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ÖNSÖZ 

Duyguları anlamak insan doğasına ait en önemli özelliklerinden biridir. 

Duyguları anlama ve ifade etme iletişim için önemli kriterlerdendir. Anne-babaların 

bebeğin doğduğu andan itibaren duygularına odaklanmaları önemlidir. Çocuklar 

bebeklikten çıkıp büyümeye başladıklarında duyguları anlamaya ve ifade etmeye 

başlarlar. 

Duygularını açık ifade eden, kendi aralarındaki ilişkide de hem olumlu hem de 

olumsuz duyguları uygun bir şekilde dile getirebilen anne-babalar çocuklarına bu 

konuda model olmaktadırlar. Bu nedenle evdeki iletişimin ve çocuk yetiştirme 

tutumlarının niteliği çocuğun duygusal gelişiminde önemli rol oynamaktadır. 

Okul öncesi dönem, çocuğun oldukça hızlı geliştiği, öğrenme potansiyelinin 

yüksek olduğu kritik bir dönemdir. Kritik bir dönem olmasından dolayı çocuğun 

yaşamında büyük önemi vardır ve iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Duyguları anlayan ve rahatça ifade edebilen,  akademik açıdan daha başarılı 

bireyler yetiştirebilmek, iyi planlanmış, nitelikli bir okul öncesi eğitimle 

mümkündür. 

Ayrıca okul öncesi eğitim kurumlarında sağlanan okul aile işbirliği ile sadece 

çocuk değil ailede bu eğitimden faydalanarak, çocuğun gelişimini desteklemenin 

yollarını öğrenmektedir. Tüm bu sebeplerden okul öncesi eğitim alan çocukların 

fiziksel, psikomotor, duygusal, sosyal, bilişsel, dil gelişimleri, okul öncesi eğitim 

almayan çocuklara göre daha iyi desteklenmektedir. Bu araştırmada ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin okul öncesi eğitim alıp-almama, okul öncesi eğitime devam 

süresi, okul öncesi eğitime devam ettiği kurum (anaokulu,anasınıfı), cinsiyet,kardeş 

sayısı ,doğuş sırası ve anne-babanın eğitim düzeyi bir farklılaşmaya neden olup 

olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır 

Bu araştırmada birçok kişinin katkısı söz konusudur. Araştırmanın her 

aşamasında bilimsel katkılarıyla bana yol gösteren, sabrını, bilgisini ve hoşgörüsünü 

esirgemeyen Danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Aysel ÇAĞDAŞ’a teşekkürlerimi 

sunarım. 
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Ayrıca araştırmada kullanılan Duyguları Tanıma ve Duyguları İfade Testini 

kullanımına izin veren Yrd.Doç.Dr.Hatice Ergin’e ve araştırmamın istatistiksel 

analizleri sırasında; desteğini ve katkılarını esirgemeyen Yrd.Doç.Dr.Kezban TEPELİ’ye, 

ölçeğin uygulama aşamasında gerekli ortamı sağlayan örnekleme dahil olan 

ilköğretim okul müdür ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. 
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Tezin Adı 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN VE DİĞER 
DEĞİŞKENLERİN İLKÖĞRETİM 1.SINIF 
ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI TANIMA VE 
İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİ 
 

 

ÖZET 

  Bu araştırmada ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin, okul öncesi eğitim alıp-

almama, okul öncesi eğitime devam etmeme,1 yıl devam etme,2 yıl ve daha fazla 

devam etme, devam ettiği okul öncesi eğitim kurumu(anaokulu, anasınıfı),cinsiyet, 

kardeş sayısı,doğuş sırası,anne-babanın eğitim düzeyi değişkenlerinin  çocukların 

duyguları tanıma ve duyguları ifade etme becerilerinde farklılaşmaya neden olup 

olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın bağımlı değişkenleri 

ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin Duyguları Tanıma Ve Duyguları İfade Etmeleridir. 

Bağımsız değişkenleri ise ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin, okul öncesi eğitim alıp-

almama, okul öncesi eğitime devam etmeme,1 yıl devam etme,2 yıl ve daha fazla 

devam etme, devam ettiği okul öncesi eğitim kurumu(anaokulu, anasınıfı),cinsiyet, 

kardeş sayısı, doğuş sırası ve anne-babanın eğitim düzeyleridir. 

Araştırmanın çalışma evreni; 2011-2012 öğretim yılında Konya İli Karatay, 

Meram, Selçuklu Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bulunan ilköğretim kurumlarının 

1. sınıf öğrencileridir. Konya İli Karatay, Meram, Selçuklu Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı resmi 254 ilköğretim okullarından tesadüfi küme örnekleme ile 

40 okul alınmış, bu okullardan tesadüfi eleman örneklem yolu ile seçilen 800 1.sınıf 
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öğrencisine “Duyguları Tanıma Testi”,”Duyguları İfade Etme Testi” ve “Kişisel 

Bilgi Formu” uygulanmıştır. 

Tarama modelinde olan bu araştırmada, bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasında ilişkisel tarama yapılmıştır. 

Araştırmada öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren araştırmacı tarafından 

hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, duyguları tanıma ve ifade etmeyi ölçmek için ise 

Yrd. Doç. Dr. Hatice Ergin tarafından geçerlilik güvenirlik çalışması 

yapılan“Duyguları Tanıma Testi”ve ”Duyguları İfade Etme Testi”  ölçekleri 

kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi bağımsız değişkenlerin bağımlı 

değişkenler üzerindeki etkisini koyacak bir model içinde ele alınmıştır. Verilerin 

analizinde ilköğretim 1.sınıf  öğrencilerinin okul öncesi eğitim alıp almama, okul 

öncesi eğitime devam ettiği kurum ve cinsiyetin Duyguları Tanıma ve Duyguları 

İfade Etme  becerilerinde bir farklılaşmaya neden olup  olmadığının 

değerlendirilmesinde t testi, okul öncesi eğitime devam etmeme,1 yıl devam etme,2 

yıl ve daha fazla devam etme, kardeş sayısı, doğuş sırası ve anne-babanın eğitim 

düzeyinin Duyguları Tanıma ve Duyguları İfade Etme  becerilerinde bir 

farklılaşmaya neden olup  olmadığının değerlendirilmesinde ise ANOVA testi; 

ANOVA testinde farkın hangisinden kaynaklandığını belirlemek için de Tukey testi 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde manidarlık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda okul öncesi eğitim alıp almama değişkeni ile ilgili 

olarak; okul öncesi eğitim alan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin Duyguları Tanıma ve 

Duyguları İfade Etme testi puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Okul öncesi eğitime devam etmeme,1 yıl devam etme,2 yıl ve daha fazla devam etme 

değişkeni ile ilgili olarak; Duyguları Tanıma ve Duyguları İfade Etme testi puan 

ortalamaları okul öncesine devam etmeyen grup ile 2 yıl ve daha fazla devam edenler 

arasında anlamlı düzeyde fark oluşturmuştur. Okul öncesi eğitime devam ettiği 

kurum(anaokulu, anasınıfı) değişkeninin; Duyguları Tanıma ve Duyguları İfade 

Etme testi puan ortalamaları arasında farklılaşmaya yol açmadığı bulgusuna 

ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkeni ile ilgili olarak; Duyguları Tanıma ve Duyguları İfade 

Etme  testi puan ortalamalarında farklılaşmaya yol açmadığı bulunmuştur. Kardeş 

sahibi olmama,1 kardeş sahibi olma, 2 ve daha fazla kardeş sahibi olma değişkeni ile 

ilgili olarak; Duyguları Tanıma ve Duyguları İfade Etme testi puan ortalamanın da 
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kardeş sayısının anlamlı düzeyde farklılaşmaya yol açan önemli bir unsur olmadığı 

saptanmıştır. Doğuş sırası değişkeni ile ilgili olarak; Duyguları Tanıma ve Duyguları 

İfade Etme testi puan ortalamalarında farklılaşmaya yol açmadığı bulunmuştur. 

Annenin eğitim düzeyi değişkeni ile ilgili olarak; Duyguları Tanıma ve Duyguları 

İfade Etme testi puan ortalamalarında anne eğitim düzeyi artıkça puan 

ortalamalarında anlamlı düzeyde fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Babanın eğitim 

düzeyi değişkeni ile ilgili olarak ise Duyguları Tanıma ve Duyguları İfade Etme testi 

puan ortalamalarında üniversite mezunu babaların puanı anlamlı düzeyde fark 

oluşturmuştur. 
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Tezin İngilizce Adı 
The Effects Of Pre-school Education And Other Variables  
To Emotion Recognition  And Expression Skills Of 1st 
Grade Elementary School Students. 

 

SUMMARY 

This study aims to evaluate whether there is a reason to diverge the abilities 

of expressing their feelings and emotions of elementary school students in 1st class 

by the variables such as receiving pre-school education or not, attending pre-school 

education or not, attending pre-school education for one year, attending for two years 

or more, pre-school education institution (kindergarten, nursery class), gender, 

sibling number, birth order, parents' educational level. Dependent variables of this 

study are 1st grade elementary school students’ competences for Emotion 

Recognition and Expressing Feelings. Independent variables are receiving pre-school 

education or not, attending pre-school education or not, attending pre-school 

education for one year, attending for two years or more, pre-school education 

institution (kindergarten, nursery class), gender, the number of siblings, birth order, 

parents' educational level. 

Population of the study is the 1st grade elementary school students in the 

schools in the province of Konya under the Directorate of National Education of 

Karatay, Meram, Selçuklu in the 2011-2012 Academic Year. 40 schools were taken 

by random cluster sampling between 254 official elementary schools which are under 

the Directorate of National Education of Karatay, Meram, Selçuklu in the province 

of Konya and "Emotion Recognition Test", "Expressing Emotion Test" and 
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"Personal Information Form " are applied to 800 1st grade students that were selected 

by random element sampling method. 

As this study is based on screening model, relational screening is made 

between dependent and independent variables. 

In the study, "Personal Information Form", including personal information 

which is prepared by the researcher; "Emotion Recognition Test" and " Emotion 

Expressing Test” scales,of which  reliability and validity studies are made by  Assist. 

Prof. Hatice Ergin, were used to measure the students’ competence to recognize and 

express feelings. Statistical analysis of the data are discussed in a model that can 

demonstrate the effect of independent variables on the dependent variables. In the 

analysis of the data, “T” test was used for  assessing whether there is any 

differentiation in their abilities of Recognizing Emotions and Expressing Emotions 

of  the 1st grade elementary school students’  receiving pre-school education or not, 

pre-school education institution and gender;  ANOVA test was used for assessing 

whether there is any differentiation in their abilities of Recognizing Emotions and 

Expressing Emotions by not attending pre-school education, attending pre-school 

education for one year, attending for two years or more, the number of siblings, birth 

order and parents' educational level ; “Tukey” test was used to determine from which 

the difference caused by in the ANOVA test. In the analysis of the data the 

significancy level was determined as 0.05. 

As a result of the research, about the variable whether to have pre-school 

education;  significantly higher avarage test scores were obtained in Emotion 

Recognition and Expressing Emotions Tests of the 1st grade elementary school 

students that  attended pre-school education. About the variables not attending pre-

school education, attending pre-school education for one year, attending for two 

years or more; the avarage test scores in Emotion Recognition and Expressing 

Emotions Tests formed a significant difference between the groups that didn’t attend  

pre-school education  and attended for two years or more. It was found out about the 

pre-school education institution (kindergarten,nursery class) variable that it didn’t 

caused any differentiation between avarage test scores in Emotion Recognition and 

Emotion Expressing tests. About the gender variable; it was found out that it didn’t 

cause differentiation in the average test scores in Emotion Recognition and Emotion 



 xiii

Expressing tests. About the not having any sibling, having one, having two or more 

sibling variable; it was found out in the average test scores in Emotion Recognition 

and Emotion Expressing tests that the number of siblings were not an important 

factor that led to a significant differentiation. About the birth order  variable; it was 

found out that it didn’t led to differentiation. About the mother's education level 

variable; it was concluded in the average test scores in Emotion Recognition and 

Emotion Expressing tests that there is a significant difference in avarage test scores 

as the level of the mother increases. About the father’s  education level variable; in 

the average test scores in Emotion Recognition and Emotion Expressing tests, 

university graduate fathers’ score created a significant difference. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Problem 

 

Duygu sözcüğü bireyin yaşamında bir canlanma, hareketlenme anlamına 

gelmektedir. Çocuklar devamlı arayış ve deneme çabası içindedirler(Aral ve 

diğerleri.2000,s.33). 

Duyguların algılanışı ve dışa vurum biçimlerin bireylerarası iletişim 

sürecinde önemlidir. Bu süreçte iletişim, bireylerin birbiriyle duyum, his ve anlamları 

paylaşmalarını gerektirmektedir. Her yeni ilişki ve etkileşim daha sonra 

kurulabilecek iletişim sürecinde de etkili olmaktadır. İletişimin arkasında çocuğun 

kendisiyle kurduğu iletişim süreci, çocukların birbirleriyle iletişim kurma becerisini 

ve stratejilerini öğrenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri bakımından önemlidir(Ömür 

ve Karaaslan,2005,s.190). 

