41 4,63 

 

Elde edilen sosyal problem çözme beceri puanları bağımsız değiĢkenlere göre 

sınıflandırılmıĢtır. Çocuklar, duyguları anlama becerileri bakımından üç gruba 

ayrılmıĢtır. Gruplar oluĢturulurken çalıĢmaya alınan çocukların duyguları anlama 

puan ortalaması (34,41) ve standart sapması (4,63) hesaplanmıĢtır (Bkz. Tablo 3.14) 

Normal dağılım içinde ortalamanın +1 standart sapma sağı ile -1 standart sapma solu 

arasında kalan duyguları anlama beceri puanına sahip çocukların duyguları anlama 

becerileri orta düzeyde; ortalamanın +1 standart sapma değerinin üstünde duyguları 

anlama beceri puanına sahip çocukların ( X +S= 39) duyguları anlama becerileri 

yüksek düzeyde; ortalamanın -1 standart sapma değerinin altında duyguları anlama 

beceri puanına sahip çocukların ( X -S= 30) duyguları anlama becerileri düĢük 

düzeyde olarak sınıflandırılmıĢtır. Tablo 3.15.’de her bir alt grupta yer alan 

çocukların sayıları verilmiĢtir.  
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Tablo 3.15. Denham Duygu Anlama Testi Puanları 

Denham Duygu Anlama Testi Puanları N 

10-30 puanları arası “DüĢük” 41 

31-38 puanları arası “Orta” 218 

39-40 puanları arası “Yüksek” 91 

 

Verilerin istatistiksel analizi bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢken üzerine 

etkilerini ortaya koyacak bir desen içinde ele alınmıĢtır:  

ÇalıĢma grubunu oluĢturan çocukların cinsiyet, yaĢ ve okul öncesi eğitim 

kurumuna devam süresinin, çocukların sosyal problem çözme beceri puanları 

üzerindeki etkisini test etmek amacıyla “t testi” kullanılmıĢtır.  

AraĢtırmaya katılan çocukların duyguları anlama becerileri, kardeĢ sayısı, 

ailelerinin aylık toplam geliri, anne ve babalarının öğrenim durumunun, çocukların 

sosyal problem çözme beceri puanları üzerindeki etkisini test etmek amacıyla ise 

“tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıĢ ve farklılıklar Tukey Testi ile 

değerlendirilmiĢtir.    

AraĢtırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 13.0 paket programı 

kullanılarak analiz edilmiĢtir. Verilerin analizinde önem düzeyi 0,05 olarak 

benimsenmiĢtir.  
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BÖLÜM IV 

 

BULGULAR  

 

Bu bölümde araĢtırma bulguları yer almaktadır. AraĢtırma sonucunda elde 

edilen bulgular araĢtırmanın denenceleri doğrultusunda aĢağıda verilmiĢtir.  

 

DENENCE-1: Duyguları anlama becerileri, 60-72 aylık çocukların sosyal problem 

çözme beceri puan ortalamalarını etkiler. 

 

Tablo 4.1.1. Duyguları Anlama Becerilerine Göre Gruplanan Çocukların Wally 

Sosyal Problem Çözme Testi Toplam Puanlarına ĠliĢkin n, X  ve S Değerleri 

Duyguları Anlama Becerisi N X  S 

      1. DüĢük 41 8,56  2,47 

      2. Orta 218 10,48  2,40 

      3. Yüksek  91 11,45  2,45 

 

Tablo 4.1.1. incelendiğinde duyguları anlama becerileri düĢük düzeyde olan 

çocukların Wally Sosyal Problem Çözme Testi puan ortalaması 8,56; duyguları 

anlama becerileri orta düzeyde olan çocukların Wally Sosyal Problem Çözme Testi 

puan ortalaması 10,48 ve duyguları anlama becerileri yüksek düzeyde olan 

çocukların Wally Sosyal Problem Çözme Testi puan ortalaması ise 11,45’dir. Sosyal 

problem çözme beceri puan ortalamaları incelendiğinde; çocukların duyguları 

anlama becerileri arttıkça sosyal problem çözme beceri puan ortalamalarının da 

arttığı görülmektedir. Grup ortalamaları arasında gözlenen farkın anlamlı olup 

olmadığını test etmek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıĢtır ve 

analiz sonuçları Tablo 4.1.2.’de sunulmuĢtur. 
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Tablo 4.1.2. Çocukların Duyguları Anlama Beceri Düzeylerine Göre Wally 

Sosyal Problem Çözme Testi Puan Ortalamalarına ĠliĢkin Varyans Analizi 

Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

 

Sd 

Kareler 

Ortalaması 

 

F 

 

p 

Anlamlı 

Fark 

Gruplararası 236,423 2 118,211 20,077 ,000*** 1-2 

Gruplariçi 2043,052 347 5,888  1-3 

Toplam 2279,474 349   2-3 

***p<0,001 

 

Tablo 4.1.2’de çocukların sosyal problem çözme becerilerinin duyguları 

anlama becerilerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını test etmek amacıyla yapılan 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucu istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢtur (F(2,347)=20,077; p<0,001). Gözlenen farkın hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey Testi sonucunda; duyguları anlama 

becerileri düĢük olan çocuklar ile duyguları anlama becerileri orta düzeyde olan 

çocuklar arasında; duyguları anlama becerileri düĢük olan çocuklar ile duyguları 

anlama becerileri yüksek olan çocuklar arasında ve duyguları anlama becerileri orta 

düzeyde olan çocuklar ile duyguları anlama becerileri yüksek olan çocuklar arasında 

anlamlı fark olduğu gözlenmiĢtir.  

 

DENENCE-2: Cinsiyet, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme beceri puan 

ortalamalarını etkiler.  

 

Tablo 4.2. Cinsiyete Göre Wally Sosyal Problem Çözme Testi Puanlarına ĠliĢkin 

T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet n X  S Sd t p 

Kız 177 10,71 2,61 348 1,508 ,132 

Erkek 173 10,30 2.48    

        p>0,05 
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Cinsiyete göre çocukların Wally Sosyal Problem Çözme Testi puan 

ortalamalarının incelendiği Tablo 4.2’de kız çocukların puan ortalamasının 10,71 ve 

erkek çocukların puan ortalamasının 10,30 olduğu görülmektedir. Yapılan t testi 

sonucunda kız ve erkek çocukların sosyal problem çözme becerileri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaĢma bulunmamıĢtır (t=1,508 ; p>0.05). 

