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Tezin Adı Bazı Değişkenlere Göre Okulöncesi Çocuklarının Cinsiyet Rolü 
Davranışlarının İncelenmesi 

 

ÖZET 
Bu araştırmada, bazı değişkenlere göre okulöncesi çocuklarının cinsiyet rolü 

davranışları incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenini okulöncesi çocukların 

“cinsiyet rolü davranışları”; bağımsız değişkeni ise kız ve erkek çocuklarının 

cinsiyet, yaş, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, çocukların annesinin çalışıp 

çalışmama durumu ve kurumda bulundukları süre oluşturmaktadır. 

Araştırmanın çalışma grubu 2010-2011 eğitim öğretim yılında Konya ili, 

Selçuklu, Meram ve Karatay ilçesi ilköğretim okullarının anasınıfları ve 

anaokullarında eğitim alan ve yansız atama ile seçilen dört-altı yaş grubu 527 

çocuktan oluşmaktadır. 

Araştırmada çocukların cinsiyet rolü davranışlarını belirlemek amacı ile, 

Orijinali Pre-School Activities Inventory (PSAI) olan Susan Golombek ve Juhn Rust  

(2009) tarafından geliştirilen okul öncesi etkinlik envanteri kullanılmıştır. Ölçekler 

okulöncesi öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde; kız ve erkek çocuklarının 

okulöncesi etkinlik envanteri ölçeğinden aldıkları puanların, cinsiyet, yaş, anne 

eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, anne çalışma durumu, anaokulunda bulunduğu 
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süre değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ise F testi 

uygulanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: 

- Cinsiyete göre okulöncesi çocukların cinsiyet rolü davranış puan ortalamaları 

kızların erkeklerden anlamlı düzeyde farklı çıktığı görülmektedir. 

- Yaşa göre okulöncesi dört yaş, beş yaş ve altı yaş kız çocukların cinsiyet rolü 

davranışları istatistiksel olarak anlamlıdır. 

- İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite mezunu annelerin okulöncesi kız 

çocuklarının cinsiyet rolü davranış puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Anne eğitim düzeyine göre kız çocukların cinsiyet rolü davranışları istatistiksel 

olarak anlamlı değildir. 

- Baba eğitim düzeyine göre kız çocukların cinsiyet rolü davranışları 

istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

- Anne çalışma durumuna göre annesi çalışmayan okulöncesi kız çocukların 

cinsiyet rolü davranışları istatistiksel olarak anlamlıdır. 

- Kurumda bulundukları süreye göre okulöncesi kız çocukların cinsiyet rolü 

davranış puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

- Yaşa göre okulöncesi beş yaş ve altı yaş erkek çocukların cinsiyet rolü 

davranışları istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

- İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite mezunu annelerin okulöncesi erkek 

çocuklarının cinsiyet rolü davranış puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Anne eğitim düzeyine göre erkek çocukların cinsiyet rolü davranışları istatistiksel 

olarak anlamlı değildir. 

- Baba eğitim düzeyine göre erkek çocukların cinsiyet rolü davranışları 

istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

- Anne çalışma durumuna göre annesi çalışmayan okulöncesi erkek çocukların 

cinsiyet rolü davranışları istatistiksel olarak anlamlıdır. 

- Kurumda bulundukları süreye göre okulöncesi erkek çocukların cinsiyet rolü 

davranış puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

 
           Anahtar Kelimeler: Okulöncesi Eğitim, Cinsiyet Rolü, Cinsiyet Rolü 
Davranışları 
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Tezin Adı Investigation of Gender Role Behavior of Preschool 
Children by some of the variables 

 

SUMMARY 
In this research, according to some variables of gender role behaviors of 

preschool children were examined. The dependent variable of the research is “gender 
role behaviors”; the independent variables of it are both girls’and boys’ gender, age, 
mother’s education level, father’s education level, work status of children’s mothers 
and their existence time in the institutions. 

Working group of the research is composed of 527 children who are selected by 
impartial assignment, from primary schools and kindergartens of Selçuklu, Meram and 
Karatay districts of province of Konya, in 2010-2011 Training and Education Period. 

In the Research, in order to determine the role of gender behavior of children, pre-
school activity inventory, of that original name is PSAI, which was developed by Susan 
Rust Golombek and Juhn (2009), was used. Scales were filled up by preschool teachers. 

In the analysis of the data obtained from this study, F test was applied in order 
to determine whether the scores of both girls and boys, which is obtained from the 
scale of pre-school activity inventory, is differed or not from the parameters such as 
gender, age, mother’s education level, father’s education level, maternal employment 
status, preschool children’s existence time in kindergarten.  

The findings of the research are summarized below: 
- The girls’ mean scores of gender-role behavior of preschool children 

according to gender, is significantly different from that of boys’. 
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- Gender role behavior of preschool-age girls of four years, five years and six 
years, according to age, is statistically significant. 

- There is no significant difference between Primary, secondary and university 
graduated mothers’ preschool girls’ gender role behavior. Gender role behavior of 
children according to mother’s education level is not statistically significant. 

- Gender role behavior of girls according to father’s education level is not 
statistically significant. 

- Gender role behavior of children according to age of preschool children of 
four age, five age and six age, is not statistically significant. 

- There is no significant difference between the scores of gender role behavior 
of preschool children whose mothers are graduated from primary school, secondary 
school and university. Gender role behavior of children according to mother’s 
education level is not statistically significant. 

- Gender role behavior of children according to father’s education level is not 
statistically significant. 

- According to mother’s working status, Gender role behavior of preschool 
girls whose mothers are not working, is statistically significant.  

- There is no significant difference between the mean scores of gender-role 
behavior of preschool girls according to the time passed in the kindergartens.  

- Gender role behavior of boys according to age of preschool children of five 
age and six age, is not statistically significant. 

- There is no significant difference between the scores of gender role behavior 
of preschool boys whose mothers are graduated from primary school, secondary 
school and university. Gender role behaviors of children according to mother’s 
education level are not statistically significant. 

- Gender role behavior of boys according to father’s education level is not 
statistically significant. 

- According to mother’s working status, Gender role behaviors of preschool 
boys whose mothers are not working, are statistically significant.  

- There is no significant difference between the mean scores of gender-role 
behavior of preschool boys according to the time passed in the kindergartens.  
 

          Key Words: Pre-school Education, Gender Role, Gender Role Behavior. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

Okulöncesi dönemi, çocuğun aile bireylerini ve aile ortamını, sosyal çevre ile 

birlikte tüm çevreyi tanıdığı, öğrendiği ve onunla iletişim kurduğu ya da kurmaya 

çalıştığı bir dönemdir. Kişiliğinin temellerinin atıldığı bu dönemde aile üyeleri ile 

yoğun ilişki içerisinde olan çocuğun; yakın ve uzak tüm çevreyi, çevrenin 

değerlerini, örf ve adetlerini, inanış ve kültürlerini öğrendiği dönem olması nedeniyle 

iyi bir eğitim alma- verme süreci içerisinde bilinçli bir rehberliğe gereksinimi vardır. 

Bu gelişim alanlarından biri de çocuğun cinsel gelişimidir. Her konuda olduğu gibi, 

cinsellik konusunda da eğitime gereken önemin bu dönemde verilmesinin gelişim 

açısından pek çok yararı vardır (Alkan,1992:1). Ayrıca cinsellik, bedensel, 

psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları olan bir davranış biçimidir. 

Bireyin yaşamlarını etkilediği gibi onların yaşam koşulları tarafından da 

etkilenmektedir (Mangır ve Çalış,1997: 99). 

Her çocuk dünyaya, biyolojik olarak kadın/erkek olmasını sağlayıcı fizyolojik 

bir donanım ve cinsel bir kimlik (sexual identity) ile gelir. Ancak çocuğun bu 

farklılığın ayırdına varması, doğumla birlikte değil, yaşamının daha sonraki 

aşamalarında olacaktır (Gürşimşek ve Günay,2005: 53). Başka bir deyişle, çocuklar 

doğal olarak, yapılarında var olan cinsel donanımları doğrultularında gelişirler. 

Çocuk kendi cinsinin eğilimleri desteklendiği sürece, kız ya da erkek kimliğini 

benimseyecektir (Yörükoğlu,1994:237). 

Anne ve babaların çocuğun cinsiyetine uygun ortamları oluşturmaya yönelik 

çabaları, doğum öncesinden başlamakla birlikte; çocuğun cinsel kimliğini ayırt 

etmesi, belli bir süreç dâhilinde gelişip yetkinleşmektedir (Gürşimşek ve Günay, 

2005: 53). 

Bussey’e göre, çocuğun kendisini eril ya da dişil olarak sezinlemesi, önce 

görsel açıdan gerçekleşir. Bu sürecin ardından kendi cinsel kimliğini, davranışsal 

olarak da fark etmeye başlar. Yani bireysel olarak çocuğun kendi kimliğini cinsiyet 
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olarak fark etmesi davranışlarına da yansır. Çocuklar kadın-erkek diye iki grup insan 

olduğunu fark ettikten kısa süre sonra, kendilerinin bu gruplardan hangisine dâhil 

olduklarını kavrarlar ve son olarak kadın ve erkek cinsiyetine uygun davranışları 

bilişsel yapılarına kodlarlar (Akt: Gürşimşek ve Günay,2005: 54). 

Çocuklar, ikinci yaştan başlayarak bir “cinsel kimlik” geliştirmekte, üç 

yaşlarında ise, kendi ile başkalarının cinsel yönden nasıl sınıflandırıldıklarını fark 

etmektedirler. Bu sınıflandırma sonucunda, bireylere toplumdaki gelenek ve 

görenekler doğrultusunda, kendi cinsiyetine özgü toplumun tanımladığı özellikler, 

cinsiyet rollerine uygun olarak geliştirilmiş bir takım davranışlar yaşamlarının 

başlangıcından itibaren çocuklara öğretilmektedir (Özgüven,1997: 71). 

Selçuk (1997)’ a göre temel cinsel kimlik, çocuk 3 yaşına gelmeden oluşur ve 

daha sonra kolay kolay değişmez. Çocuklar yaklaşık olarak iki yaşlarından itibaren 

iki cinsiyetin bulunduğunu kavrar, kendilerinin de bunlardan birine mensup 

olduğunun bilincine varmaktadırlar. 

Ancak bu aşamada çocuğun yaşadığı çevresinin de (aile, anne-baba, mekân, 

kullanılan araç-gereç vb.) cinsiyetini belirlemede ve pekiştirmede yadsınamaz 

katkıları vardır. Sosyal biliş kuramcılarına göre çocuğun cinsiyet rollerine ilişkin 

kavramlaştırmaları, çevresindeki gözlediği eylemlerini örnek alması biçiminde ya da 

benzeşim yoluyla oluşur. Bussey ve Bandura, (1999) gözlem yoluyla öğrenmenin 

cinsel rollerin öğrenilmesi ve cinsiyete uygun davranış kazanımlarının oluşturulması 

açısından çocuğa zengin bir çeşitlilik sağlayan temel süreçlerden biri olduğunu 

belirtmektedir (Akt: Gürşimşek ve Günay,2005: 54). 

Diğer yandan cinsel kimlik, bireyin bedenini ve benliğini belli eşeylik içinde 

algılaması, kabullenmesi, duygu ve davranışlarında buna uygun yönelimler 

göstermesidir. Örneğin, erkeğin kendini erkek olarak algılaması kabullenmesi; güdü, 

duygu ve davranışlarında dişiye doğru yönelimi, normal denebilecek bir cinsel benlik 

duygusunun kişiye yerleşmiş olduğunu ve erkek cinsel kimliğinin varlığını 

göstermektedir (Öztürk, 1997). 
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1.1. CİNSEL GELİŞİM VE ÖNEMİ 

Cinsel gelişim kişinin kendi cinsi ile ilgili üreme organlarının büyüyüp 

gelişmesini ve bunlardan doğan sorunlarla ilgili davranış değişikliklerini kapsar. 

Cinsel gelişim kişiliğin diğer yönlerini de etkiler. Özellikle duygusal gelişimin 

önemli bir kısmı cinsel gelişimin etkisi altındadır. Cinsel kimliğin oluşması ve 

kişinin cinsel kimliğine uygun davranmasında cinsel gelişim önemli bir etkendir. 

Bireyin cinsel kimliğine uygun rolleri ve özellikleri benimsemesi onun kişiliğinin 

önemli bir yönünü oluşturur (Aral vd.,2000: 104). 

Cinsel gelişim kişilik gelişiminin bir parçasıdır (Babacan,2003). Küçük 

çocuklar, kendi bedenleriyle çok ilgilenirler. Okulöncesi çocuk, çevredeki dünya 

kadar, kendi hakkında da bilgi sahibi olmaya güçlü bir istek duyar. İki ya da üç 

yaşındaki çocuklar bakma ve dokunmayla birçok şey öğrenirler ve ancak beş yaş 

dolaylarına kadar yalnızca en yalın sözlü açıklamaları anlayabilirler 

(Yavuzer,1997:123). Erikson bu dönemde cinsiyetin keşfedildiğini, merak 

duygusunun yoğun olduğunu söyler. Merakı yüzünden cezalandırılan, sorduğu 

sorular ve davranışları için kınanan çocuklar, yetişkinlik döneminde uygun cinsel 

kimliği benimsemekte sorunlarla karşılaşabilirler (Akt: Oktay ve Unutkan, 

2007:150). 

Çocuk yetişkinlerden yeterli cevabı alamadığı zaman soruların cevabını başka 

kaynaklardan öğrenmeye çalışır, eksik, yanlış bilgi edinebilir. O zaman çocuk büyük 

bir tehlike atılmış olur. Yetişkinler çocukların cinsiyetle ilgili sordukları sorularla 

çocuğun seviyesine uygun bir şekilde cevaplandırmalıdır (Akay, 1999: 84). 

Cinsel gelişimini sağlıklı yürütemeyen birey, davranışlarında da bozukluklar 

gösterir. Sağlıklı cinsel gelişim, bireyin mutluluğunun ve başarılarının kökenidir. 

Yaşam boyunca, bireyin karşılaştığı cinsel engellemeler ve sorunlar, çevreye 

uyumunda olumsuz sonuçlar doğurur. Özellikle bireyin duygusal geriliminin en 

önemli kaynağı, bireyin cinsel gelişiminde ve işlevlerinde karşılaştığı sorunlardır 

(Başaran, 1992: 119). 
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1.2. CİNSİYET ROLLERİNİN KAZANILMASI 

Biyolojik kökenli bir kavram olan “kadın” ve “erkek” sözcükleri, bireyin 

cinsiyetini,”kadınlık ve “erkeklik” sözcükleri ise bireyin “cinsel kimliğini” temsil 

eden bir kavramdır. Toplumda ideal olarak kabul edilen erkeksi ve kadınsı duygular 

ve davranışlar, yaşamlarının başlangıcından itibaren cinsel rol davranışları içinde 

bireylere öğretilmektedir (Özgüven, 1997: 72). Toplumda, kız çocuktan beklenen, 

erkek çocuktan beklenen ve her iki cinsten ortak beklenen tavır ve davranışlar vardır. 

Örneğin kız çocuğun zarif olmasına, ev işlerine yatkın olmasına, erkek çocuğun 

güçlü olmasına, koruyucu ve kollayıcı olmasına, duygularını belli etmemesine pirim 

verilir. Bunlara, iki cins arasındaki oturma,  kalkma, gülme, giyim tarzı vb. 

farklılıklar da eklenebilir. Son yıllarda kadının iş yaşamına girmesi ve erkeklerle 

benzer işlerde çalışmaları nedeniyle cinsiyet rollerinde ki değişimlerde normal 

karşılanmaya başlamıştır. Ancak yine de temel cinsiyet özelliklerinin değişmesi 

olanaklı değildir (Tuzcuoğlu, 2004: 84).  

Cinsiyet kimliği ve rolleri, bedensel özellikler, kalıtım ve kültürel yapının 

bileşimi ile ortaya çıkar (Tatar, 2009:518). Bireyin sağlıklı ve topluma uyumlu 

olması için, toplumda, kendi cinsiyet rollerine uygun bir kimliğe sahip olması 

gerekmektedir (Yılmaz, 2010). Cinsiyet rolü ise bireyin kültürel olarak belirlenmiş 

kadınsı veya erkeksi özellikler davranışlar yolu ile cinsel kimliğini göstermesi ya da 

dışa vurmasıdır (Akt: Temel ve Aksoy; 2001: 32). 

Thomson (1975)’e göre cinsiyet rollerinin kazanılma sürecinin birinci 

aşaması çocuğun cinsel kimliğini tanımasıyla başlar. Kız ya da erkek farkını 

algılayan çocuk kendi cinsiyetini tanıyıp cinsiyetinin değişmeyeceğini ve 

büyüdüğünde kız çocuksa anne, erkek çocuksa da baba olacağını kavrar. Çocuklar 

ilerde anne veya baba olacakları fikrine erişmeden önce yaklaşık 2 yaşında 

bebeklerin veya diğer kişilerin kız veya erkek olduğunu ayırt edebilmektedirler (Akt: 

Aydın, 2005: 141). 

İki buçuk yaşına gelince çocuklar cinsiyeti ayırt edebildikleri gibi kendi 

cinsiyetlerini de doğru olarak tanıyabilirler. Ayrıca bu yaşlardaki çocuklar kendi 
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kültürlerindeki cinsiyet tiplemesine uygun kıyafetlerin ve ev eşyalarının da 

farkındadırlar. Üç yaşındaki çocuk bir başka kişinin cinsiyetini kolayca tanıyabilir ve 

kendi cinsiyetine uygun eşyaları seçebilir. Çocuğun kendi cinsiyeti ile özdeşleşmesi 

üç aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada çocuk kız veya erkek olduğunu fark eder: 

Cinsel kimliğin fark edilmesi. İkinci aşama olan cinselliğin devamı aşamasında kız 

çocuk büyüyünce anne olacağını, erkek çocuk da baba olacağını bilir. Üçüncü 

aşamada cinsiyet tutarlılığı kavramı oluşur ve çocuk zaman içerisinde cinsiyetinin 

koşullara ve zamana göre değişmeyeceğini kavrar (Aydın, 2005: 141). 

Çocuğun model alabileceği, uygun özdeşim örneklerinin bulunup 

bulunmaması cinsel kimliğin gelişmesinde oldukça önemlidir. Erkek çocuk baba ya 

da baba yerine geçen bir erkek ile özdeşim yapma olanağı bulmalıdır. Ancak, bu 

baba modelinin çocuğun sağlıklı cinsel kimlik kazanması için belirli özellikleri 

taşıyor olması gerekir. Her şeyden önce babanın cinsel kimliğinin iyice oturmuş, 

olgunlaşmış olması ve toplumun beklentilerine uygun nitelikler taşıması lazımdır. 

Babanın yokluğu, uzun süre çocuktan uzak kalması veya uygun olmayan kişilik 

özellikleri taşıması özellikle erkek çocuğu için uygun bir örnek olmayacaktır. Silik, 

pasif, kendine güvensiz ya da abartılı bir erkeklik anlayışı içinde olan, kabadayı, aşırı 

sert vb. özellikler gösteren bir baba erkek çocuğunun cinsel kimlik gelişimini 

olumsuz yönde etkileyecek ve bocalamasına neden olacaktır. Kız çocuğu içinde anne 

ya da anne yerine geçen bir kadın ile özdeşim yapma olanağı bulunmalıdır. Uygun 

anne modelinin cinsel kimliği olgunlaşmış, iyice belirlenmiş olmalıdır. Yumuşak ve 

sevecen olmayan kadınsı özellikler göstermeyen, sert otoriter olan erkeksi özellikler 

gösteren ya da çok silik ezilmiş bir anne kız çocuğuna uygun bir örnek olmayacaktır. 

Anne babaya özenen, onlara benzemek isteyen çocuk için özdeşim kuracağı ebeveyni 

çok önemlidir. Erkek ve kadın kimliklerinin aile içerisinde yer değiştirmesi, silik 

kalması ya da aşırı abartılması her iki cins çocuk içinde uygun değildir. Aile 

içerisinde sağlıklı modellerin bulunmadığı böylesi durumlarda çocuklar ya kendi 

cinslerini benimsemede güçlük çekerler ya da onların uygun olmayan bu kişilik 

özelliklerini benimserler (Cirhinlioğlu, 2001: 148-149). 
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Çocuğun cinsel özdeşimi 3–4 yaşlarından itibaren oluşturmaya başlar. Bu 

yaştan sonra çevrenin çocuğun cinsel kimliğine karşı olan tutumlarının gerçek 

anatomik yapısına uyan biçimde olması önemlidir. Aksi halde cinsel özdeşimde 

kararsızlıklar, yanlış algı ve duygu kalıplarının gelişmesi söz konusu olabilir. Bu 

durumda da ilerdeki daha baskın koşullar karşısında özdeşim bozukluklarına (cinsel 

sapmalara)yol açabilir (Yavuzer, 2001: 105). 

Çocuğun cinsel kimlik kazanmasında en önemli etken, özdeşim olayıdır. 

Başka bir deyişle, çocuk erkek ve kız davranışlarını, ana ya da babasına özendiği için 

onlara benzemek istediği için benimser. Bu bilinçli bir öykünmeden çok daha derine 

inen ruhsal bir olaydır. Çocuk oturuşundan duruşuna, konuşmasından giyinişine 

değin, ana ya da babasının birçok özelliğini bilinçsiz olarak yineler, kendi kişiliği 

içinde yoğurur. Kız çocukla anası, erkek çocukla babası arasındaki ilişki ne denli 

yakın ve olumlu ise özdeşim o denli kolay olur. Ayrıca kız çocuk, babasına kendini 

sevdirme için anasına benzemeye çalışır. Babasının kahvesini getiren kız çocuğu da 

ondan duyduğu övgüyle, kız özelliklerini pekiştirir. Başka bir deyişle kız çocuk, 

yalnız anasından değil, babasından da etkilenerek, onun beğenisini kazanmak için 

kendi kız kimliğini geliştirir. Aynı biçimde anne de oğluna erkekliğini geliştirmede 

destek olur (Yörükoğlu, 1994: 238). 

Cinsel kimliğin sağlıklı bir şekilde kazanılabilmesi için uyumlu bir aile 

ortamına ihtiyaç vardır. Buradaki uyumdan bahsedilen, kimsenin sesini çıkarmadığı 

değil, herkesin uygar bir şekilde kendisini ifade ettiği ve duygularını açıklayabildiği 

ortamdır (Yurdakul, 2006: 62). 

Yaşamın ilk yıllarında çocuklar kızlarla oğlanlar arasındaki farları öğrenirler 

ve kendilerini erkek ya da kız olarak tanımlamaya başlarlar. Araştırmalar geleneksel 

evlerden gelen çocukların bu cinsiyet klişelerini öğrenme olasılıklarının daha fazla 

olduğunu açıkça göstermektedir (Haffner, 2007: 46). Cinsiyet rolleri, cinsel 

gelişimde önemli bir rol oynamaktadır (İnanç, Bilgin ve Atıcı 2008). Küçük yaştan 

itibaren kızlara kız, erkeklere erkek kıyafeti giydirilmelidir. Bu tutum cinsel rollerin 

çocuklar tarafından daha kolay benimsenmesine yardımcı olur (Taşçı, 2001: 91). 