Çocukta duyguları tanıma ve ifade etme becerileri doğumla ev ortamında 

başlamaktadır. Ailenin model olması ve aile çocuk iletişimi çocuğun duyguları 

tanıma ve ifade etme becerilerinin gelişiminde önemli yere sahiptir. Günlük hayatta 

olaylara verdikleri tepkilerde aileler çocuklara duygu kelimelerini ve duyguları 

tanımayı öğretirler. Aileler çocukların duygusal becerilerinin gelişiminde önemli 

rollere sahiptir. Anne tarafından ailede çocuk, iletişim için desteklenir ve cesaret 

verildiğinde çocuklar duyguları tanıma,anlama, ifade edebilmede 

zorlanmayacaklardır. (Saltalı,2010,s.31). 

Sroufe, Cooper, Dehart ve Marshall (1996)'a göre okul öncesi dönemde, 

çocuklar duygularını yönetmeye ve kontrol etmeye başlarlar. Bu durum onların 

kırıklığa karşı toleransını arttırmaktadır. Duyguları düzenleme becerisi 2 yaş 

civarında gelişmeye başlamakta ve okul öncesi dönem boyunca artmaktadır. 

Duyguları anlama konusunda beceri sahibi olan çocuklar ise akranları tarafından 

daha sevilebilir olarak algılanabilmektedirler (Aktr.Ergin,2003). 

Okul öncesi eğitim çağında bulunan çocuklar iyi bir gözlemcidirler. Anne ve 

babalarının kendileriyle, birbirleriyle ve başkaları ile ilişkilerini gözlerler. Çocuklar 

insan ilişkilerinde önemli rol oynayan iş birliği ve sosyal ilişkilere ilişkin 
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davranışları, anne babaları ile etkileşimleri ve gözlemleri sonucunda kazanırlar. Anne 

babası ile sağlıklı bir iletişim ve etkileşim içinde olan çocuklar karşılaştıkları 

sorunlar karşısında duygularını düşüncelerini sürtüşmeye ve kavgaya girmeden daha 

rahat ifade edebilirler(Çağdaş,2008,s.34). 

 Bu dönem çocuklarında duygusal konuşma tam, açık ve karmaşık, oldukça 

anlamlı ve insanların duygularının nedenlerinden bahsedecek şekilde hızlı bir 

ilerleme göstermektedirler. “Karanlık, korkuyorum”, “üzgünüm, büyükanne 

gitti”.Çocuklar, insanların duygularına neden olan sonuçlar hakkında tahmim 

yürütmeye başlarlar. Duygulara nedenlerini anlamadıklarından,diğer insanların 

duygularını kendi amacı doğrultusunda yönlendirmeye başlarlar(Erden,2010,s.155). 

Aile içi iletişim örüntüsü içinde duyguların anlatımı ailenin yapısal 

ilişkileriyle temellenmektedir. Çocukların yetişkinlerle kurdukları iletişim biçimleri, 

onların kendi bireysel iletişim deneyimi geliştirmelerinde yönlendirici 

olmaktadır(Ömür ve Karaaslan,2005,s.193). 

Duyguların dışa vurumu cinsiyet farklılıkları temelinde değişmektedir. 

Çocukların anne-babalarıyla ilişkileri,duygular üzerinde etkilidir.Anne-babalar kadın 

erkek cinsiyet yapılarına göre çocuklarda mutluluk,korku,kırgınlık ve üzüntü-endişe 

duygularını uyandırma durumları değişmektedir.Her kültürde konuşma dili,bireyler 

arası iletişimi kuran ve yöneten değerlendirmelere sahiptir.Duyguların ifadesi içsel 

olmaktan çok dış toplumsal vasıtalarla kurulmaktadır. Çocuğun toplumsallaşma 

süreci içinde bir duygu belleği oluşmaktadır. Çocuk benliğini geliştirdikçe yeni 

duygu organisizasyonlarını geliştirmektedir(Ömür ve Karaaslan, 2005,s.193). 

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne 

kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol 

oynayan;  bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin 

büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği, ailelerde ve kurumlarda verilen 

eğitim süreci olarak tanımlanabilir(Aral, Kandır, Can Yaşar, 2002,s.8). 

Okul öncesi eğitim, 0–72 ay çocukların; tüm gelişimlerini, toplumun kültürel 

değerleri doğrultusunda yönlendiren, duyguların gelişimini ve algılama gücünü 

arttırarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olan ve yaratıcılığını geliştiren, 

kendini ifade etmesini ve öz denetimlerin kazanmasını sağlayan sistemli bir eğitim 

sürecidir( Sevinç, 2003,s.25). 
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Okul öncesi dönem çocukların aileden sonra zamanlarının büyük bölümünü 

geçirdikleri yer okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlarda öğretmenlere 

çocukların duygusal becerilerini geliştirme konusunda büyük sorumluluklar 

düşmektedir. Öğretmenlerinde çocuklara sevgi dolu ve karşılıklı güvene dayalı bir 

ilişki sunmaları çocukların duygusal beceri gelişimini olumlu yönde etkiler. Anne-

baba kadar öğretmen-çocuk arasındaki bağlılık da, duygusal gelişim için 

vazgeçilmez öneme sahiptir (Saltalı,2010,s.42). 

Okul öncesi eğitim kurumları çocuğun gelişim dönemleri ve ihtiyaçları göz 

önüne alınarak hazırlanmış çevre, çocuğun tüm gelişimini destekleyecek şekilde 

hazırlanmış bir programda, çocuğun çevresindeki kişilerle sağlıklı iletişim kurmasını, 

duygu ve düşüncelerini karşısındakilere rahatlıkla ifade edebilmesini sağlamaktadır. 

Bu nedenle okul öncesi dönemde çocuklarının duygusal becerilerini geliştirmeye 

yönelik etkinliklere yer verilerek duyguları anlama ve ifade etme becerileri 

geliştirilmelidir(Güven ve Bal, 2000,s.58). 

Okul hayatında başarının artırılması; zihinsel becerilerin yanı sıra motivasyon 

ve duygusal becerilerin birleştirilerek erken dönemlerden itibaren çocuğa 

kazandırılması ile mümkündür. Bir öğrencinin başarılı olarak nitelendirilmesi için 

ders başarısının yanında diğer insanların duygularını anlayabilme yeteneği, kendi 

duygu ve davranışlarını kontrol edebilmesi, akranlarıyla, öğretmenleriyle ve yakın 

çevresindeki bireylerle sağlıklı sosyal ilişkiler kurup devam ettirebilme yetenekleri 

de göz önünde bulundurulmaktadır. Aynı zamanda çocukların okul başarıları bir 

takım kurallara uyabilmesi, işbirliği yapabilmesi, otokontrol sağlayabilmesi, 

dikkatini bir konuya yoğunlaştırabilmesi gibi özellikleri de gerektirmektedir. Son 

yıllarda yapılan çalışmalar çocuğun okula başladığında yüksek akademik başarı ve 

okul olgunluğu göstermesi için okul öncesi dönemde duygusal becerilerinin 

gelişiminin önemini vurgulamaktadır. Duygusal becerilerin kazanılmasında en 

önemli dönem ise okul öncesi dönemdir(Saltalı,2010,s.10).  

Okul öncesi dönemde alınan eğitimin çocukların duyguları tanıma ve ifade 

etme becerilerine olan etkisini ve bu etkilerin uzun süreli olup olmadığını test etmek, 

okul öncesi eğitime devam edip etmeme, devam süresi, cinsiyet, kardeşe sahip olup 

olmama, doğuş sırası, anne-baba eğitim düzeylerinin duyguları tanıma ve ifade 

etmeye etkilerinin ortaya konması açısından bu araştırma önemlidir. Ayrıca bu 
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araştırma bulguları ile daha önce yapılmış benzer araştırma bulgularının test 

edilebilmesi, okul öncesi eğitimin öneminin bir kez daha vurgulanması, okul öncesi 

eğitimde kurumlaşma oranının arttırılması açısında ve bu araştırmanın bundan sonra 

yapılacak araştırmalara ışık tutacak olması nedeniyle, Okul öncesi eğitimin 

ilköğretim1. sınıf öğrencilerinin duyguları tanıam ve ifade etmeye etkisi araştırılması 

gereken bir konudur. 

 

Amaç 

Bu araştırmanın temel amacını; “İlköğretim 1.sınıfa devam eden öğrencilerin, 

okul öncesi eğitim alıp-almama, okul öncesi eğitime devam etmeme,1 yıl devam 

etme,2 yıl ve daha fazla devam etme, devam ettiği okul öncesi eğitim kurumu 

(anaokulu, anasınıfı), cinsiyet, kardeş sayısı, doğuş sırası, anne-babanın eğitim 

düzeyi duyguları tanıma ve ifade etmeyi etkilemekte midir?” sorusuna cevap 

aramaktır. 

 

Alt Amaçlar 

Genel amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

1.0/İlköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları ile 

ilgili olarak; 

1.1/Okul öncesi eğitim alan almayan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin 

“Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var 

mıdır? 

1.2/Okul öncesi eğitime devam etmeyen,1 yıl devam eden ve 2 yıl ve daha 

fazla devam eden ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

1.3/Okul öncesi eğitime devam ettiği kurum(anaokulu,anasınıfı) ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde 

farklılaştımakta mıdır? 

  1.4/İlköğretim 1.sınıf kız ve erkek öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 
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1.5/Kardeşi olmayan,1 kardeşi olan ve 2 ve daha fazla kardeşi olan ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamları arasında anlamlı 

düzeyde fark var mıdır? 

1.6/Doğuş sırası ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” 

puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

1.7/Annelerin eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları 

Tanıma Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

1.8/Babaların eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları 

Tanıma Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

2.0/İlköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları 

ile ilgili olarak; 

2.1/Okul öncesi eğitim alan almayan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin 

“Duyguları İfade Etme  Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var 

mıdır? 

2.2/Okul öncesi eğitime devam etmeyen,1yıl devam eden ve 2 yıl ve daha 

fazla devam eden ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

2.3/Okul öncesi eğitime devam ettiği kurum(anaokulu,anasınıfı) ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamalarını anlamlı 

düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

2.4/İlköğretim 1.sınıf kız ve erkek öğrencilerin “Duyguları İfade Etme Testi” 

puan ortalamları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

2.5/Kardeşi olmayan,1 kardeşi olan ve 2 ve daha fazla kardeşi olan ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları arasında 

anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

2.6/Doğuş sırası ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme 

Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılşatırmakta mıdır? 

2.7/Annelerin eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları 

İfade Etme Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta  mıdır? 

2.8/Babaların eğitim düzeyi  ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları 

İfade Etme Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılşatırmakta  mıdır? 
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Araştırmanın Önemi 

Okul öncesi yıllar çocuğunun aktif olarak çevresine yöneldiği,çok değişik 

uyarıcılarla dolu dış dünyayı keşfetmeye çalıştığı,insan yaşamının en temel 

becerilerinin kazanıldığı önemli yıllardır(Arı ve Atik,1987,s.91).Çocuğun doğuştan 

getirmiş olduğu potansiyeli, en üst düzeye çıkartabilmesini ve bunu gösterebilmesini 

sağlayacak uyarıcılar çocuğun bedensel, zihinsel,sosyal ve duygusal gelişimi 

hızlandıracak ve destekleyecek her türlü doğal ve çevresel etmenlerden 

başlar(14.M.E.B.Şurası,1993,s.231). 

  Çocuklar duyguları sadece deneyimleri ile anlamazlar, büyüdükçe onlar 

hakkında daha çok düşünmeye kendileri ve diğer insanlar için ne anlama geldiğini 

anlamaya başlarlar. Çocuklar duygularını anlamak için dış belirtileri ve iç duygu 

durumlarını anlamaya çalışırlar. Çocukluk dönemimde edinilen duygusal 

deneyimlerin etkisi yaşam boyu sürmektedir. Erken çocukluk yıllarında beyin hızla 

büyümekte ve gelişmekte olduğundan görsel, dokunsal, işitsel uyarımlara daha çok 

açıktır.Çocuklarının duygularını önemseyen ve duygusal gereksinimlerine karşılık 

vererek zihinsel  gelişimlerine de destek olurlar (Erden, 2010, s.155;Ömeroğluve 

Ulutaş,2007,s.807). 

Toplumumuzda insanların duygularını ifade etmeleri engellenmektedir. 

Özellikle olumsuz duyguların ifade edilmesi hoş karşılanmamaktadır. Buda 

insanların birbirleri ile sağlıklı iletişim kurmalarını engellemektedir. Bu nedenle 

duyguları anlama ve ifade etme becerilerinin okul öncesi dönemde kazandırılması 

gerekmektedir. Planlı ve alanında uzman kişiler tarafından verilen okul öncesi eğitim 

ve duygusal gelişim alanında belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenlenen eğitim 

programları çocukların duyguları anlama ve ifade becerileri kazanmalarını 

sağlamaktadır. Böylelikle çocukların topluma uyumunun kolaylaştırılması, olumlu 

kişilik özellikleri geliştirmesine yardımcı olması sağlanabilir (Erden,2010,s.155;  

Ömeroğlu ve Ulutaş,2007,s.807). 

Duyguları anlama, duygusal durumları tanıma, duygusal durumların 

sebeplerini ve birbirleriyle iliskilerini anlama yeteneklerini içeren bir yetidir(Bohnert 

ve diğer.,2003,s.79). 
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Duyguları anlamada önemli olan, duyguların doğuracağı sonuçları yani sahip 

oldukları etkileri bilmektir. Duyguların kaynağını öğrenmek, duyguları anlama 

bakımından önemlidir (Davis,2004,s.30). 