 

DENENCE-3: Yaş, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme beceri puan 

ortalamalarını etkiler. 

 

Tablo 4.3. YaĢa Göre Wally Sosyal Problem Çözme Testi Puanlarına ĠliĢkin T-

Testi Sonuçları 

YaĢ N X  S Sd t p 

60-66 Ay 119 9,94 2,49 348 -3,016 ,003** 

67-72 Ay 231 10,80 2.54    

  **p <0,01 

 

Tablo 4.3.’e göre 60-66 aylık çocukların Wally Sosyal Problem Çözme Testi 

puan ortalaması 9,94, 67-72 aylık çocukların Wally Sosyal Problem Çözme Testi 

puan ortalaması 10,80’dir. Yapılan t testi sonucunda çocukların yaĢları ile sosyal 

problem çözme becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaĢma 

bulunmuĢtur (t=-3,016; p<0.01). Bu sonuç 67-72 aylık çocukların sosyal problem 

çözme becerilerinin, 60-66 aylık çocukların sosyal problem çözme becerilerinden 

daha iyi olduğunu göstermektedir. 
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DENENCE-4: Kardeş sayısı, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme beceri 

puan ortalamalarını etkiler.  

 

Tablo 4.4.1. KardeĢ Sayısına Göre Wally Sosyal Problem Çözme Testi 

Puanlarına ĠliĢkin n, X  ve S Değerleri 

KardeĢ Sayısı N X  S 

   1. Tek Çocuk 77 11,14  2,32 

   2. Bir KardeĢ 129 10,43  2,40 

   3. Ġki KardeĢ 89 10,61  2,61 

   4. Üç KardeĢ ve Üstü 55 9,65  2,90 

 

Tablo 4.4.1 incelendiğinde kardeĢ sayısına göre Wally Sosyal Problem 

Çözme Testi puan ortalamaları Ģöyledir: Tek çocuk olanların 11,14, bir kardeĢi 

olanların 10,43, iki kardeĢi olanların 10,61 ve üç ve daha fazla kardeĢi olan 

çocukların 9,65’dir. Puan ortalamaları incelendiğinde, en düĢük sosyal problem 

çözme becerisine üç ve daha fazla kardeĢi olan çocukların, en yüksek sosyal problem 

çözme becerisine ise kardeĢi olmayan (tek) çocukların sahip oldukları görülmektedir. 

Grup ortalamaları arasında gözlenen farkın istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığı 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile incelenmiĢtir. Analiz sonuçları Tablo 

4.4.2’de sunulmuĢtur. 

 

Tablo 4.4.2. KardeĢ Sayısına Göre Wally Sosyal Problem Çözme Testi 

Puanlarına ĠliĢkin Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

 

sd 

Kareler 

Ortalaması 

 

F 

 

p 

Anlamlı 

Fark 

Gruplararası 72,823 3 24,274 3,806 ,010** 1-4 

Gruplariçi 2206,651 346 6,378   

Toplam 2279,474 349    

**p<0,01 
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Çocukların sosyal problem çözme becerilerinin kardeĢ sayısına göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını test etmek amacıyla yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) sonuçlarının yer aldığı Tablo 4.4.2. incelendiğinde F değerinin 3.806 

(p<0,01) olduğu görülmektedir. Yapılan Tukey Testi sonucunda kardeĢi olmayan 

çocukların (tek çocuk olanlar) sosyal problem çözme puan ortalamaları ile üç ve 

daha fazla kardeĢe sahip olan çocukların sosyal problem çözme puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur (p<0,05). Bu bulgu, kardeĢi olmayan 

çocukların (tek çocuk olanlar) sosyal problem çözme puan ortalamalarının üç ve 

daha fazla kardeĢe sahip olan çocuklardan daha iyi olduğunu göstermektedir.    

 

DENENCE-5: Okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi, 60-72 aylık çocukların 

sosyal problem çözme beceri puan ortalamalarını etkiler. 

 

Tablo 4.5. Çocukların Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Süresine Göre 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi Puanlarına ĠliĢkin T-Testi Sonuçları  

Eğitim Süresi n X  S Sd t p 

  Bir Yıl 277 10,31 2,47 348 -2,907 ,004** 

  Ġki Yıl ve Üstü 73 11,27 2.73    

  **p<0,01 

 

Tablo 4.5.’e göre okul öncesi eğitim kurumunda ilk yılı olan çocukların 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi toplam puan ortalaması 10,31, iki yıl ve daha 

uzun süredir okul öncesi eğitim alan çocukların Wally Sosyal Problem Çözme Testi 

toplam puan ortalaması 11,27’dir.  Ortalamalar arası farkın anlamlı olup olmadığını 

test etmek amacı ile yapılan t testi analizinde t değeri -2,907 (p<0.01) olarak 

bulunmuĢtur. Bu sonuca göre iki veya daha fazla süredir okul öncesi eğitim 

kurumuna devam eden çocukların sosyal problem çözme beceri puan ortalaması, bir 

yıldır okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların sosyal problem çözme 

beceri puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir.  
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DENENCE-6: Ailenin gelir durumu, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme 

beceri puan ortalamalarını etkiler.  

 

Tablo 4.6.1. Ailenin Aylık Toplam Gelirine Göre Çocukların Wally Sosyal 

Problem Çözme Testi Puanlarına ĠliĢkin n, X  ve S Değerleri 

Gelir N X  S 

     1. <1000 TL 155 10,19 2,52 

     2. 1001-2000 89 10,55 2,31 

     3. 2001 TL > 106 10,93 2,93 

 

Ailenin aylık toplam gelirine göre çocukların sosyal problem çözme 

becerilerinin incelendiği Tablo 4.6.1.’e göre ailelerinin aylık toplam geliri 1000 TL 

veya altında olan çocukların Wally Sosyal Problem Çözme Testi puan ortalaması 

10,19; ailelerinin aylık toplam geliri 1001 ile 2000 TL arasında olan çocukların 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi puan ortalaması 10,55 ve ailelerinin aylık toplam 

geliri 2001 TL veya üstünde olan çocukların Wally Sosyal Problem Çözme Testi 

puan ortalaması ise 10,93’tür. Sosyal problem çözme puan ortalamaları 

incelendiğinde; çocukların ailelerinin aylık toplam gelirleri arttıkça sosyal problem 

çözme puan ortalamalarının da arttığı görülmektedir. Grup ortalamaları arasındaki 

farkın anlamlı olup olmadığını test etmek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) yapılmıĢtır ve analiz sonucu Tablo 4.6.2’de sunulmuĢtur.  