Çocuklara kendi biyolojik cinsiyetlerini kabul etmeleri konusunda yardım 
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edilmelidir. Cinsiyete ilişkin toplumsal roller, çocuklara oyun ve oyuncaklar 

yardımıyla kazandırılır (İnanç, Bilgin ve Atıcı 2008: 103). Oyuncaklarda bu rolleri 

benimsetmekte önemli bir işleve sahiptir. Erkek çocuklara tahta yapı oyuncakları, 

trenler ve kızılderili kıyafetleri verilir; kızlarsa bebekler, pelüş hayvanlar, bebek 

evleri, küçük mutfak eşyaları ile oynarlar (Kentler, 2008: 126). 

1.3. CİNSİYET ROLÜ KAZANIMINA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 

1.3.1. Psikanalitik Kuram 

Psikanalistlere göre, bireyin toplumsal ve psikolojik uyum içinde olması için, 

cinsiyet rolü ile uygun kimliğe sahip olması gerekmektedir (Kavuncu,1987:6). Bu 

kurama göre, erkeksi ve kadınsı davranışların kazanılması, bireydeki özdeşim 

sürecinin bir ürünüdür (Akt: Özen,1992:3). 

Çocuğun cinsel kimliğini kazanmasında, cinsiyetine ait rol ve özellikleri 

benimsemesinde etkili olan ilk modeller anne ve babasıdır. Özdeşim sürecinde 

çocuğun aynı cinsten ebeveynini daha sıklıkla taklit ettiği kabul edilir (Aral vd, 2000: 

108). Freud’un ileri sürdüğü özdeşleşme kuramına göre aile içinde çocuklar aynı 

cinsten ebeveyn ile özdeşmektedir (Akt: Baykal,1988: 11). Oedipal gelişiminin 

sonucu olarak, çocuk kendisini kız ise anne, erkek ise baba ile özdeşleştirir ve cinsel 

rol ve eğilimleri dâhil olmak üzere, yetişkinin bütün özelliklerini edinir. Freud’a göre 

özdeşleşme usulü kız ve erkek çocukta farklıdır. Kız çocuğun anne ile özdeşleşmesi, 

anneye duyduğu sevgiden ileri gelir. Fakat erkek çocuğun babaya bağlı ilişkisinde 

böyle bir sevgi olmadığından başka bir mekanizmaya gerek vardır. Freud bir şık öne 

sürer: “saldırganla özdeşleşme”. Bu görüşe göre çocuk, kendisini en kuvvetli 

gördüğü ile özdeşleştirir (Alkan, 1992: 10). 

Psikanalitik kuramın; bir diğer temsilcisi olan Erikson ise, çocuğun cinsel rol 

davranışlarını geliştirirken aynı cinsiyetteki ebeveynle kurduğu özdeşim sonucunda, 

ebeveyninin davranışlarını kendi cinsel kimliğiyle içselleştirdiğini vurgular. Çocuk 

erkeklik ya da dişilik davranışlarının ilk adımlarını gösterdiğinde aile ve çevre 

desteğinin kimlik oluşumunda önemli rolü olduğu ifade edilebilir (Akt: Tok, 2001: 

30). 
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Erikson kız çocuklarının oyunlarını incelediğinde, onların daha uysal, kabul 

edici, kapalı ve korumalı bir rol üstlendiklerini, erkek çocukların ise daha aktif, 

yönlendirici ve serbest olduklarını gözlemlemiştir(Akt:Yelken,1996:5) 

1.3.2. Sosyal Öğrenme Kuramı 

Bu teoriye göre cinsiyet, kız ya da erkek olarak doğmanın sonucu değildir. Bu 

teoriye göre kişilikteki cinsiyet farkları öğrenme sonucunda oluşmaktadır. Diğer bir 

deyişle kadınlık ve erkeklik doğrudan kültürel geçiş yolu ile çocuklara mal olan 

çevresel değer ve normları yansıtmaktadır. Çocuğun uygun cinsiyet rolünü 

kazanması için cinsiyet belirleyicilerinin yanı sıra, ona model olma yaşantıları 

sunulmakta ve davranışlarını şekillendirilmesi sağlanmaktadır (Akt: Temel ve 

Aksoy; 2001: 35). 

Bu kurama göre, çocuklar cinsiyet rollerine uygun davranış gösterdikleri 

zaman ödüllendirildiği, uygun davranış göstermedikleri zaman ise cezalandırıldığını, 

bunun bir sonucu olarak da çocukların, rasyonel değerlendirme ve gözlemler yaparak 

ve topluma uygun modeller seçerek cinsiyetlerinin gereği olan davranışları 

öğrendikleri belirtilmektedir (Orçan, 2010: 119). 

Perry ve Perry (1975)’e göre cinsiyete uygun cinsiyet rolü gelişmesi sosyal 

öğrenme teorisine göre çocuklarda iki basamağa ayrılır. 

1. Aynı cinsiyetten bir modelle özdeşleşme, 

2. Taklit edilmiş cinsiyete uygun davranışların düzenlenmesinde 

güdülenme(akt: Kavuncu,1987:9). 

Heilbrun’un (1965) cinsiyet rolünü öğrenme modeli teorisine göre cinsiyet 

rolünde ilk önce anne- baba model olarak alınır ve cinsiyet rolüne uygun davranımlar 

aile tarafından modelleştirilir. Kız ve erkek, her iki cinsiyetten de çocuklar rollerini 

öğrenme sürecinde başta anneleri ile özdeşleşerek duygusal davranışlar geliştirirler. 

Fakat babaları ile sonraki özdeşleşmede erkeklerin mantıksal davranışları kendi 

cinsiyet rolüne uygun olarak güçlendirmeleri beklenmektedir (Akt; Kavuncu, 

1987:9) 
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Kurama göre ebeveynler hem etkili bir model hem de doğrudan pekiştirici 

olarak işlem görmektedir (Akt: Özen,1992:4). Yaşıtları, öğretmeni, kardeşi, bir 

medya kahramanı, bir akrabası özdeşim modeli olarak seçilebilir. Ancak, ana ve 

babalar hem iletişim yoğunluğu açısından hem de çocuğun algılamasına göre en 

güçlü, en sıcak, en koruyucu olma özellikleri nedeni ile çoğu kez özdeşim modeli 

olarak rol alırlar. Cinsel davranışları; erkek çocuklar babalarının maskulen 

davranışlarını, kız çocukları da annelerinin feminen davranışlarını taklit ederek, 

gözleyerek öğrenirler (Yelken, 1996: 9) 

Sosyal öğrenme kuramcılarının odak noktası, çocukların çevrelerinde 

gördükleri model kişilerden edindikleri yaşantıların davranışlarına yansıdığıdır. 

Çocuklar evde ebeveynlerinden ve okulda öğretmenlerinden gördüklerini taklit 

ederek davranışlarını biçimlendirirler. Dolayısı ile cinsiyete ilişkin kalıp yargıların 

biçimlenmesinde de edinilen izlenimlerin payı büyüktür (Tok, 2001:31). 

1.3.3. Bilişsel Gelişim Kuramı 

Sosyal öğrenme ve psikanalitik kurumların aksine, bilişsel gelişim kuramı, 

cinsiyet rolünün sosyalleşmesinde çevre yerine çocuğu esas etken olarak 

görmektedir. Kuramın temel sayıtlısına göre, cinsiyetleri ayrıştırma, bilişsel 

gelişimin evrensel ilkelerini takip eder( Akt: Özen, 1992: 5). 

Bilişsel-gelişimsel yaklaşıma göre üç yaş civarında çocuk kendisi ve 

başkalarının cinsiyetlerini doğru olarak bilmektedir. Dört yaş civarında ise, cinsiyetin 

değişmeyeceği konusunda kısmi bir fikre sahip olmaktadır. Cinsiyet korumu 

yaşından önce okulöncesi dönemde çocuklar cinsiyet rolleri arasında gidip 

gelebileceklerine inanmaktadırlar (Akt: Temel ve Aksoy; 2001: 36). 

Kolberg, çocuğun cinselliği anlamayı tamamlaması için 3 aşamadan geçmesi 

gerektiğini savunmaktadır. 

1. Temel cinsiyet kimliği: çocuğun kız ya da erkek olduğuna ait fiziksel 

farklılığı anlaması aşamasıdır. 
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2. Cinsiyetin sabitliği: çocukların cinsiyetlerinin her zaman aynı kalacağı, 

erkek ve kadın olarak büyüyeceklerini anladıkları aşamadır. 

3. Cinsiyetin sürekliliği: İnsanların yüzeysel bir takım farklılıkları olsa bile 

cinsiyet değişikliğinin olmayacağı düşüncesinin geliştiği aşamadır(Akt: 

Yelken,1996:9) 

Bilişsel- gelişimsel kuramlara göre, cinsel kimlik bir kez geliştikten sonra, 

çocuğun davranışı bu kimliğin çevresinde toplanmaktadır. Daha sonra çocuk, kedine 

uygun modeller arayarak bu modellerle özdeşleşir. Bilişsel- gelişim modeli, 

çocuklara çevrelerinden bilgi toplayıp dünyayı anlamlandırmada etkin bir rol 

vererek, çocuğun önce cinsel bir benliği geliştirip sonra kendine uygun modeller 

bulacağını ileri sürmesi ile sosyal öğrenme kuramından ayırır ( Tok, 2001: 32). 

1.3.4. Cinsiyet Şeması Kuramı 

Sözü geçen tüm teorilerde görülen bazı yetersizlikler pek çok çalışmayı yeni 

bir alternatif arayışına sürüklemiştir. Bunun sonucu hem sosyal öğrenme teorisinin 

hem de zihinsel gelişim teorisinin pek çok öğesini bir araya getiren bir yaklaşım 

ortaya çıkmıştır ( Bayhan ve Artan; 2007: 270). 

Şema kuramı, sosyal öğrenme kuramı gibi cinsiyet tipinin kaçınılmaz ya da 

değiştirilemez olduğunu ileri sürmez. Çocuklar belli cinsiyet tipi edinirler; Çünkü 

cinsellik, içinde yaşadıkları kültürün kendi gerçeklik anlayışı çevresinde oluşturmayı 

yeğlediği önemli odaktır (Akt: Tok, 2001: 33). 

Sandra Bem’in başını çektiği bu teoriye göre bir  “cinsiyet şeması” söz 

konusudur. Cinsiyet şeması çocuk, kadın ve erkek arasındaki “farkları fark etmeye”, 

kendi cinsiyetini tanımaya başladığında gelişmeye başlar- ki bu yaklaşık iki, üç 

yaşlarında görülür-. Cinsiyet şemaları, çocuğun dışı ve erkekler için neyin uygun ve 

karakteristik olduğuyla ilgili bilgilerini sınıflandırmasına yardım eder. Çocuklar her 

iki cinsiyet için de şemalar geliştirir. Yeni bir şeyle karşılaştığında kendi cinsiyeti 

için uygun olup olmadığını yargılar, inceler, onunla ilgili sorular sorar, onunla 
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diğerlerinden daha fazla ilgilenir. Bu yolla yeni bir “ kendi cinsiyetine ait” şema 

eklenir. Bu şema çocuğun kendi cinsiyetine uygun davranmasına yardım eder. 

Örneğin; erkek çocuk kamyonların erkekler için ve bebeklerin kızlar için 

olduğunu öğrendiği zaman kamyonlarla bebeklerden daha fazla ilgilenir, inceler, 

sorar. ( Bayhan ve Artan; 2007: 270). 

Bu teorinin temsilcilerinden olan Martin, Wood ve Little’a göre okulöncesi yaş 

grubu önce bazı genel farkları öğrenirler. Yani cinsiyet için belli davranışlar ve 

aktiviteler olduğunu öğrenirler. Daha sonra 4–6 yaşları civarında kendi cinsiyetiyle 

ilgili ancak daha az dikkat çeken ve daha karmaşık bağlantıları öğrenirler. Örneğin; 

her cinsiyetin sevdikleri, sevmediklerini, nasıl oyun oynadıklarını, nasıl konuştukları 

gibi. Daha ileriki önemlerde şemadan elde ettikleri kurallar esnek bir hale gelir. 

Örneğin; bir kız, erkek çocukların bebekle oynamadıklarını bilir ancak isterlerse 

oynayabileceklerini düşünür ( Bayhan ve Artan; 2007: 270). 

1.4. CİNSEL KİMLİK KAZANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Çocuğun cinsel kimlik kazanımını etkileyen faktörler şunlardır: 

1. Anne ve Baba ile büyüme 

2. Çocuklara verilen oyuncaklar 

3. Kitap ve medya yayınları 

4. Annenin çalışması 

5. Erkek çocuk beklentisi ya da kız çocuk beklentisi 

6. Babanın yokluğu 

7. Babanın ve annenin cinsel rollerinin gereğini yerine getirmemesi 

8. Kocanın erkeklik anlayışının abartılmış olması (Ersoy,2003:125). 

1.4.1.  Anne ve Baba ile Büyüme 

Çocuğun cinsiyet rolünün gelişmesinde, çevresindeki ilk modelleri anne ve 

babasıdır ( Temel ve Aksoy; 2001). Anne ve baba ile birlikte büyüme cinsel kimliği 

kazanmada çocuğu olumlu yönde etkiler. Ancak anne ve babanın kendi cinsel 

rollerini iyi yapmaları ve bunu etkin biçimde çocuğa göstermeleri gerekir (Alkan, 

1992: 14). 
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1.4.2. Çocuklara Verilen Oyuncaklar 

Ebeveynler küçük yaşlardan başlayarak kız ve erkek çocukları için farklı 

oyuncaklar seçme eğilimindedirler. Örneğin; okul öncesi dönemdeki bir erkek 

çocuğun odası daha çok taşıt, spor ekipmanı, makineler ve savaş oyuncakları gibi 

oyuncakları içerirken, kız çocuğun odasında ise daha çok bebek, bebek evi ve evle 

ilgili oyuncaklar bulunmaktadır. Ebeveynlerin, kız çocukların bebek ve evle ilgili 

oyuncaklarla oynamalarını ödüllendirdikleri, buna karşın savaş oyuncakları ve 

taşıtlarla v.b. oynamalarını onaylamadıkları görülmektedir. Erkek çocukların ise 

cinsiyetine uygun olmadığı düşünülen oyuncaklarla oynamaları özellikle babaları 

tarafından hoş karşılanmamaktadır ( Akt: Baran, 1995: 25). 

Okulöncesinde kızlar ilgilerini oyuncak bebekler, topuklu ayakkabılar gibi 

giysilere yönelmektedir. Erkekler ise silahlar, arabalar, kamyonlar, traktörler, yangın 

söndürme aletleri, marangozluk aletleri ve bloklarla meşgul olmaktadırlar ( Temel ve 

Aksoy; 2001: 44). 

Bir araştırmaya göre cins rollerinin öğretilmesinde cins farklılığı yaratan 

oyuncakların çok etkisi olduğu belirtilmiştir ( Alkan, 1992: 14). 

1.4.3. Kitap ve Medya Yayınları 

Kitle iletişim araçları cinsel kimliğin oluşmasında bir diğer önemli araçtır. 

Çocukların dinledikleri hikâyeler, seyrettikleri filmler, televizyon programları bu 

gelişimlerine büyük katkıda bulunurlar. Bununla birlikte bu araçlar, çocuğun kimlik 

kazanmasında yaşamındaki insanlardan daha az önemli rol oynar. Çünkü ebeveynler, 

kardeşler, bakıcılar, öğretmenler çocuğun davranışlarını onaylayabilir ya da 

eleştirebilirler. Bu durum çocuğun uygun bir cinsel kimlik kazanmasında motive 

edici bir rol oynar. Oysa bu motivasyon kitle iletişim araçlarında yoktur ( Aral vd.; 

2000: 110). 

Çocuk kitapları, TV ve radyo programları, gazete-dergi gibi basılı yayınlar 

çocukların cinselliği tanımasına ve rollerini öğrenmesine önemli etkide bulunabilir 

(Alkan, 1992: 14). 
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Okul öncesi dönemde çocuklara sunulan uyarıcılardan biri olan resimli çocuk 

kitapları, toplumda yaygın geleneksel cinsiyet rol kalıpları ve davranışlarını ele alış 

biçimi ile önemli bir model oluşturmaktadır (Gürşimşek ve Günay; 2005: 18). 

Çocukların kitap tercihinde cinsiyete dayalı farklılaşmaların incelendiği 

çalışmada iki- dört yaşlarındaki kız- erkek çocuklara romantik, saldırgan ve korku 

öğeleri içeren masal metinler sunulmuş ve kendilerine hangisinin okunmasını 

istedikleri sorulmuştur. Sonuçlar, kızların romantik, erkeklerin ise saldırgan 

öğelerinin ön plana çıktığı masalları daha yoğun tercih ettiği yönündedir. Cinsiyete 

dayalı tercih farklılaşması yaşa bağlı olarak artmış; korku öğelerinin ön plana çıktığı 

masallar, erkek çocuklarca daha belirgin biçimde tercih edilmiştir (Gürşimşek ve 

Günay;2005: 18). 

Sonuç olarak; çocuklar kendilerini medyada gösterilen, radyoda dinledikleri 

(çocuk programları) ya da kasetlerden dinledikleri cinsiyet rolleri ile özdeşleştirirler 

(Mathieu, 2006: 107). 

1.4.4. Annenin Çalışması 

Annenin çalışmasının çocuk üzerindeki etkileri ile ilgili bir araştırma 

yapılmış ve sonucunda bulgular beş hipotez etrafında toplanmıştır. 

1. Çalışan anneler, çalışmayan annelere oranla daha değişik bir rol modeli 

sunarlar: çocuklar, cinsel rol davranışlarını ana- babalarından öğrenirler. 

Annenin çalışmasından dolayı anne ve baba, ailede çocuk için değişik 

davranış modelleri sunarlar. Bu değişik rol nedeniyle çocuk, kadın rolü 

hakkında değişik fikre sahip olur. 

 

2. Annenin duygusal durumu çalışıp, çalışmamasına bağlı olarak 

etkilenmektedir. Çalışma bazen tatmin sağlamakta, bazen rol gerginliği, 

bazen suçluluk yaratmaktadır. Bu da annenin çocuğu ile olan ilişkisini etkiler. 

 

3. Annenin durumuna bağlı istekleri de değişmektedir. Bu da çalışan ve 

çalışmayan anneler arasında farklı çocuk yetiştirme yöntemleri yaratır. 
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4. Annenin düzenli şekilde evden yok olması çalışmayan kadına göre çocuğun 

kişisel denetiminden yoksun olması anlamına gelir ve bundan dolayı çocukça 

denetimin uygun olmadığı düşünülür. 

 

5. Çalışan annenin çocuğu, annenin evden yok olması ile duygusal ve bilişsel 

olarak mahrumiyet çekmektedir(Eser,2009:38) 

1.4.5. Erkek Çocuk Beklentisi ya da Kız Çocuk Beklentisi 

Dünyanın pek çok yerinde erkek çocuk daha çok istenir. Bu istek sonuçta kız 

çocuğunun erkek gibi yetiştirilmesine, erkek çocuğunun da kız gibi yetiştirilmesine 

neden olabilmektedir (Eser, 2009: 39). 

1.4.6. Babanın Yokluğu 

Babanın cinsiyet rolü gelişiminde çok kritik bir rolü olduğu bilinmektedir. 

Babanın hayatta olmadı, ya da uzun süre evden uzak olduğu ailelerde cinsiyet rolüne 

uygun davranımlarda bazı aksaklıklar olacağı beklenebilmektedir ( Temel ve Aksoy; 

2001 s:40). 

Yalnız ablaların, teyzelerin, başka bir deyişle kadın örneklerin bol olduğu bir 

ev ortamı kız çocuğu için uygun bir ortamdır, ama erkek için değildir. Böyle 

çocukların erkek kimliğinden sapmaları daha da kolaylaşır. Üstüne titreyen, evden 

çıkarılmayan çocuk arkadaşlıktan da yoksun kalınca, kız kimliği daha da 

belirginleşir. Sokağa çıksa da erkek çocuklara uyamaz. Onların olayları ile karşılaşır. 

Oyunlara alınmaz. Erkekler arasında yeri olmadığını gören çocuk, kızlara yönelip 

onlarla kaynaşır. Kendi cinsel kimliğinden gittikçe uzaklaşan çocuk çıkarıldım, 

edilgen ve güvensiz bir kişilik geliştirir ( Alkan, 1992: 16). 

Bu bakımdan okul öncesi yılların cinsiyet rolünün kazanılması bakımından 

çok kritik ve hassas yıllar olduğu ileri sürülmektedir. 
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1.4.7. Babanın ve Annenin Cinsel Rollerinin Gereğini Yerine Getirmemesi 

Babanın uygun bir örnek olmadığı, annenin kadınsı özellikler göstermediği 

durumlarda erkek ve kız çocuğun bocalaması kaçınılmaz olur. Örneğin; babanın 

silik, güçsüz ve güvensiz bir kişiliği varsa erkek çocuk babasını benimsemede güçlük 

çeker. Annenin kadınsı özellikler göstermeyişi de kız çocuk için benzer bir güçlük 

yaratacaktır ( Alkan, 1992; 17). 

1.4.8. Kocanın Erkeklik Anlayışının Abartılmış Olması 

Erkeğin karısına hiç söz hakkı tanımadan evi yönettiği durumda kadın eş ve 

anne olarak silinmiş gibidir. Bu durumda kadınlığı kölelikten ayırt edilmeyen bir 

anne kızı ve oğlu için iyi bir örnek olamaz. Bu ortamda büyüyen bir erkek çocuk 

erkekliği kabadayılıkla karıştırır. Kadına değer vermeyen bir koca adayı olarak 

yetişir. Kız çocuk ise anasının ezilmiş kimliğini benimseyebilir (Alkan, 1992: 17). 

KONU İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE VE YURT DIŞINDA YAPILAN 

ARAŞTIRMALAR 

Alkan, 1992 yılında  Özel ve Kurum Anaokuluna Devam Eden Beş ve Altı 

Yaş Grubu Çocukların Cinsel Kimlik Kazanımlarının İncelenmesi amacıyla 

araştırmasında İsmihan Artan’ın De Lucia’dan uyarladığı “ Cinsel Kimliği Belirleme 

Ölçeği” kullanılmıştır. Basit rastgele örnekleme yöntemiyle 8 kurum, 7 özel 

anaokulu seçilmiştir. Uygulama 5 ve 6 yaş grubu çocuklarına yapılmıştır. Her yaş 

grubundan 100(50 kız, 50 erkek) çocuk olmak üzere toplam 200 çocuk incelenmiştir. 

Bu çocuklara test uygulanmış, ayrıca aileleri ile ilgili kimi veriler anaokulu 

kayıtlarından alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre; kurum ve özel anaokullarına 

devam eden çocuklar arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır. Ancak 5 yaş 

grubunda özel anaokuluna devam eden çocuklara göre daha yüksek oranda tam puan 

almışlardır. 