Bu araştırmanın sonucunda elde edilecek bulguların özellikle; 

  1.Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitimde duyguları tanıma ve ifade 

etmenin önemi konusunu güncelleştirip üzerinde düşünme ve tartışma ortamı 

yaratacağı, 

2.Okul öncesi eğitim programlarında duyguları tanıma ve ifade etmeye 

yönelik amaç ve kazanımlara daha fazla yer verilmesine, 

3.Okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerinin günlük planlarında  duyguları 

tanıma ve ifade etmeye yönelik farklı etkinlikler planlanmalarına ve uygulamalarına 

katkı sağlayacağı,  

 4.Okul öncesi eğitimin ülke genelinde yaygınlaştırılmasında etkin rol 

oynayacağı, 

5.Bu konuda çalışacak araştırmacılara ışık tutacağı umulmaktadır. 

 

Sayıltılar 

1.Çocukların kendilerine uygulanan ölçeğe içtenlikle ve yansız olarak cevap 

verdikleri kabul edilmiştir. 

2.Çocuklara uygulanan “Duyguları Tanıma Testi” ve “Duyguları İfade Etme 

Testi” çocukların duygusal becerilerini ölçeceği kabul edilmiştir. 

  3.Araştırmanın her safhasında başvurulan uzman kişilerin yeterli oldukları 

kabul edilmiştir. 

Sınırlılıklar 

Bu araştırma; 

1. Araştırma Konya ili Karatay, Meram, Selçuklu ilçe merkezlerinde bulunan 

ilköğretim okullarının 1.sınıfa devam eden 6 yaş 5 aylık öğrencilerle ile sınırlıdır. 

2.Çocukların duygularını tanıma ve ifade etme becerilerine ilişkin 

değerlendirmeler “Duyguları Tanıma Testi” ve “ Duyguları İfade Etme Testi” nin 

ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

3.Bu araştırmanın sonuçları araştırmanın örnekleminde yer alan çocuklara 

benzer nitelik taşıyan çocuklara genellenebilir. 
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Tanımlar 

Duygu: Belli bir durumla buna yanıt arasındaki ilişkidir. Dolayısıyla bir niteliktir. 

Organizmanın temel ve/veya o andaki ilgileriyle ilişkili olarak dışsal ve içsel bir 

uyaranın değerlendirilmesiyle açığa çıkan bir yanıtıdır(Ergin,2003,s.36). 

Duyguları Tanıma Becerileri: Gülümseme, kaşlarını çatma, sasırma, ses tonu vb. 

mesajlar ile verilen duyguların tanınması ve anlamlarının ortaya çıkarılması 

yeteneğidir (Akt.Saltalı,2010,s.12). 

Duyguları İfade Etme Becerileri: Bireyin içinde yaşadığı duyguları uygun yüz 

ifadesi, gözleri, ses tonu gibi bedensel ifadeleri de kullanarak davranışlarla diğer 

insanların ne hissettiğini anlayabileceği şekilde dışa vurma yeteneğidir 

(Akt.Saltalı,2010,s.12). 

Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik 

değişme meydana getirme sürecidir(Fidan ve Erden,1998,s.21). 

Okul Öncesi Eğitim: Doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar olan çocukluk 

yıllarını içine alan, bu yaş çocuklarının bireysel özelliklerine ve gelişimsel 

düzeylerine uygun zengin uyarıcı ve çevre imkanlarını sağlayan, onların kimlik 

gelişimlerini toplumun kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda en iyi bir 

biçimde yönlendiren bir eğitim sürecidir (Poyraz, 1999,s.21). 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları:0-6 yaş arası çocukların tüm gelişimlerini fiziksel, 

zihinsel, duygusal, sosyal ve benzeri gelişimlerini sağlıklı, düzenli fiziksel koşullar 

içinde toplumun kültürel özellikleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren; 

onlarda sağlam bir kişiliğin, sosyal duyarlılığın ve yaratıcı ve işlek bir zekanın 

temellerini atan; uzman- eğitici bir kadroya sahip temel fonksiyonu eğitim olan 

sosyal kuruluşlardır ( Oğuzkan ve Oral,1997.s.3). 

Öğretim: Okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme 

faaliyatleridir(Fidan ve Erden,1998,s.22). 

İlköğretim: Kadın erkek,bü tün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni zihni 

ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve 

öğretimdir(İlköğretim ve Eğitim Kanunu- 12.01.1961-10705/222). 
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Anaokulu: 4-6 yaş arası çocukların bedensel, duygusal, dil, sosyal gelişimlerinin ve 

öz bakım becerilerinin, zengin uyarıcı çevre ortamında ve grup içinde, yaratıcı 

etkinliklerle sunulduğu okul öncesi eğitim kurumlarıdır (Aral ve diğer., 2002, s.23). 

Anasınıfı: 5-6 yaş arası çocukları temel eğitime hazırlamak amacı olan okul öncesi 

eğitim kurumlarıdır. Temel eğitime başlayacak olan çocukların gelişimlerini 

destekleyerek, hazır bulunuşluk düzeylerinin artmasına yardımcı olacak çevre 

düzenlenmelerinin yapıldığı ve programların uygulandığı kurumlardır (Yılmaz ve 

Bilir,1990, s.15) 
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BÖLÜM II 

İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR 

I. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GELİŞİM 

1. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı 

Eğitim sürecinin doğumdan başlayarak zorunlu öğrenim çağına kadar olan 

dönemine “okul öncesi eğitim” adı verilmektedir.Bu dönemde eğitimin amacı, 

ilköğretime başlamadan önce, doğumdan başlayarak çocuğun bedensel, zihinsel, 

duygusal ve toplumsal gelişimini sağlamaktır(Üstünoğlu,1991,s.157) 

Aral, Kandır ve Yaşar (2000,s.15)’a göre okul öncesi eğitim;çocuğun 

doğduğu günden ilköğretime  başladığı güne kadar geçen 0-6 yaş arasındaki dönemi 

kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında çok önemli bir yeri olan 

gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı,bu doğrultuda kişiliğinin şekillendiği 

“Erken Çocukluk Çağı” diye de adlandırılan gelişim ve eğitim süreci olarak 

tanımlanabilir. 

Tuğrul(2006,s.4)’a göre,okul öncesi eğitim;0-6 yaş sürecinde çocukların 

boyutlu gelişimini destekleyerek,yaşam boyu sürecek öğrenmenin temelinin 

atıldığı,sistemli ve bilinçli bir eğitim sürecidir.  

(Oğuzkan ve Oral,1997,s.2)’a göre doğumdan, ilköğretimin başlangıcına 

kadar olan çocukluk yıllarını için alan;bu yaş çocuklarının bireysel özelliklerine ve 

gelişimsel düzeylerine uygun,zengin-uyarıcı çevre olanaklarını sağlayan;tüm 

gelişimlerini toplumun sosyo-kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde 

yönlendiren bir eğitim dönemidir. 

(Şahin, 2005, s:1)’e göre okul öncesi eğitim 0–72 ay grubundaki çocukların 

gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre imkânları 

sağlayan, onların bedensel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, 

kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve 

ilköğretime hazırlayan temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan bir eğitim 

sürecidir.  

Bütün bu tanımlardan yola çıkarak okul öncesi eğitimin 0-6 yaş dönemini 

kapsayan,bu dönem çocuklarının fiziksel,bilişsel,sosyal,dil ve duygusal gelişimlerini 



 11

destekleyen toplumun kültürel değerleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişimlerini 

sağlayan ve ilköğretime hazırlayan eğitim süreci olduğu söylenebilir. 

2. Okul Öncesi Eğitim’in Önemi 

 Okul öncesi eğitim, çocukların kendilerini tanımaları ve yönlendirmeleri 

açısından hayatımızda en önemli dönemdir. Çocuklara kendi içgüdülerine göre 

gelişme fırsatı vererek onların elverişli çevre koşullarında büyümelerini sağlamak 

uzun bir süreci gerektirebilir. Bu süreçte onları anlayarak yeterli ve bilinçli bilgilere 

dayanarak onlara yol göstermek, rehberlik etmek çocuğu bir kat daha güçlü kılar. 

Çocuğun kişiliğinin özgürce gelişimi için okul öncesi eğitim süreci zorunludur. 

Kişiliğin ana hatlarının oluştuğu bu devrede çocuğun eğitimi daha çok önem 

kazanmaktadır. Ailenin çevresindeki koşullar iyi ve elverişli olursa, çocuğun uygun 

bir ortamda ve uzman eğitimcilerin gözetiminde temel öğrenim olan ilköğretime  

hazırlanması da daha kolay olabilir (Adler, 2000,s.23). 

 Bu dönem çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip oldukları bir dönem 

olarak görülmektedir.Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı 

etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim 

göstermektedir.Çocuklara okul öncesi eğitim döneminde belli yaşantıları 

kazandırmak ve gelişimlerini desteklemek için gerekli eğitim evde anne babalar, okul 

öncesi eğitim kurumlarında ise öğretmenler tarafından verilmektedir.Bu eğitim 

yaşantılarından yararlanamayan çocukların gelişimleri yavaş olmakta ve çocuklar bu 

olumsuz izleri yaşamları boyunca taşımaktadır.Bu nedenle;yaşamın ilk beş yılının 

önemine değinen bilim adamları, ilk yılların bireyin gelecekteki yaşantısını oldukça 

etkileyebildiği görüşünde hem fikirdirler. Bu nedenle de okul öncesi dönem ve bu 

dönemde uygulanacak eğitimin önemi her geçen gün artmaktadır. Doğru 

yönlendirilecek bir okul yaşamı, erken çocukluk dönemindeki gelişim yetersizlikleri 

gibi problemlerin zamanında fark edilerek önlem alınması için de önemlidir. Okul 

öncesi eğitim, evdeki dünya ile dış dünya arasında gerçek bir aracı rolü 

oynamaktadır. Çocuk okul öncesi eğitim aracılığıyla yaşam bilgisi ve yaşama 

sanatını öğrenir. Çocukların aile eğitiminden kaynaklanan yetersizliklerini giderecek 

öncelikli ve sağlıklı yer okul öncesi eğitim kurumlarıdır.Okul öncesi eğitim çocuğun 
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eksiklerini tamamlayıcı, hatalarını düzeltici bir rol oynamaktadır (Aral ve 

diğer.2000,s.13;Adler, 2000,s.24). 

 Okul öncesi yıllar, diğer yaşam dönemleri ile kıyaslandığında gelişimin bütün 

yönlerinin birbirleri ile ilişkisinin en fazla olduğu dönemdir. Çocuğun duygusal 

gelişimi ve sosyal gelişimi birbirini etkilemekte ve paralel gelişme göstermektedir. 

Bundan dolayı  dil gelişimi de çocuğun konuşma organlarının gelişmesi ve yaşadığı 

sosyal çevre ile etkileşimi ile mümkün olmaktadır. Hareket gelişiminin öne çıktığı bu 

dönemde, zihinsel gelişim de hareket gelişimi ile paralel gelişim göstermektedir. Bu 

süreçten dolayı okul öncesi dönemde gelişim alanlarını daima birbirleri ile ilişkili 

olarak değerlendirmek gerekmektedir. Gelişim bütün yaşam dönemleri içerisinde 

devam etmekle birlikte okul öncesi dönemde özel bir öneme sahiptir (Oktay, 

2002,s.15). 

 Çocuğun hareketleri okul öncesi dönemde bağımlıdan bağımsıza, ben 

merkezci davranıştan işbirliğine; yetenekleri ise yalından karmaşığa, genelden özele 

doğru ilerleme göstermektedir. Çocuk, duygusal tepkilerden daha dengeli tepkilere 

doğru adımlar atar. Geliştikçe, dürtü ve eğilimlerini dizginleyerek çevre kalıplarına 

göre davranmayı öğrenir. Somut düşünmeden soyut ve mantıklı düşünmeye yönelir. 

Anne baba ve kardeş ilişkisinden toplumsal ilişkilere geçerek çevresini genişletir 

(Yörükoğlu, 1994,s.). 

 Çocuğun yaşamında aile ve çevre faktörü göz önünde bulundurulduğunda, 

okul öncesi eğitim kurumlarda çocuklara sağlanan avantajlar onların gelişim 

alanlarını olumlu etkilemektedir. Okul öncesi eğitim, çocukların yalnızca ilkokul 

süreçlerinde değil hayatlarının tamamında onları etkileyen izler bırakmakta, bilişsel 

gelişimlerini olumlu etkileyerek öğrenme süreçlerini kolaylaştırmakta ve karşılaştığı 

problem durumlara çözümler üretmesinin ilk adımlarını da atmasını sağlamaktadır. 

Gelecekte onun psiko-sosyal yaşantısını olumsuz etkileyebilecek durumlar ilk adım 

eğitimi ile çözümlenebilecek hale gelmekte ve hayata pozitif bakan, problemleri ile 

baş edebilen, yaratıcı, bağımsız, cesur, kendini keşfetmiş, hayatı tanıyan, bireylerin 

oluşmasında ilk adım alarak da görülmektedir (Sammons ve diğ., 2004, s.690-691). 

Okul öncesi eğitim, çocukların geçmiş yaşantıları göz önünde bulundurularak 

bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi, onların ilkokula başlamadan önce birtakım 

niteliklerinin gelişmesini sağlayabileceği gibi özellikle kendilerini ifade etme ve 
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özgüven noktasında yetkin dil becerileriyle donatılmalarına da olanak vermiş olur. 