 

Tablo 4.6.2. Ailenin Aylık Toplam Gelirine Göre Wally Sosyal Problem Çözme 

Testi Puanlarına ĠliĢkin Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

 

sd 

Kareler 

Ortalaması 

 

F 

 

p 

Anlamlı 

Fark 

Gruplararası 34,721 2 17,360 2,684 ,070  

Gruplariçi 2244,754 347 6,469   

Toplam 2279,474 349    

p>0,05 
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Tablo 4.6.2’e göre, çocukların sosyal problem çözme becerilerinin ailelerinin 

aylık toplam gelirine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını test etmek amacıyla yapılan 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucu istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıĢtır (F(2,347)=2,684; p>0,05). 

 

DENENCE-7: Anne öğrenim durumu, 60-72 aylık çocukların sosyal problem 

çözme beceri puan ortalamalarını etkiler. 

 

Tablo 4.7.1. Anne Öğrenim Durumuna Göre Çocukların Wally Sosyal Problem 

Çözme Testi Puanlarına ĠliĢkin n, X  ve S Değerleri 

Anne Öğrenim Durumu n X  S 

         1. Ġlkokul 183 10,00  2,67 

         2. Ortaokul 34 10,97  1,58 

         3. Lise 63 10,71  2,58 

         4. Üniversite 70 11,43  2,30 

 

Anne öğrenim durumuna göre çocukların sosyal problem çözme becerilerine 

iliĢkin verilerin yer aldığı Tablo 4.7.1. incelendiğinde; ilkokul mezunu olan annelerin 

çocuklarının Wally Sosyal Problem Çözme Testi puan ortalaması 10,00; ortaokul 

mezunu olan annelerin çocuklarının Wally Sosyal Problem Çözme Testi puan 

ortalaması 10,97; lise mezunu olan annelerin çocuklarının Wally Sosyal Problem 

Çözme Testi puan ortalaması 10,71 ve üniversite mezunu olan annelerin çocuklarının 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi puan ortalaması ise 11,43’tür. Tablo 

incelendiğinde, sosyal problem çözme beceri puan ortalaması en düĢük olan 

çocukların annelerinin ilkokul mezunu oldukları, sosyal problem çözme beceri puan 

ortalaması en yüksek olan çocukların annelerinin ise üniversite mezunu oldukları 

görülmektedir. Grup ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) ile test edilmiĢtir. Analiz sonucu Tablo 4.7.2’de 

verilmiĢtir. 
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Tablo 4.7.2. Anne Öğrenim Durumuna Göre Çocukların Wally Sosyal Problem 

Çözme Testi Puanlarına ĠliĢkin Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

 

sd 

Kareler 

Ortalaması 

 

F 

 

p 

Anlamlı 

Fark 

Gruplararası 116,504 3 38,835 6,212 ,000*** 1-4 

Gruplariçi 2162,971 346 6,251   

Toplam 2279,474 349    

***p<0,001 

 

Tablo 4.7.2’de çocukların sosyal problem çözme becerilerinin anne öğrenim 

durumuna göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını test etmek amacıyla yapılan Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) sonucu istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur 

(F(3,346)=6,212; p<0,001). Gözlenen farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için Tukey Testi kullanılmıĢtır ve Tukey Testi sonucunda ilkokul mezunu 

anneler ile üniversite mezunu olan annelerin çocuklarının sosyal problem çözme 

beceri puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıĢtır. 

 

DENENCE-8: Baba öğrenim durumu, 60-72 aylık çocukların sosyal problem 

çözme beceri puan ortalamalarını etkiler. 

 

Tablo 4.8.1. Baba Öğrenim Durumuna Göre Çocukların Wally Sosyal Problem 

Çözme Testi Toplam Puanlarına ĠliĢkin n, X  ve S Değerleri 

Baba Öğrenim Durumu n X  S 

         1. Ġlkokul 115 10,17 2,65 

         2. Ortaokul 32 10,22 2,37 

         3. Lise 80 10,60 2,32 

         4. Üniversite 123 10,85 2,63 

 

Baba öğrenim durumuna göre çocuklarının sosyal problem çözme beceri puan 

ortalamalarına iliĢkin değerler Tablo 4.8.1.’de özetlenmiĢtir. Buna göre ilkokul 



78 
 

mezunu olan babaların çocuklarının Wally Sosyal Problem Çözme Testi puan 

ortalaması 10,17; ortaokul mezunu olan babaların çocuklarının Wally Sosyal 

Problem Çözme Testi puan ortalaması 10,22; lise mezunu olan babaların 

çocuklarının Wally Sosyal Problem Çözme Testi puan ortalaması 10,60 ve üniversite 

mezunu olan babaların çocuklarının Wally Sosyal Problem Çözme Testi puan 

ortalaması ise 10,85’tir. Veriler incelendiğinde sosyal problem çözme puan 

ortalamalarının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Grup ortalamaları 

arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek amacıyla Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) kullanılmıĢtır ve analiz sonucu Tablo 4.8.2.’de sunulmuĢtur. 

 

Tablo 4.8.2. Baba Öğrenim Durumuna Göre Çocukların Wally Sosyal Problem 

Çözme Testi Toplam Puanlarına ĠliĢkin Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

 

sd 

Kareler 

Ortalaması 

 

F 

 

P 

Anlamlı 

Fark 

Gruplararası 30,880 3 10,293 1,584 ,193  

Gruplariçi 2248,595 346 6,499   

Toplam 2279,474 349    

p>0,05 

 

Tablo 4.8.2 incelendiğinde çocukların sosyal problem çözme becerilerinin 

baba öğrenim durumuna göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını test etmek amacıyla 

yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucu istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıĢtır (F(3,346)=1,584; p>0,05). 
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BÖLÜM V 

TARTIġMA VE YORUM 

 

Bu bölümde 60-72 aylık çocukların duyguları anlama becerilerinin ve çeĢitli 

değiĢkenlerin, sosyal problem çözme becerilerine olan etkisini incelenmek amacıyla 

ile gerçekleĢtirilen araĢtırmanın bulguları özetlenmiĢ sonra bu bulgular tartıĢılmıĢtır.  

Ġlk olarak “Duyguları anlama becerileri, 60-72 aylık çocukların sosyal 

problem çözme beceri puan ortalamalarını etkiler.” denencesinin bulguları 

incelendiğinde; çocukların duyguları anlama beceri düzeylerinin, sosyal problem 

çözme beceri puan ortalamalarına olan etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. 