Artan, 1987 yılında çocukların cinsel kimliklerini kazanmaları ile anne 

çalışması arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile ilkokul birinci ve beşinci sınıf 

öğrencilerinin cinsel kimliklerini kazanmalarında anne çalışmasının etkisini 

incelemiştir. Birinci sınıftan annesi çalışan 50, çalışmayan 50 olmak üzere toplam 
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100; beşinci sınıftan annesi çalışan 50, çalışmayan 50 olmak üzere yine toplam 100 

öğrenci random yöntemiyle seçilmiştir. Elde ettiği bulgulara göre annenin 

çalışmasının çocuğun cinsel kimliğini kazanmasını olumsuz yönde etkilemediğini 

göstermiştir. 

Baran,1995 yılında yaptığı çalışmada Ankara’da çocuk yuvalarında kalan ve 

ailesi ile birlikte yaşayan yedi-onbir yaşlarındaki çocuklarda cinsiyet rolleri ve 

cinsiyet özellikleri kalıp yargıları gelişiminin saptanması ve bu kalıp yargıların 

kazanılmasında bazı değişkenlerin etkisini incelemiştir. Ankara’daki üç çocuk yuvası 

ile alt sosyo ekonomik düzeyi temsil eden yedi- onbir yaşlarındaki toplam 254 çocuk 

ile çalışmıştır. Elde edilen bulgulara göre, korunmaya muhtaç çocuklarla ailesiyle 

birlikte yaşayan çocuklar arasında cinsiyet kalıp yargılarının gelişimi açısından 

önemli farklılıklar olduğu saptanmıştır. Çocukların cinsiyeti ilgi alanına ait kalıp 

yargıları üzerinde; yaşları ve boş zamanlarını değerlendirme şekilleri cinsiyet rolleri 

ve cinsiyet özellikleri kalıp yargıları ile ilgi alanı, meslek ve oyunla ilgili kalıp 

yargıları üzerinde etkili bulunmuştur. Çocukların tercih ettikleri oyuncak türünün ise 

cinsiyet özellikleri kalıp yargıları üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.  

Ersoy, 1993’ de yaptığı çalışmada kurum anaokuluna devam eden beş ve altı 

yaş grubu çocuklarının cinsel kimliklerini kazanmalarını incelemiştir. Bu araştırmada 

sekiz kurum anaokuluna devam eden 120 denek üzerinde çalışmıştır. Çalışmada 

çocuklara Cinsel Kimliği Belirleme Ölçeği bireysel olarak uygulanmış. Elde edilen 

bulgulara göre, 5 yaş çocuklarının %35’inin, 6 yaş çocuklarının %65’inin tam olarak 

cinsel kimlik ayrımını yapabildiklerini, 5 yaşta cinsiyet farkı önemli çıkmışken, 6 

yaşta bu açıdan cinsiyetler arasında anlamlı bir fark olmadığını saptamıştır. Ayrıca 

anne- baba eğitiminin cinsel kimlik kazanımında etkili olmadığı bulunmuştur. 

Eser, 2008 de yaptığı çalışmada, ana babaların cinsel kimlik gelişimiyle ilgili 

tutumların çocuğun cinsel kimlik kazanılmasına etkisini incelemiştir. Tesadüfi küme 

örneklem tekniğiyle 4-6 yaş anaokulu öğrencilerinden 150 öğrenci, bu öğrencilerin 

anne babaları olarak 300 veli ile çalışma yürütülmüştür. “Çocuk Gözlem Formu” ve 

“Ana-Baba Tutum Ölçeği” olarak iki araç kullanılmıştır. Araçlar araştırmacı 

tarafından hazırlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; ebeveynlerin çocuğun cinsel 



17 

 

kimlik gelişimine yönelik tutumlarına bakılmıştır. Anne baba tutumu incelendiğinde 

ikisi arasında pozitif yönde ilişki görülmüştür.  

Nemlioğlu 1981 yılında yapmış olduğu çalışmada cinsel rolleri öğrenme ve 

cinsel kimliğin benimsenmesinde anaokulunun rolünü incelemiştir. 5 yaşında olan ve 

anaokuluna devam eden 30, hiç anaokuluna gitmemiş 30 olmak üzere toplam 60 

çocuk üzerinde çalışılmıştır. Çocuklara 22 resimden oluşan  “Cinsel Kavrayış ve 

Cinsel Kimliği Algılama Testi’ni uygulamıştır, ailelere ve anaokulu öğretmenlerine 

ise anket formu vermiştir. Bulgulara göre, anaokulunun cinsel kimliğin 

belirlenmesinde önemli bir etken olduğunu, ancak anaokulunun uygun koşullarda 

olması gerektiğini belirtmiştir. 

Özen’in 1992’de annenin çalışıp çalışmamasının, çocukta cinsiyet 

özelliklerine ilişkin kalıp yargıların gelişimi üzerindeki olası rollerini, kültürler arası 

karşılaştırmalara uygun bir araçla ortaya çıkarmak ve ebeveynin cinsiyet rolü 

değişkeninin, çocuğun cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargıları üzerindeki olası 

rollerini incelemiştir. Bu çalışma; Ankara’nın Çankaya ilçesindeki 10 farklı 

ilkokuldan seçilen 240 denek ile çalışmıştır. Cinsiyet kalıp yargı ölçeğinin 

kullanıldığı bu çalışmada deneklerin erkeğe ait cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp 

yargıları, kadınlara ait cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargılardan daha iyi 

tanıdıkları, annenin çalışıp çalışmaması ve ebeveyninin cinsiyet rolü değişkenlerinin 

çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargıları üzerinde anlamlı herhangi bir 

rolü gözlenmemiştir. 

Seçer, 2001 yılında yapmış olduğu araştırmasında okulöncesi dönemdeki 

çocukların cinsel kimlik algısını çeşitli değişkenler açısından incelemiş, okula giden 

3-6 yaş çocuklar ile okula gitmeyen 3-6 yaş arası çocuklar tesadüfî yöntemle seçilmiş 

120 çocuk olmak üzere toplam 240 çocuk araştırmaya dâhil edilmiştir. Çocukların 

cinsel kimlik algısı gelişimini belirlemek için Nemlioğlu (1981) tarafından 

geliştirilen “Cinsel Kavrayış ve Cinsel Kimliği Algılama Testi” kullanılmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre; kardeş sayısı ve cinsiyet değişkeninin dışındaki değişkenlerin 

çocukların cinsel kimlik algısı kazanımını etkilediği bulunmuştur. 
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Cramer (1980) yaptığı çalışmada cinsel kimliğin gelişimini inceledi. Cinsel 

kimliğin gelişimi, bilgili cinsel rol basmakalıplara bağlı olmayan bir cinsel kimlik 

fantezi ölçümü kullanılarak 686 birey üzerinde incelendi. Sonuçlar ergenlik öncesi 

cinsiyetlerde belirgin bir farklılaşmayı, okul öncesi çocukların cinsel kimliğindeki 

farklılaşma eksikliğine en yakından benzeyen üniversitenin birinci yılı süresince olan 

farklılaşma eksikliğini ve üniversitenin son yılları süresince açık bir cinsel kimliğin 

tekrar meydana çıkışını gösterdi. Bu gelişim örneği için muhtemel biyolojik, sosyal 

bağlam ve psikodinamik –olgunlaşma açıklamaları tartışılmıştır.  

Gouze ve Nadelman 1980 yılında üç ve yedi yaş arasındaki çocuklarda 

kendisi ve başkaları için cinsiyet kimliğinin değişmezliği/sabitliği adlı çalışmayı 

yapmıştır. Öz (kendi) cinsiyet kimliğinin ve başkalarının cinsiyet kimliğinin 

değişmezlik kazanımı, 40-83 aylık beyaz orta sınıf çocuklarda incelendi.   Şematik 

çizimler açısından çocuğun fotoğraflarının ve tanınmayan akranlarının yerine geçen 

cinsiyet sabitliği görevinin değiştirilmiş bir modeli kullanıldı. Wechsler Okul öncesi 

ve Birincil zekâ ölçeği kelime testi uygulandı. Kendi/öz cinsiyet sabitlik puanları 

başkalarının cinsiyet puanlarıyla anlamlı oranda daha yüksek bulundu,  p < .01. Yaş 

ve her iki cinsiyet sabitlik puanları arasında anlamlı pozitif korelasyon yoktu; ancak 

kelime dağarcığı toplam örneklem için hem kendi-cinsiyet puanları hem de 

başkalarının- cinsiyet puanları ile pozitif ve anlamlı bir şekilde bağlantılı oldu. Görev 

öğelerinin skalogram analizi, tutarlı olarak en zor olan kavramsal öğelerle bir 

çocuğun cinsiyet sabitliğinin gelişimini etkilemekti göze çarpan değişiklikleri 

göstermiştir.  

Johnson ve arkadaşları (2003) Çocuklar için Ebeveyn Raporlu Cinsiyet 

Kimliği Anketi ile yaptığı araştırmada şu sonuçları elde etmiştir. Bu makale 

çocukların cinsiyet kimliği gelişiminde yaşadıkları potansiyel problemlerin 

değerlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla ilk başta P. Elizabeth ve R. Green 

(1984) tarafından geliştirilen 16 maddeli Ebeveyn Raporlu Cinsiyet Kimliği 

Anketinin psikometrik özellikleri bildirmektedir. Cinsiyet kimliği bozukluğunun esas 

fenomenolojisi ile ilgili görüşleri kapsayan anket 2,5 -12 yaş arasında değişen 

(ortalama yaş 7,6 yaş) cinsiyete göre yönlendirilen çocukların (N =325) ve 
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kontrollerin (kardeşler, kliniğe yönlendirilen/sevk edilen ve yönlendirilmeyen 

çocuklar; N=504) ebeveynleri tarafından dolduruldu. Faktör analizi, varyansın  

%43,7’sine tekabül ederek, ≥. 30 faktör yüküne sahip 16 maddeden 14’ünü kapsayan 

tek faktörlü bir çözümün verilere en uygun olduğunu gösterdi. Cinsiyete göre-

yönlendirilen çocuklar 3.70 gibi büyük bir etki büyüklüğüne sahip kontrollere göre 

anlamlı oranda daha fazla sapmalı toplam puana sahip oldular. GIQ (Cinsiyet kimliği 

anketinin) toplam puanı anketin zamanla olan değişikliği değerlendirmekte faydaya 

haiz olduğunu göstererek, önemsiz yaş etkilerine sahip olmuştu. İkinci gurup (yani 

eşik altında olan çocuklar) kontrollere göre eşik vakalarına daha yakın olan ortalama 

puana sahip olsa da, GID (Cinsiyet kimliği bozukluğu) açısından DSM kriterini tam 

karşılamış olan cinsiyete göre yönlendirilen çocuklar, yine GID (Cinsiyet kimliği 

bozukluğu) açısından eşik altında olan çocuklara göre anlamlı oranda daha sapmalı 

toplam puana sahiptiler,  kontroller için %95’te kaydedilen özgüllük oranı sayesinde, 

indeks vakalar için duyarlılık oranı % 86,8’di. bu ebeveyn raporlu cinsiyet kimliği 

anketinin mükemmel psikometrik özelliklere sahip olduğu ve daha yaygın, daha 

pahalı ve zaman tüketici değerlendirme yöntemlerinin önüne geçilebileceği ön 

safhadaki klinikçiler faydalı bir tarama cihazı olarak işe yarayabilir.  

Vroeghı 1971 yılında doğum sırası ve kardeşlerin cinsiyetinin cinsiyet rolü 

kimliği ile ilişkisini incelemiştir. Bu çalışmada doğum sırası ve kardeşlerin 

cinsiyetinin cinsiyet rolü üzerindeki etkileri yeni bir görüş açısından incelendi.  Okul 

öncesindeki ve 2 ila 8 Sınıflardaki erkek ve kızların erkeklik ve kadınlıklarının 

uygunluğu öğretmenler ve akranları tarafından değerlendirildi.  Her bir deneğin 

kendilerinden büyük kardeşlerinin (ağabey ve ablalarının) cinsiyetinin yanı sıra 

kardeşlerinin de cinsiyeti ile ilgili veriler okul kayıtlarından kaydedildi. Veri 

analizleri ne kardeşlerinin ne de ağabey ve ablalarının cinsiyet kimliği üzerinde 

tutarlı etkilere sahip olmadığını gösterdi.  Bu bulgular ve değişkenler arasında 

ilişkiler bildiren daha önceki araştırmacıların bulguları arasındaki farklılıkların 

muhtemel sebepleri tartışıldı.  
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1.5. PROBLEM CÜMLESİ 

Bu araştırmada bazı kişisel özellikler ve ailesel değişkenlere göre okulöncesi 

çocukların cinsiyet rolü davranışları farklılaşmakta mıdır? Sorusuna yanıt aranmıştır. 

1.6. ALT PROBLEMLER 

1.0.Cinsiyete göre okulöncesi çocukların cinsiyet rolü davranışları 

farklılaşmakta mıdır? 

1.1.Genel Özellikler, 

1.2. Oyuncak tercihleri, 

1.3. Etkinlik tercihleri, 

1.4. Kişisel özellikler, 

2.0.Yaşlarına göre kız çocuklarının cinsiyet rolü davranışları farklılaşmakta 

mıdır? 

2.1.Genel Özellikler 

2.2.Oyuncak tercihleri, 

2.3. Etkinlik tercihleri, 

2.4. Kişisel özellikler, 

3.0.Anne eğitim düzeyine göre kız çocuklarının çocukların cinsiyet rolü 

farklılaşmakta mıdır? 

3.1.Genel Özellikler 

3.2. Oyuncak tercihleri, 

3.3. Etkinlik tercihleri, 

3.4. Kişisel özellikler, 
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4.0. Baba eğitim düzeyine göre kız çocuklarının çocukların cinsiyet rolü 

farklılaşmakta mıdır? 

4.1.Genel Özellikler 

4.2. Oyuncak tercihleri 

4.3. Etkinlik tercihleri, 

4.4. Kişisel özellikler, 

5.0 Çocuklarının annesinin çalışıp çalışmama durumuna göre kız çocuklarının 

cinsiyet rolü davranışları farklılaşmakta mıdır? 

5.1.Genel Özellikler 

5.2. Oyuncak tercihleri, 

5.3. Etkinlik tercihleri, 

5.4. Kişisel özellikler, 

6.0. Kurumda bulundukları süreye göre kız çocukların cinsiyet rolü 

farklılaşmakta mıdır? 

6.1.Genel Özellikler 

6.2. Oyuncak tercihleri, 

6.3. Etkinlik tercihleri, 

6.4. Kişisel özellikler, 

7.0.Yaşlarına göre erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranışları farklılaşmakta 

mıdır? 

7.1.Genel Özellikler 

7.2.Oyuncak tercihleri, 
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7.3. Etkinlik tercihleri, 

7.4. Kişisel özellikler, 

8.0.Anne eğitim düzeyine göre erkek çocukların cinsiyet rolü farklılaşmakta 

mıdır? 

8.1.Genel Özellikler 

8.2. Oyuncak tercihleri, 

8.3. Etkinlik tercihleri, 

8.4. Kişisel özellikler, 

9.0. Baba eğitim düzeyine göre erkek çocukların cinsiyet rolü farklılaşmakta 

mıdır? 

9.1.Genel Özellikler 

9.2. Oyuncak tercihleri 

9.3. Etkinlik tercihleri, 

9.4. Kişisel özellikler, 

10.0 Çocukların annesinin çalışıp çalışmama durumuna göre erkek 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışları farklılaşmakta mıdır? 

10.1.Genel Özellikler 

10.2. Oyuncak tercihleri, 

10.3. Etkinlik tercihleri, 

10.4. Kişisel özellikler, 

11.0. Kurumda bulundukları süreye göre erkek çocukların cinsiyet rolü 

farklılaşmakta mıdır? 
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11.1.Genel Özellikler 

11.2. Oyuncak tercihleri, 

11.3. Etkinlik tercihleri, 

11.4. Kişisel özellikler, 

1.7. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Kişiliğin temelleri okulöncesi dönemde atılmaktadır. Bu dönemdeki çocuğa 

sağlanan uyarıcılar, çevre koşulları, anne baba tutumları ve sayılmayacak pek çok 

etken çocuğun kişiliğinin yapı taşlarını oluşturacaktır. Oysa özellikle gelişmekte olan 

ve gelişmemiş ülkelerde, anne babaların çocuk yetiştirme konusundaki eksiklikleri, 

yanlış inanç ve uygulamalarıyla sık karşılaşılmaktadır. Yine bu ülkelerde yanlış 

inanç, tutum ve bilgi eksikliklerinin en sık görüldüğü alanlardan biri ve en önemlisi 

cinsel eğitimdir ( Bayhan ve Artan, 2007). 

İnsan toplumsal varlıktır, kendisini yaşadığı toplumdan soyutlayamaz. Bu 

nedenle kişi toplumla uyumlu olacak şekilde yaşamının her aşamasında oynamak 

zorunda olduğu değişik rolleri ve davranışları öğrenmesi gerekmektedir. Çocuklar 

ikinci yaşından başlayarak bir cinsel kimlik geliştirmekte, üç yaşlarında ise, kendileri 

ile başkalarının cinsel yönden nasıl sınıflandırıldıklarını fark etmektedirler.  

Bu sınıflandırma sonucunda, bireylere, toplumdaki gelenek ve görenekler 

doğrultusunda, kendi cinsine özgü toplumun tanımladığı özellikler, cinsiyet rollerine 

uygun olarak geliştirilmiş birtakım davranışlar yaşamlarının başlangıcından itibaren 

çocuklara öğretilmektedir. 

Yetişkinlikte de anne, iş kadını, baba, eş, komşu, amir gibi rollerin 

sorumluluklarını birey ne kadar başarılı bir şekilde yerine getirirse ruh sağlığı o 

derece iyi olmaktadır. “Cinsiyet rolü” ise, bireyin kendi kimliğini kadın veya erkek 

olarak algılayıp cinsiyetinin gerektirdiği davranışları göstermesidir. Bireyin ruh 

sağlığı ise kişinin kendisi ve çevresi ile dinamik bir denge içinde olmasıdır. Bireyin 
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sağlıklı ve toplumla uyumlu olması için kendi cinsiyet rolüne uygun bir kimliğe 

sahip olması gerekmektedir ( Özgüven, 1997). 

Türkiye ‘de okulöncesi dönem çocuklarının cinsiyet rol davranışları ile ilgili 

yeterli çalışma bulunmamaktadır. Dolayısı ile bu dönem çocuklarının cinsiyet rol 

davranışlarının incelenmediği görülmüştür. 

1.8.  SINIRLILIKLAR 

Bu araştırma; 

1. Konya il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı, Konya il merkezinde bulunan 

resmi 15 ilköğretim okulu anasınıfı ve 3 bağımsız anaokuluna devam eden yansız 

atama yöntemi ile seçilen 527 çocukla ve   

2. Okulöncesi Etkinlik Envanteri ölçeğinin ölçtüğü nitelikler ile sınırlıdır. 

1.9. ARAŞTIRMANIN TANIMLARI 

Okulöncesi Dönem: Okulöncesi dönem, çocuğun ilkönce yakın çevresi olan 

aile bireylerini ve aile ortamını, sonraları sosyal çevre ile birlikte tüm çevreyi 

tanıdığı, öğrendiği ve onunla iletişim kurduğu ya da kurmaya çalıştığı bir dönemdir. 

(Seçer, 2001). 

Cinsiyet: Kişinin biyolojik kimliğini ifade eder. Kısaca “erkek” veya “dişi” 

olmayı belirtir. Genler tarafından belirlenir (Çalışandemir vd,2008). 

Cinsel Gelişim: Bireyin cinsel büyümesi, cinsel büyümesine karşı sağlıklı 

tutum takınması, cinsel sorunlarını yenebilmesi ve olumsuz cinsel dürtülerini 

denetim altına alabilmesinde bilgili ve becerikli olması ( Başaran,1992)  

Cinsel Kimlik: Kişinin kadın veya erkek olmayla ilgili içsel algısı veya 

duygusudur. Genelde kişinin cinsel kimliği biyolojik kimliği ile paraleldir. Yani 

biyolojik olarak erkekse, kendisini erkek olarak; biyolojik kimliği kadın ise kendisini 

kadın olarak algılar. Ancak bazı durumlarda biyolojik olarak erkek veya kadın 
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olmasına rağmen, kendi biyolojik kimliğine uygun olarak algılamayabilir 

(Çalışandemir vd,2008). 

Cinsiyet Rolü: Toplumun erkeğe ya da kadına uygun görerek tanımladığı 

davranış biçimleridir (Bayhan ve Artan;2004) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeli, araştırmanın evreni ve örneklemi, veri toplama 

araçları, veri toplama yöntemi ve verilerin değerlendirilmesi ve analizi ele alınmıştır. 

2.1. ARAŞTIRMA MODELİ 

Bu araştırmada okul öncesi dönemdeki çocukların cinsiyet rolü kimlikleri 

belirlendiği için betimsel bir nitelik taşımaktadır ve tarama modeli çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var 

olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Bu modelde esas 

amaç, var olan durumu olduğu gibi betimleyebilmektir (Karasar, 1994: 77). 

2.2. EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evrenini, resmi İlköğretim Okulları anasınıfları ve bağımsız 

anaokullarına devam eden okul öncesi çocuklar oluşturmaktadır. Evren çok geniş 

olduğu için araştırma bir çalışma evreni üzerinde yürütülmüştür. Çalışma evreni 

olarak Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkez ilçelerdeki (Meram, 

Selçuklu ve Karatay) resmi İlköğretim Okulları anasınıfları ve bağımsız 

anaokullarına devam eden çocukları seçilmiştir. Konya merkezde 185 resmi 

ilköğretim okulu ve 14 bağımsız anaokulu bulunmaktadır. 185 İlköğretim okulundan 

20 tanesi ve bağımsız anaokulundan 3 tanesi tesadüfî küme örnekleme yöntemi 

kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma, çalışma evreni içerisinde yer alan 527çocuk 

üzerinde yürütülmüştür. Tablo 2.1.’de çalışma evreni içerisinde yer alan çocukların 

bazı kişisel özelliklerine ilişkin betimsel istatistik sonuçları verilmektedir. 
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Tablo 2.1. Bazı Kişisel ve Ailesel Değişkenlere Göre Okulöncesi Çocuklarına Ait 
Betimsel İstatistik Sonuçları 

 

Özellikler Kategoriler f % 

Kız  266 50,5 
Cinsiyet  

Erkek  261 49,5 
 Toplam 527 100,0 

4 yaş 33 6,3 
5 yaş 93 17,6 Yaş  
6 yaş 401 76,1 

 Toplam 527 100,0 
İlköğretim  228 43,3 
Ortaöğretim  109 20,7 Anne Eğitim Düzeyi 
Üniversite  190 36,1 

 Toplam 527 100,0 
İlköğretim 162 30,7 
Ortaöğretim 127 24,1 Baba Eğitim Düzeyi 
Üniversite  238 45,2 

 Toplam 527 100,0 
Çalışmıyor  342 64,9 Annenin Çalışıp 

Çalışmama Durumu Çalışıyor  185 35,1 
 Toplam 527 100,0 

1.yıl  449 85 Kurumda Bulundukları 
Süre 2.yıl 78 15 
 Toplam 527 100,0 

 

Tablo 2.1. incelendiğinde okulöncesi çocuklarının yaklaşık yarısı erkek 

(%50,5) olduğu, yaklaşık 2/3’sininden fazlasının 6 yaşında ki  (%76,1) çocuklardan 

oluştuğu, yaklaşık yarısının (%43,3) annesinin eğitim düzeyi ilköğretim, yaklaşık 

yarısının babasının eğitim düzeyi (% 45,2)  üniversite mezunu, yarısından fazlasının 

(%64,9) annesinin çalışmadığı, yaklaşık 2/3’sinden fazlasının kurumda 1.yılı olduğu 

söylenebilir. 
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2.3. VERİ TOPLAMA ARACI 

Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve 

Orijinali Pre-School Activities Inventory (PSAI) olan Susan Golombek ve Juhn Rust  

(2009) tarafından geliştirilen okul öncesi etkinlik envanteri kullanılmıştır. 