Nitekim herhangi bir eğitim almadan yetersiz bir dil gelişimi ile okul hayatına adım 

atan, etnik geçmişi veya iki dilli olan, sosyo-ekonomik dezavantajlarla okula 

başlayan çocuklar bu ortama kolaylıkla uyum sağlayamamaktadırlar. Böyle sorunlar 

yaşaması muhtemel gözüken çocukların, okul öncesi eğitimle desteklenmesi ayrı bir 

önem arz etmektedir. Erken eğitim, ilk adım hareketiyle çocukların ilk okumaya 

hazırlanmaları desteklemekte, kavram bilgilerini artırmakta, olaylar arasında bağlantı 

kurmalarını da kolaylaştırabilmektedir (Sammons ve diğ., 2004, s.696-697). 

 Okul öncesi eğitim, çocukların eğitimini olumlu etkilemesinin yanı sıra 

çocuğun bireyselleşmesinde de önemli bir yere sahiptir. Çocuğun nitelik ve nicelik 

olarak bağımsızlaşmalarını sağlamaktadır. (Sammons ve diğ., 2004, s.710-712). 

 Çocuklar okul öncesinde sosyal olarak oyuncaklarını paylaşmanın yanında 

yetişkinin ilgisini, paylaşmayı ve karşılıklı konuşmayı öğrenirler. Ayrıca yaşıtlarıyla 

olan çatışmalarını ve ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları çözümlemeyi, kendilerini 

nasıl ve ne zaman koruyacaklarını ve diğer çocukların hakkına saygı göstermeyi de 

öğrenirler. Bütün bunlar çocuğun ileriki yaşamında ortaya çıkan tüm sorunları 

çözmesine yardımcı olacak problem çözme becerilerinin artmasını sağlar. Yetişkinlik 

döneminde de kişilerin daha üretici ve verimli olmalarını ve sahip oldukları 

potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlar. Canlandırma, taklit ve hâyali oyunlar 

sayesinde de hayal güçleri ve farklı fikir anlayışları gelişir. Arkadaşları ve 

öğretmenleri ile konuşmak, paylaşımda bulunmak da dil becerilerinin 

özgünleşmesine yardımcı olabilir (Oktay, 2002,s.25). 

 Okul öncesi eğitim çocuğun tüm gelişim alanlarını desteklediği gibi ailenin 

aşırı kontrolünden kaynaklanan disiplin sorunlarının da giderilmesine yardım 

etmektedir. Örneğin utangaçlık, öz güven eksikliği, okul fobisi, yeni durumlara karşı 

korku dolu olma, dil problemleri, yersiz kaygılanma, gergin olma gibi sorunları 

tanımlamak ve aileyi çocuğu konusunda bilinçlendirmek, aile-okul işbirliğinin en 

belirgin faydalarındandır (Humphreys, 2002.s.57).  
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3. Okul Öncesi Eğitim Kurumları 

Okul öncesi eğitim kurumları,0-6 yaş arası çocukların tüm gelişimlerini 

fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal vb.sağlıklı ve düzenli fiziksel koşullar 

içinde,toplumun kültürel özellikleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendirlen; 

onlarda sağlam bir kişiliği, sosyal duyarlılığın ve yaratıcı işlek bir zekanın 

temellerini atan;  uzman-eğitici kadroya sahip;temel fonkisyonu eğitim olan, sosyal 

kuruluşlardır(Oğuzkan ve Oral,1992,s.3). 

Okul öncesi eğitim kurumları, çocukların sözel faaliyetlerine önem veren ve 

onlara hareket imkanı sağlayan kurumlar olmalıdır.Bu kurumlarda renk, sayı ve 

kavramlar, çocuğun düşüncesine ve seviyesine uygun bir şekilde 

verilmelidir.Çocuklar en iyi örgütlü oyun ortamını kurumda bulur.Böyle özgür ve 

duyguların rahatça ifade edildiği ortamda çocuğun gizil güçleri kolayca ortaya 

çıkar(Yavuzer,1997,s.152).  

Okul öncesi eğitim, çocuğun ilkokula başlamadan önce hazırlık evresi 

geçirmesini sağlayan bir alt yapı hizmeti işlevi de yürütmektedir. Çocuğun kendine 

özgü değerleri kazanması bu alt yapının veya temelin sağlam olmasına bağlıdır. 

Erken eğitim uygulaması ancak genellilik ve eşitlik ilkesine bağlı kalındığı sürece 

başarıya ulaşabilir. Bütün çocukların okul öncesi eğitimden yararlanması bir 

gereklilik olarak kabul edildiğinde her yerde bu kurumların açılması için yeterli 

teşviklerin yapılması gerekmektedir. Bu teşvik kapsamında çocuğun eğitimi ve 

bakımı ne kadar önemli ise çocuğa özgürce oynayabileceği oyun alanlarının 

sunulması da o kadar önemlidir. Oyun, okul öncesi çocuğunun eğitilmesinde 

kullanılan en temel ve en yaygın yöntemlerden biridir. Bu yüzden son dönemlerde 

erken eğitimin kalitesini arttırabilmek için çocuğun gelişim alanlarını destekleyen 

oyun alanlarının yapılandırılması kaçınılmaz olmuştur. (Jackson, 2000). 

 Okul öncesi eğitim kurumları;ailelere gerekli desteği sağlayan, yol gösteren, 

sorumluluklarını belirli düzeyde azaltabilecek temel kuruluşlardır.Giderek 

gelişmekte olan okul öncesi eğitim kurumları çocuğun sağlıklı bakımı, beslenmesi, 

kendine güven kazanması, kişiliğinin gelişmesi, iyi alışkanlıklar kazanabilmesi, 

sosyal gelişimi gerçekleştirerek bir arkadaş ortamı yaratılmasının yanı sıra onun 

fiziksel olarak gelişebilmesi için gerekli hareket  ve oyun ortamı sağlayan  aileye 
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çocuğun bakımı ve eğitimi konusunda destek olan ve çocukları ilköğretime 

hazırlayan kurumlar olarak varlıklarını sürdürmektedirler (Cinkılıç,2009,s.2). 

Milli Eğitim Bakanlığının 2006 yılında yürürlüğe koyduğu Okul Öncesi 

Eğitim Programları temel alındığında, okul öncesi eğitim kurumlan, hizmet 

verdikleri yaş sınırlarına ve gelişim alanlarına uygun olarak önceki yılların aksine tek 

grupta toplanmıştır. Buna göre Okul  Öncesi Eğitim Programı 36-72 aylık çocuklara 

yöneliktir. Ancak halen yürürlükte olan 25486 no’lu 08.06.2004 tarihli yönetmelikte 

anaokulu ve anasınıfı ayrı ayrı tanımlanmıştır.0-36 aylık çocuklar için ise 1994 

yılında yürürlüğe konulan kreş programı bulunmaktadır(MEB, 1994, s. 31). 

3.1. Kreş 

Kreş 0-36 aylık çocukların bakım, beslenme, bedensel ve ruhsal gelişimlerine 

uygun olarak hazırlanmış programların uygulandığı okul öncesi eğitim 

kurumlarıdır(MEB, 1994, s. 31). 

Özellikle ilk iki yılda yetişkinle çocuğun teke tek, zaman zaman küçük 

gruplar hlinde etkinlikleri sürdürmeleri gerekir.Kurumlarda bu sorumluluk başta 

öğretmen olarak görevli personele düşmektedir(Aral,Kandır ve Can 

Yaşar,2000,s.23). 

3.2. Anaokulu 

36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okullardır(25486nolu resmi 

gazete,08.06.2004,s.2). 

Anaokulu kurum olarak ailenin dışına atılan ilk adım olarak 

düşünülmemelidir. İlk üç yıl içinde çocuk, model olarak gördüğü anne ve babasından 

alabileceğini alır ve kendisine tanınan fırsatlar ölçüsünde belirli bir sosyal olgunluğa 

erişir. Ancak bu gelişim sınırlıdır.Anne-babaların çocuklarına gösterdiği ilgi, 

çocuğun temel gereksinimlerini tümüyle karşılamayabilir. Türkiye’de okul öncesi 

eğitim isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş 36-72 ay arasıdaki 

çocukların eğitimini kapsamaktadır.Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız 

anaokulları olarak kurulabildikleri gibi, kız meslek liselerine bağlı uyguluma sınıfları 

olarak eğitim vermektedirler(Aral,Kandır ve Can Yaşar,2000,s.23). 
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3.3.Anasınıfı 

60-72  aylık çocukların devam ettiği,örgün eğitim kurumlarının bünyesinde 

açılan sınıflardır(MEB,2006,s.2). 

4. Okul Öncesi Eğitim’in Amaçları ve İlkeleri 

Milli Eğitim Bakanlığı,Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 10.08.2006 

tarih ve 336 sayılı Kurul Kararı ile okulöncesi eğitimin amaçları ve ilkeleri şu şekilde 

belirlenmiştir(M.E.B.,2006 s.2). 

Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; 

4.1. Okul Öncesi Eğitim’in Amaçları 

1.Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar 

kazanmasını sağlamak; 

2. Onları ilköğretime hazırlamak; 

3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir 

yetiştirme ortamı yaratmak; 

4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. 

4.2. Okul Öncesi Eğitim’in Temel İlkeleri 

1.Okulöncesi eğitim çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına 

uygun olmalıdır. 

2.Okulöncesi eğitim, çocuğun psikomotor, sosyal-duygusal, dil, bilişsel 

alanlardaki gelişimini desteklemeli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve onu 

ilköğretime hazır duruma getirmelidir. 

3.Okulöncesi eğitim kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak 

amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlanmalıdır 

4.Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra 

çevrenin ve okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır. 

5.Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek 

öğrenmesine olanak tanınmalıdır. 

6.Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem 

verilmelidir. 
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7.Okulöncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, işbirliği, 

sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygu ve davranışları 

geliştirilmelidir. 

8.Eğitim çocuğun, kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı, ona öz 

denetim kazandırmalıdır. 

9. Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir.Tüm 

etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir. 

10.Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, 

baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir. 

11.Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma 

gereksinim duyduklarında yetişkin desteği,rehberliği ve güven verici yakınlığı 

sağlanmalıdır. 

12.Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi 

desteklenmelidir. 

13.Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim 

kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir. 

14.Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri 

dikkate alınmalıdır. 

15.Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır. 

16.Okulöncesi eğitimde çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı 

düzenli olarak değerlendirilmelidir. 

17.Okulöncesi eğitimde değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve 

programın geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır. 

5. Okul Öncesi Dönemde Genel Gelişim Özellikleri 

Gelişme insanın beden yapısı, duygusal ve zihinsel özellikler bakımından 

düzenli bir biçimde değişmesi ve istenilen görevleri yapabilecek bir duruma 

gelmesidir. Gelişme; büyüme, olgunlaşma, hazır olma ve öğrenmenin etkisi altında 

oluşur. Gelişme sürekli yeni davranışlar kazanma ve bu davranışları daha önce 

kazandığı davranışlarla bütünleştirme şeklinde kendini gösterir (Poyraz ve 

Dere,2001,s.23). 



 18

5.1. Bedensel Gelişim 

Bedensel gelişimin en hızlı olduğu dönem doğumdan sonraki ilk yıldır. 

Doğuşta baş, vücut büyüklüğünün ¼’ ü kadardır. Sonra sırayla gövde ve daha sonra 

doğuşta kısa olan kol ve bacak kısımlarında hızlı büyüme görülür. İlk yıllarda alınan 

kilo, boya göre fazla olduğundan çocuk toplu bir görünümdedir, karnı büyükçedir ve 

kambur bir duruşu vardır. 2 yaşından itibaren bebeklikteki kamburluğu azalmakta; 3 

yaşında ise, duruşu yetişkine benzer bir dikliğe ulaşmaktadır. 4-6 yaşında karın 

tamamıyla bebeksi görünümünü yitirmekte, gövde incelip, omuzlar genişlemeye 

başlamaktadır (Poyraz ve Dere, 2001, ss.26-27; Senemoğlu, 2003,s.29). 

İlk iki yılda hızlı bir şekilde olduğu gözlenen boy uzaması, giderek daha 

yavaş; fakat sürekli bir artış göstermektedir. İlk yılda 20-25 cm olan boy artışı, ikinci 

ve üçüncü yılda 10 cm civarındayken; bu uzama dört ve beşinci yılda 5’ cm’ye kadar 

düşmekte; altıncı ve yedinci yıllarda 10 cm’lik bir artışla hızlanmış gibi görünmesine 

karşın, ergenliğe kadar ani bir artış kaydedilmemektedir(Yavuzer, 1998a,s.87). 

Doğuşta ortalama 3,5 kg. olan ağırlık, ilk yılda ortalama üç katı ulaşmaktadır. 

İkinci yıl 3-3,5 kg’lık bir artma göstererek çocuğun ağırlığı 12 kg dolaylarına 

varmaktadır. Bu artış oranı 2 yaşından sonra gitgide yavaşlayarak, 3 yaşında 2-3 kg; 

4-5 yaşlarında ise; 1,5-2 kg kadardır. Sonuç olarak, kiloda artış boy uzamasına 

benzer bir gelişim göstermektedir (Yavuzer, 1998a,s.87). 