AraĢtırma sonucunda çocukların duyguları anlama becerileri arttıkça sosyal problem 

çözme beceri puan ortalamalarının da arttığı görülmektedir.  

Waschbusch, Walsh, Andrad, King ve Carrey (2007) tarafından yapılan 

ilköğretim öğrencilerinin sosyal problem çözme, davranıĢ problemleri 

semptomlarının sıklığı ve duygusal duyarsızlık özellikleri arasındaki iliĢkiyi 

inceledikleri araĢtırmada da yalnızca duygusal duyarsızlık özellikleri azaldığında 

davranıĢ problemleri semptomlarının artarak sıklaĢtığında rahatlık, ilgi ve prososyal 

çözümlerin azaldığı; saldırgan davranıĢların ise arttığını göstermiĢtir. Ayrıca 

araĢtırma sonucu duygusal duyarsızlık özelliklerinin çocuğun davranıĢ problemleri 

üzerinde önemli bir etken olduğunu göstermiĢtir. 

Duyguları anlamak; çocukların sosyal becerilerini, okul yıllarında ve hayatı 

boyunca baĢkaları ile olumlu sosyal iliĢkiler kurmak ve sürdürmek için gerekli 

yeteneklerine etki eder. AraĢtırmalar, duyguları daha iyi anlayan ve tanıyan 

çocukların daha yüksek düzeyde olumlu sosyal davranıĢlar gösterdiklerini ve 

akranları arasında daha popüler olduklarını ortaya koymuĢlardır (Downs ve Strand, 

2008). Dolayısıyla duyguları anlama becerisi de çocuğun akranlarıyla olan 

etkileĢimini arttırdığı söylenebilir. Gülay (2010)’a göre çocuklar akran 
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etkileĢimleriyle toplum kurallarını, topluma uyum sağlamayı öğrenerek, kendilerini 

tanımaya, kendilik algılarını Ģekillendirmeye baĢlayacaklardır. 

 

“Cinsiyet, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme beceri puan 

ortalamalarını etkiler.” denencesinin bulguları Ģöyledir:  Çocukların sosyal problem 

çözme beceri puan ortalamaları incelendiğinde, kız çocukların sosyal problem çözme 

beceri puan ortalamaları, erkek çocukların sosyal problem çözme beceri puan 

ortalamalarından daha yüksektir. Ancak istatistiksel açıdan kız ve erkek çocukların 

sosyal problem çözme beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaĢma 

bulunmamıĢtır. Dolayısıyla yapılan araĢtırma sonucuna göre cinsiyet, sosyal problem 

çözme beceri puan ortalamaları üzerinde etkili değildir.  

AraĢtırmalar incelendiğinde Terzi (2000) tarafından yapılan araĢtırmada 

ilköğretim okulu altıncı sınıf öğrencilerinin kiĢilerarası problem çözme beceri 

algılarının cinsiyete göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı incelenmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda öğrencilerin kiĢilerarası problem çözme beceri algıları, çocukların 

cinsiyetlerine göre farklılık göstermediği saptanmıĢtır. AkbaĢ (2005)’ın okulöncesi 

eğitime devam eden 6 yaĢ grubu çocukların sosyal problem çözme becerilerini 

incelediği araĢtırmada, çocukların sosyal problem çözme becerilerinin cinsiyete göre 

farklılaĢmadığı saptamıĢtır. Yine Dereli (2008) tarafından yapılan “Çocuklar Ġçin 

Sosyal Beceri Eğitim Programının 6 YaĢ Çocukların Sosyal Problem Çözme 

Becerilerine Etkisi” doktora tezinde cinsiyetin deneme grubu çocukların sosyal 

problem çözme ve duyguları anlama becerileri puan ortalamalarında anlamlı bir 

farklılık oluĢturmadığı bulunmuĢtur.  

Sosyal problem çözme becerilerinin cinsiyete göre farklılaĢmadığı araĢtırma 

sonuçlarının da bulunmasına karĢın literatür incelendiğinde cinsiyetin sosyal problem 

çözme becerilerini etkilediği bir çok araĢtırma mevcuttur. Walker, Irving ve 

Berthelsen (2002) tarafından yapılan bir araĢtırmada okul öncesi çocukların sosyal 

problem çözme yöntemlerinin cinsiyete göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı incelenmiĢtir. 

AraĢtırma sonucunda kız çocukların sosyal problem çözme becerilerinin erkek 
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çocuklardan daha iyi olduğu görülmüĢtür ve kız çocuklarının misilleme, sözel veya 

fiziksel saldırganlık gibi yöntemleri de daha az kullandıkları gözlenmiĢtir. Çam ve 

Tümkaya (2006) tarafından yapılan araĢtırmada üniversite öğrencilerinin cinsiyete 

göre kiĢilerarası problem çözme yönelim ve becerilerinin anlamlı Ģekilde farklılaĢtığı 

saptanmıĢtır. Yaban ve Yükselen (2007) 7-11 yaĢ arası korunmaya muhtaç 

çocukların sosyal problem çözme becerilerini incelemiĢlerdir. AraĢtırma sonucunda 

sosyal problem çözme becerilerinin cinsiyetle iliĢkili olduğu, kızların sosyal 

problemleri çözmede erkeklerden daha baĢarılı oldukları bulunmuĢtur. Hamarta 

(2007) tarafından yapılan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sosyal problem çözme 

becerilerinin algılanan anne-baba tutumları açısından incelediği araĢtırmada da kız 

öğrencilerin sosyal problem çözme becerilerinin erkek öğrencilerden daha iyi olduğu 

gözlenmiĢtir. Sargın (2008)’ın “Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Saldırgan 

DavranıĢları Ġle Öfke ve Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki ĠliĢkinin 

Ġncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinde erkeklerin saldırganlık eğilimleri kızlardan 

yüksek bulunmuĢtur. Arslan (2009) tarafından yapılan araĢtırmada ise lise 

öğrencilerinin algılanan sosyal destekleri ile sosyal problem çözme becerileri 

arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda cinsiyete göre sosyal problem 

çözme becerilerinin anlamlı düzeyde farklılaĢtığı gözlenmiĢtir.  

Sosyal problem çözme becerilerinde cinsiyetin etkisi gözlenen araĢtırmalarda 

genel olarak kız çocukların sosyal problem çözme becerileri, erkek çocukların sosyal 

problem çözme becerilerinden daha iyi olduğu sonucuna varılmıĢtır. Ancak bu sonuç 

yapılan araĢtırma sonucunu desteklememektedir.  