Okulöncesi Etkinlik Envanteri 

Veri toplama aracı, okul öncesi çocukların günlük etkinlikleriyle ilgili bilgi 

toplamak amacıyla geliştirilmiştir. Orijinali Pre-School Activities Inventory (PSAI) 

olan Susan Golombek ve John Rust (2009) tarafından hazırlanan ölçme aracı üç alt 

boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar okul öncesi çocukların;  (1) oyuncak 

tercihleri, (2) etkinlik tercihleri ve (3) etkinlikler sırasında gösterdikleri kişisel 

tercihleri bölümlerini içermektedir. Bunun dışında araştırmacı tarafından ayrı bir 

bölüm olarak eklenen 11 kişisel bilgi sorusu da yer almaktadır. Alt boyutlarda yer 

alan her bir soru, çocuğun belli oyuncaklarla ne kadar sıklıkta oynadığını, belli 

etkinliklerle ne kadar meşgul olduğunu ve belli özellikleri nasıl-ne kadar sıklıkla 

gösterdiğini belirlemektedir. Sorulara verilen cevaplar beş seçenekten oluştuğu için 

ölçme aracı beşli likert tipi bir ölçektir; (1) Hiç, (2) Az, (3) Bazen, (4) Çoğunlukla ve 

(5) Her zaman seçeneklerini içermektedir. Ölçme aracında toplam 24 soru 

bulunmakla birlikte bu soruların bir kısmı erkek, bir kısmı ise kız çocuklarına 

yöneliktir. Kızlar ile ilgili maddeler 2,4,7,8,9,10,13,16,18,22,23,24 iken erkekler ile 

ilgili maddeler 1,3,5,6,11,12,14,15,17,19,20,21’dir. 

Ölçme aracının orijinali İngilizce olduğu ve İngiltere’de basıldığı için bu 

araştırmada ölçme aracıyla ilgili yeniden geçerlilik ve güvenirlik çalışması 

yapılmıştır. Ölçme aracı Konya ilindeki toplam 101 okul öncesi çocuğuna 

uygulanarak ön denemesi yapılmıştır. Ayrıca ölçme aracının kapsam ve görünüş 

geçerliliğini belirlemek amacıyla çocuk gelişimci ve eğitim bilimcilerden oluşan 

toplam 6 uzmanın görüşüne başvurulmuştur. 

Ölçme aracının yapı geçerliliği ve güvenirliğini belirleyebilmek için ön 

deneme sonuçlarından elde edilen verilere Faktör Analizi uygulanmıştır. Yapı 

geçerliliğinin tespit edilmesi amacıyla Temel Bileşenler Analizi Tekniği (Principal 
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Component Analysis) kullanılarak, ölçeğin bir ya da daha fazla faktör içerip 

içermediği belirlenmeye çalışılmıştır.  

Analiz sonuçlarına göre, ölçme aracı orijinal yapısıyla tutarlılık göstermiş ve 

okul öncesi çocukların günlük etkinliklerini ölçmeyi amaçlayan 3 faktörden oluştuğu 

gözlenmiştir. 24 maddeden oluşan ölçeğin 3 faktörü ölçmeye yönelik faktör yük 

değerleri kızlarda; 0.30 ile 0.79 erkeklerde ise 0.39 ile 0.73 arasında değişmektedir. 

Ölçeğin 3 faktöre yönelik toplam variyansı açıklama oranı ise kızlarda 0.67 erkelerde 

0.72’dir. Ölçeğin güvenirliğinin göstergesi olarak alfa iç tutarlılık katsayısı 

hesaplanmıştır. Ölçeğin geneli için hesaplanan Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı 

kızlarda 0.83 erkeklerde ise 0.87’dir. Tablo 2.2’de ögelerin toplam variyansı 

açıklama oranları ve katkı düzeyleri verilmektedir. 

Tablo 2.2. Ölçekte Yer Alan Ögelerin Toplam Variyansı Açıklama Oranları Ve 
Katkıları 

 
Kız Erkek 

Ögeler 
Ögelerin 
Toplam 
Variyansa 
Katkısı 

Toplam 
Variyans 

Ögelerin 
Toplam 
Variyansa 
Katkısı 

Toplam 
Variyans 

1. ÖGE 33,69 33,69 26,56 26,56 
2. ÖGE 16,83 50,52 25,39 51,95 
3. ÖGE 16,27 66,78 20,21 72,16 

 
 

Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacı tarafından hazırlanan bu formda çocuklar ile ilgili kişisel bilgiler 

elde etmek için hazırlanan sorular yer almaktadır.  

2.4. VERİLERİN TOPLANMASI 

Araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve okul öncesi etkinlik 

envanteri çoğaltılarak 03.01.2011 tarihinde bizzat araştırmacının kendisi tarafından 

okul öncesi öğretmenlerine sınıfındaki öğrenci sayısı kadar her çocuk için 



30 

 

doldurulmak üzere bırakılmıştır. Verilen ölçekler öğretmen tarafından en az 6 ay 

gözlem yapıldıktan sonra her çocuk için ayrı ayrı doldurulmuştur.  Uygulama için 

okullara dağıtılan ölçekler bir ay sonra toplanmıştır. Ölçeklere çocukların ad soyadı 

gibi özel bilgiler yazılmadan öğretmenlerin doldurmaları istenmiştir. Ölçeklerin 

dağıtılması, toplanması ve verilerin bilgisayar ortamına aktarılması yaklaşık bir ay 

sürmüştür. 

2.5. VERİLERİN ANALİZİ 

İstatistiksel çözümlemelere geçmeden önce, çocuklara ait demografik 

değişkenler gruplandırılmış ardından uygulanan Okulöncesi Ekinlik Envanteri ölçeği 

puanlanmıştır.  Elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri bilgisayar ortamında 

gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubunu oluşturan çocukların Okulöncesi Etkinlik 

Envanteri ölçeğinden aldıkları puanların; cinsiyet, annenin çalışma durumu 

değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız grup t testi, 

Okulöncesi Etkinlik Envanteri ölçeğinden aldıkları puanların, cinsiyet, yaş, anne 

eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, anne çalışma durumu, anaokulunda bulunduğu 

süre değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ise F testi 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayarda “SPSS for Windows 15,0” 

programında çözümlenmiş, manidarlık düzeyleri 0.05 düzeyinde sınanmış ve 

bulgular araştırmanın amaçlarına uygun olarak tablolar halinde sunulmuştur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırma bulguları yer almaktadır. Araştırmada elde edilen 

bulgular araştırmanın alt amaçları doğrultusunda aşağıda verilmiştir.  

3.1. CİNSİYETE GÖRE OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN CİNSİYET 

ROLÜ DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın birinci alt amacında, cinsiyete göre okul öncesi çocukların 

cinsiyet rolü davranışları farklılaşmakta mıdır? Sorusuna cevap aranmıştır. Bu soruya 

cevap aranırken okul öncesi çocukların cinsiyeti kız ve erkek olarak ikiye ayrılmıştır. 

Daha sonra cinsiyete göre cinsiyet rolü davranışlarına yönelik hem cinsiyet rolü 

davranışları toplam puanları hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel 

tercihleri ile ilgili puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

3.1.1. Cinsiyete Göre Okul Öncesi Çocukların Genel Cinsiyet Rolü 

Davranışları 

Araştırmanın birinci alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan cinsiyete göre 

sınıf okul öncesi çocukların cinsiyete göre cinsiyet rolü davranışları arasında fark 

olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.  

Tablo 3.1.1. Cinsiyete Göre Okul Öncesi Çocukların Genel Cinsiyet Rolü 
Davranışlarının Karşılaştırılmasına İlişkin T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Χ  ss t P Anlam 

Kız 266 85,21 16,53 

G
en

el
 

Erkek 261 70,45 25,23 

7,95 0.000 * 

P<0,05 
(*) işareti ortalamalar arası farkın anlamlı olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 3.1.1’de görüldüğü gibi, kız ve erkek çocukların genel cinsiyet rolü 

davranış puan ortalamaları arasında fark bulunmaktadır. Kız ( Χ =85,21) ve erkek 

çocukların ( Χ =70,45) puan ortalamalarına yapılan t testi analizinde de anlamlı bir 

fark olduğu görülmektedir (t=7,95; p<0,05). Buna göre cinsiyetin okul öncesi 

çocukların genel cinsiyet rolü davranışları üzerinde etkiye sahip olduğu söylenebilir.  

3.1.2. Cinsiyete Göre Okul Öncesi Çocukların Oyuncak Tercihleri  

Araştırmanın birinci alt amacı içerisinde ikinci olarak cinsiyete göre okul 

öncesi çocukların oyuncak tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.1.2’de cinsiyete göre okul öncesi çocukların oyuncak tercihleri 

puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.1.2. Cinsiyete Göre Okul Öncesi Çocuklarının Oyuncak Tercihleri 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Χ  ss t P Anlam 

Kız 266 25,32 6,39 

O
yu

nc
ak

 te
rc

ih
le

ri
 

Erkek 261 20,83 9,86 

6,21 0.000 * 

P<0,05 
(*) işareti ortalamalar arası farkın anlamlı olduğunu göstermektedir. 
 
 
 

Tablo 3.1.2’de görüldüğü gibi, kız ve erkek okul öncesi çocukların oyuncak 

tercihi puanlarının karşılaştırılmasıyla ilgili sonuçlar yer almaktadır. Bu sonuçlara 

göre kız çocukların oyuncak tercihleri puan ortalamaları (Χ =25,32) ile erkek 

çocukların oyuncak tercihleri puanlarının (Χ =20,83) karşılaştırılması için yapılan t 

testi sonucuna göre puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya 

çıkmıştır (t=6,21; p<0,05). Buna göre cinsiyet değişkeninin okul öncesi kız ve erkek 

çocukların oyuncak tercihleri üzerinde etkiye sahip olduğu söylenebilir. 
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3.1.3. Cinsiyete Göre Okul Öncesi Çocukların Etkinlik Tercihleri 

Araştırmanın birinci alt amacı içerisinde üçüncü olarak cinsiyete göre okul 

öncesi çocukların etkinlik tercihleri puanları arasında fark olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.1.3’de cinsiyete göre okul öncesi çocukların 

etkinlik tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları 

verilmektedir. 

Tablo 3.1.3. Cinsiyete Göre Okul Öncesi Çocukların Etkinlik Tercihlerinin 
Karşılaştırılmasına İlişkin T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Χ  ss t P Anlam 

Kız 266 37,54 9,32 

E
tk

in
lik

 te
rc

ih
le

ri
 

Erkek 261 33,57 12,74 

4,09 0.001 * 

P<0,05 
(*) işareti ortalamalar arası farkın anlamlı olduğunu göstermektedir. 
 

Tablo 3.1.3 incelendiğinde cinsiyete göre okul öncesi çocukların etkinlik 

tercihi puanlarının karşılaştırılmasıyla ilgili sonuçlar yer almaktadır. Bu sonuçlara 

göre kız çocukların oyuncak tercihleri puan ortalamaları (Χ =37,54 ) ile erkek 

çocukların oyuncak tercihleri puanlarının (Χ =33,57) karşılaştırılması için yapılan t 

testi sonucuna göre puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya 

çıkmıştır (t=4,09; p<0,05). Yani cinsiyet değişkeninin çocukların bu boyutla ilgili 

etkinlik tercihleri puanlarını etkilediği söylenebilir. 

3.1.4. Cinsiyete Göre Okul Öncesi Çocukların Kişisel Tercihleri 

Araştırmanın birinci alt amacı içerisinde dördüncü olarak cinsiyete göre okul 

öncesi çocukların kişisel tercihleri arasında fark olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.1.4’te cinsiyete göre okul öncesi çocukların kişisel tercihleri 

puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t- testi sonuçları verilmektedir. 
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Tablo 3.1.4. Cinsiyete Göre Okul Öncesi Çocukların Kişisel Tercihlerinin 
Karşılaştırılmasına İlişkin T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Χ  ss t P Anlam 

Kız 266 22,33 3,09 

K
iş

ise
l t

er
ci

hl
er

i 

Erkek 261 16,06 4,44 

18,80 0.001 * 

  P<0,05 
  (*) işareti ortalamalar arası farkın anlamlı olduğu göstermektedir. 
 

Tablo 3.1.4 incelendiğinde cinsiyete göre okul öncesi çocukların kişisel tercih 

puanlarının karşılaştırılmasıyla ilgili sonuçlar yer almaktadır. Bu sonuçlara göre kız 

çocukların kişisel tercihleri puan ortalamaları ( Χ =22,33) ile erkek çocukların kişisel 

tercih puanlarının ( Χ =16,06) karşılaştırılması için yapılan t testi sonucuna göre puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır [t=18,80, p<0,05]. 

Puanlarının farklılaştığı görülmektedir. Diğer bir deyişle cinsiyet değişkeninin okul 

öncesi çocukların kişisel tercih puanlarını etkilediği söylenebilir. 

3.2. YAŞA GÖRE OKUL ÖNCESİ KIZ ÇOCUKLARININ CİNSİYET 
ROLÜ DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın ikinci alt amacında yaşa göre okul öncesi kız çocukların cinsiyet 

rolü davranışları farklılık göstermekte midir? Sorusu sorulmaktadır. Bu soruya cevap 

aranırken çocukların yaşları; dört yaş, beş yaş ve altı yaş olarak üçe ayrılmıştır. Daha 

sonra yaşa göre okul öncesi kız çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem 

genel cinsiyet rolü davranışları hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve 

kişisel tercih puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

3.2.1. Yaşa Göre Kız Çocuklarının Genel Cinsiyet Rolü Davranışları 

Araştırmanın ikinci alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan yaşa göre kız 

çocukların genel cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. 
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Tablo 3.2.1. Yaşa Göre Kız Çocuklarının Genel Cinsiyet Rolü Davranışlarına 
İlişkin F Testi Sonuçları 

Yaş N Χ  Ss F p Anlam 

4 26 87,96 15,29 

5 71 80,66 15,75 

G
en

el
 

6 169 86,70 16,76 

3,815 ,023 5-6 

    P<0,05 
    (*) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermektedir. 
 

Tablo 3.2.1’de de görüldüğü gibi, yaşa göre kız çocuklarının genel cinsiyet rolü 

davranışlarına ait puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmuştur. (F=3,815; p<0.05). Farklılığının kaynağını belirlemek amacıyla yapılan 

tukey testi sonucuna göre 5-6 yaş grubu kız çocuklarının genel cinsiyet rolü davranış 

puanlarının birbirinden farklı olduğu görülmektedir. 

3.2.2. Yaşa Göre Kız  Çocuklarının Oyuncak Tercihleri   

         Araştırmanın ikinci alt amacı içerisinde ikinci olarak yaşa göre kız çocuklarının 

oyuncak tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 

3.2.2’de yaşa göre kız çocuklarının oyuncak tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.2.2. Yaşa Göre Kız Çocuklarının Oyuncak Tercihlerine İlişkin F Testi 
Sonuçları 

Yaş N Χ  Ss F P Anlam 

4 26 25,46 5,80 

5 71 24,29 6,05 

O
yu

nc
ak

 te
rc

ih
le

ri
 

6 169 25,73 6,59 

1,284 ,279 - 

    P>0.05 
    (-) işareti ortalamalar arası farkın anlamsız olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 3.2.2’de de görüldüğü gibi, yaşa göre kız çocuklarının oyuncak tercihleri 

puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(F=1,284; p>0.05). Buna göre yaş değişkeninin, kız çocukların oyuncak tercihleri 

cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir.  

3.2.3. Yaşa Göre Kız Çocuklarının Etkinlik Tercihleri  
 

Araştırmanın ikinci alt amacı içerisinde üçüncü olarak yaşa göre kız 

çocuklarının etkinlik tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.2.3’de yaşa göre kız çocuklarının etkinlik tercihleri puanlarının 

karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.2.3. Yaşa Göre Kız Çocuklarının Etkinlik Tercihlerine İlişkin F Testi 
Sonuçları 

Yaş N Χ  Ss F P Anlam 

4 26 39,73 8,44 

5 71 35,02 8,34 

E
tk

in
lik

 te
rc

ih
le

ri
 

6 169 38,27 9,68 

3,894 ,022 5-6 

    P<0,05 
 
 

Tablo 3.2.3’de de görüldüğü gibi, yaşa göre kız çocuklarının etkinlik tercihleri 

puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. 

(F=3,894; p<0.05). Buna göre yaş değişkeninin, kız çocuklarının oyuncak tercihleri 

cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturduğu söylenebilir. Farkın 

kaynağını bulmak için yapılan tukey testi sonucuna göre ise 5-6 yaş grubu kız 

çocuklarının etkinlik tercihlerinde cinsiyet rolü davranış puanlarının birbirinden 

farklı olduğu görülmektedir. 

3.2.4. Yaşa Göre Kız Çocuklarının  Kişisel Tercihleri 
        Araştırmanın ikinci alt amacı içerisinde dördüncü olarak yaşa göre kız 

çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye 
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çalışılmıştır. Tablo 3.2.4’de yaşa göre kız çocukların kişisel tercihleri puanlarının 

karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.2.4. Yaşa Göre Kız Çocuklarının Kişisel Tercihlerine İlişkin F Testi 
Sonuçları 

Yaş N Χ  Ss F P Anlam 

4 26 22,76 2,56 

5 71 21,33 3,32 

K
iş

ise
l t

er
ci

hl
er

i 

6 169 22,69 3,00 

5,212 ,006 5-6 

    P<0.05  

Tablo 3.2.4’de de görüldüğü gibi, yaşa göre kız çocuklarının kişisel tercihleri 

puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur (F=5,212; 

p<0.05). Buna göre yaş değişkeninin, kız çocukların kişisel tercihleri cinsiyet rolü 

davranışlarında fark bulunmuştur. Farkın kaynağını bulmak için yapılan tukey testi 

sonucuna göre ise 5-6 yaş grubu kız çocuklarının kişisel tercihlerinde cinsiyet rolü 

davranış puanlarının birbirinden farklı olduğu görülmektedir. 

        3.3. ANNE EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE KIZ ÇOCUKLARININ 

CİNSİYET ROLÜ DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın üçüncü alt amacında anne eğitim düzeyine göre kız çocuklarının 

cinsiyet rolü davranışları farklılık göstermekte midir? Sorusu sorulmaktadır. Bu 

soruya cevap aranırken annelerin eğitim düzeyleri; ilköğretim, ortaöğretim ve 

üniversite olarak üçe ayrılmıştır. Daha sonra annelerin eğitim düzeyine göre kız 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel cinsiyet rolü davranışları 

hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel tercih puanları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 
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        3.3.1. Annenin Eğitim Düzeyine Göre Kız  Çocuklarının Genel Cinsiyet 
Rolü Davranışları 

Araştırmanın üçüncü alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan annenin eğitim 

düzeyine göre kız çocuklarının genel cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 3.3.1 Annenin Eğitim Düzeyine Göre Kız Çocukların Genel Cinsiyet Rolü 
Davranışlarına İlişkin F Testi Sonuçları 

Anne eğitim düzeyi N Χ  Ss F p Anlam 

İlköğretim 112 87,84 13,42 

Ortaöğretim 48 82,62 17,09 

G
en

el
 

Üniversite 106 83,21 18,53 

2,54 ,081 - 

    P>0.05 
    (-) işareti ortalamalar arası farkın anlamlı olmadığını göstermektedir. 

Tablo 3.3.1’de de görüldüğü gibi, anne eğitim düzeyine göre kız çocuklarının 

genel cinsiyet rolü puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (F=2,54; p>0.05). Buna göre anne eğitim düzeyi değişkeninin, kız 

çocukların genel cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı 

söylenebilir.  

3.3.2. Annenin Eğitim Düzeyine Göre Kız  Çocuklarının  Oyuncak 
Tercihleri  

        Araştırmanın üçüncü alt amacı içerisinde ikinci olarak annenin eğitim düzeyine 

göre kız çocuklarının oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışları arasında farklılık 

olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.3.2’de anne eğitim düzeyine göre 

kız çocuklarının oyuncak tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi 

sonuçları verilmektedir. 
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Tablo 3.3.2. Annenin Eğitim Düzeyine Göre Kız Çocuklarının Oyuncak 
Tercihlerine İlişkin F Testi Sonuçları 

Anne eğitim düzeyi N Χ  Ss F p Anlam 

İlköğretim 112 26,06 5,37 

Ortaöğretim 48 24,22 6,61 

O
yu

nc
ak

 T
er

ci
hl

er
i 

Üniversite 106 25,04 7,19 

1,557 ,213 - 

   P>0.05 
   (-) işareti ortalamalar arası farkın anlamlı olmadığını göstermektedir. 
 
 
        Tablo 3.3.2’de de görüldüğü gibi, anne eğitim düzeyine göre kız çocuklarının 

oyuncak tercihleri puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (F=1,557; p>0.05). Buna göre anne eğitim düzeyi değişkeninin, kız 
çocuklarının oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık 
oluşturmadığı söylenebilir. 

3.3.3. Annenin Eğitim Düzeyine Göre Kız Çocuklarının  Etkinlik 
Tercihleri  

Araştırmanın üçüncü alt amacı içerisinde üçüncü olarak annenin eğitim 
düzeyine göre kız çocuklarının etkinlik tercihleri arasında farklılık olup olmadığı 
belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.3.3’de anne eğitim düzeyine göre kız çocukların 
etkinlik tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları 
verilmektedir. 

Tablo 3.3.3. Anne Eğitim Düzeyine Göre Kız Çocuklarının Etkinlik Tercihleri 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin F-Testi Sonuçları 

Anne eğitim 

düzeyi 

 

N Χ  Ss F p Anlam 

İlköğretim 112 39,50 7,72 

Ortaöğretim 48 36,52 9,46 

E
tk

in
lik

 T
er

ci
hl

er
i 

Üniversite 106 35,95 10,45 

4,403 ,013 1-3 

    P<0.05 



40 

 

Tablo 3.3.3’de de görüldüğü gibi, anne eğitim düzeyine göre kız çocuklarının 

etkinlik tercihleri puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmuştur (F=4,403; p<0.05). Buna göre anne eğitim düzeyi değişkeninin, kız 

çocuklarının etkinlik tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında farklılık oluşturduğu 

söylenebilir. Farkın kaynağını bulmak için yapılan tukey testi sonucuna göre ise 

ilköğretim mezunu annelerin kız çocukları ile üniversite mezunu annelerin kız 

çocuklarının etkinlik tercihlerinde cinsiyet rolü davranış puanlarının birbirinden 

farklı olduğu görülmektedir. 