Temel işlevleri, büyümeyi uyarmak, beden gelişmesini düzenlemek ve 

metabolizmayı etkilemek olan, “timus bezi” birinci yıl boyunca ağırlığının en yüksek 

sınırını kazandığı ergenlikten önceki yıllarda hızla gelişir. Beyin birinci yılda %75 

altıncı yılda %90 ağırlığına ulaşır. Bu da merkezi sinir sisteminin gelişmesi ile 

davranışlardaki değişmeleri destekler.Bu gelişme çocuğun okula başlama yaşını da 

ifade eder( Binbaşıoğlu,1990,s.65; Yavuzer, 1998a, s.88; Aydın ve Aydın,1999,s.13). 

İlköğretim dönemi çocuğunun bedensel gelişimi her iki cinste de farklılık 

göstermektedir. 7-9 yaşlarda büyüme yavaşlamaktadır. Doğumdan itibaren olduğu 

gibi erkek çocuklar kızlara göre daha iri, kızlardan daha güçlü ve etkindirler 

(Tozar,2011,s49. 

Bedensel gelişim diğer gelişim alanları ile etkileşim halindedir. Zihinsel 

gelişimdeki bilişsel süreçlerden olan algısal gelişim, çocukların hareketlerini 
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kolaylaştıran bir unsurdur. Çocuklar hareket becerilerini oyun etkinlikleri içerisinde 

keşfeder. Oyun sayesinde çocuk diğer bireylerle iletişim kurarak sosyalleşir. 

Çocuğun sağlığı ve bedensel durumu benlik kavramı üzerinde önemli bir rol 

oynamaktadır (Çağdaş ve Seçer,2004,s.87) .  

Özellikle bedensel gelişim çocuğun duygusal gelişimini etkilemektedir.Bedensel 

gelişimi normal olan çocuğun duygusal gelişiminin de normal olduğu görülür.Bedensel 

görüntüsü normal olan,istediği gibi hareket etme imkanı bulan çocuk,diğer bireylerle 

iletişim kurma imkanına sahiptir.Deneyim ve tecrübe fırsatları ona değişik duygular 

kazandırır(Aral ve diğer.2000,s.56). 

1.5.2. Psikomotor Gelişim 

Motor gelişim, hareket gelişimini ifade etmektedir. “Motor; hareket 

anlamında kullanılmaktadır. Motor gelişimse bebeğin, gelişen hareket becerilerine 

bağlı olarak, bedenini 

gittikçe artan biçimde kontrol altına alması demektir. Bebeğin yaşamında motor 

gelişim önemli bir yer tutar ve bebeğin davranışlarının tüm boyutlarına etki 

eder(M.E.B,2003,s.51). 

Fiziksel büyüme aşamaları iki alanda incelenmektedir. Birinci alan büyük kas 

motor gelişimi, ikinci alan ise küçük kas motor gelişimi ile ilgilidir. Büyük kas 

gelişimi vücut hareketlerini, kol ve bacak uzantılarını kullanmayı küçük kas gelişimi 

ise el ve parmak kaslarının gelişimi ile ilgilidir. Motor gelişim baştan ayağa ve içten 

dışa doğru olur. Gelişimin baştan ayağa olması, bebek kas kontrolüne baş ve boyun 

bölgesinden başlaması demektir. İçten dışa olması ise bebeğin önce vücut iç 

organlarının oluşumu ve gelişimi sonrasında vücudun dış uzantıları olan kolların 

hareketi ve koordinasyonunun artması olarak açıklanabilir(MEB,2003,s.51). 

İnsan yavrusu, bütün diğer canlıların aksine, tamamlanmamış ve yarım olarak 

dünyaya gelir. Oysa yeryüzündeki en karmaşık organizmaya sahiptir. İlk yıllarda 

gelişme son derece hızlıdır. “Doğumu izleyen ilk günlerde ve özellikle ilk üç ayda 

çocuk her türlü ihtiyacının karşılanması için yetişkinin yardımına ve ilgisine 

gereksinim duyar. Yeni doğmuş bir bebeğin 
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en dikkat çeken davranış kalıpları reflekslerdir. İlk altı aydan sonra reflekslerin 

çoğunun kaybolması beklenir. Çünkü reflekslerin kaybolmaması gelişimle ilgili bir 

problemin göstergesidir(Aydın ve Aydın,1999,s.12). 

6 aydan 12 aya kadar olan dönemde bebekler yürümeye başlarlar ya da bu 

aşamaya iyice yaklaşırlar. “Oturabilirler ve emekleyebilirler; bazıları yürüyebilir. İki 

ellerini kullanarak 

şişe ya da fincan tutabilirler ve parmaklarıyla yiyecekleri kavrayabilirler. 12 aydan 

18 aya kadar olan dönemde durmaksızın hareket halindedirler. Büyük parçaları istif 

etmekten, etmekten, nesneleri çekmekten ve kutuları doldurup boşaltmaktan çok 

hoşlanırlar(Kurtuluş,1999,s.9). 

2 yaşında çocuk rahatça koşar, yardımsız merdiven çıkabilir. Yalnız annenin 

değil, tüm çevrenin dikkatini çekme çabasında olan çocukta taklit yeteneği 

gelişmiştir. Çocuk motor mekanizmaları ve fonksiyonları birbirine bağlamayı 

öğrenir. Örneğin yürürken konuşur ve başka işler yapar. Beş-altı küpü üst üste 

koyarak kule yapabilir. Çizgi çizmeye başlar. Topu atabilir, topa tekme 

vurabilir(Aral ve diğer.,2000,s.76). 

3 yaşındaki çocuk parmak ucunda yürümeyi başardığı gibi, normal yürümede 

adımları uygun ve 2 yaşa kıyasla uzundur. Geri geri yürümeyi de kolaylıkla beceririr. 

Ani duruş ve dönüşleri yapabildiği için koşmada başarısı artar(Kurtuluş,1999,s.9). 

4 yaş çocuğu rahatça zıplar, koşar, yürür, her fırsatta hareket etme ihtiyacını 

belirtir. El ve parmaklarını kullanmada bir hayli ustalık kazanmıştır. Hangi elini 

kullanacağı konusunda tercih yapar. Oyuncak bıçakla hamuru veya kili keser, kağıdı 

ikiye katlar. Kalem, fırça, makası başarılı bir şekilde tutup kullanabilir. İpe boncuk 

dizer. Büyük boydaki kağıtlara kalın kalem ve fırça ile resim yapmaktan 

hoşlanır(Aral ve diğer.2000,s.77). 

5 yaşındaki çocuk ince bir çizgi üzerinden kolaylıkla yürüyebilir. Oldukça 

çevik bir biçimde parmak uçlarında koşabilir. Tırmanma, kaydıraktan kayma, 

sallanma, kazma, ve daha pek çok hareket becerisinden etkilenmiş, ustalaşmıştır. 

Ayak değiştirerek sıçrayabilir. Hareketleri müziğin ritmine uygundur (Aral ve 

diğer.2000,s.78). 

6 yaşındaki çocuğun hareketlerinin koordinasyonu düzgündür. Ancak yeni 

yönelimler, çocuğun bebeklik ile çocukluk arasında gidip gelmesine neden olur. 
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Sınırsız enerjiye sahip olan çocuk yerinde duramaz. Otururken bile kımıldar, 

bükülür, uzanır. İp atlar. Topa yön vererek sıçratır. Tek elle top tutar. Sopa ile topa 

vurur. Paten kayar. İki tekerlekli bisiklete biner. Kızak kayar. Tek ayak üzerinde on 

saniye durur. El becerilerinde ona sağlayacağı olanakları keşfetmektir. Bloklarla 

çeşitli yapılar yapar, onlarla oynar. Zorluk çekmeden ayakkabılarını bağlar. 

Düğmelerini ilikler. Bir insan resmi çizer. Büyük harf çizer. Çekiçle çivi çakar. 

Koşarken yerden nesne alır. Resmin sınırlarını taşırmadan boyar.Başparmağı ile 

diğer parmaklarına dokunur. Rahatlıkla katlar yapıştırır ve şekil verebilir. Şekilleri 

tanır eşleştirebilir. Adını yazabilir. Küçük kaslarını kontrol eder ve çok rahat 

birbiçimde kullanabilir. Marangozluk, kil, hamur şekillendirme, boyama ve dikme 

becerilerini kullanarak çeşitli ürünler oluşturabilir(Aral ve diğer.2000,s.78). 

Okul çağından çocukların motor becerileri oldukça gelişmiştir. Motor 

becerileri ilk çocukluk dönemine göre daha düzgün ve koordinelidir. Koşma, 

tırmanma, halata asılma, yüzme, bisiklete binme gibi pek çok beceriyi ustaca yerine 

getirebilmektedirler. Bu becerileri başarıyla yaptıkça daha çok zevk almaktadırlar. 

Erkek çocuklar geniş kas aktiveteleri gerektiren büyük motor becerilerde, kız 

çocukları da küçük motor becerilerinde daha başarılı olurlar(Tozar,2011,s.49). 

1.5.3.Bilişsel Gelişim 

Bireyin çevresini tanıması ve anlamasını sağlayan zihinsel faaliyetler bilişsel 

gelişim olarak tanımlanmaktadır. Bilişsel gelişmeyle ilgili temel araştırmayı Piaget 

yapmıştır. Piaget’nin kuramıyla ilgili bazı temel kavramlar bulunmaktadır. Bunlar 

sema, uyum, özümleme ve dengelemedir. Sema; geçmis yaşantılardan oluşan ve 

şimdiki deneyimlere temel oluşturan yapıdır. Sema; bütün içinde organize edilen, sık 

sık tekrar edilen davranışlardır. Şemalar ilerleyen zaman içinde farklı durumlara 

uyarlanabilen yapılardır (Yavuzer, 1997, s.41).Uyum; şemaların, yaşanılan 

deneyimler sonucunda değiştirilerek problem çözme olayına uyum denmektedir. 

Bireyin yeni durum veya problemlere uygun tepki verebilmesidir. Özümleme ise; 

yeni karşılaşılan durumla daha önce var olan durumların birleştirilmesidir. 

Dengeleme; bireyin özümleme yoluyla çevremize uyum sağlayarak bir dengeye 

ulaşılmasıdır. Zamanla yeni durumlar ortaya çıkar ve birey yeni durumlara yeni 

dengelerle uyum sağlamaktadır (Senemoğlu, 2003, s.36). 



 22

Eğitim içerisinde bilişsel gelişim dönemler halinde açıklanmıştır. 

1. Duyusal- Motor Dönem: Doğum ile iki yaş arasını kapsayan dönem olan bu 

dönemde birey duyu organlarıyla çevresini tanımaya çalışmaktadır. Bu dönemde 

doğuştan getirilen refleksler şema haline dönüştürülmektedir. 

2. İşlem Öncesi Dönem: İki ile yedi yaşları arasını kapsamaktadır. Bu dönemde 

henüz işlem yapılamamakta ancak bunun için hazırlıklar yapılmaktadır. En önemli 

özellik ben merkezciliktir. 

3. Soyut İşlemler Dönemi: Yedi ile on iki yaşları arasındaki bu dönemde işlem 

yapılabilir düzeye gelinmiştir. Tersinebilirlik ve korunum özelliği bu dönemde 

kazanılmaktadır. 

4. Soyut İşlemler Dönemi: Ergenlik dönemiyle yetişkinlik dönemini kapsayan bir 

dönemdir. Bu dönemde zihinden işlemler yapılabilir, hipotez geliştirilebilir, satranç 

gibi oyunlar oynanabilmektedir. İlerleyen dönemlerde ise ergen ben merkezciliği 

ortaya çıkmaktadır (Bacanlı, 1998, 57). 

Bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim dönemleri tek başlarına oldukça önemli 

olmalarına karşın birbirleriyle sürekli etkileşim içinde ve birbirlerine bağlı olarak 

düşünüldüğünde çok daha önemli olmaktadır. Sosyal ve duygusal öğrenme gelişim 

alanlarıyla birlikte zekâ kavramlarıyla da ilişkilidir. Çünkü zekâ kavramı sadece 

bilişsel öğelerle değil duygusal ve sosyal öğelerle de ilgilidir(Bacanlı, 1998, 57). 

Ayrıca duygusal tepkilerin temelinde bilişsel karmaşıklık da vardır. Birey 

duygusal tepkilerin sonuçlarını değerlendirerek,sonraki duygusal gelişimini de 

etkiler.Çocuk öğrenme ve deneyimine bağlı olarak tepkiler geliştirir.Duygu  gelişimi 

bilişsel gelişimle özdeş gibidir(Aral ve diğer.2000,s.56). 

1.5.4. Dil Gelişimi 

Dil, bir semboller dizisidir. Düşünce’de bu dilsel semboller yoluyla şekillenen 

zihinsel etkinliklerin ürünüdür. Kısaca Dil; “Düşünceyi yapılandırır ve dil ile 

düşünce karşılıklı bir yapılanma ve etkileşim içersindedir. Dilin, arzu ve isteklerle 

heyecan ve duyguları ifade etme, nesnelerin durumunu ve olayları açıklama ve 

konuşma gibi önemli işlevleri vardır(Özbek,2003,s.15). 