 

AraĢtırmanın üçüncü denencesi olan “Yaş, 60-72 aylık çocukların sosyal 

problem çözme beceri puan ortalamalarını etkiler.” denencesinin bulgularına göre 

çocukların yaĢları ile sosyal problem çözme beceri puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaĢma bulunmuĢtur. Bu sonuç 67-72 aylık 

çocukların sosyal problem çözme becerilerinin, 60-66 aylık çocukların sosyal 

problem çözme becerilerinden daha iyi olduğunu göstermektedir.  
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AraĢtırmada sosyal problem becerilerinin yaĢa göre farklılaĢtığı ve çocuğun 

yaĢı ile sosyal problem çözme becerilerinin doğru orantılı olarak geliĢtiği 

düĢünülmektedir. Çam ve Tümkaya (2006) tarafından yapılan araĢtırmada üniversite 

öğrencilerinin yaĢa göre kiĢilerarası problem çözme yönelim ve becerilerinin anlamlı 

Ģekilde farklılaĢtığı görülmüĢtür. Yaban ve Yükselen (2007) 7-11 yaĢ arası 

korunmaya muhtaç çocukların sosyal problem çözme becerilerini incelemiĢlerdir. 

AraĢtırma sonucunda sosyal problem çözme becerileri alt ölçeklerinin birçoğunda 

yaĢın etkili olduğu sonucuna varılmıĢtır. Arı ve Yaban (2012) tarafından yapılan 

araĢtırmada da sosyal problem çözme becerilerinin yaĢa bağlı olarak farklılaĢtığı 

tespit edilmiĢtir. Bu bulgular yaĢın, çocuğun sosyal problem çözme becerilerini 

etkilediğini destekler niteliktedir.   

Rose-Krasnor (1983) yaptıkları araĢtırmada, çocukların kendilerine sunulan 

problem durumunda aldıkları esneklik puanlarının yaĢa bağlı olarak artıĢ gösterdiğini 

saptamıĢlardır. YaĢla birlikte, çocuğun, problemler üzerinde zihinsel iĢlemler yapma 

becerisinin geliĢmesinin, bilginin deneyim ve olgunlukla birleĢmesinin, çocuğun 

sosyal baĢarısızlık durumunda baĢarılı olabilecek diğer çözümlere yönelmesini 

etkileyeceği düĢünülmektedir (Akt. Yaban ve Yükselen, 2007).  

 

“Kardeş sayısı, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme beceri puan 

ortalamalarını etkiler.” denencesine göre sosyal problem çözme beceri puan 

ortalamaları incelendiğinde, en düĢük sosyal problem çözme becerisine üç ve daha 

fazla kardeĢi olan çocukların, en yüksek sosyal problem çözme becerisine ise kardeĢi 

olmayan (tek) çocukların sahip oldukları görülmektedir. Çocukların sosyal problem 

çözme becerilerinin kardeĢ sayısına göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı test edildiğinde 

sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. Yapılan ikili karĢılaĢtırmalar 

sonucunda, kardeĢi olmayan çocukların (tek çocuk olanlar) sosyal problem çözme 

beceri puan ortalamaları ile üç ve daha fazla kardeĢe sahip olan çocukların sosyal 

problem çözme beceri puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Bu 

bulgu, kardeĢi olmayan çocukların (tek çocuk olanlar) sosyal problem çözme puan 
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ortalamalarının üç ve daha fazla kardeĢe sahip olan çocuklardan daha iyi olduğunu 

göstermektedir.  

Terzi (2000) tarafından yapılan araĢtırmada ilköğretim okulu altıncı sınıf 

öğrencilerinin kiĢilerarası problem çözme beceri algıları, kardeĢ sayısı değiĢkenine 

göre incelenmiĢtir. AraĢtırmada öğrencilerin kiĢilerarası problem çözme beceri 

algılarının kardeĢ sayılarına göre farklılık göstermediği saptanmıĢtır. 

Yapılan araĢtırmalar ile kardeĢlerin varlığının çocuğun normal geliĢiminde 

oldukça önemli bir yere sahip olduğu kabul edilmiĢ ve kardeĢ sahibi olmanın bir 

avantaj olduğu varsayılmıĢtır. Bu varsayım ilk araĢtırmacılarca da doğrulanmıĢtır. 

Stanley Hall’un öğrencisi olan Bohannan 1898 yılında 46 tek (kardeĢsiz) çocukla 

yapmıĢ olduğu araĢtırmasında bu çocukların kardeĢli çocuklara göre, özellikle 

arkadaĢlarıyla iliĢkiler olmak üzere, genel olarak daha avantajsız bir durumda 

olduğunu göstermiĢtir. O yıllarda Hall’un yapmıĢ olduğu, “tek çocuk olmak baĢlı 

baĢına bir hastalıktır” ya da “birey ve toplum için en iyisi tek çocuk konumunun hiç 

olmamasıdır.” Ģeklindeki açıklamaları, tek çocuğa karĢı olumsuz ön yargının 

temellerini oluĢturmuĢtur. 1920’lerin sonuna gelindiğinde bulgular, önceki bulguların 

tam tersini göstermiĢtir. O yıllara ait baĢka araĢtırmalarda tek çocuğun daha zeki, 

daha sosyal ve okulda daha az problem davranıĢ sergileyen olduğunu gösteren 

sonuçlar elde edilmiĢtir. Tek çocuğun istenmeyen davranıĢ özellikleri olarak ise daha 

saldırgan ve daha kendini beğenmiĢ olmaları gösterilmiĢtir (Falbo & Polit, 1986: 

Akt. Taylı, 2007). Ayrıca Akan (2001) tarafından yapılan araĢtırmada kardeĢ sayısı 

arttıkça duygusal sorunların arttığı sonucuna ulaĢmıĢtır (Akt. Olcay, 2008). 

AraĢtırma sonuçları da göz önüne alındığında yapılan araĢtırmada tek 

çocukların sosyal problem çözme becerilerinin üç ve daha fazla kardeĢe sahip olan 

çocuklardan daha yüksek olmasının nedeni olarak; Wally Sosyal Problem Çözme 

Testi’nde üzerinde durulan kardeĢler ile yaĢanan problem durumlarının, kardeĢi 

olmayan çocuklarda nesnel bir durumu ifade etmediğinden daha prososyal cevapların 

verilmiĢ olabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca kardeĢ sayısının fazla olduğu 

ortamda çocuklar arasında rekabet artmakta ve bu da beraberinde antisosyal 
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davranıĢları getirmektedir. Bu nedenle kardeĢ sayısı arttıkça sosyal problem çözme 

becerilerinin zayıfladığı düĢünülmektedir. 