          3.3.4. Anne Eğitim Düzeyine Göre Kız  Çocuklarının Kişisel Tercihleri  

Araştırmanın üçüncü alt amacı içerisinde dördüncü olarak annenin eğitim 

düzeyine göre kız çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.3.4’de anne eğitim düzeyine göre kız çocuklarının 

kişisel tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.3.4. Anne Eğitim Düzeyine Göre Kız Çocuklarının Kişisel Tercihleri 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin F Testi Sonuçları 

Anne eğitim 

düzeyi 

 

N Χ  Ss F p Anlam 

İlköğretim 112 22,28 2,94 

Ortaöğretim 48 21,87 3,02 

K
iş

ise
l  

Te
rc

ih
le

ri
 

Üniversite 106 22,60 3,28 

,941 ,392 - 

   P>0.05 
   (-) işareti ortalamalar arası farkın anlamlı olmadığını göstermektedir. 

Tablo 3.3.4’de de görüldüğü gibi, anne eğitim düzeyine göre kız çocuklarının 

kişisel tercihleri puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (F=,941 p>0.05). Buna göre anne eğitim düzeyi değişkeninin, kız 

çocuklarının kişisel tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık 

oluşturmadığı söylenebilir.  
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3.4. BABA EĞİTİM DÜZEYINE GÖRE KIZ  ÇOCUKLARININ 

CİNSİYET ROLÜ DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın dördüncü alt amacında, baba eğitim düzeyine göre kız 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışları farklılaşmakta mıdır? Sorusuna cevap 

aranmıştır. Bu soruya cevap aranırken babaların eğitim düzeyleri; ilköğretim, 

ortaöğretim ve üniversite olarak üçe ayrılmıştır. Daha sonra babaların eğitim 

düzeyine göre kız çocukların cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel cinsiyet 

rolü davranışları hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel tercih 

puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

3.4.1. Baba Eğitim Düzeyine Göre Kız Çocuklarının Genel Cinsiyet Rolü 
Davranışları 

Araştırmanın dördüncü alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan baba eğitim 

düzeyine göre kız çocuklarının genel cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 3.4.1. Baba Eğitim Düzeyine Göre Okul Öncesi Çocukların Genel 
Cinsiyet Rolü Davranışlarına İlişkin F Testi Sonuçları 

Baba eğitim düzeyi N Χ  Ss F P Anlam 

İlköğretim 57 88,33 17,04 

Ortaöğretim 62 86,37 15,52 

G
en

el
 

Üniversite 147 83,51 16,64 

1,95 ,144 - 

   P>0.05 
   (-) işareti ortalamalar arası farkın anlamlı olmadığını göstermektedir. 

Tablo 3.4.1’de de görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine göre kız çocuklarının 

genel cinsiyet rolü puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (F=1,95; p>0.05). Buna göre baba eğitim düzeyine değişkeninin, kız 

çocuklarının genel cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı 

söylenebilir.  
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  3.4.2. Baba Eğitim Düzeyine Göre Kız Çocukların Oyuncak Tercihleri  

          Araştırmanın dördüncü alt amacı içerisinde ikinci olarak baba eğitim düzeyine 

göre kız çocukların cinsiyet rolü davranışları oyuncak tercihleri arasında farklılık 

olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.4.2’de baba eğitim düzeyine göre 

kız çocukların oyuncak tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi 

sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.4.2. Baba Eğitim Düzeyine Göre Kız Çocuklarının Oyuncak 
Tercihlerine İlişkin F Testi Sonuçları 

Baba eğitim düzeyi N Χ  Ss F P Anlam 

İlköğretim 57 26,57 6,37 

Ortaöğretim 62 25,35 5,97 

O
yu

nc
ak

 T
er

ci
hl

er
i 

Üniversite 147 24,82 6,54 

1,544 ,215 - 

    P>0.05 
   (-) işareti ortalamalar arası farkın anlamlı olmadığını göstermektedir. 

Tablo 3.4.2’de de görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine göre kız çocuklarının 

oyuncak tercihleri puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (F=1,544; p>0.05). Buna göre baba eğitim düzeyi değişkeninin, kız 

çocukların oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık 

oluşturmadığı söylenebilir.  

         3.4.3. Baba Eğitim Düzeyine Göre Kız Çocuklarının  Etkinlik Tercihleri  

        Araştırmanın dördüncü alt amacı içerisinde üçüncü olarak baba eğitim düzeyine 

göre kız çocuklarının cinsiyet rolü davranışları etkinlik tercihleri arasında farklılık 

olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.4.3’de baba eğitim düzeyine göre 

kız çocuklarının etkinlik tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi 

sonuçları verilmektedir. 
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Tablo 3.4.3. Baba Eğitim Düzeyine Göre Kız Çocuklarının Etkinlik Tercihlerine 
İlişkin F Testi Sonuçları 

Baba eğitim düzeyi N Χ  Ss F p Anlam 

İlköğretim 57 39,24 9,64 

Ortaöğretim 62 38,14 9,12 

E
tk

in
lik

 T
er

ci
hl

er
i 

Üniversite 147 36,63 9,24 

1,778 ,171 - 

   P>0.05 
   (-) işareti ortalamalar arası farkın anlamlı olmadığını göstermektedir. 

Tablo 3.4.3’de de görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine göre kız çocuklarının 

etkinlik tercihi puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (F=1,778; p>0.05). Buna göre baba eğitim düzeyi değişkeninin, kız 

çocuklarının etkinlik tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık 

oluşturmadığı söylenebilir.  

         3.4.4. Baba Eğitim Düzeyine Göre Kız Çocuklarının  Kişisel Tercihleri  

        Araştırmanın dördüncü alt amacı içerisinde dördüncü olarak baba eğitim 

düzeyine göre kız çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.4.4’de baba eğitim düzeyine göre kız çocuklarının 

kişisel tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.4.4. Baba Eğitim Düzeyine Göre Kız Çocuklarının Kişisel Tercihleri 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin F-Testi Sonuçları 

Baba eğitim düzeyi N Χ  Ss F p Anlam 

İlköğretim 57 22,50 3,30 

Ortaöğretim 62 22,87 3,39 

K
iş

ise
l T

er
ci

hl
er

i 

Üniversite 147 22,04 2,86 

1,657 ,193 - 

   P>0.05 
   (-) işareti ortalamalar arası farkın anlamlı olmadığını göstermektedir. 
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Tablo 3.4.4’de de görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine göre kız çocuklarının 

kişisel tercih puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (F=1,657; p>0.05). Buna göre baba eğitim düzeyi değişkeninin, kız 

çocuklarının kişisel tercihleri, cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık 

oluşturmadığı söylenebilir.  

3.5. ANNE ÇALIŞIP ÇALIŞMAMA DURUMUNA GÖRE KIZ 

ÇOCUKLARININ CİNSİYET ROLÜ DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın beşinci alt amacında anne çalışıp çalışmama durumuna göre kız 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışları farklılık göstermekte midir? Sorusu 

sorulmaktadır. Bu soruya cevap aranırken anneleri çalışmıyor ve çalışıyor olarak 

ikiye ayrılmıştır. Daha sonra annelerin çalışıp çalışmama durumuna göre kız 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel cinsiyet rolü davranışları 

hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel tercih puanları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

         3.5.1. Annenin Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Kız Çocuklarının  
Genel Cinsiyet Rolü Davranışları 

Araştırmanın beşinci alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan annenin çalışıp 

çalışmama durumuna göre kız çocukların genel cinsiyet rolü davranışları arasında 

fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 3.5.1. Annenin Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Kız Çocuklarının 
Genel Cinsiyet Rolü Davranışlarına İlişkin t Testi Sonuçları 

Annenin 
Çalışıp 
Çalışmamas
ı 

N Χ  ss t P Anlam 

Çalışmıyor 135 88,14 16,76 

G
en

el
 

Çalışıyor 131 82,19 15,80 
2,973 ,003 * 

    P<0.05 
     (*) işareti ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3.5.1 incelendiğinde annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız 

çocuklarının genel cinsiyet rolü davranış puanları görülmektedir. Yapılan t-testi 
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sonucuna göre annenin çalışıp çalışmamasına göre kız çocuklarının genel cinsiyet 

rolü puanları arasında anlamlı fark bulunmaktadır (t=2,973, p<0.05). Diğer bir deyişle 

çalışmayan annelerin kız çocuklarının genel cinsiyet rolü davranış puanları çalışan 

annelerin çocuklarından daha yüksek olduğu söylenebilir. 

         3.5.2. Annenin Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Kız Çocuklarının  
Oyuncak Tercihleri  

         Araştırmanın beşinci alt amacı içerisinde ikinci olarak annenin çalışıp 

çalışmama durumuna göre kız çocuklarının oyuncak tercihleri arasında farklılık olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.5.2’de annenin çalışıp çalışmama 

durumuna göre kız çocuklarının oyuncak tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin t testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.5.2. Anne Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Kız Çocuklarının 
Oyuncak Tercihlerine İlişkin t Testi Sonuçları 

 
Annenin 
Çalışıp 
Çalışmaması 

N Χ  ss t P Anlam 

Çalışmıyor 135 26,38 6,24 

O
yu

nc
ak

 T
er

ci
hl

er
i  

Çalışıyor 131 24,23 6,38 
2,77 ,006 * 

  P<0.05 
  (*) işareti ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3.5.2 incelendiğinde annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız 

çocuklarının oyuncak tercihleri puanları görülmektedir. Yapılan t-testi sonucuna göre 

annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız çocuklarının oyuncak tercihleri 

puanları arasında anlamlı fark bulunmaktadır (t=2,77, p<0.05). Diğer bir deyişle 

çalışmayan annelerin kız çocuklarının oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranış 

puanları çalışan annelerin çocuklarından daha yüksek olduğu söylenebilir. 
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         3.5.3. Annenin Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Kız  Çocuklarının 
Etkinlik Tercihleri  

Araştırmanın beşinci alt amacı içerisinde üçüncü olarak annenin çalışıp 

çalışmama durumuna göre kız çocuklarının etkinlik tercihleri arasında farklılık olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.5.3’de annenin çalışıp çalışmama 

durumuna göre kız çocuklarının etkinlik tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin t testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.5.3. Anne Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Kız Çocuklarının 
Etkinlik Tercihlerine İlişkin t Testi Sonuçları 

Annenin 
Çalışıp 
Çalışmaması 

N Χ  ss t P Anlam 

Çalışmıyor 135 38,88 9,82 

E
tk

in
lik

 T
er

ci
hl

er
i  

Çalışıyor 131 36,16 8,61 
2,40 ,017 * 

  P<0.05 
  (*) işareti ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3.5.3 incelendiğinde annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız 

çocuklarının etkinlik tercihleri puanları görülmektedir. Yapılan t-testi sonucuna göre 

annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız çocuklarının etkinlik tercihleri 

puanları arasında anlamlı fark bulunmaktadır (t=2,40; p<0.05). Diğer bir deyişle 

çalışmayan annelerin kız çocuklarının etkinlik tercihleri cinsiyet rolü davranış 

puanları çalışan annelerin çocuklarından daha yüksek olduğu söylenebilir. 

3.5.4. Annenin Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Kız Çocuklarının 
Kişisel Tercihleri  

Araştırmanın beşinci alt amacı içerisinde dördüncü olarak annenin çalışıp 

çalışmama durumuna göre kız çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.5.4’de annenin çalışıp çalışmama 

durumuna göre kız çocuklarının kişisel tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin t testi sonuçları verilmektedir. 
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Tablo 3.5.4. Anne Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Kız Çocuklarının Kişisel 
Tercihlerine İlişkin t Testi Sonuçları 

Annenin 
Çalışıp 
Çalışmaması 

N Χ  ss t P Anlam 

Çalışmıyor 135 22,86 3,15 

K
iş

ise
l T

er
ci

hl
er

i  

Çalışıyor 131 21,79 2,95 
2,86 ,005 * 

  P<0.05 
   (*) işareti ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermektedir 
 
 

Tablo 3.5.4 incelendiğinde annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız 

çocuklarının kişisel tercihleri puanları görülmektedir. Yapılan t-testi sonucuna göre 

annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız çocuklarının kişisel tercihleri puanları 

arasında anlamlı fark bulunmaktadır (t=2,86; p<0.05). Diğer bir deyişle çalışmayan 

annelerin kız çocuklarının kişisel tercihleri cinsiyet rolü davranış puanları çalışan 

annelerin çocuklarından daha yüksek olduğu söylenebilir. 

3.6. OKULÖNCESİ ÇOCUKLARININ KURUMDA BULUNDUKLARI 
SÜREYE GÖRE KIZ ÇOCUKLARININ CİNSİYET ROLÜ 
DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın altıncı alt amacında kız çocuklarının kurumda bulundukları 

süreye göre cinsiyet rolü davranışları farklılık göstermekte midir? Sorusu 

sorulmaktadır. Bu soruya cevap aranırken çocukların bulundukları süre; birinci yılı, 

ikinci yılı olarak ikiye ayrılmıştır. Daha sonra kurumda bulunma sürelerine göre kız 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel cinsiyet rolü davranışları 

hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel tercih puanları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

3.6.1. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Göre Kız 

Çocukların Genel Cinsiyet Rolü Davranışları 

Araştırmanın altıncı alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan kurumda bulunma 

sürelerine göre kız çocuklarının genel cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 3.6.1. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Göre Kız 
Çocukların Genel Cinsiyet Rolü Davranışlarına İlişkin t Testi 
Sonuçları 

Kurumda 
Bulundukları Süre N Χ  Ss t p Anlam 

1.Yılı 217 85,66 16,72 

G
en

el
 

2.Yılı 49 83,22 15,69 
,932 ,352 - 

    P>0.05  
    (-) işareti ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 

Tablo 3.6.1’de de görüldüğü gibi, kurumda bulundukları süreye göre kız 

çocuklarının puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (t=,932; P>0.05). Buna göre kurumda bulundukları süre değişkeninin, 

kız çocuklarının genel cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı 

söylenebilir.  

3.6.2. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Göre Kız  

Çocukların Oyuncak Tercihleri  

        Araştırmanın altıncı alt amacı içerisinde ikinci olarak yer alan kız çocuklarının 

kurumda bulundukları süreye göre oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışları 

arasında fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 3.6.2. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Göre Kız 
Çocuklarının Oyuncak Tercihlerine İlişkin t Testi Sonuçları 

Kurumda 
Bulundukları Süre N Χ  Ss t p Anlam 

1.Yılı 217 25,41 6,43 

O
yu

nc
ak

 T
er

ci
hl

er
i  

2.Yılı 49 24,91 6,24 
,495 ,621 - 

P>0.05    
(-) işareti ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 

Tablo 3.6.2’de de görüldüğü gibi, kurumda bulundukları süreye göre kız 

çocukların puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (t=,495; p>0.05). Buna göre kurumda bulundukları süre değişkeninin, 
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kız çocuklarının oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık 

oluşturmadığı söylenebilir.  

3.6.3. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Göre Kız 

Çocuklarının Etkinlik Tercihleri  

Araştırmanın altıncı alt amacı içerisinde üçüncü olarak yer alan kız 

çocuklarının kurumda bulundukları süreye göre etkinlik tercihleri cinsiyet rolü 

davranışları arasında fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 3.6.3. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Göre Kız 
Çocuklarının Etkinlik Tercihlerine İlişkin t Testi Sonuçları 

Kurumda 
Bulundukları Süre N Χ  Ss t p Anlam 

1.Yılı 217 37,72 9,51 

E
tk

in
lik

 T
er

ci
hl

er
i  

2.Yılı 49 36,75 8,48 
,659 ,511 - 

 
P>0.05 
(-) işareti ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 

Tablo 3.6.3’de de görüldüğü gibi, kurumda bulunduğu süreye göre kız 

çocukların puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (t=,659; p>0.05). Buna göre kurumda bulunma süre değişkeninin, kız 

çocuklarının etkinlik tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık 

oluşturmadığı söylenebilir.  

3.6.4. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Göre Kız 
Çocuklarının  Kişisel Tercihleri  

Araştırmanın altıncı alt amacı içerisinde dördüncü olarak yer alan kız 

çocuklarının kurumda bulundukları süreye göre kişisel tercihleri cinsiyet rolü 

davranışları arasında fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 3.6.4. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Göre Kız 
Çocuklarının Kişisel Tercihlerine İlişkin t Testi Sonuçları 

Kurumda 
Bulundukları Süre N Χ  Ss t p Anlam 

1.Yılı 217 22,51 3,13 

K
iş

ise
l T

er
ci

hl
er

i  

2.Yılı 49 21,55 2,85 
1,98 ,965 - 

  
P>0.05 
(-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 
 
Tablo 3.6.4’de de görüldüğü gibi, kurumda bulundukları süreye göre kız çocuklarının 

puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=1,98; 

p>0.05). Buna göre kurumda bulundukları süre değişkeninin, kız çocuklarının kişisel 

tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. 

3.7. YAŞA GÖRE ERKEK ÇOCUKLARINN CiNSiYET ROLÜ 

DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın yedinci alt amacında yaşa göre erkek çocukların cinsiyet rolü 

davranışları farklılık göstermekte midir? Sorusu sorulmaktadır. Bu soruya cevap 

aranırken çocukların yaşları; beş yaş ve altı yaş olarak ikiye ayrılmıştır. Daha sonra 

yaşa göre erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel cinsiyet 

rolü davranışları hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel tercih 

puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

3.7.1. Yaşa Göre Erkek Çocuklarının Genel Cinsiyet Rolü Davranışları 

Araştırmanın yedinci alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan yaşa göre erkek 

çocuklarının genel cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 3.7.1. Yaşa Göre Erkek Çocuklarının Genel Cinsiyet Rolü Davranışlarına 
İlişkin t Testi Sonuçları 

Yaş N Χ  Ss t p Anlam 

5 29 68,03 26,91 

G
en

el
 

6 231 70,75 25,06 
-,546 ,586 - 

    P>0.05 
    (-) işareti ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 

Tablo 3.7.1’de de görüldüğü gibi, yaşa göre erkek çocuklarının puan 

ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=-,546; 

p>0.05). Buna göre cinsiyet değişkeninin, erkek çocukların genel cinsiyet rolü 

davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir.  

3.7.2. Yaşa Göre Erkek Çocuklarının Oyuncak Tercihleri   
 

         Araştırmanın yedinci alt amacı içerisinde ikinci olarak yaşa göre erkek 

çocuklarının oyuncak tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.7.2’de yaşa göre erkek çocuklarının oyuncak tercihleri 

puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.7.2. Yaşa Göre Erkek Çocuklarının Oyuncak Tercihlerine İlişkin t Testi 
Sonuçları 

Yaş N Χ  Ss t p Anlam 

5 29 19,93 9,79 

O
yu

nc
ak

  T
er

ci
hl

er
i 

6 231 20,94 9,88 
-,521 ,603 - 

    P>0.05 
    (-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 

Tablo 3.7.2’de de görüldüğü gibi, yaşa göre puan ortalamaları arasında = 0.05 

düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=-,521; p>0.05). Buna göre yaş 

değişkeninin, erkek çocuklarının oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında 

önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir.  
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3.7.3. Yaşa Göre Erkek Çocuklarının Etkinlik Tercihleri  
Araştırmanın yedinci alt amacı içerisinde üçüncü olarak yaşa göre erkek 

çocuklarının etkinlik tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.7.3’de yaşa göre erkek çocuklarının etkinlik tercihleri 

puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.7.3. Yaşa Göre Erkek Çocuklarının Etkinlik Tercihlerine İlişkin t Testi 
Sonuçları 

Yaş N Χ  Ss t p Anlam 

5 29 31,82 13,96 

E
tk

in
lik

   
Te

rc
ih

le
ri

 

6 231 33,75 12,61 
-,767 ,444 - 

    P>0.05 
    (-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 

Tablo 3.7.3’de de görüldüğü gibi, yaşa göre puan ortalamaları arasında = 0.05 

düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=-,767; p>0.05). Buna göre yaş 

değişkeninin, erkek çocuklarının oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında 

önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir.  

3.7.4. Yaşa Göre Erkek Çocuklarının  Kişisel Tercihleri 

         Araştırmanın yedinci alt amacı içerisinde dördüncü olarak yaşa göre erkek 

çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.7.4’de yaşa göre erkek çocuklarının kişisel tercihleri 

puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.7.4. Yaşa Göre Erkek Çocuklarının Kişisel Tercihlerine İlişkin t Testi 
Sonuçları 

Yaş N Χ  Ss t p Anlam 

5 29 16,27 4,97 

K
iş

ise
l  

Te
rc

ih
le

ri
 

6 231 16,05 4,39 
,255 ,799 - 

    P>0.05 
    (-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 
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        Tablo 3.7.4’de de görüldüğü gibi, yaşa göre puan ortalamaları arasında = 0.05 

düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=,255; p>0.05). Buna göre yaş 

değişkeninin, erkek çocuklarının kişisel tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında 

önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir.  

        3.8. ANNE EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE ERKEK ÇOCUKLARININ 

CİNSİYET ROLÜ DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın sekizinci alt amacında anne eğitim düzeyine göre erkek 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışları farklılık göstermekte midir? Sorusu 

sorulmaktadır. Bu soruya cevap aranırken annelerin eğitim düzeyleri; ilköğretim, 

ortaöğretim ve üniversite olarak üçe ayrılmıştır. Daha sonra annelerin eğitim 

düzeyine göre erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel 

cinsiyet rolü davranışları hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel 

tercih puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

         3.8.1. Annenin Eğitim Düzeyine Göre Erkek Çocuklarının Genel Cinsiyet 
Rolü Davranışları 

Araştırmanın sekizinci alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan annenin eğitim 

düzeyine göre erkek çocuklarının genel cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 3.8.1. Annenin Eğitim Düzeyine Göre Erkek Çocukların Genel Cinsiyet 
Rolü Davranışlarına İlişkin F Testi Sonuçları 

Anne eğitim düzeyi N Χ  Ss F p Anlam 

İlköğretim 115 68,17 25,14 

Ortaöğretim 61 70,31 22,58 

G
en

el
 

Üniversite 84 73,66 27,07 

1,15 ,318 - 

    P>0.05 
    (-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 
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Tablo 3.8.1’de de görüldüğü gibi, anne eğitim düzeyine göre puan ortalamaları 

arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (F=1,15; p>0.05). Buna 

göre anne eğitim düzeyi değişkeninin, erkek çocuklarının genel cinsiyet rolü 

davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir.  