Çocuğun dili anlama ve kullanmasında belirli aşamalar vardır. “İlk bir ayda 

ağlama ve seslenme sonucunda bebek, konuşma sesi üretimi için gerekli olan 
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solunumu ve ağız, yüz hareketlerini kazanır. 1. ayın sonunda ağlamalar ayrışmaya 

başlar (Ağrı için, anneden ayrıldığı için vs.). 2-3 aylarda gülme refleksi ile birlikte 

değişik sesler çıkarmaya başlar. Damak ve gırtlaktan h, k, g seslerini çıkarır; u, a, o, 

ünlü sesleri uzatabilir. 4-6 aylarda bebeğin ses mekanizması kontrolü üzerinde etkisi 

artar. Bu dönem mırıldanma dönemidir. P, m, b dudak sesleri ortaya çıkar. Uzun 

oyun sesleri çığlıklar çıkarır. 10. aya kadar olan süre ilk kelime gelişme dönemidir. 

De de, at ta, ma ma, ne ne tekrarlanır. 11-14 aylarda çocuk sık sık mırıldanır ve 

yetişkin konuşmasına benzeyen sesler çıkarır. 12 aydan sonra çocuk ilk defa bazı 

kelimeleri bilinçli olarak kullanır; konuşmanın temeli atılır(Kurtuluş,1999,s.12). 

1,5-2 yaş arası çocuklar iki kelimeyi arka arkaya söyleyerek cümlecikler 

kurmaya çalışır. 2 yaşından sonra ise iki kelimeyi birleştirerek basit cümleler 

kurmaya başlarlar. Önceden söylenmiş konuşmaları tekrarlarlar. Gramer kuralları 

basit biçimiyle de olsa görülmeye başlar. 2,5 yaş civarında kelime hazineleri 

ortalama 300 civarındadır ve gramer yapısı da hızla gelişmektedir. Edatları anlar 

(içinde, altında kadar, bile vb.) ve konuşmalarında zamirler (ben, sen, o), çoğul ve 

çekim eklerini de kullanır(Aydınve Aydın,1999,s.15). 

3-4 yaşlarında çocuğun dil kullanımı çok yönlüdür. Duygularını düşüncelerini 

ve ilişkilerini anlatır. Bu yaşta kendine yönelik konuşma yapar, yani ben merkezci 

konuşma görülür. Kelime hazinesi 1000 civarındadır. Cümlelerin yarıya yakını 

dilbilgisi kurallarına uygundur. 3-4 yaşındaki çocuklar başka bir odadan sorulan 

“Kim?, Ne?, Nerede?” sorularını anlarlar. Dört yada daha fazladan oluşan uzun 

cümle kurarlar. Zaman kiplerini ve tekil-çoğul ayrımını belirten ekleri kullanmaya 

başlarlar(Aral ve diğer.2000,s.136). 

4-5 yaşında dil kolay ve doğru kullanılan bir araç halini alır. Çocuk anne ve 

babasının ses perdesini taklid eder. Ses üretiminde doğruluk oranı artar. Sözcük 

dağarcığı artmaya devam eder. 4-5 yaşındaki çocuklar uzun ve daha detaylı cümleler 

kurarlar. Bu yaşlardaki çocuklar hikaye dinlemeyi ve o hikaye hakkında sorulara 

cevap vermeyi severler. 4-5 yaşındaki çocukların çoğu anadilerini temel dilbilgisi 

kurallarına uygun olarak konuşurlar. 5-6 yaşta çocuğun dil kullanması ve sosyal 

etkileşimi yetişkinlere benzer haldedir. Üretilen sözcük sayısı 2000 kadardır. 

Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın durumuna göre duraklama ve konuşma hızında 

azalma olabilmektedir(Kurtuluş,1999,s.12). 



 24

Birinci sınıf öğrencisinin dil gelişimi gelişme halindedir. Kelime ve harflere, 

resim, hikaye, masal ve öykülere karşı ilgilidirler. Kısa sürede çok kelime 

öğrenebilmektedir. Çocuklar önce varlıkların karşılığı olan kelimeleri, daha sonra 

varlıkları niteleyen kelimeleri hareketlerini karşılayan kelimeleri ve varlıkları temsil 

eden kelimeleri öğrenirler (Tozar,2011,s.50). 

Çocuk gelişiminde bireysel farklılıklar vardır. Dil gelişim özellikleri her 

çocukta aynı dönemde görülmeyebilir. Bir gelişim alanında olan sorun diğer bir 

gelişim alanını da etkiler. Bilişsel gelişim ile dil gelişimi paralel gelişen gelişim 

alanlarıdır(Kurtuluş,1999,s.12). 

1.5.5.Sosyal Gelişim 

Sosyal gelişim ilk olarak ailede ve yakın çevrede başlarken en fazla toplumun 

yansıması kabul edilen okulda gelişmektedir. Sosyal gelişme bireyin sosyal 

uyarıcılara, toplum yaşamının problemlerine karşı tepkiler geliştirebilmesinin 

yanında diğer insanlara uyum sağlaması ve onlar gibi davranabilmesi becerilerinin 

kazandırılması olarak tanımlanmaktadır (Yapıcı , 2005,s. 3). 

Doğumundan sonra bebekte görülen ilk toplumsal davranış, çocuğun annesine 

sarılması, tutunmasıdır. Annenin bebeğini kucaklamasına karşı çocuk, sarılma, 

tutunma tepkisi yaparak güvenlik, korunma arayışına girer. İki-üç aylık bebekte 

yetişkinlere karşı ilgi doğmaya başlar. Bebek, bu aylarda, kendisine bakan kişinin 

ilgilenmesinden hoşlanır; yanından ayrılmasıyla ağlar. Beş-altı aylık bebek, 

büyüklerin yüzlerinden, azarlandığını ya da sevildiğini anlar(Başaran,1992,s.134). 

Bebeğin başka çocuklara karşı ilk tepkisi beş-altıncı aylarda başlar. Bebek 

başka bir çocuğu gördüğünde ona doğru atılır, gülümser; kimi kez de ondan çekinir. 

Altıncı ayda sosyal yönden artık tanıdığı ve tanımadığı insanları ayırır. Tanıdıklarına 

olumlu tepkiler verirken, tanımadıklarına ağlama tepkisi verir. Özellikle annenin 

yüzündeki mutlu ve mutsuz ifadelere uygun tepkilerde bulunur. Sekiz-dokuz aylık 

bebek, başkalarının bazı yalın davranışlarını ve sözlerini öykünebilir. Bir yaşına 

doğru bebek, bazı yasaklamaları anlar. On sekizinci aya doğru bebek, bazı 

yasaklamalara karşı direnir; büyüklere karşı olumsuz davranışlar yapar. Bebeklik 

evresinin sonuna doğru bebek, büyüklerle yalın ilişkiler kurabilir. Yirmi dördüncü 
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aya doğru bebeğin, çocuklarla oynaması, oyuncaklarını paylaşması, kavga etmesi 

artar (Oktay,2002,s.113;Başaran,1992,s.134). 

Toplumsallaşmanın henüz başlangıç aşamasında bulunan iki yaş çocuğu, 

hareket ve görme alanı içindeki diğer çocuklara ilgi duyarsa da henüz onları sürekli 

oyun oynayabileceği arkadaşlar olarak görmez. Daha çok anne baba ile birlikte 

olmaktan ve oynamaktan hoşlanır, yetişkinlerle birlikte basit faaliyetlerde 

bulunabilir( Yavuzer, 1998b, s. 127;Oktay, 2002, s. 115). 

Üçüncü yaşta çocuk yaşıtlarını ve yetişkinleri taklit etmeye başlar .Onların 

söyledikleri sözleri ve davranışları tekrarlamaktan hoşlanır.Evcilik ,okulculuk, 

doktorculuk gibi oyunlar oynarlar.Günlük yaşantılarında gözledikleri ev yaşantılarını 

ya da kişileri oyunlarına yansıtırlar.Bütün bunlar çocuğun insan ilişkilerinin önemini 

kavramasını ve sosyalleşmesini kolaylaştırır(Çağdaş ve Seçer,2002,s.35). 

Dört yaş çocuğunda yaşıtlarıyla birlikte oynama da daha fazladır, ancak 

henüz gruplar çok gevşektir. Oyunları üç yaşta olduğundan daha uzun sürelidir. 

Dramatik oyunu kılıktan kılığa girmeyi çok sever sıklıkla bu oyunları oynamayı 

seçer. Paylaşma ve oyun sırasında sıra bekleme anlayışı gelişmiştir (Oktay, 2002, 

s.119; Yavuzer,1998b,s.207-208). 

Beş yaşında kendi yaşıtı çocuklarla küçük gruplar halinde oynar. Hâlâ kendi 

isteklerinin yerine getirilmesi ile büyük ölçüde ilgili olmakla birlikte, diğer 

çocukların varlığının oyunu çok daha eğlenceli hale getirdiğinin farkına varmıştır. 

Yetişkinlerle ilişkilerinde de başarılı ve mutludur. Yetişkinleri gözlemler ve taklit 

etmekten hoşlanır, bu çocuğun oyunlarına yansır. Evde ve okuldaki kuralları anlar ve 

uygular. 5 yaş çocuğu, çevresine karşı dostça bir yaklaşım içindedir. Sorumluluk 

üstlenmekten hoşlanır ve başladığı işi bitirmeyi sever. Sorumluluk duygusunu 

geliştirmek için bir işe yardımcı olmak istediği zaman, onu engellemek yerine teşvik 

etmek, gelişim düzeyine ve özelliklerine uygun sorumluluklar vermek gerekir. 

Sorumluk duygusunun gelişmiş olması çocuğun hayattaki başarısı ve sosyal uyum 

için oldukça önemlidir (Aydın ve Aydın,1999,s17; Oktay,2002s.121; Çağdaş ve 

Seçer,2002,s.39). 

Beş yaşında genellikle uyumlu rahat, sakin bir görünüm sergileyen çocuk 

altıncı yaşta daha hareketli ve uyumsuz bir görünüm içerisindedir. Sosyal yönden 

hâlâ ailesine bağımlı olmakla birlikte, öğretmeni ve arkadaşlarının önemi de giderek 
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artar. Yalnız başına oynamaktan hoşlanmaz, oyun oynadığı gruplar genişlemiştir. 

Oyunda kurallar çocuklar tarafından konur, kızlarla erkekler arasında roller ve 

kullandıkları oyun malzemeleri konusunda farklılıklar görülür. Artık yetişkinin 

denetimindeki oyunlarda verilen rolleri yerine getirmeyi başarabilir. 6 yaşına doğru 

işbirliği, dostluk, sempati, rekabet, kavga, ağız dalaşı gibi bir dizi toplumsal 

davranışlar geliştirir. Yaşadığı kültür çevresine uyum göstermeyi başarmıştır. Yani 

yüksek derecede sosyalleşmiştir (Aydın ve Aydın, 1999 s. 17; Oktay,2002,s.120-

121;Çağdaş ve Seçer,2002,s.41). 

Altı yaş, okulöncesi dönemin sonu ,okul döneminin başlangıcı ve gelişimin 

kritik dönemlerinden biridir (Oktay,2002,s.120-121).Çocuk bu yaşta, kendi ilgi ve 

merakları doğrultusunda yoğun bir etkinlik içinde olmasına karşın, sosyal çevresine 

yönelik duyarlılığını sürdürmektedir.Onların her konuda yardımına çok ihtiyacı 

vardır;ancak bu yardımı çoğu kez reddetmektedir. Altı yaş çocuğu “büyük çocuk” 

olarak kabul edilmekten mutluluk duymakta, kendi özel işlerini tek başına yapmakta 

ısrar etmekte ve büyüklerle birlikte aynı masada oturup; onların konuşmalarına 

katılmak istemektedir. Altı yaş çocuğu; etkin, atılgan, coşkulu, amaca yönelik 

davranışlar sergileyen zaman zaman düşünceli, kararsız bir kişilik yapısına ve 

bağımsız bir ruha sahiptir( Oğuzkan ve Oral,1997,s.77). 

Altı yaş çocuklarında başkaları ile iyi ilişkiler kurma, paylaşma, işbirliği, 

dostluk, sempati gibi davranışların yanı sıra rekabet, kavga, ağız dalaşı gibi 

davranışlarda gözlemlenebilir (Çağdaş ve Seçer,2002,s.41). 

1.5.6.Duygusal Gelişim 

Duygu sözcüğü bireyin yaşamında bir canlanma, hareketlenme anlamına 

gelmektedir. “Çocuklar devamlı bir arayış ve her şeyi deneme çabası içersindedirler 

ve çevrenin isteklerine yüzünü buruşturarak, gülerek, ağlayarak tepki gösterirler. Bu 

tepkiler duygunun göstergesidir. Çocukların iç ve dış dünyalarından gelen etkiler ve 

herhangi bir olayın ona hoş gelip gelmeme 

hali, duygusal gelişimdir(Aral ve diğer..2001,s.139). 

0-2 yaş döneminde çocuk, annesiyle ilişkisine bağlı olarak güven duygusu 

geliştirir. Annesinin kendisine değer verdiğine, bırakıp gitmeyeceğine inanırsa 

güven, aksi halde güvensizlik duygusu geliştirir. Çocuk ilk beş ayında kimseye 
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bağlılık göstermez. 5-10 ayda, kendisine bakan kişiye, özellikle anneye bağlılık 

başlar ve annenin yokluğunda huzursuzluk hissedilir. 10-24 ayda diğer kişilere de 

bağlılık geliştirir(Aydın ve Aydın,1999,s.16). 