 

“Okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi, 60-72 aylık çocukların sosyal 

problem çözme beceri puan ortalamalarını etkiler.” denencesi incelendiğinde iki 

veya daha fazla süredir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların sosyal 

problem çözme beceri puan ortalaması, bir yıldır okul öncesi eğitim kurumuna 

devam eden çocukların sosyal problem çözme beceri puan ortalamasından anlamlı 

düzeyde yüksek bulunmuĢtur. Bu sonuç, okul öncesi eğitim süresinin çocuğun sosyal 

problem çözme becerilerinde bir etken olduğunu göstermektedir.  

Hattwick (1937) anaokuluna devam etme süresinin çocukların davranıĢları 

üzerindeki etkisini incelemiĢ, anaokuluna birkaç hafta devam edenlerle, 9 ay devam 

eden çocuklardan oluĢan eĢleĢtirilmiĢ grupları karĢılaĢtırmıĢtır. Okul öncesi 

kurumunda uzun süre kalan grubun, daha az süre kalan gruptakilere oranla, sosyal 

uyum, bireysel alıĢkanlıklar ve bazı davranıĢlar yönünden daha iyi olduğunu 

bulmuĢtur (Akt. Tuncel, 1997). 

Çimen (2000)’nin, Ankara’da üniversite anaokullarına devam eden 5-6 yaĢ 

çocuklarının psiko-sosyal geliĢimlerinin incelediği araĢtırmada, okulöncesi eğitim 

kurumuna gitme süresinin çocuğun psiko-sosyal geliĢiminde etkili olduğunu 

bulmuĢtur. Buna göre 7–12 aydır okulöncesi eğitime devam edenler, diğerlerine göre 

daha yüksek puan ortalamasına sahip olmuĢlardır. 

Baran (2005), tarafından yapılan araĢtırmada, DavranıĢ Derecelendirme 

Ölçeği’nin iĢbirliği ve sosyal iliĢkiler boyutları ile anaokuluna devam süresi 

değiĢkeni arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu saptamıĢtır. AraĢtırma sonucuna göre 

çocuğun anaokuluna devam süresi arttıkça sosyal davranıĢlara iliĢkin puanların artma 

eğiliminde olduğu saptanmıĢtır. Bu araĢtırmalar da okul öncesi eğitim kurumuna 

devam süresinin, çocuğun sosyal problem çözme becerilerini etkilediğini destekler 

niteliktedir.   
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Zembat ve Unutkan (2001)’e göre üç yaĢından itibaren gittikçe yaĢıtlarına 

yönelik bir sosyalleĢme eğilimi gösteren çocuk için okul yaĢantısı çok olumlu bir 

olanak sağlayabilir. Yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki anaokuluna giden çocuklar 

daha sosyal, daha bağımsız ve giriĢken, daha güvenli ve çevreyle ilgili olmaktadırlar. 

AraĢtırmanın “Ailenin gelir durumu, 60-72 aylık çocukların sosyal problem 

çözme beceri puan ortalamalarını etkiler.” denencesi incelendiğinde; çocukların 

ailelerinin aylık toplam gelirleri arttıkça sosyal problem çözme puan ortalamalarının 

da arttığı görülmektedir. Ancak çocukların sosyal problem çözme becerilerinin 

ailelerinin aylık toplam gelirine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı test edildiğinde 

ortalamalar arası fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır.  

Sosyo-ekonomik düzeyin çocukların sosyal davranıĢ problemleri üzerindeki 

rolü merak edilen bir konu olmuĢtur. Holland, Holland ve Gimpel, (2003) yaptıkları 

araĢtırmada sosyo-ekonomik düzeye göre, düĢük sosyo-ekonomik düzeyde olan 

ailelerin çocuklarının üst sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarına göre 

davranıĢ problemlerini daha fazla sergiledikleri görülmüĢtür. McLoyd (1988), alt 

sosyo-ekonomik düzeyde olan çocukların orta sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklara 

göre yüksek oranda duygusal ve davranıĢsal problemler yaĢadıklarını rapor etmiĢtir 

(Akt. Seven, 2007). 

Terzi (2000) tarafından yapılan araĢtırmada ilköğretim okulu altıncı sınıf 

öğrencilerinin kiĢilerarası problem çözme beceri algıları, öğrencilerin sosyo-

ekonomik düzeyine göre incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda üst sosyo-ekonomik 

düzeye sahip öğrencilerin kiĢilerarası problem çözme beceri algıları, alt ve orta 

sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin kiĢilerarası problem çözme beceri 

algılarından; orta sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin kiĢilerarası problem 

çözme beceri algıları alt sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin kiĢilerarası 

problem çözme beceri algılarından yüksek bulunmuĢtur.  

AkbaĢ (2005) tarafından yapılan araĢtırmada okulöncesi eğitime devam eden 

6 yaĢ grubu çocukların sosyal problem çözme becerilerini sosyo-ekonomik düzey 

açısından incelendiğinde, sosyo-ekonomik düzeyin çocukların sosyal problem çözme 
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becerilerini önemli derecede etkilediği görülmüĢtür. Literatür incelendiğinde 

araĢtırma sonucunda elde edilen sonucun daha önce yapılan araĢtırmalar tarafından 

desteklenmediği görülmektedir.  

 

“Anne öğrenim durumu, 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme 

beceri puan ortalamalarını etkiler.” denencesi incelendiğinde sosyal problem çözme 

beceri puan ortalaması en düĢük olan çocukların annelerinin ilkokul mezunu 

oldukları, sosyal problem çözme beceri puan ortalaması en yüksek olan çocukların 

annelerinin ise üniversite mezunu oldukları görülmektedir. Çocukların sosyal 

problem çözme becerilerinin annelerinin öğrenim durumuna göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını test etmek amacıyla yapılan analiz sonucu istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuĢtur. Yapılan ikili karĢılaĢtırma testi sonucunda üniversite mezunu 

olan annelerin çocuklarının sosyal problem çözme beceri puan ortalamalarının 

ilkokul mezunu annelerin çocuklarından daha yüksek olduğu görülmüĢtür.  