         3.8.2. Annenin Eğitim Düzeyine Göre Erkek  Çocuklarının  Oyuncak 
Tercihleri  

        Araştırmanın sekizinci alt amacı içerisinde ikinci olarak annenin eğitim 

düzeyine göre erkek çocuklarının oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışları 

arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.8.2’de annenin 

eğitim düzeyine göre erkek çocuklarının oyuncak tercihleri puanlarının 

karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.8.2. Annenin Eğitim Düzeyine Göre Erkek Çocuklarının Oyuncak 
Tercihlerine İlişkin F Testi Sonuçları 

Anne eğitim düzeyi N Χ  Ss F p Anlam 

İlköğretim 115 20,05 10,19 

Ortaöğretim 61 20,55 8,54 

O
yu

nc
ak

 T
er

ci
hl

er
i 

Üniversite 84 22,09 10,26 

1,07 ,343 - 

    P>0.05 
   (-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 
 
     

         Tablo 3.8.2’de de görüldüğü gibi, anne eğitim düzeyine göre puan ortalamaları 

arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (F=1,07; p>0.05). Buna 

göre anne eğitim durumu değişkeninin, erkek çocuklarının oyuncak tercihleri 

cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. 

          3.8.3. Annenin Eğitim Düzeyine Göre Erkek Çocuklarının  Etkinlik 
Tercihleri  

Araştırmanın sekizinci alt amacı içerisinde üçüncü olarak annenin eğitim 

düzeyine göre erkek çocuklarının etkinlik tercihleri arasında farklılık olup olmadığı 
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belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.8.3’de anne eğitim düzeyine göre erkek 

çocuklarının etkinlik tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları 

verilmektedir. 

Tablo 3.8.3. Anne Eğitim Düzeyine Göre Erkek Çocuklarının Etkinlik 
Tercihleri Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin F-Testi Sonuçları 

Anne eğitim 

düzeyi 

 

N Χ  Ss F p Anlam 

İlköğretim 115 32,69 12,72 

Ortaöğretim 61 33,39 11,72 

E
tk

in
lik

 T
er

ci
hl

er
i 

Üniversite 84 34,80 13,54 

,670 ,513 - 

   P>0.05 
   (-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 
 
 

Tablo 3.8.3’de de görüldüğü gibi, anne eğitim düzeyine göre puan ortalamaları 

arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (F=,670; p>0.05). Buna 

göre anne eğitim durumu değişkeninin, erkek çocuklarının etkinlik tercihleri cinsiyet 

rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir.  

          3.8.4. Anne Eğitim Düzeyine Göre Erkek  Çocuklarının Kişisel Tercihleri  

Araştırmanın sekizinci alt amacı içerisinde dördüncü olarak annenin eğitim 

durumuna göre erkek çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.8.4’de anne eğitim düzeyine göre erkek 

çocuklarının kişisel tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları 

verilmektedir. 
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Tablo 3.8.4. Anne Eğitim Düzeyine Göre Erkek Çocuklarının Kişisel Tercihleri 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin F Testi Sonuçları 

Anne eğitim 

düzeyi 

 

N Χ  Ss F p Anlam 

İlköğretim 115 15,42 4,65 

Ortaöğretim 61 16,36 3,53 

K
iş

ise
l  

Te
rc

ih
le

ri
 

Üniversite 84 16,76 4,68 

2,36 ,096 - 

    P>0.05 
    (-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 
 

Tablo 3.8.4’de de görüldüğü gibi, anne eğitim düzeyine göre kişisel tercihleri 

puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(F=2,36; p>0.05). Buna göre anne eğitim düzeyi değişkeninin, erkek çocuklarının 
kişisel tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı 
söylenebilir.  

3.9. BABA EĞİTİM DÜZEYINE GÖRE ERKEK ÇOCUKLARININ 
CİNSİYET ROLÜ DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın dokuzuncu alt amacında, baba eğitim düzeyine göre erkek 
çocuklarının cinsiyet rolü davranışları farklılaşmakta mıdır? Sorusuna cevap 
aranmıştır. Bu soruya cevap aranırken babaların eğitim düzeyleri; ilköğretim, 
ortaöğretim ve üniversite olarak üçe ayrılmıştır. Daha sonra babaların eğitim 
düzeyine göre erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel 
cinsiyet rolü davranışları hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel 
tercih puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

3.9.1. Baba Eğitim Düzeyine Göre Erkek  Çocuklarının Genel Cinsiyet 

Rolü Davranışları 

Araştırmanın dokuzuncu alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan baba eğitim 

düzeyine göre erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 3.9.1. Baba Eğitim Düzeyine Göre Okul Öncesi Çocukların Genel 
Cinsiyet Rolü Davranışlarına İlişkin F Testi Sonuçları 

Baba eğitim düzeyi N Χ  Ss F P Anlam 

İlköğretim 105 73,80 26,32 

Ortaöğretim 65 72,93 24,18 

G
en

el
 

Üniversite 90 64,74 23,92 

1,15 3,18 - 

    P>0.05 
    (-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 

Tablo 3.9.1’de de görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine göre puan ortalamaları 

arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (F=;1,15 p>0.05). Buna 

göre baba eğitim düzeyine göre, erkek çocukların genel cinsiyet rolü davranışlarında 

önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir.  

3.9.2. Baba Eğitim Düzeyine Göre Erkek Çocuklarının Oyuncak 
Tercihleri  

        Araştırmanın dokuzuncu alt amacı içerisinde ikinci olarak baba eğitim düzeyine 

göre erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranışları oyuncak tercihleri arasında farklılık 

olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.9.2’de baba eğitim düzeyine göre 

erkek çocuklarının oyuncak tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi 

sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.9.2. Baba Eğitim Düzeyine Göre Erkek Çocuklarının Oyuncak 
Tercihlerine İlişkin F Testi Sonuçları 

Baba eğitim düzeyi N Χ  Ss F P Anlam 

İlköğretim 105 21,94 10,38 

Ortaöğretim 65 22,07 9,46 

O
yu

nc
ak

 T
er

ci
hl

er
i 

Üniversite 90 18,63 9,22 

1,07 ,343 - 

    P>0.05 
    (-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 
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Tablo 3.9.2’de de görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine göre puan ortalamaları 

arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (F=1,07; p>0.05). Buna 

göre baba eğitim düzeyi değişkeninin, erkek çocuklarının oyuncak tercihleri cinsiyet 

rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir.  

         3.9.3. Baba Eğitim Düzeyine Göre Erkek Çocuklarının  Etkinlik Tercihleri  

        Araştırmanın dokuzuncu alt amacı içerisinde üçüncü olarak baba eğitim 

düzeyine göre erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranışları etkinlik tercihleri 

arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.9.3’de baba 

eğitim düzeyine göre erkek çocuklarının etkinlik tercihleri puanlarının 

karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.9.3. Baba Eğitim Düzeyine Göre Erkek Çocuklarının Etkinlik 
Tercihlerine İlişkin F Testi Sonuçları 

Baba eğitim düzeyi N Χ  Ss F p Anlam 

İlköğretim 105 35,18 12,97 

Ortaöğretim 65 34,61 12,28 

E
tk

in
lik

 T
er

ci
hl

er
i 

Üniversite 90 30,85 12,53 

,670 ,513 - 

    P>0.05 
   (-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 

Tablo 3.9.3’de de görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine göre etkinlik tercihi 

puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(F=,670; p>0.05). Buna göre baba eğitim düzeyi değişkeninin, erkek çocuklarının 

etkinlik tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı 

söylenebilir.  

         3.9.4. Baba Eğitim Düzeyine Göre Erkek Çocuklarının  Kişisel Tercihleri  

        Araştırmanın dokuzuncu alt amacı içerisinde dördüncü olarak baba eğitim 

düzeyine göre erkek çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.9.4’de baba eğitim düzeyine göre erkek 
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çocuklarının kişisel tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları 

verilmektedir. 

Tablo 3.9.4. Baba Eğitim Düzeyine Göre Erkek Çocuklarının Kişisel Tercihleri 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin F-Testi Sonuçları 

Baba eğitim düzeyi N Χ  Ss F p Anlam 

İlköğretim 105 16,67 4,53 

Ortaöğretim 65 16,24 4,74 

K
iş

ise
l T

er
ci

hl
er

i 

Üniversite 90 15,25 4,06 

2,36 ,096 - 

   P>0.05 
    (-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 

Tablo 3.9.4’de de görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine göre kişisel tercih puan 

ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (F=2,36; 

p>0.05). Buna göre baba eğitim düzeyi değişkeninin, erkek çocukların kişisel 

tercihleri, cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı 

söylenebilir.  

3.10. ANNE ÇALIŞIP ÇALIŞMAMA DURUMUNA GÖRE ERKEK 

ÇOCUKLARININ CİNSİYET ROLÜ DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın onuncu alt amacında anne çalışıp çalışmama durumuna göre 

erkek çocukların cinsiyet rolü davranışları farklılık göstermekte midir? Sorusu 

sorulmaktadır. Bu soruya cevap aranırken anneleri çalışmıyor ve çalışıyor olarak 

ikiye ayrılmıştır. Daha sonra annelerin çalışıp çalışmama durumuna göre erkek 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel cinsiyet rolü davranışları 

hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel tercih puanları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 
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         3.10.1. Annenin Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Erkek Çocuklarının  
Genel Cinsiyet Rolü Davranışları 

Araştırmanın beşinci alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan annenin çalışıp 

çalışmama durumuna göre erkek çocuklarının genel cinsiyet rolü davranışları 

arasında fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 3.10.1. Annenin Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Erkek Çocuklarının 
Genel Cinsiyet Rolü Davranışlarına İlişkin t Testi Sonuçları 

Annenin 
Çalışıp 
Çalışmamas
ı 

N Χ  ss t P Anlam 

Çalışmıyor 206 70,81 25,25 

G
en

el
 

Çalışıyor 54 69,07 25,36 
,449 ,654 * 

   P<0.05 
    (*) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermektedir 

    Tablo 3.10.1 incelendiğinde annenin çalışıp çalışmama durumuna göre erkek 

çocuklarının genel cinsiyet rolü davranış puanları görülmektedir. Yapılan t-testi 

sonucuna göre annenin çalışıp çalışmamasına göre erkek çocuklarının genel puanları 

arasında anlamlı fark bulunmaktadır (t=,449, p<0.05). Diğer bir deyişle annesi 

çalışmayan ve çalışan erkek çocuklarının genel puanları arasında fark olduğu yani 

annenin çalışıp çalışmama değişkeninin erkek çocukların bu boyutla ilgili genel 

puanlarını etkilediği söylenebilir. 

         3.10.2. Annenin Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Erkek  Çocuklarının  
Oyuncak Tercihleri  

         Araştırmanın onuncu alt amacı içerisinde ikinci olarak annenin çalışıp 

çalışmama durumuna göre erkek çocuklarının oyuncak tercihleri arasında farklılık 

olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.10.2’de annenin çalışıp çalışmama 

durumuna göre erkek çocuklarının oyuncak tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin t testi sonuçları verilmektedir. 
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Tablo 3.10.2. Anne Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Erkek Çocuklarının 
Oyuncak Tercihlerine İlişkin t Testi Sonuçları 

Annenin 
Çalışıp 
Çalışmaması 

N Χ  ss t P Anlam 

Çalışmıyor 206 20,96 9,92 

O
yu

nc
ak

 T
er

ci
hl

er
i  

Çalışıyor 54 20,31 9,70 
,431 ,667 - 

   P>0.05 
    (-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 
 
Tablo 3.10.2 incelendiğinde annenin çalışıp çalışmama durumuna göre erkek 

çocukların oyuncak tercihleri puanları görülmektedir. Yapılan t-testi sonucuna göre 

annenin çalışıp çalışmama durumuna göre erkek çocuklarının oyuncak tercihleri 

puanları arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (t=,431, p>0.05).  

         3.10.3. Annenin Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Erkek  Çocuklarının 
Etkinlik Tercihleri  

Araştırmanın onuncu alt amacı içerisinde üçüncü olarak annenin çalışıp 

çalışmama durumuna göre erkek çocuklarının etkinlik tercihleri arasında farklılık 

olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.10.3’de annenin çalışıp çalışmama 

durumuna göre erkek çocuklarının etkinlik tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin t testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.10.3. Anne Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Erkek Çocuklarının 
Etkinlik Tercihlerine İlişkin t Testi Sonuçları 

Annenin 
Çalışıp 
Çalışmaması 

N Χ  ss t P Anlam 

Çalışmıyor 206 33,79 12,68 

E
tk

in
lik

 T
er

ci
hl

er
i  

Çalışıyor 54 32,57 13,11 
,626 ,532 - 

  P>0.05 
  (-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 
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Tablo 3.10.3 incelendiğinde annenin çalışıp çalışmama durumuna göre okul öncesi 

çocukların etkinlik tercihleri puanları görülmektedir. Yapılan t-testi sonucuna göre 

annenin çalışıp çalışmama durumuna göre erkek çocuklarının etkinlik tercihleri 

puanları arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (t=,626; p>0.05).  

3.10.4. Annenin Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Erkek  Çocuklarının 
Kişisel Tercihleri  

Araştırmanın onuncu alt amacı içerisinde dördüncü olarak annenin çalışıp 

çalışmama durumuna göre erkek çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.10.4’de annenin çalışıp çalışmama 

durumuna göre erkek çocuklarının kişisel tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin t testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.10.4. Anne Çalışıp Çalışmama Durumuna Göre Erkek Çocuklarının 
Kişisel Tercihlerine İlişkin t Testi Sonuçları 

Annenin 
Çalışıp 
Çalışmaması 

N Χ  ss t P Anlam 

Çalışmıyor 206 16,04 4,38 

K
iş

ise
l T

er
ci

hl
er

i  

Çalışıyor 54 16,18 4,76 
-,200 ,841 - 

  P>0.05 
  (-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 

      Tablo 3.10.4’de de görüldüğü gibi, annenin çalışıp çalışmama durumuna göre 

puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=-

,200; p>0.05). Buna göre anne çalışıp çalışmama durumu değişkeninin, erkek 

çocuklarının kişisel tercihleri, cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık 

oluşturmadığı söylenebilir.  

3.11. OKULÖNCESI ÇOCUKLARININ KURUMDA BULUNDUKLARI 

SÜREYE GÖRE ERKEK ÇOCUKLARININ  CİNSİYET ROLÜ 

DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın onbirinci alt amacında okulöncesi erkek çocuklarının kurumda 

bulundukları süreye göre cinsiyet rolü davranışları farklılık göstermekte midir? 
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Sorusu sorulmaktadır. Bu soruya cevap aranırken çocukların bulundukları süre; 

birinci yılı, ikinci yılı olarak ikiye ayrılmıştır. Daha sonra kurumda bulunma 

sürelerine göre erkek çocukların cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel cinsiyet 

rolü davranışları hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel tercih 

puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

3.11.1. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Göre 

Okul Öncesi Çocukların Genel Cinsiyet Rolü Davranışları 

Araştırmanın onbirinci alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan kurumda 

bulunma sürelerine göre erkek çocukların cinsiyet rolü davranışları arasında fark 

olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 3.11.1. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Göre 
Erkek Çocukların Genel Cinsiyet Rolü Davranışlarına İlişkin t 
Testi Sonuçları 

Kurumda 
Bulundukları Süre N Χ  Ss t p Anlam 

1.Yılı 232 70,12 25,37 

G
en

el
 

2.Yılı 29 73,03 24,44 
1,18 ,309 - 

   P>0.05 
   (-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 
 

Tablo 3.11.1’de de görüldüğü gibi, kurumda bulundukları süreye göre puan 

ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=1,18 

p>0.05). Buna göre kurumda bulundukları süre değişkeninin, erkek çocuklarının 

genel cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir.  

3.11.2. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Göre 

Erkek Çocukların Oyuncak Tercihleri  

        Araştırmanın onbirinci alt amacı içerisinde ikinci olarak yer alan okulöncesi 

çocuklarının kurumda bulundukları süreye göre erkek çocuklarının oyuncak tercihleri 

cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 3.11.2. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Erkek 
Çocukların Oyuncak Tercihlerine İlişkin t Testi Sonuçları 

Kurumda 
Bulundukları Süre N Χ  Ss t p Anlam 

1.Yılı 232 20,65 10,00 

O
yu

nc
ak

 T
er

ci
hl

er
i  

2.Yılı 29 22,20 8,707 
1,27 ,283 - 

 
P>0.05 
(-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 

Tablo 3.11.2’de de görüldüğü gibi, kurumda bulundukları süreye göre puan 

ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=1,27; 

p>0.05). Buna göre kurumda bulundukları süre değişkeninin, erkek çocuklarının 

oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı 

söylenebilir.  

3.11.3. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Göre 

Erkek Çocukların Etkinlik Tercihleri  

Araştırmanın onbirinci alt amacı içerisinde üçüncü olarak yer alan okulöncesi 

çocuklarının kurumda bulundukları süreye göre erkek çocukların etkinlik tercihleri 

cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 3.11.3. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Göre 
Erkek Çocukların Etkinlik Tercihlerine İlişkin t Testi Sonuçları 

 

P>0.05 
(-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 
 

Tablo 3.11.3’de de görüldüğü gibi, kurumda bulunduğu süreye göre puan 

ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=1,279; 

Kurumda 
Bulundukları Süre N Χ  Ss t p Anlam 

1.Yılı 232 33,32 12,69 

E
tk

in
lik

 T
er

ci
hl

er
i  

2.Yılı 29 35,55 13,18 
1,279 ,280 - 
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p>0.05). Buna göre kurumda bulunma süre değişkeninin, erkek çocuklarının etkinlik 

tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir.  

3.11.4. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Göre 
Okul Öncesi Çocukların Kişisel Tercihleri  

Araştırmanın onbirinci alt amacı içerisinde dördüncü olarak yer alan okulöncesi 

çocuklarının kurumda bulundukları süreye göre erkek çocuklarının kişisel tercihleri 

cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 3.11.4. Okulöncesi Çocuklarının Kurumda Bulundukları Süreye Göre 
Erkek Çocukların Kişisel Tercihlerine İlişkin t Testi Sonuçları 

Kurumda 
Bulundukları Süre N Χ  Ss t p Anlam 

1.Yılı 232 16,16 4,44 

K
iş

ise
l T

er
ci

hl
er

i  

2.Yılı 29 15,27 4,45 
1,268 ,283 - 

 
P>0.05 
(-) işareti görüşler arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir 
 
 

Tablo 3.11.4’de de görüldüğü gibi, kurumda bulundukları süreye göre puan 

ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=1,268; 

p>0.05). Buna göre kurumda bulundukları süre değişkeninin, erkek çocukların kişisel 

tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TARTIŞMA VE YORUM 

         Bu bölümde; araştırmanın amaç ve alt amaçları doğrultusunda, okul öncesi 

etkinlik envanteri ile okulöncesi kız ve erkek çocukların cinsiyet rolleri genel 

cinsiyet rolleri, oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri, kişisel tercihleri puanları 

literatür ışığında tartışılmıştır.  

4.1. CİNSİYETE GÖRE OKULÖNCESİ ÇOCUKLARIN CİNSİYET 
ROLÜ DAVRANIŞLARI  

 

Araştırmanın birinci alt amacı içerisinde, ilk olarak yer alan cinsiyete göre okul 

öncesi çocukların cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Okulöncesi Etkinlik Envanteri’nde bu davranışları ölçmeye yönelik 24 

madde bulunmaktadır.  

Tablo 3.1.1’de görüldüğü gibi, kız ve erkek çocukların genel cinsiyet rolü 

davranış puan ortalamaları, oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri, kişisel tercihleri 

puan ortalamaları arasında fark bulunmaktadır. Genel cinsiyet rolü puan ortalamaları, 

Kız ( Χ =85,21) ve erkek çocukların ( Χ =70,45) puan ortalamalarına yapılan t testi 

analizinde de anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t=7,95; p<0,05). Tablo 3.1.2’de 

görüldüğü gibi, kız ve erkek okul öncesi çocukların oyuncak tercihi puanlarının 

karşılaştırılmasıyla ilgili sonuçlar yer almaktadır. Bu sonuçlara göre kız çocukların 

oyuncak tercihleri puan ortalamaları ( Χ =25,32) ile erkek çocukların oyuncak 

tercihleri puanlarının ( Χ =20,83) karşılaştırılması için yapılan t testi sonucuna göre 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır (t=6,21; p<0,05). 

Tablo 3.1.3 incelendiğinde cinsiyete göre okul öncesi çocukların etkinlik tercihleri 

puanları görülmektedir. Yapılan t-testi sonucuna göre cinsiyete göre okul öncesi 

etkinlik tercihleri puanları arasında anlamlı fark bulunmaktadır (t=4,09, p<0,05). 

Tablo 3.1.4 incelendiğinde cinsiyete göre okul öncesi çocukların kişisel tercihlerinin, 

kız çocukların ( Χ =22,33) ile erkek çocukların ( Χ =16,06) puanlarının farklılaştığı 

görülmektedir. Yapılan t-testi sonucuna göre çocukların cinsiyetine göre kişisel 

tercihlerinin puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark olduğu görülmektedir 
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(t=18,80, p<0,05). Buna göre cinsiyetin okul öncesi çocukların cinsiyet rolü 

davranışlarının cinsiyete göre farklılaştığı söylenebilir. Diğer bir deyişle kız 

çocuklarının bu ölçekten elde ettikleri puan ortalamalarının erkek çocuklarına göre 

yüksek olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalara incelendiğinde 

farklı sonuçlara ulaşıldığı gözlenmektedir. Örneğin, Artan (1987), Alkan (1992), 

Özen (1992)  Erdoğan (1999) ve Seçer(2002) yaptıkları çalışmada okulöncesi 

çocukların cinsel kimlik kazanımlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı bulgusunu 

elde etmiştir. Araştırmadan elde edilen bu sonucun alanda yapılan diğer araştırma 

sonuçları ile örtüşmediği görülmektedir. Bunun nedeni olarak kültürel faktörlerin 

cinsiyet rolü davranışının kazanımında etkili olabileceği düşünülmektedir. Diğer bir 

deyişle kız ve erkek çocuklarının cinsiyet rolü kazanımlarında kültürel faktörlere 

baktığımızda kız çocuklarının cinsiyetine uygun davranış göstermelerinin erkek 

çocuklarına nazaran daha erken dönemde desteklendikleri düşünülmektedir. Bütün 

bunların yanında ilk öğretmenleri olan ve büyük çoğunluğunun bayanlardan oluştuğu 

anaokulu öğretmenlerinin yeri inkâr edilemez. Sağlıklı bir model oluşturan anaokulu 

öğretmeninin kız çocuklarının cinsiyet rolünü pekiştirdiği düşünülmektedir. 

4.2. YAŞA GÖRE OKULÖNCESİ KIZ ÇOCUKLARIN CİNSİYET 

ROLÜ DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın ikinci alt amacında yaşa göre okul öncesi kız çocukların cinsiyet 

rolü davranışları farklılık göstermekte midir? Sorusu sorulmaktadır. Bu soruya cevap 

aranırken çocukların yaşları; dört yaş, beş yaş ve altı yaş olarak üçe ayrılmıştır. Daha 

sonra yaşa göre okul öncesi kız çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem 

genel cinsiyet rolü davranışları hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve 

kişisel tercih puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmanın ikinci alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan yaşa göre kız 

çocukların cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.2.1’de de görüldüğü gibi, yaşa göre kız Çocuklarının Genel 

Cinsiyet Rolü Davranışlarına ait puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir fark bulunmuştur. (F=3,815; p<0.05). Farklılığının kaynağını belirlemek 
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amacıyla yapılan tukey testi sonucuna göre 5-6 yaş grubu kız çocuklarının genel 

cinsiyet rolü davranış puanlarının birbirinden farklı olduğu görülmektedir.  