2 yaş çocuğu son derece meraklı olduğu bir dönemdir. Dış dünyada gördüğü 

her şeye ilgi duyar. Merakı engellendiğinde zaman kırıklığa uğrar, bunu ağlama 

tepinme davranışı olarak gösterir. Özellikle 2 yaşın ortalarında olumsuz tepkiler daha 

sık görülür(Aral ve diğer.2000,s.139). 

 3-4 yaşlarından itibaren, çocukta merak, cesaret, yarışmacılık duyguları artar. 

Ancak çevresi tarafından kabul edilemez dürtülerini, duygularını ve fantezilerini 

kontrol altına alma çabasındadır(Yapıcı, 2005,s. 3). 

5 yaşındaki çocuklar duygusal yönden oldukça dengeli görünseler de zaman 

zaman karanlıktan, kaybolmaktan vb. korkabilirler ve neden korktuklarını anlatmakta 

da güçlük çekebilirler. Bu durumda çocukla ilgilenmek ve onu sakinleştirmeye 

çalışmak en uygun yoldur(Aydın ve Aydın,1999,s.16). 

6 yaşından itibaren korkular azalır, ancak hayali durumlardan 5 yaş çocuğuna 

göre daha çok endişe duyar. Hırsızdan, cadılardan, hayaletlerden korkar. İşittiği 

öykülerden ya da seyrettiği filmlerden etkilenebilir. Kabus görerek uyanabilir. 

Gördüklerini anne ve babasına net bir biçimde anlatabilir. Böylece anne ve babasının 

yardımcı olmasını kolaylaştırır. Duygusal gelişim de diğer gelişim alanları ile sıkı 

sıkıya ilişkilidir. “Özellikle bedensel gelişimi normal olan bir çocuğun duygusal 

gelişiminin de normal olduğu görülmektedir. Ayrıca duygusal tepkilerin temelinde 

zihinsel karmaşıklıklar bulunmaktadır. Duygusal gelişme ile sosyal gelişmeyi 

birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Çocuk duygusal bakımdan gelişmezse çevresi 

ile iyi iletişim kuramaz dolayısı ile sosyalleşemez. Duygusal yönden sorunları olan 

bir çocuğun dil gelişimi de olumsuz etkilenecektir. Tüm gelişim alanlarının birbiri ile 

etkileşim halinde olmasına rağmen çevresel ve kalıtsal özellikler çocuğun duygusal 

gelişiminde de kendine özgü bireysel ayrılıklar olmasına yol açar. Her çocuğun 

kendine özgü düşünceleri, becerileri ve duyguları vardır. Önemli olan çocuğun 

duyguları ile başkasını zora sokmamasıdır(Özbek,2003,s.16-17). 

7-11 yaş arasındaki çocukların duygularında önemli değişiklikler olmaktadır. 

Bu değişimlerde çocuğun çevresinin genişlemesinin, arkadaş ve okul çevresinin 

kendisinden beklentilerinin payı vardır. Ayrıca çocuğun duygusal ifadelerinin 
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çocuksuluktan sıyrılıp huylarında değişmeler olduğu, çocuğun kendini kabul ettirme, 

onurunu koruma çabası içine girdiği göze çarpmaktadır. Bu dönemde çocuk, dış 

dünyayı tanımaya ve anlamaya merak duymaktadır. Öte yandan evdekilerle, 

okuldakilerle ve arkadaşlarıyla özdeşleşme isteği içine girmektedir(Arslan,2006,s.25) 

II. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DUYGULAR TANIMA VE 

DUYGULARI İFADE ETME 

2.1. Duygunun Tanımı 

Duygunun kavramsallaştırılması ve tanımlanması konusunda tam bir fikir 

birliği sağlanamamıştır. Duygunun tanımlanmasında ve açıklanmasında çok farklı 

kuramsal görüşlerin olması ve bu bakış açılarının çoğu zaman birbirleriyle 

örtüşmemesi duygunun tanımı konusundaki problemleri de beraberinde getirmektedir 

(Özbayrak, 2006,s.13)     

Sahip olduğumuz hiçbir duygu tesadüfen ortaya çıkmış değildir. Organlar gibi 

belirli işlevlere sahip olduğu için evrim süreci boyunca varlığını sürdürmüş ve 

günümüze ulaşmıştır (Dökmen, 2000,s.121). 

Duygu bireyin yaşamında, bir canlanma hareketlenme anlamına gelmektedir. 

Belli bir uyaran karşısında genellikle güdü ve değerlerle ilişkili olarak belirip çoğu 

kez süreklilik ve tutarlılık gösteren, heyecandan daha zayıf bir uyarım biçimidir 

(Megep, 2007, s.3). 

 Duygu iç ve dış uyarıcıların zihinsel işlevlerden ayrı olarak kişide yarattığı 

değişme ve etkiler bütünüdür. Bir başka deyişle uyarıların hoşa gitmesi ya da 

gitmemesi sonucu insanda haz ya da elem doğrultusunda uyanan izlenimlerdir 

(Kuzucu, 2006,s.10).        

  Goleman duyguyu; (a) Bir his ve bu hisse özgü belirli düşünceler, psikolojik, 

biyolojik ve bir dizi hareket eğilimi ve (b) harekete geçmemizi sağlayan dürtüler 

olarak farklı iki şekilde tanımlamıştır (Soylu, 2007,s.22). 

    Duygu, bireyin iç ve dış dünyadan etkilenmesi sonucunda genel olarak 

“hoşlanma”  ya da “acı duyma” biçiminde belirtilen tepkilerdir  (Binbaşıoğlu, 1990, 

s.152) Duygular, bireyin karşıtı ile etkileşiminin sonunda görülür. Bireyin çevresiyle 
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etkileşimi sürekli olduğuna göre, duygular da süreklilik gösterir (Başaran, 1992, 

s.103). 

Duygu ve heyecanlar bireyden bireye farklı düzeyde değişebilen, genel 

uyarılma durumlarıdır. Fiziksel olarak da ölçülebilen bu durumlar, başkaları 

tarafından gözlenebilen davranış ifadelerini içerirler (Yavuzer, 1990, s.79). 

  Duygular istek, haz ve bileşenlerine sahiptir. Düşüncüler, duyguları 

doğurabilir; duygular düşünceleri ve eylemi kolaylaştırabilir, zorlaştırabilir veya 

bozabilir. Duyguların toplumsal bir doğası vardır ve duygular öğrenilir. Duygular 

biyolojik ve sosyolojik alanın arasında bir köprü görevi görecek bir süreçtir (Ergin, 

2003, s.36). 

2.2. Duyguların Önemi 

İnsan, hayatı boyunca çevreden gelen uyarıcıların etkisiyle çeşitli duyguları 

yaşar. Birey sosyal çevre ile etkileşim içindeyken az ya da çok haz ve elem duyguları 

içindedir. Çocukların fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması ya da 

karşılanmaması onlarda bazı duyguların oluşmasına neden olur. Yaşamın ilk 

günlerinde altı değiştirilen, karnı doyurulan bebek haz duyar. Ancak büyümeyle 

birlikte sadece fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması haz duyması için yeterli değildir. 

Çocuk; annesinin kucağında olmak, sevilmek, okşanmak, annesinin sıcaklığını 

hissetmek ister (Megep, 2007,s.3). 

 Çocuğun duygusal denge durumunda olması benlik kavramını da önemli bir 

şekilde etkiler. Başkaları tarafından kabul gören, yeterli, emin, güvenli, sevilen, 

değer verilen,ahlaklı, bağımsız  ve kendini anlayan birisi, kendisi hakkındaki 

duygular onun ilerdeki kişilik gelişimine yön vermektedir (Aral ve diğer., 2000, 

s.34).  Kendini tanıma; güçlü ve gelişmeye açık yönleri bilmek, duyguları tanımak, 

bu farkındalığı düşünce ve davranışlara rehber olacak şekilde kullanmak ve kendini 

açık bir biçimde ifade edebilmektedir. Özbilinç sahibi bireyler, kendilerini tanır, 

kendisini iyi hisseder ve duyguların farkında olabilirler. Bu kişiler, duygularını ifade 

edebilir, duygu düşünce ve inançlarını güvenle dile getirebilirler (Kansu, Beceren, 

2004, s.12). Duyguların algılanışı ve dışa vurum biçimleri bireyler arası iletişim 

sürecinde önemlidir. Bu süreçte iletişim, bireylerin birbirleriyle duyum, his ve 
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anlamlarını paylaşmalarını gerektirmektedir. Her yeni ilişki ve iletişim sürecinde de 

etkili olmaktadır (Ömür ve Karaaslan, 2005, s.185) Aile içinde çocuklara zaman 

ayırmak, sevildikleri ve önemsendiklerini belirtmek onların özgüvenlerini 

geliştirmekte, başkalarıyla iyi ilişkiler kurmalarını sağlamaktadır ( Ömeroğlu ve 

Ulutaş, 2007, s.805). 

Çocuğun arkadaşları ile sağlıklı bir iletişim kurması ve duygularını sözel 

olarak ifade edebilmesi onda saldırgan davranış azaltır. Çocuğun arkadaş edinmesini 

ve arkadaş grubu tarafından kabul edilmesini kolaylaştırır.Duygu ve düşüncelerini 

daha kolay ifade edebilmesini sağlar (Yavuzer ve diğer, 2007, s.547). 

Duygular kişinin beden ve zihin gücünü artırır. Özellikle çocukluk döneminde 

düşünme sisteminin gelişmesi ile birlikte duygularda da farklılaşma görülür. 

Duygulardaki bu farklılaşma biçim ve şiddetini değiştirerek yaşam boyu sürer (Aral 

ve diğer., 2000,s.35). 

Yaşamımızda ilişkilerimizi etkileyen önemli etkenlerden biri duygusal 

yanımızdır. İnsan, bu yanı nedeniyle, gerçekten diğer canlılardan daha farklı ve özel 

bir varlıktır. Kimi zaman ve kimi  durumlarda kendimizi mutlu veya memnun 

hissederiz.Buna karşılık bazı duyguları yoğun olarak hissettiğimizde duygunun 

ismini koyamasak da genel olarak kendimizi iyi hissetmediğimizi fark ederiz.Bazen 

bu durum diğerleriyle ilişkilerimizin olumsuz yönde değişmesine neden olabilir 

(Harlak, 2007,s.99)  

Duygular yaşamın akışı içinde alınabilecek sonsuz sayıda kişisel karar 

arasından seçim yapılmasında çok önemli bir rol oynarlar. Hangi mesleğin 

seçileceği, nerede yaşanacağı, kiminle evlenileceği vb. pek çok karar salt mantığa 

dayanarak alınamaz. Bu tip konularda salt biçimsel mantık işe yaramaz, doğru 

kararların verilebilmesi için kişinin güdülerine ve geçmiş yaşantılarından derlenmiş 

duygusal bilgeliğe ihtiyacı vardır. Duyguların farkında olmamak ise, verilecek 

kararların seçiminde yanılgılara yol açabilir (Tuğrul, 1999, s.14). 

Duygularımızın genel işlevi doğaya ve topluma uyum sağlamaktır. Uyum 

sağlayarak hayatta kalma ihtimalimizi arttırırız. Örneğin tehlike anında korkarız ve 

kaçarız; böylece hayatta kalma ihtimalimiz artar (Dökmen, 2000, s.121). 



 31

2.3. Duygusal Gelişim Teorileri 

Çeşitli duygu araştırmacıları duygularla ilgili bazı ilkeleri ortaya koyarak, 

duyguyu açıklamaya yönelik çeşitli yaklaşımlar önermiştir. Literatürde duyguyu 

açıklamaya yönelik bir ok yaklaşım olmasına rağmen; bu yaklaşımlar temel olarak 

duygunun aynı yönlerini kapsamaktadır. Bu yaklaşımın bazıları insanların bedensel 

durumları ve hissettiği duygular arasındaki ilişkilere bakarken, bazıları duygusal 

yaşantıyı açıklamaya çalışmakta ve diğer yaklaşımlarda duyguların davranışla nasıl 

ilişkili olduğu açıklanmaktadır (Özbayrak, 2006, s.15).  

Duygusal gelişimi inceleyen birçok teori vardır. Bu teoriler aşağıda incelenmiştir.  