AkbaĢ (2005)’ın okulöncesi eğitime devam eden 6 yaĢ grubu çocukların 

sosyal problem çözme becerilerini incelediği araĢtırmada anne öğrenim durumu 

arttıkça sosyal problem çözme becerileri de arttığı görülmüĢtür. Hamarta (2007) 

tarafından yapılan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sosyal problem çözme 

becerilerinin algılanan anne-baba tutumları açısından incelediği araĢtırmada da 

çocukların sosyal problem çözme becerilerinin anne eğitim durumuna göre 

farklılaĢtığı bulunmuĢtur. Yine Arslan (2009) tarafından yapılan araĢtırmada lise 

öğrencilerinin algılanan sosyal destekleri ile sosyal problem çözme becerileri 

arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda anne eğitim durumuna göre 

sosyal problem çözme becerilerinin anlamlı düzeyde farklılaĢtığı gözlenmiĢtir.  

AraĢtırma bulguları incelendiğinde anne öğrenim durumunun çocuğun sosyal 

problem çözme becerisine olan etkisinin yapılan araĢtırmaları destekler nitelikte 

olduğu görülmektedir.  

Belsky, Friedman ve Hsieh (2001), çocuğun yetiĢtirilme ortamıyla çocuğun 

sosyal özellikleri arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya koymuĢtur (Akt. Seven, 
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2007).Annelerin öğrenim düzeyleri çocuklarıyla kurdukları iliĢkiyi ve iletiĢimi 

etkiler. Flannagan ve Hardee, (1994)’e göre çocukta sosyal iliĢkilerin geliĢmesinde 

anne-çocuk diyalogunun önemli bir rolü vardır. Anne ile çocuk arasında kurulan 

sağlıklı iletiĢim, çocuğun sağlıklı bir kiĢilik geliĢtirmesini sağlar ve baĢkaları ile 

olumlu iliĢkiler kurması için temel oluĢturur (Akt. ÇağdaĢ, 2008). Bu sebeple 

çocukların sosyal problem çözme becerilerinin geliĢiminde annenin öğrenim 

düzeyinin etkili olduğu düĢünülmektedir. 

 

AraĢtırmanın “Baba öğrenim durumu, 60-72 aylık çocukların sosyal 

problem çözme beceri puan ortalamalarını etkiler.” denencesine göre veriler 

incelendiğinde babaların öğrenim durumuna göre sosyal problem çözme beceri puan 

ortalamalarının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Çocukların sosyal problem 

çözme becerilerinin babalarının öğrenim durumuna göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı 

test edildiğinde analiz sonucu istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır. Yani 

babaların öğrenim durumunun çocuklarının sosyal problem çözme becerilerinde 

etkili olmadığı görülmektedir.  

Hamarta (2007) tarafından yapılan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sosyal 

problem çözme becerilerinin algılanan anne-baba tutumları açısından incelediği 

araĢtırmada öğrencilerin sosyal problem çözme becerilerinin baba eğitim durumuna 

göre farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir ve bu sonuç araĢtırma bulgularını destekler 

niteliktedir. Ancak Arslan (2009) tarafından yapılan lise öğrencilerinin algılanan 

sosyal destekleri ile sosyal problem çözme becerileri arasındaki iliĢkinin incelendiği 

araĢtırmada baba eğitim durumuna göre sosyal problem çözme becerilerinin anlamlı 

düzeyde farklılaĢtığı gözlenmiĢtir. 

AraĢtırma sonucunda annelerin öğrenim durumu çocuklarının sosyal problem 

çözme becerileri üzerinde etkiliyken babaların öğrenim durumunun etkili 

olmamasının nedeni olarak; toplumsal bir özellik olarak, çocuk bakımı ve eğitiminde 

annenin daha fazla sorumluluğa sahip olması ve çalıĢan baba sayısının çalıĢan anne 

sayısından daha fazla olması, düĢünülmektedir. 
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BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu bölümde araĢtırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaĢılan 

sonuç ve önerilere yer verilmiĢtir. AraĢtırma sonuçları Ģunlardır: 

1. Çocukların sosyal problem çözme becerilerinin duyguları anlama 

becerilerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını test etmek amacıyla yapılan 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucu istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢtur. Bu sonuca göre çocukların duyguları anlama becerileri arttıkça 

sosyal problem çözme beceri puan ortalamalarının da arttığı görülmektedir. 

2. AraĢtırma bulgularına göre çocukların sosyal problem çözme becerileri, 

cinsiyete göre farklılaĢmamaktadır. Yapılan t testi sonucunda kız ve erkek 

çocukların sosyal problem çözme becerileri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılaĢma bulunmamıĢtır. 

3. AraĢtırmada sosyal problem çözme becerilerinin yaĢa göre farklılaĢtığı 

gözlenmiĢtir. Buna göre, 67-72 aylık çocukların sosyal problem çözme 

becerileri, 60-66 aylık çocukların sosyal problem çözme becerilerinden daha 

iyidir. 

4. KardeĢ sayısına göre çocukların sosyal problem çözme becerileri 

incelendiğinde, kardeĢi olmayan çocukların (tek çocuk olanlar) sosyal 

problem çözme puan ortalamaları ile üç ve daha fazla kardeĢe sahip olan 

çocukların sosyal problem çözme puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur. Bu bulgu, kardeĢi olmayan çocukların (tek çocuk olanlar) 

sosyal problem çözme puan ortalamalarının üç ve daha fazla kardeĢe sahip 

olan çocuklardan daha yüksek olduğunu göstermektedir.    

5. Sosyal problem çözme becerilerinin okul öncesi eğitim kurumuna devam 

süresine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı test edildiğinde sonuç istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuĢtur. Bu sonuca göre iki veya daha fazla süredir okul 

öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların sosyal problem çözme beceri 
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puan ortalaması, bir yıldır okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 

çocukların sosyal problem çözme beceri puan ortalamasından anlamlı 

düzeyde yüksektir. 

6. Ailenin aylık toplam gelirine göre çocukların sosyal problem çözme 

becerileri incelendiğinde, çocukların ailelerinin aylık toplam gelirleri arttıkça 

sosyal problem çözme puan ortalamalarının da arttığı görülmektedir. Ancak 

gözlenen bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır.  