Araştırmanın ikinci alt amacı içerisinde ikinci olarak yaşa göre kız 

çocuklarının oyuncak tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.2.2’de yaşa göre kız çocuklarının oyuncak tercihleri puanlarının 

karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. Tablo 3.2.2’de de 

görüldüğü gibi, yaşa göre kız çocuklarının oyuncak tercihleri puan ortalamaları 

arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (F=1,284; p>0.05). Buna 

göre yaş değişkeninin, kız çocukların oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında 

önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir 

Araştırmanın ikinci alt amacı içerisinde üçüncü olarak yaşa göre kız 

çocuklarının etkinlik tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.2.3’de yaşa göre kız çocuklarının etkinlik tercihleri puanlarının 

karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. Tablo 3.2.3’de de 

görüldüğü gibi, yaşa göre puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

fark bulunmuştur. (F=3,894; p<0.05). Buna göre yaş değişkeninin, kız çocuklarının 

etkinlik tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturduğu 

söylenebilir. Farkın kaynağını bulmak için yapılan tukey testi sonucuna göre ise 5-6 

yaş grubu kız çocuklarının etkinlik tercihlerinde cinsiyet rolü davranış puanlarının 

birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Araştırmanın ikinci alt amacı içerisinde 

dördüncü olarak yaşa göre kız çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.2.4’de yaşa göre kız çocukların kişisel 

tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. Tablo 

3.2.4’de de görüldüğü gibi, yaşa göre puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir fark bulunmuştur (F=5,212; p<0.05). Buna göre yaş değişkeninin, kız 

çocuklarının kişisel tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında fark bulunmuştur. Farkın 

kaynağını bulmak için yapılan tukey testi sonucuna göre ise 5-6 yaş grubu kız 

çocuklarının etkinlik tercihlerinde cinsiyet rolü davranış puanlarının birbirinden 

farklı olduğu görülmektedir.  
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Bu konuda yapılan çalışmaları incelediğimizde çeşitli sonuçlar görülmektedir. 

Örneğin, Waldman (1984)’de yaptığı çalışmasında büyük çocukların küçük 

çocuklara göre cinsel kimlik kazanmada en önemli faktör olduğu bulmuştur (Akt: 

Erdoğan,1999). Alkan(1992)’de özel ve kurum anaokuluna devam eden beş ve altı 

yaş grubu çocukların cinsel kimlik kazanmaların incelediği çalışmasında yaşlar 

arasında anlamlı fark bulmuştur. Yine Özen(1992) de annenin çalışma durumu ve 

ebeveynin benimsediği cinsiyet rolü değişkenlerinin çocuğun cinsiyet özelliklerine 

ilişkin kalıp yargılarının gelişimi üzerindeki rollerini incelediği çalışmasında 

çocukların sahip olduğu cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargılarda yaşa bağlı 

farklılaşma olduğunu bulmuştur. Ersoy (1993) de kurum anaokuluna devam eden beş 

ve altı yaş grubu çocuklarının cinsel kimlik kazanmalarını incelediği çalışmada da 

yaşın cinsel kimlik kazanmada en önemli faktör olduğunu bulmuştur. Seçer(2002)’ 

de yaptığı çalışmasında yaşlara göre çocukların cinsel kimlik algısı puan ortalamaları 

arasında farklılık olduğu bulunmuştur. 

4.3. ANNE EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE KIZ ÇOCUKLARININ 

CİNSİYET ROLÜ DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın üçüncü alt amacında anne eğitim düzeyine göre kız çocuklarının 

cinsiyet rolü davranışları farklılık göstermekte midir? Sorusu sorulmaktadır. Bu 

soruya cevap aranırken annelerin eğitim düzeyleri; ilköğretim, ortaöğretim ve 

üniversite olarak üçe ayrılmıştır. Daha sonra annelerin eğitim düzeyine göre kız 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel cinsiyet rolü davranışları 

hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel tercih puanları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın üçüncü alt 

amacı içerisinde ilk olarak yer alan annenin eğitim düzeyine göre kız çocuklarının 

genel cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.3.1’de de görüldüğü gibi, anne eğitim düzeyine göre puan 

ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (F=2,54; 

p>0.05). Buna göre anne eğitim düzeyi değişkeninin, kız çocukların genel cinsiyet 

rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. Araştırmanın 

üçüncü alt amacı içerisinde ikinci olarak annenin eğitim düzeyine göre kız 
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çocuklarının oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışları arasında farklılık olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.3.2’de anne eğitim düzeyine göre kız 

çocuklarının oyuncak tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi 

sonuçları verilmektedir. Tablo 3.3.2’de de görüldüğü gibi, anne eğitim düzeyine göre 

puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(F=1,557; p>0.05). Buna göre anne eğitim durumu değişkeninin, kız çocuklarının 

oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı 

söylenebilir. Araştırmanın üçüncü alt amacı içerisinde üçüncü olarak annenin eğitim 

düzeyine göre kız çocuklarının etkinlik tercihleri arasında farklılık olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.3.3’de anne eğitim düzeyine göre kız çocukların 

etkinlik tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları 

verilmektedir. Tablo 3.3.3’de de görüldüğü gibi, anne eğitim düzeyine göre puan 

ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur (F=4,403; 

p<0.05). Buna göre anne eğitim durumu değişkeninin, kız çocuklarının etkinlik 

tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında farklılık oluşturduğu söylenebilir. Farkın 

kaynağını bulmak için yapılan tukey testi sonucuna göre ise ilköğretim mezunu 

annelerin kız çocukları ile üniversite mezunu annelerin kız çocuklarının etkinlik 

tercihlerinde cinsiyet rolü davranış puanlarının birbirinden farklı olduğu 

görülmektedir. Araştırmanın üçüncü alt amacı içerisinde dördüncü olarak annenin 

eğitim düzeyine göre kız çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.3.4’de anne eğitim düzeyine göre kız 

çocuklarının kişisel tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları 

verilmektedir. Tablo 3.3.4’de de görüldüğü gibi, anne eğitim düzeyine göre kişisel 

tercihleri puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (F=,941 p>0.05). Buna göre anne eğitim düzeyi değişkeninin, kız 

çocuklarının kişisel tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık 

oluşturmadığı söylenebilir.  

Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığında farklı sonuçlar elde edilmiştir. 

Örneğin; Artan (1987) ve Seçer (2001)  yaptıkları çalışmalarda annenin eğitim 

düzeyi yükseldikçe çocukların cinsel kimliği belirleme ölçeğinden aldığı puanların 

arttığı sonucuna ulaşmıştır. Fakat Erdoğan(1999), Alkan(1992), Ersoy(1993) 
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yaptıkları çalışmalarda araştırmamızı destekler nitelikte sonuçlar elde etmiş ve 

çocuğun cinsel kimlik kazanımıyla anne eğitim düzeyini etkili bulmamışlardır. 

Kolberg yetişkinlerin eğitim düzeylerinden daha çok çocuklara davranışlarının 

çocuğun cinsel kimliğini kazanmasında önemli rol oynadığını belirtmiştir (Akt: 

Alkan,1992) 

4.4. BABA EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE KIZ  ÇOCUKLARININ 

CİNSİYET ROLÜ DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın dördüncü alt amacında, baba eğitim düzeyine göre kız 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışları farklılaşmakta mıdır? Sorusuna cevap 

aranmıştır. Bu soruya cevap aranırken babaların eğitim düzeyleri; ilköğretim, 

ortaöğretim ve üniversite olarak üçe ayrılmıştır. Daha sonra babaların eğitim 

düzeyine göre kız çocukların cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel cinsiyet 

rolü davranışları hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel tercih 

puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın dördüncü alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan baba eğitim düzeyine 

göre kız çocuklarının cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.4.1’de de görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine 

göre puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(F=1,95; p>0.05). Buna göre baba eğitim düzeyine değişkeninin, kız çocuklarının 

genel cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. 

Araştırmanın dördüncü alt amacı içerisinde ikinci olarak baba eğitim düzeyine göre 

kız çocukların cinsiyet rolü davranışları oyuncak tercihleri arasında farklılık olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.4.2’de baba eğitim düzeyine göre kız 

çocukların oyuncak tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları 

verilmektedir. Tablo 3.4.2’de de görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine göre puan 

ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (F=1,544; 

p>0.05). Buna göre baba eğitim düzeyi değişkeninin, kız çocukların oyuncak 

tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. 

Araştırmanın dördüncü alt amacı içerisinde üçüncü olarak baba eğitim düzeyine göre 

kız çocuklarının cinsiyet rolü davranışları etkinlik tercihleri arasında farklılık olup 
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olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.4.3’de baba eğitim düzeyine göre kız 

çocuklarının etkinlik tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları 

verilmektedir. Tablo 3.4.3’de de görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine göre etkinlik 

tercihi puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(F=1,778; p>0.05). Buna göre baba eğitim düzeyi değişkeninin, kız çocuklarının 

etkinlik tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı 

söylenebilir. Araştırmanın dördüncü alt amacı içerisinde dördüncü olarak baba eğitim 

düzeyine göre kız çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.4.4’de baba eğitim düzeyine göre kız çocuklarının 

kişisel tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. 

Tablo 3.4.4’de de görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine göre kişisel tercih puan 

ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (F=1,657; 

p>0.05). Buna göre baba eğitim düzeyi değişkeninin, kız çocuklarının kişisel tercihleri, 

cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir.  

Artan (1987) ve Seçer (2002) yaptıkları çalışmalarda cinsel kimlik 

kazanımında baba eğitim düzeyi arttıkça çocukların cinsel kimliği belirleme 

ölçeğinden aldıkları puanların arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Fakat Nemlioğlu 

(1981)’de yaptığı cinsel rolleri öğrenme ve cinsel kimliğin benimsenmesinde 

anaokulunun rolünü incelediği çalışmasında, Ersoy(1992),Alkan (1992)’ konu ile 

yaptıkları çalışmalarda araştırmamızı destekler nitelikte sonuçlar elde etmiş ve cinsel 

kimlik kazanımında baba eğitim düzeyinin etkili olmadığı sonuçlarını bulmuşlardır. 

Kolberg yetişkinlerin eğitim düzeylerinden daha çok çocuklara davranışlarının 

çocuğun cinsel kimliğini kazanmasında önemli rol oynadığını belirtmiştir (Akt: 

Alkan,1992). 

4.5. ANNE ÇALIŞIP ÇALIŞMAMA DURUMUNA GÖRE KIZ 

ÇOCUKLARININ CİNSİYET ROLÜ DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın beşinci alt amacında anne çalışıp çalışmama durumuna göre kız 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışları farklılık göstermekte midir? Sorusu 

sorulmaktadır. Bu soruya cevap aranırken anneleri çalışmıyor ve çalışıyor olarak 
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ikiye ayrılmıştır. Daha sonra annelerin çalışıp çalışmama durumuna göre kız 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel cinsiyet rolü davranışları 

hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel tercih puanları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın beşinci alt 

amacı içerisinde ilk olarak yer alan annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız 

çocukların cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.5.1 incelendiğinde annenin çalışıp çalışmama durumuna göre 

kız çocuklarının genel cinsiyet rolü davranış puanları görülmektedir. Yapılan t-testi 

sonucuna göre annenin çalışıp çalışmamasına göre kız çocuklarının genel puanları 

arasında anlamlı fark bulunmaktadır (t=2,973, p<0.05). Diğer bir deyişle çalışmayan 

annelerin kız çocuklarının genel cinsiyet rolü davranış puanları çalışan annelerin 

çocuklarından daha yüksek olduğu söylenebilir. Araştırmanın beşinci alt amacı 

içerisinde ikinci olarak annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız çocuklarının 

oyuncak tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 

3.5.2’de annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız çocuklarının oyuncak 

tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları verilmektedir. Tablo 

3.5.2 incelendiğinde annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız çocuklarının 

oyuncak tercihleri puanları görülmektedir. Yapılan t-testi sonucuna göre annenin 

çalışıp çalışmama durumuna göre kız çocuklarının oyuncak tercihleri puanları 

arasında anlamlı fark bulunmaktadır (t=2,77, p<0.05). Diğer bir deyişle çalışmayan 

annelerin kız çocuklarının oyuncak cinsiyet rolü davranış puanları çalışan annelerin 

çocuklarından daha yüksek olduğu söylenebilir. Araştırmanın beşinci alt amacı 

içerisinde üçüncü olarak annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız çocuklarının 

etkinlik tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 

3.5.3’de annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız çocuklarının etkinlik 

tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları verilmektedir. Tablo 

3.5.3 incelendiğinde annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız çocuklarının 

etkinlik tercihleri puanları görülmektedir. Yapılan t-testi sonucuna göre annenin 

çalışıp çalışmama durumuna göre okul öncesi çocuklarının etkinlik tercihleri puanları 

arasında anlamlı fark bulunmaktadır (t=2,40; p<0.05). Diğer bir deyişle çalışmayan 

annelerin kız çocuklarının etkinlik tercihleri cinsiyet rolü davranış puanları çalışan 

annelerin çocuklarından daha yüksek olduğu söylenebilir. Araştırmanın beşinci alt 
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amacı içerisinde dördüncü olarak annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız 

çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.5.4’de annenin çalışıp çalışmama durumuna göre kız 

çocuklarının kişisel tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları 

verilmektedir. Tablo 3.5.4’de de görüldüğü gibi, annenin çalışıp çalışmama 

durumuna göre puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde farklılık görülmüştür 

(t=2,86; p<0.05). Buna göre anne çalışıp çalışmama durumu değişkeninin, kız 

çocukların kişisel tercihleri, cinsiyet rolü davranışlarında anlamlı bir fark 

bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde farklı sonuçlara ulaşıldığı 

görülmektedir. Örneğin Artan(1987)  annesi çalışan ve çalışmayan ilkokul birinci ve 

beşinci sınıf öğrencilerinin cinsel kimlik kazanımlarının incelediği çalışmada annesi 

çalışan çocukların annesi çalışmayan çocukların puanlarından daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Özen(1992)’de anne çalışma durumu ve ebeveynin benimsediği 

cinsiyet rolü değişkenlerinin çocuğun cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargılarının 

gelişimi üzerindeki rollerini incelediği araştırmasında annenin çalışıp çalışmamasına 

bağlı fark gözlenmediği sonucunu elde etmiştir. Griggs (1972), annenin çalışma 

durumu ile çocukların çağdaş cinsel rol görüşü arasında olumsuz bir ilişki olduğunu 

bulmuştur (akt: Artan;1987:61). Eren 1986 yılında yaptığı araştırmasında ise annesi 

devamlı çalışan çocukların, annesi zaman zaman çalışan ya da hiç çalışmayan 

çocuklara oranla cinsiyete ilişkin kalıp yargılara daha az sahip oldukları sonucuna 

ulaşmıştır(akt: Özen;1992: 45). Eren(1986) ve Griggs (1972)’nin yaptığı bu 

araştırma araştırmamızı destekler niteliktedir. Araştırmalardan farklı sonuçlar elde 

edilmiş olması ölçme araçları, uygulama biçimleri ve örneklem seçimleri arasındaki 

farklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca annenin çalışmaması model alma 

açısından cinsiyet rolü üzerinde anlamlı bir etki oluşturduğu düşünülmektedir.  

Dovan (1963), annenin çalışma durumunun olumlu ya da olumsuz 

etkilenmesinde ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin etkili olduğunu söylemektedir. Alt 

sosyo- ekonomik düzeydeki çalışan annelerin adölasan çocuklarının orta sosyo- 
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ekonomik düzeydeki annelerin çocuklarından daha problemli olduğunu 

bulmuştur.(akt: Artan; 1987: 61). 

Yörükoğlu, çalışan annenin çocuklarına ayırabildikleri süredeki ilişkinin 

önemine değinmiştir. Annenin evi ile işi arasında bölünme, çok yorulma ve destek 

alamama durumlarında çocuğun olumsuz yönde etkilenebileceğini 

söylemektedir(akt: Artan;1987: 63). 

4.6. OKULÖNCESİ ÇOCUKLARININ KURUMDA BULUNDUKLARI 

SÜREYE GÖRE KIZ ÇOCUKLARIN CİNSİYET ROLÜ 

DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın altıncı alt amacında kız çocuklarının kurumda bulundukları 

süreye göre kız çocuklarının cinsiyet rolü davranışları farklılık göstermekte midir? 

Sorusu sorulmaktadır. Bu soruya cevap aranırken çocukların bulundukları süre; 

birinci yılı, ikinci yılı, üçüncü yılı olarak üçe ayrılmıştır. Daha sonra kurumda 

bulunma sürelerine göre kız çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel 

cinsiyet rolü davranışları hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel 

tercih puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın yedinci alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan kurumda bulunma 

sürelerine göre kız çocuklarının cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.6.1’de de görüldüğü gibi, kurumda bulundukları 

süreye göre puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (t=,932; p>0.05). Buna göre kurumda bulundukları süre değişkeninin, 

kız çocuklarının genel cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı 

söylenebilir. Araştırmanın altıncı alt amacı içerisinde ikinci olarak yer alan kız 

çocuklarının kurumda bulundukları süreye göre oyuncak tercihleri cinsiyet rolü 

davranışları arasında fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.6.2’de de 

görüldüğü gibi, kurumda bulundukları süreye göre puan ortalamaları arasında = 

0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=,495; p>0.05). Buna göre kurumda 

bulundukları süre değişkeninin, kız çocuklarının oyuncak tercihleri cinsiyet rolü 

davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. Araştırmanın altıncı 

alt amacı içerisinde üçüncü olarak yer alan kız çocuklarının kurumda bulundukları 
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süreye göre kız çocuklarının etkinlik tercihleri cinsiyet rolü davranışları arasında fark 

olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.6.3’de de görüldüğü gibi, kurumda 

bulunduğu süreye göre puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (t=,659; p>0.05). Buna göre kurumda bulunma süre değişkeninin, 

kız çocuklarının etkinlik tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık 

oluşturmadığı söylenebilir. Araştırmanın altıncı alt amacı içerisinde dördüncü olarak 

yer alan kız çocuklarının kurumda bulundukları süreye göre kişisel tercihleri cinsiyet 

rolü davranışları arasında fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 

3.6.4’de de görüldüğü gibi, kurumda bulundukları süreye göre puan ortalamaları 

arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=1,98; p>0.05). Buna 

göre kurumda bulundukları süre değişkeninin, kız çocuklarının kişisel tercihleri 

cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. 

Artan (1987), anaokuluna gitme süresi arttıkça, ölçekten alınan puanların da 

arttığı sonucuna ulaşmıştır. Alkan(1992) özel ve kurum anaokuluna devam eden beş 

ve altı yaş grubu çocukların cinsel kimlik kazanımlarını incelediği çalışmasında 

anaokuluna devam süresi ile çocukların cinsel kimlik kazanımı puanları arasında 

anlamlı bir farklılığa ulaşmamıştır. Ersoy(1993),kurum anaokuluna devam eden beş 

ve altı yaş grubu çocuklarının cinsel kimlik kazanımlarını incelediği çalışmasında 

cinsel kimlik kazanmada anaokuluna devam süresinin bir etken olmadığı sonucuna 

ulaşmıştır. Alkan(1992)ve Ersoy(1993)’ün araştırmaları bu araştırmayı destekler 

niteliktedir. 

4.7. YAŞA GÖRE OKULÖNCESİ ERKEK ÇOCUKLARIN CİNSİYET 

ROLÜ DAVRANIŞLARI 

 Araştırmanın yedinci alt amacında yaşa göre erkek çocukların cinsiyet rolü 

davranışları farklılık göstermekte midir? Sorusu sorulmaktadır. Bu soruya cevap 

aranırken çocukların yaşları; beş yaş ve altı yaş olarak ikiye ayrılmıştır. Daha sonra 

yaşa göre erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel cinsiyet 

rolü davranışları hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel tercih 

puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın yedinci alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan yaşa göre erkek 
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çocuklarının genel cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.7.1’de de görüldüğü gibi, yaşa göre puan 

ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=-,546; 

p>0.05). Buna göre cinsiyet değişkeninin, erkek çocukların genel cinsiyet rolü 

davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. Araştırmanın yedinci 

alt amacı içerisinde ikinci olarak yaşa göre erkek çocuklarının oyuncak tercihleri 

arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.7.2’de yaşa göre 

erkek çocuklarının oyuncak tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t testi 

sonuçları verilmektedir. Tablo 3.7.2’de de görüldüğü gibi, yaşa göre puan 

ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=-,521; 

p>0.05). Buna göre cinsiyet değişkeninin, erkek çocuklarının oyuncak tercihleri 

cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. 

Araştırmanın yedinci alt amacı içerisinde üçüncü olarak yaşa göre erkek çocuklarının 

etkinlik tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 

3.7.3’de yaşa göre erkek çocuklarının etkinlik tercihleri puanlarının 

karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları verilmektedir. Tablo 3.7.3’de de görüldüğü 

gibi, yaşa göre puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (t=-,767; p>0.05). Buna göre yaş değişkeninin, erkek çocuklarının 

oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı 

söylenebilir. Araştırmanın yedinci alt amacı içerisinde dördüncü olarak yaşa göre 

erkek çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.7.4’de yaşa göre erkek çocuklarının kişisel tercihleri 

puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları verilmektedir. Tablo 3.7.4’de 

de görüldüğü gibi, yaşa göre puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı 

bir fark bulunmamıştır (t=,255; p>0.05). Buna göre yaş değişkeninin, erkek 

çocuklarının kişisel tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık 

oluşturmadığı söylenebilir. Bu konuda yapılan çalışmaları incelediğimizde çeşitli 

sonuçlar görülmektedir. Örneğin, Waldman (1984)’de yaptığı çalışmasında büyük 

çocukların küçük çocuklara göre cinsel kimlik kazanmada en önemli faktör olduğu 

bulmuştur (Akt: Erdoğan,1999). Alkan(1992)’de özel ve kurum anaokuluna devam 

eden beş ve altı yaş grubu çocukların cinsel kimlik kazanmaların incelediği 
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çalışmasında yaşlar arasında anlamlı fark bulmuştur. Yine Özen(1992) de annenin 

çalışma durumu ve ebeveynin benimsediği cinsiyet rolü değişkenlerinin çocuğun 

cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargılarının gelişimi üzerindeki rollerini incelediği 

çalışmasında çocukların sahip olduğu cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargılarda 

yaşa bağlı farklılaşma olduğunu bulmuştur. Ersoy (1993) de kurum anaokuluna 

devam eden beş ve altı yaş grubu çocuklarının cinsel kimlik kazanmalarını incelediği 

çalışmada da yaşın cinsel kimlik kazanmada en önemli faktör olduğunu bulmuştur. 