7. Anne öğrenim durumuna göre çocukların sosyal problem çözme 

becerilerine iliĢkin veriler incelendiğinde sosyal problem çözme beceri puan 

ortalaması en düĢük olan çocukların annelerinin ilkokul mezunu oldukları, 

sosyal problem çözme beceri puan ortalaması en yüksek olan çocukların 

annelerinin ise üniversite mezunu oldukları görülmektedir. Gözlenen farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için yapılan analiz 

sonucu anlamı bulunmuĢtur. Bu sonuca göre üniversite mezunu olan 

annelerin çocuklarının sosyal problem çözme becerileri, ilkokul mezunu olan 

annelerin çocuklarından daha iyidir.  

8. Çocukların sosyal problem çözme becerilerinin baba öğrenim durumuna 

göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını test etmek amacıyla yapılan analiz sonucu 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır. Bu sonuca göre çocukların sosyal 

problem çözme becerileri, babalarının öğrenim durumuna göre 

farklılaĢmamaktadır.  

 

6.1.Eğitimcilere ve Anne-Babalara Öneriler 

Çocukların sosyal problem çözme becerilerinin geliĢimi için prososyal 

davranıĢlarının geliĢimi desteklenmeli ve saldırgan davranıĢları ise azaltılması için 

çaba gösterilmelidir. Çocuklarda prososyal davranıĢların geliĢimini destekleyecek 

bazı öneriler Ģunlardır: 

  Anne, baba ve eğitimciler prososyal davranıĢların kazanılmasında modelin 

çok önemli olduğunu unutmamalı ve olumlu model olmalıdırlar. 
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  Çocuklara, içinde prososyal davranıĢların yer aldığı öyküler anlatılmalıdır. 

Öykü bittikten sonra konuĢulup tartıĢılabilir. 

  Bebekler, kuklalar, televizyon karakterleri aracılığı ile prososyal davranıĢları 

görmeleri sağlanmalıdır. 

  Birbirlerinin farkında olma ve iĢ birliğine yönelik oyunlar oynatılmalıdır. 

YarıĢmalı oyunlara çok sık yer verilmemelidir. 

  Çocuklara drama aracılığı ile prososyal davranıĢlar yaĢatılmalıdır. Örneğin; 

yardıma gereksinimi olan ve yardım eden kiĢilerin yer aldığı bir drama gibi. 

  Çocuklara günlük yaĢamlarında hem ev hem okul ortamında yardım etme, iĢ 

birliği yapma fırsatları sağlanmalıdır. 

  Çocukların kendiliğinden sergiledikleri prososyal davranıĢlar hakkında 

konuĢulmalıdır. Örneğin; çocuğunuz elinizden düĢmek üzere olan bir bardağı 

alabilir ya da sınıfta sandalyesini taĢıyamayan bir arkadaĢına yardım edebilir. 

  Onu onayladığınızı, takdir ettiğinizi belirtin. Bunu bazen bir gülümseme 

veya göz kırpma ile de yapabilirsiniz.  

  Sonucu bir yarıĢmaya dayanmayan, grup olarak yapabilecekleri projeler, 

görevler verilmelidir (Bayhan ve Artan, 2007). 

Çocuğun prososyal davranıĢları kazanabilmesi kadar saldırgan davranıĢlarının 

azalması da önemlidir. Saldırganlığı kısıtlanan çocuğun sinirli, disiplinsiz olduğu, 

kırıcılığa yöneldiği görülüyor. O nedenle çocuğun mutlaka saldırganlık dürtüsüne 

uygun bir boĢalım kapısı olmalıdır. En güzeli böyle çocukları, yaĢına ve ilgisine göre 

spor dallarından birine, yaratıcı etkinliklere vb. yöneltmektir (Bakırcıoğlu, 2002). 

 

6.2.AraĢtırmacılara Öneriler 

  60-72 aylık çocukların duyguları anlama becerileri ve sosyal problem çözme 

becerilerini geliĢtirmeyi hedefleyen eğitim programları tasarlanarak okul 

öncesi çocukların bu becerilerine etkisi test edilebilir. 

 Okul öncesi eğitim programları çocukların duyguları anlama becerilerini 

geliĢtirmeye yönelik etkinlikler ile zenginleĢtirilebilir.  
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  Yapılan araĢtırma Konya’da okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık 

çocuklar ile sınırlıdır. Dolayısıyla farklı illerde ve farklı yaĢ gruplarındaki okul 

öncesi eğitim kurumuna devam eden ve etmeyen çocukların duyguları anlama 

becerileri ve sosyal problem çözme becerileri incelenebilir.  

  YapılandırılmıĢ anne-baba eğitim programları ile anne-baba tutum ve 

davranıĢlarının, çocukların duyguları anlama ve sosyal problem çözme 

becerilerine etkisi araĢtırılabilir.  

  Bu araĢtırmada duyguları anlama becerilerinin sosyal problem çözme 

becerileri üzerindeki etkisi test edilmiĢtir. BiliĢsel, sosyal ya da duygusal 

becerilerin sosyal problem çözme becerileri üzerindeki etkisini inceleyen 

araĢtırmalar planlanabilir.   

  AraĢtırma daha büyük kitlelere uygulanabilir. 
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EK-1 

Denham Duygu Anlama Testi Örneği 

Denham Duygu Anlama Testi “DeğiĢken Diyalog” bölümü 1. Diyalog 
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EK-1 

 

DENHAM DUYGU ANLAMA TESTĠ ÖRNEĞĠ 

 

 

1. [Anne/çocuk] ĠĢte ELĠF/EREN ve annesi.  

   

A. MUTLU: ELĠF/EREN: “Okula gitmeyi çok seviyorum! Okulda çok  

                                                eğleniyorum. ” 

 

B. ÜZGÜN: ELĠF/EREN: “Okula gitmeyi hiç sevmiyorum. Orda annemi  

çok özlüyorum. Beni burada bırakıp gitme  

anne!” 
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EK-2 

Denham Duygu Anlama Testi Ebeveyn Formu Örneği 

Denham Duygu Anlama Testi’nin DeğiĢken Diyalogu Ġçin Ebeveyn Formu  
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EK-2  

 

DENHAM DUYGU ANLAMA TESTĠ EBEVEYN FORMU ÖRNEĞĠ 

 

1.Çocuğunuz anaokuluna gidiyor. 

a)MUTLU             b)ÜZGÜN 
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EK-3 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi Örneği 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi 11. Olay Örneği 



 

11-FARZET Kİ BİR PARÇA PİZZA KALDI VE HEM SEN HEM DE KARDEŞİN ONU YEMEK İSTİYORSUNUZ. NE 

YAPARSIN? 
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