Seçer(2002)’ de yaptığı çalışmasında yaşlara göre çocukların cinsel kimlik algısı 

puan ortalamaları arasında farklılık olduğu bulunmuştur. 

  4.8. ANNE EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE ERKEK ÇOCUKLARININ 

CİNSİYET ROLÜ DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın sekizinci alt amacında anne eğitim düzeyine göre erkek 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışları farklılık göstermekte midir? Sorusu 

sorulmaktadır. Bu soruya cevap aranırken annelerin eğitim düzeyleri; ilköğretim, 

ortaöğretim ve üniversite olarak üçe ayrılmıştır. Daha sonra annelerin eğitim 

düzeyine göre erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel 

cinsiyet rolü davranışları hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel 

tercih puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın sekizinci alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan annenin eğitim 

düzeyine göre erkek çocuklarının genel cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.8.1’de de görüldüğü gibi, anne eğitim 

düzeyine göre puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (F=1,15; p>0.05). Buna göre anne eğitim düzeyi değişkeninin, erkek 

çocuklarının genel cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı 

söylenebilir. Araştırmanın sekizinci alt amacı içerisinde ikinci olarak annenin eğitim 

düzeyine göre erkek çocuklarının oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışları 

arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.8.2’de annenin 

eğitim düzeyine göre erkek çocuklarının oyuncak tercihleri puanlarının 

karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. Tablo 3.8.2’de de 

görüldüğü gibi, anne eğitim düzeyine göre puan ortalamaları arasında = 0.05 
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düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (F=1,07; p>0.05). Buna göre anne eğitim 

düzeyi değişkeninin, erkek çocuklarının oyuncak tercihleri cinsiyet rolü 

davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. Araştırmanın sekizici 

alt amacı içerisinde üçüncü olarak annenin eğitim düzeyine göre erkek çocuklarının 

etkinlik tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 

3.8.3’de anne eğitim düzeyine göre erkek çocuklarının etkinlik tercihleri puanlarının 

karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. Tablo 3.8.3’de de 

görüldüğü gibi, anne eğitim düzeyine göre puan ortalamaları arasında = 0.05 

düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (F=,670; p>0.05). Buna göre anne eğitim 

düzeyi değişkeninin, erkek çocuklarının etkinlik tercihleri cinsiyet rolü 

davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. Araştırmanın 

sekizinci alt amacı içerisinde dördüncü olarak annenin eğitim durumuna göre erkek 

çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.8.4’de anne eğitim düzeyine göre erkek çocuklarının kişisel 

tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. Tablo 

3.8.4’de de görüldüğü gibi, anne eğitim düzeyine göre kişisel tercihleri puan 

ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (F=2,36; 

p>0.05). Buna göre anne eğitim düzeyi değişkeninin, erkek çocuklarının kişisel 

tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. 

Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığında farklı sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin; 

Artan (1987) ve Seçer (2001)  yaptıkları çalışmalarda annenin eğitim düzeyi 

yükseldikçe çocukların cinsel kimliği belirleme ölçeğinden aldığı puanların arttığı 

sonucuna ulaşmıştır. Fakat Erdoğan(1999), Alkan(1992), Ersoy(1993) yaptıkları 

çalışmalarda araştırmamızı destekler nitelikte sonuçlar elde etmiş ve çocuğun cinsel 

kimlik kazanımıyla anne eğitim düzeyini etkili bulmamışlardır. 

Kolberg yetişkinlerin eğitim düzeylerinden daha çok çocuklara davranışlarının 

çocuğun cinsel kimliğini kazanmasında önemli rol oynadığını belirtmiştir (Akt: 

Alkan,1992) 
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4.9. BABA EĞİTİM DÜZEYINE GÖRE ERKEK  ÇOCUKLARININ 

CİNSİYET ROLÜ DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın dokuzuncu alt amacında, baba eğitim düzeyine göre erkek 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışları farklılaşmakta mıdır? Sorusuna cevap 

aranmıştır. Bu soruya cevap aranırken babaların eğitim düzeyleri; ilköğretim, 

ortaöğretim ve üniversite olarak üçe ayrılmıştır. Daha sonra babaların eğitim 

düzeyine göre erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel 

cinsiyet rolü davranışları hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel 

tercih puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın dokuzuncu alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan baba eğitim düzeyine 

göre erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.9.1’de de görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine 

göre puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(F=1,15 p>0.05). Buna göre baba eğitim düzeyine göre, erkek çocukların genel 

cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. 

Araştırmanın dokuzuncu alt amacı içerisinde ikinci olarak baba eğitim düzeyine göre 

erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranışları oyuncak tercihleri arasında farklılık olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.9.2’de baba eğitim düzeyine göre erkek 

çocuklarının oyuncak tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi 

sonuçları verilmektedir. Tablo 3.9.2’de de görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine göre 

puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(F=1,07; p>0.05). Buna göre baba eğitim düzeyi değişkeninin, erkek çocuklarının 

oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı 

söylenebilir. Araştırmanın dokuzuncu alt amacı içerisinde üçüncü olarak baba eğitim 

düzeyine göre erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranışları etkinlik tercihleri 

arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.9.3’de baba 

eğitim düzeyine göre erkek çocuklarının etkinlik tercihleri puanlarının 

karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. Tablo 3.9.3’de de 

görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine göre etkinlik tercihi puan ortalamaları arasında 

= 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (F=,670; p>0.05). Buna göre baba 

eğitim düzeyi değişkeninin, erkek çocuklarının etkinlik tercihleri cinsiyet rolü 
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davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. Araştırmanın 

dokuzuncu alt amacı içerisinde dördüncü olarak baba eğitim düzeyine göre erkek 

çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.9.4’de baba eğitim düzeyine göre erkek çocuklarının kişisel 

tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin F testi sonuçları verilmektedir. Tablo 

3.9.4’de de görüldüğü gibi, baba eğitim düzeyine göre kişisel tercih puan 

ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (F=2,36; 

p>0.05). Buna göre baba eğitim düzeyi değişkeninin, erkek çocukların kişisel 

tercihleri, cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir farklılık oluşturmadığı 

söylenebilir. Artan (1987) ve Seçer (2002) yaptıkları çalışmalarda cinsel kimlik 

kazanımında baba eğitim düzeyi arttıkça çocukların cinsel kimliği belirleme 

ölçeğinden aldıkları puanların arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Fakat Nemlioğlu 

(1981)’de yaptığı cinsel rolleri öğrenme ve cinsel kimliğin benimsenmesinde 

anaokulunun rolünü incelediği çalışmasında, Ersoy(1992),Alkan (1992)’ konu ile 

yaptıkları çalışmalarda araştırmamızı destekler nitelikte sonuçlar elde etmiş ve cinsel 

kimlik kazanımında baba eğitim düzeyinin etkili olmadığı sonuçlarını bulmuşlardır. 

Kolberg yetişkinlerin eğitim düzeylerinden daha çok çocuklara davranışlarının 

çocuğun cinsel kimliğini kazanmasında önemli rol oynadığını belirtmiştir (Akt: 

Alkan,1992) 

4.10. ANNE ÇALIŞIP ÇALIŞMAMA DURUMUNA GÖRE ERKEK 

ÇOCUKLARININ CİNSİYET ROLÜ DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın onuncu alt amacında anne çalışıp çalışmama durumuna göre 

erkek çocukların cinsiyet rolü davranışları farklılık göstermekte midir? Sorusu 

sorulmaktadır. Bu soruya cevap aranırken anneleri çalışmıyor ve çalışıyor olarak 

ikiye ayrılmıştır. Daha sonra annelerin çalışıp çalışmama durumuna göre erkek 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel cinsiyet rolü davranışları 

hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel tercih puanları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın onuncu alt 

amacı içerisinde ilk olarak yer alan annenin çalışıp çalışmama durumuna göre erkek 

çocuklarının cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup olmadığı belirlenmeye 
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çalışılmıştır. Tablo 3.10.1 incelendiğinde annenin çalışıp çalışmama durumuna göre 

erkek çocuklarının genel cinsiyet rolü davranış puanları görülmektedir. Yapılan t-

testi sonucuna göre annenin çalışıp çalışmamasına göre erkek çocuklarının genel 

puanları arasında anlamlı fark bulunmaktadır (t=,449, p<0.05). Diğer bir deyişle 

annesi çalışmayan ve çalışan erkek çocuklarının genel puanları arasında fark olduğu 

yani annenin çalışıp çalışmama değişkeninin erkek çocukların bu boyutla ilgili genel 

puanlarını etkilediği söylenebilir. Araştırmanın onuncu alt amacı içerisinde ikinci 

olarak annenin çalışıp çalışmama durumuna göre erkek çocuklarının oyuncak 

tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.10.2’de 

annenin çalışıp çalışmama durumuna göre erkek çocuklarının oyuncak tercihleri 

puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları verilmektedir. Tablo 3.10.2 

incelendiğinde annenin çalışıp çalışmama durumuna göre erkek çocukların oyuncak 

tercihleri puanları görülmektedir. Yapılan t-testi sonucuna göre annenin çalışıp 

çalışmama durumuna göre erkek çocuklarının oyuncak tercihleri puanları arasında 

anlamlı fark bulunmamaktadır (t=,431, p>0.05). Araştırmanın onuncu alt amacı 

içerisinde üçüncü olarak annenin çalışıp çalışmama durumuna göre erkek 

çocuklarının etkinlik tercihleri arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Tablo 3.10.3’de annenin çalışıp çalışmama durumuna göre erkek 

çocuklarının etkinlik tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları 

verilmektedir. Tablo 3.10.3 incelendiğinde annenin çalışıp çalışmama durumuna göre 

erkek çocuklarının etkinlik tercihleri puanları görülmektedir. Yapılan t-testi 

sonucuna göre annenin çalışıp çalışmama durumuna göre erkek çocuklarının etkinlik 

tercihleri puanları arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (t=,626; p>0.05). 

Araştırmanın onuncu alt amacı içerisinde dördüncü olarak annenin çalışıp çalışmama 

durumuna göre erkek çocuklarının kişisel tercihleri arasında farklılık olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.10.4’de annenin çalışıp çalışmama durumuna göre 

erkek çocuklarının kişisel tercihleri puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t testi 

sonuçları verilmektedir. Tablo 3.10.4’de de görüldüğü gibi, annenin çalışıp 

çalışmama durumuna göre puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (t=-,200; p>0.05). Buna göre anne çalışıp çalışmama durumu 

değişkeninin, erkek çocuklarının kişisel tercihleri, cinsiyet rolü davranışlarında 

önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar 
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incelendiğinde farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Örneğin Artan(1987)  

annesi çalışan ve çalışmayan ilkokul birinci ve beşinci sınıf öğrencilerinin cinsel 

kimlik kazanımlarının incelediği çalışmada annesi çalışan çocukların annesi 

çalışmayan çocukların puanlarından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Özen(1992)’de anne çalışma durumu ve ebeveynin benimsediği cinsiyet rolü 

değişkenlerinin çocuğun cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargılarının gelişimi 

üzerindeki rollerini incelediği araştırmasında annenin çalışıp çalışmamasına bağlı 

fark gözlenmediği sonucunu elde etmiştir. Griggs (1972), annenin çalışma durumu 

ile çocukların çağdaş cinsel rol görüşü arasında olumsuz bir ilişki olduğunu 

bulmuştur (akt: Artan;1987:61). Eren 1986 yılında yaptığı araştırmasında ise annesi 

devamlı çalışan çocukların, annesi zaman zaman çalışan ya da hiç çalışmayan 

çocuklara oranla cinsiyete ilişkin kalıp yargılara daha az sahip oldukları sonucuna 

ulaşmıştır (akt: Özen;1992: 45). Eren(1986) ve Griggs (1972)’nin yaptığı bu 

araştırma araştırmamızı destekler niteliktedir. Araştırmalardan farklı sonuçlar elde 

edilmiş olması ölçme araçları, uygulama biçimleri ve örneklem seçimleri arasındaki 

farklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca annenin çalışmaması model alma 

açısından cinsiyet rolü üzerinde anlamlı bir etki oluşturduğu düşünülmektedir.  

Dovan (1963), annenin çalışma durumunun olumlu ya da olumsuz 

etkilenmesinde ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin etkili olduğunu söylemektedir. Alt 

sosyo- ekonomik düzeydeki çalışan annelerin adölasan çocuklarının orta sosyo- 

ekonomik düzeydeki annelerin çocuklarından daha problemli olduğunu bulmuştur 

(akt: Artan; 1987: 61). 

Yörükoğlu, çalışan annenin çocuklarına ayırabildikleri süredeki ilişkinin 

önemine değinmiştir. Annenin evi ile işi arasında bölünme, çok yorulma ve destek 

alamama durumlarında çocuğun olumsuz yönde etkilenebileceğini söylemektedir 

(akt: Artan;1987: 63). 



84 

 

4.11. OKULÖNCESI ÇOCUKLARININ KURUMDA BULUNDUKLARI 

SÜREYE GÖRE ERKEK ÇOCUKLARIN CİNSİYET ROLÜ 

DAVRANIŞLARI 

Araştırmanın onbirinci alt amacında okulöncesi erkek çocuklarının kurumda 

bulundukları süreye göre cinsiyet rolü davranışları farklılık göstermekte midir? 

Sorusu sorulmaktadır. Bu soruya cevap aranırken çocukların bulundukları süre; 

birinci yılı, ikinci yılı olarak ikiye ayrılmıştır. Daha sonra kurumda bulunma 

sürelerine göre erkek çocukların cinsiyet rolü davranışlarına göre hem genel cinsiyet 

rolü davranışları hem de oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri ve kişisel tercih 

puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın onbirinci alt amacı içerisinde ilk olarak yer alan kurumda bulunma 

sürelerine göre erkek çocukların cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.11.1’de de görüldüğü gibi, kurumda 

bulundukları süreye göre puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (t=1,18 p>0.05). Buna göre kurumda bulundukları süre 

değişkeninin, erkek çocuklarının genel cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir 

farklılık oluşturmadığı söylenebilir. Araştırmanın onbirinci alt amacı içerisinde ikinci 

olarak yer alan okulöncesi çocuklarının kurumda bulundukları süreye göre erkek 

çocuklarının oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.11.2’de de görüldüğü gibi, kurumda bulundukları 

süreye göre puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (t=1,27; p>0.05). Buna göre kurumda bulundukları süre değişkeninin, 

erkek çocuklarının oyuncak tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında önemli bir 

farklılık oluşturmadığı söylenebilir. Araştırmanın onbirinci alt amacı içerisinde 

üçüncü olarak yer alan okulöncesi çocuklarının kurumda bulundukları süreye göre 

erkek çocukların etkinlik tercihleri cinsiyet rolü davranışları arasında fark olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.11.3’de de görüldüğü gibi, kurumda 

bulunduğu süreye göre puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (t=1,279; p>0.05). Buna göre kurumda bulunma süre 

değişkeninin, erkek çocuklarının etkinlik tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında 

önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. Araştırmanın onbirinci alt amacı 
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içerisinde dördüncü olarak yer alan okulöncesi çocuklarının kurumda bulundukları 

süreye göre erkek çocuklarının kişisel tercihleri cinsiyet rolü davranışları arasında 

fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3.11.4’de de görüldüğü gibi, 

kurumda bulundukları süreye göre puan ortalamaları arasında = 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=1,268; p>0.05). Buna göre kurumda bulundukları 

süre değişkeninin, erkek çocukların kişisel tercihleri cinsiyet rolü davranışlarında 

önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. Artan (1987), anaokuluna gitme 

süresi arttıkça, ölçekten alınan puanların da arttığı sonucuna ulaşmıştır. Alkan(1992) 

özel ve kurum anaokuluna devam eden beş ve altı yaş grubu çocukların cinsel kimlik 

kazanımlarını incelediği çalışmasında anaokuluna devam süresi ile çocukların cinsel 

kimlik kazanımı puanları arasında anlamlı bir farklılığa ulaşmamıştır. 

Ersoy(1993),kurum anaokuluna devam eden beş ve altı yaş grubu çocuklarının cinsel 

kimlik kazanımlarını incelediği çalışmasında cinsel kimlik kazanmada anaokuluna 

devam süresinin bir etken olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Alkan(1992)ve 

Ersoy(1993)’ün araştırmaları bu araştırmayı destekler niteliktedir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgulara dayanılarak ulaşılan sonuçlar 

ve bu sonuçlar doğrultusunda geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 

SONUÇLAR 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Okulöncesi Etkinlik Envanteri 

Testinden cinsiyete göre okulöncesi çocukların cinsiyet rolü davranış puan 

ortalamaları kızların erkeklerden anlamlı düzeyde farklı çıktığı görülmektedir. Yani 

4-6 yaş okulöncesi çocuklarında kızların erkeklere göre cinsiyet rolü davranışı daha 

iyi olduğu söyleyebiliriz. 

Yaşlara göre okul öncesi kız çocuklarının cinsiyet rolü davranışları arasında 

anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle yaşlara göre kız 

çocuklarının etkinlik tercihleri ve kişisel tercihleri anlamlı, oyuncak tercihlerinin ise 

anlamsız çıktığı görülmektedir. 

Anne eğitim düzeyine göre kız çocuklarının cinsiyet rolü davranış puanları 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Oyuncak tercihleri ve kişisel tercihlerin 

anlamsız çıktığı, etkinlik tercihlerinin ise anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 

Baba eğitim düzeyine göre kız çocuklarının cinsiyet rolü davranış puanları 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Başka bir deyişle baba eğitim düzeyine göre 

kız çocukların oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri, kişisel tercihleri cinsiyet rolü 

davranışları istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Annesi çalışan ve çalışmayan kız çocuklarının cinsiyet rolü davranışlarından 

aldıkları puan ortalamaları incelendiğinde annesi çalışmayan kız çocukların cinsiyet 

rolü davranış puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Başka bir 

deyişle annesi çalışmayan kız çocuklarının oyuncak tercihleri, etkinlik tercihleri, 

kişisel tercihleri cinsiyet rolü davranışları istatistiksel olarak anlamlıdır. 
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Kurumda bulundukları süreye göre kız çocukların cinsiyet rolü davranış puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yani, kurumda bulundukları 

süreye göre kız çocukların davranış puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. 

Yaşlara göre okul öncesi erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranışları arasında 

anlamlı bir fark olduğu görülmemiştir. 

Anne eğitim düzeyine göre erkek çocuklarının genel cinsiyet rolü davranış 

puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Anne eğitim düzeyine göre erkek 

çocukların cinsiyet rolü davranışları istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Baba eğitim düzeyine göre erkek çocuklarının genel cinsiyet rolü davranış 

puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Baba eğitim düzeyine göre 

çocukların cinsiyet rolü davranışları istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Annesi çalışan ve çalışmayan erkek çocuklarının genel cinsiyet rolü 

davranışlarından aldıkları puan ortalamaları incelendiğinde annesi çalışmayan erkek 

çocukları ile annesi çalışan erkek çocuklarının cinsiyet rolü davranış puanları anlamlı 

değildir. Anne çalışma durumuna göre annesi çalışmayan ve çalışan erkek çocukların 

cinsiyet rolü davranışları istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Kurumda bulundukları süreye göre erkek çocukların genel cinsiyet rolü 

davranış puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yani, kurumda 

bulundukları süreye göre erkek çocukların davranış puan ortalamaları istatistiksel 

olarak anlamlı değildir. 

ÖNERİLER 

         Bu bölümde; araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilere 
yer verilmiştir. 

Bu araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Yeni yapılacak 

araştırmalarda farklı araştırma teknikleri kullanılarak okulöncesi çocukların cinsiyet 

rolü davranışları incelenebilir. 
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Bu araştırma Konya il merkezinde okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 

çocuklar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Farklı örneklem grupları alınarak çalışma 

tekrar edilebilinir. 

Okulöncesi cinsiyet rolü davranışlarının gelişimini etkileyen faktörler ile ilgili 

hem sınıf öğretmenleri hem ebeveynler bilinçlendirilmesi gerektiği söylenebilir. 

Farklı ölçüm araçları kullanılarak çocukların cinsiyet rolü davranışları tespit 

edilebilinir. 

Türkiye de okulöncesi dönemdeki çocukların cinsiyet rolü davranışlarını 

belirleyen ölçüm araçları bulunmadığı için bu alana yönelik ölçüm araçları 

geliştirilebilir. 
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EKLER 
 

Okulöncesi Etkinlik Envanteri 
 
 
PSAI 
Okul Öncesi Etkinlikler Envanteri  
 
Cinsiyeti  (Erkek)                                                (Kadın)  
Yaşı       Tarih: 
 
 
 
TALİMATLAR  
Bu envanter okul öncesi çocukların günlük etkinlikleri hakkındadır. Üç bölüm 
halindedir: oyuncak tercihleri, etkinlikler ve özellikler. Her bir soru çocuğun belli 
oyuncaklar ile ne kadar sıklıkta oynadığını, belli etkinliklerle ne kadar meşgul 
olduğunu veya belli özellikleri nasıl ne kadar sıklıkla gösterdiğini sormaktadır. Beş 
muhtemel cevap vardır: Asla (1), Hemen hemen hiç (2), Bazen (3), Sık sık (4) veya 
çok sık (5). Çocuğu en iyi şekilde tanımlayan cevabı daire içine alarak her bir soruya 
cevap veriniz.  
 
Örn.  1         2   3  4  5 
 
Lütfen soruların cevaplarını verin.  Sorulara göre çocuğu en iyi hangi cevabın 
tanımladığı konusunda emin değilseniz, o zaman lütfen en uygun görülen yanıta göre 
cevap verin. 
 
PEARSON 
PsychCorp ™, 
Telif Hakkı © 2009 Pearson Education Ltd veya yan kuruluşları  
Tüm hakları mahfuzdur. Birleşik Krallıkta basıldı  
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(Anahtar: Asla (1), Hemen hemen hiç (2), Bazen (3) Sık sık (4) veya çok sık (5) 

 

Lütfen geçen ay esnasında çocuğun aşağıdaki oyuncaklarla ne kadar sıklıkla oynadığına göre 

bu soruları cevaplayın.  

 

1. Silahlar (veya silah olarak kullanılan nesneler)     1 2 3 4 5 

2. Takılar/Mücevherler                    1 2 3 4 5 

3. Alet Takımı          1 2 3 4 5 

 

Lütfen geçen ay esnasında çocuğun aşağıdaki etkinliklerle ne kadar sıklıkla meşgul olduğuna 

göre bu soruları cevaplayın 

 

4. Evcilik oynama (örn. temizleme, yemek pişirme)    1 2 3 4 5 

5. Spor ve top oyunları          1 2 3 4 5   

 

Lütfen geçen ay esnasında çocuğun aşağıdaki özellikleri ne kadar sıklıkla gösterdiğini bu 

soruları cevaplayın 

 

6. Yeni çevreler keşfetmeyi sever   1 2 3 4 5 

7. İtiş –kakışlı oyunlardan hoşlanır  1 2 3 4 5 

 

 

LÜTFEN ŞİMDİ CEVAPLADIĞINIZ TÜM SORULARI KONTROL EDİN. 
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