2.3.1. Davranışçı Yaklaşım 

Davranışçılar duygusal tepkilerin çocuğun gelişiminde önemli bir rolün 

olduğu konusunda görüş birliğindedir. Watson’a göre, doğuştan itibaren insanda üç 

duygu bulunmaktadır. Bunlar yüksek sesle ve bir desteğin kaybıyla ortaya çıkan 

korku, vücut hareketlerinin kısıtlanmasıyla ortaya çıkan sevgi. Yeni bir uyarıcı ile 

verilen tepkiler klasik koşullanma yoluyla öğrenilebileceğidir. 1960’larda yapılan bir 

çok araştırmada bebeğin gülmesinin, çıkardığı  sesler, ağlamasının bebeğe bakan 

kişinin koşullanması ve cezayı kullanmasıyla değiştirebileceğini ortaya koyması, 

edimsel koşullanmanın çocuk duygularını tanımlamada ön plana çıkması 

sağlanmıştır (Akt.Ergin, 2003,s.37) 

2.3.2. James-Lange Kuramı 

Williams James ve Carl Lange ayrı ayrı yerlerde aynı yıl içinde (1884) aynı 

kuramı ortaya koydukları için bu kurama James-Lange Kuramı adı verilmiştir. Her 

ikisi de duyguların nasıl meydana geldiğini açılayan bir ortak kuram ortaya 

atmışlardır. James-Lange kuramı olarak bilinen bu bakış açısına göre çevredeki 

uyaranlar, insan vücudunda bazı değişmeler yol açar (Harlak, 2007, s.102). Duygular 

kasların gerilemesi, titreme, kalp çarpıntısı, solunum hızının değişmesi gibi bir takım 

organik değişikliklerin duyulmasından meydana gelmektedir. Örneğin, ormanda 

ağaçların arasında yürüdüğümüzü ve bir ayının size baktığını ve sonrada canınızı 

kurtarmak için kaçtığınızı düşünün. Bu teori kaçtığınız için korktuğunuzu iddia 

etmektedir (Ergin, 2003, s.40). 
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James-Lange kuramı önce fizyolojik değişiklilerin, sonra heyecan yaşantısının 

oluştuğunu söyler. Birey çevredeki olayları algılarken bedensel değişiklikler 

aracılığıyla hangi duyguyu hissettiğine karar vermektedir, yani bedensel değişiklikler 

duyguyu belirlemektedir. (Cüceloğlu, 1996, s.266).   

Duyguların büyük kısmı, aynı temel fizyolojik süreçleri paylaşır ve sırf 

fizyolojik süreçlere bakarak bir kişinin duygusunu tahmin edilememektedir. Bir 

insan aynı duygu yaşantısını, farklı zamanlarda, birbirinden farklı fizyolojik 

oluşumlar içinde yaşayabilir. Bu gözlem de James-Lange kuramının beklentilerine 

ters düşmektedir. James-Lange kuramının açıklayamadığı bir başka gözlem de, aynı 

duygu için bireyler arasında birbirinden farklı fizyolojik süreçlerin yer almasıdır 

(Cüceloğlu, 1996, s.267). 

James – Lange kuramı otonom uyarılmaların heyecanları farklılaştırıldığını 

savunmaktadır. Demek ki bu kurama göre korkunun, sevincin, neşenin, üzüntünün 

nesnel zemini bedensel hareketlerdedir. Her bir duygulanısa ve heyecanlanmaya ayrı 

bir fiziksel devinim karşılık gelmektedir. James – Lange kuramı öfkelenmenin 

nedenini, öfke nesnesinin görülmesi anında bireyde varolan kalp atışlarıyla 

açıklamaktadır(Demir,2008,s.20). 

2.3.3. Cannon-Board Teorisi 

Cannon-Bord kuramı James-Lange Kuramının eksiklerini giderici bir 

kuramdır (Cüceloğlu, 1996, s.267). Bu kuramın önemle ileri sürdüğü anafikir, 

fizyolojik uyaranların tek başına duyguların algılanmasına öncülük ettiği görüşünü 

reddetmesidir. Bu konu üzerinde önemle duran diğer bir araştırmacı Walter Cannon’ 

dur. Cannon duygularda talamusun rolü üzerinde durmuştur. Cannon’a göre talamus 

duyguların entegre edildiği bir merkezdi. Aynı konuda fizyolog Philip Bard, 

Cannon’un görüşlerini destekleyen bir dizi çalışma yapmıştır. Çalışmalarında 

hipotalamusun duyguların ortaya çıkışında merkezi bir role sahip olduğunu iddia 

etmiştir (Savrun,www.ctf.edu.tr,2010). Cannon-Bord Teorisi’ne göre beyin duygusal 

bir durumu hipotalamusta yorumlar. Hipotalamusta otonom sinir sistemine ve beyin 

kabuğuna eş zamanlı olarak mesaj gönderir. Beyin kabuğunda, duygular bilinçli hale 

gelir. Çevrede bulunan heyecan verici olay hipotalamusa etkileyince hipotalomus iki 

görevi aynı anda yapar: Fizyolojik değişiklikleri ortaya çıkararak sinir sistemini 
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uyarır ve beyin kabuğuna sinirsel akımlar göndererek heyecan yaşantısının farkına 

varmamızı sağlar. Bu teoride, duyguların merkezi bir temeli olduğu 

vurgulanmaktadır (Cüceloğlu, 1996, s.267; Ergin,2003,s.41). 

2.3.4. Schater-Singer Teorisi 

Schacter ve Singer (1962) ise; daha önceki duygu teorilerine dayanarak; İki 

Faktörlü Duygu Teorisi’ni ya da diğer bir ismiyle Bilişsel-Uyarılmışlık Teorisi’ni 

ortaya atmıştır. Bu teoriye göre; duygusal deneyim; yüksek sempatik uyarılmışlık 

seviyesinde kişinin kendini algılaması ve durumsal ipuçlarının bilişsel olarak 

yorumlanmasıyla oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle; Schacter ve Singer içsel 

tepkilerin bir dereceye kadar belirsiz olduğunu belirterek duyguların doğrudan 

farkına varılamadığını dolayısıyla; bireylerin yaşadığı duyguları çoğunlukla bilişsel 

yorumlama ya da değerlendirme yoluyla belirlediğini; bunu da bireylerin 

hissettikleriyle ilgili ipuçlarına bakarak yaptıklarını belirtmiştir (Akt.Özbayrak, 2006, 

s.25). 

Schacter-Singer yapmış oldukları deneysel çalışmalarla duyguların, bir 

uyaranla karşılamanın hemen ardından ortaya çıkan fizyolojik tepkilere anlam 

vermemizin bir ürünü olduklarını öne sürmüştür. Bu teoriye göre, hangi duygu 

yaşanırsa yaşansın, kişide aynı fizyolojik değişmeler ortaya çıkar. Çevreyi 

algılayışımız ve anlamlandırışımız, içimizde meydana gelen fizyolojik oluşumlara 

yol açan duygunun adını vermemize yol açar. Bu teoride 1.basamak duygunun 

algılanmasıdır. Ardından beden tepkisi gelir. Kısacası, duygu ve heyecanlarımızı 

içinde bulunduğumuz duruma göre yorumlanır. Duygu ve heyecanın türü, kişinin 

içinde bulunduğu ortama göre farklılık gösterecektir (Harlak, 2007, s.103; Ergin, 

2003, s.41). 

Schacter’a göre; duyguyu isimlendirme duruma bağlıdır ve belirli bir 

uyarılmışlık seviyesiyle ilişkilidir. Böylelikle Schacter, duygusal durumun fizyolojik 

uyarılmışlık ve biliş arasındaki etkileşimi ürettiğini öne sürmüştür (Özbayrak, 2006, 

s.27). 
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2.3.5. Bilişsel Kuram 

Bilişsel gelişim teoricileri, duyguları bilişsel işlemin ürünleri olarak 

görmektedirler. Bedenimizde olan fizyolojik değişikliliklerle, içinde bulunduğumuz 

durumu algılama ve anlayışımız arasında sürekli bir etkileşim olduğunu savunur. 

Ona göre bilişsel süreçler heyecanla anlam verip isimlendirmemizde önemli rol 

oynar (Ergin, 2003, s.38; Cüceloğlu, 1996, s.268) 

Schacter bilişsel heyecan kuramını ileri sürmüştür. Kurama göre bedenimizde 

olup biten fizyolojik değişikliklere, çevremizde bulunan uyarıcılar çerçevesinde 

anlamlı olan bir heyecan ismini vermektedir. Çevreyi algılayışımız ve 

anlamlandırışımız, içimizde meydana gelen fizyolojik oluşumlara yol açar 

(Cüceloğlu, 1996, s.269). 

2.3.6. İşlevselci Yaklaşım 

İşlevselci yaklaşımın altında toplanan teoriler duyguların; bilişsel işlem, sosyal 

davranış ve fiziksel sağlık üzerinde merkezi ve uyum sağlayıcı bir gücü olduğunu 

vurgulamaktadır. 

 Campos ve ark.(1983)’na göre duygusal tepkiler, yaşam için hayati önemi 

olan bilgilerin öğrenilmesine yol açabilirler. Örneğin; yeni yürümeye başlayan 

çocuğun tehlikeli durumlardan kaçınmayı öğrenmek için mutlaka elektrik çarpmasını 

yaşamasına veya merdivenden düşmesine gerek yoktur. Bunun yerine, annenin veya 

çocuğa bakan kişinin ikazları, çocuğun kendini koruma davranışlarının kazanmasını 

sağlayabilir. İşlevselci yaklaşımı savunanlar, duygu ve biliş arasındaki ilişkinin iki 

yönlü olduğuna inanmaktadırlar. Bu yaklaşıma göre duygular; hem bir şeyi 

yapabilmenin sonuçları ile hem de bir sonraki öğrenme sürecine yaklaşım için bir 

yapı olarak bilişsel işlemlerle tamamen iç içedir. Bu yaklaşımda duyguların, bilişsel  

işlemlerin yanı sıra sosyal davranışlar üzerinde de belirleyici bir etkisi olduğunu 

vurgulamaktadır( Akt.Ergin, 2003, ss. 39-40).  

Yapılan araştırmalar, duyguların çocukların fiziksel yapısını etkilediğini de 

ortaya koymuştur. Bebeklikten yetişkinliğe kadar olan dönemde yaşanan bir çok 

sağlık probleminin, sevilen birinden geçici veya devamlı ayrı kalma ile ilişkili 

olduğu belirlenmiştir (Ergin, 2003, ss.39-40). 
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2.4. Okul Öncesi Dönemde Duyguların Gelişimi   

Duygular, birbirini izleyen adımlar şeklinde meydana gelmektedir. Birey 

olaylarla yüzleşmekte ve onları; elindeki mevcut bilgiler doğrultusunda 

değerlendirmektedir. Değerlendirme sürecinde birey gerçekleşen olayı ilgisi 

kapsamında daha önceki benzer durumlarla karşılaştırmaktadır. Bundan sonra 

durumun hoş bir durum ya da zarar verici bir durum olup olmadığına ilişkin 

değerlendirmeye yönelik olarak duygu süreci başlamaktadır (Tuna, 2008, s.213). 

İnsan kendini en kolay duyguları yoluyla ifade eder. Aynı zamanda sosyal 

bağların kurulmasında duygular temel rolü üstlenmektedir.Duygu, belli bir nesne, 

olay ya da kişilerin, bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenimler olarak 

tanımlanabilir (Güngör, 2002,s.100). 

Dışarıda iç dünyamızı etki eden veya içimizden gelen duyguların bize hoş 

gelip gelmemesi halidir. İnsan çevresiyle etkileşim halindeyken elem veya haz 

içindedir. Bebek doğduktan sonra ana rahmindeki gibi sıcaklık, rahatlık ve güvence 

ister. Çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmaması onlara çeşitli duyguların 

doğmasına neden olur. İhtiyaçları karşılanmış çocuk mutludur. Acıkması, altını 

ıslatması onu ağlatır. İlk günlerde bile sevilip sevilmediğini, ailede istenip 

istenmediğini anlar. Duygusal tepkiler öğrenme ve olgunlaşmayla beraber farklılaşır. 

İlk günlerde her şeye ağlayan çocuk, zamanla ihtiyaçları  doğrultusunda ağlar. 

Duygusal gelişim bebeklik ve çocukluk döneminde diğer gelişimlerle yakından 

ilişkilidir (Acun ve Erten, 1995, s.54; Akay, 1999, ss.63-66) 

Yeni doğan bebekler, ilk haftalarda teninin okşanması, annenin sesi gibi nazik 

dokunuş ve seslere gülümsemeyle tepki vermektedir. Açlık, vücut ısısında 

değişiklikler, çok aşırı ya da çok yetersiz uyarılma gibi istenmeyen durumlar bebekte 

huzursuzluk ve üzüntü yaratabilir. Bebekler huzursuz oldukları zaman ağlayarak 

tepki verirler (Ceylan,2009,s.5). 

Birinci yaşın ortalarına doğru, bebekler tanıdıkları kişilere daha fazla 

gülerler.Altıncı ve onuncu haftalarda, insan yüzüne gülümseme sonucunda “sosyal 

gülümseme” oluşmaktadır. On ve oniki aylık olduklarında ise duruma göre değişen 

farklı gülümsemelere sahiptirler. Çocuklarda korku ise, birinci yaşın ikinci yarısında 
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ortaya çıkmaktadır. Korku; tehlike, dehşet, kaygı, ürkme, şiddet ve panik gibi 

duygular ile ortaya çıkmaktadır (Yavuzer, 2003,s.100; Güngör, 2002,s.101). 

Güven, sağlıklı bir kişiliğin temel öğesidir. Tekrarlanan deneyimler sonucu 

çoğu bebek, yetişkinlere, ihtiyaçlarını karşılamak, sevgi ve takdir elde etmek için 

genellikle güvenilebileceğini öğrenmektedirler. “Güven ile güvensizlik” dengesi 

yaşamın ilk yılı boyunca kazanılmazsa, daha sonraki gelişimlerini olumsuz 

etkileyebilir. Ancak, daha sonraki deneyimler çocuğun güven duygusunu 

güçlendirmek için yeni imkanlar sunabilmektedir (Ceylan,2009,s.5).  

İki yaşlarındaki çocuklar, ebeveynden ayrıldıklarında, yabancılarla yalnız 

kaldıklarında, hayvanlarla karşılaştıklarında, karanlık odada kaldıklarında,büyük 

nesne veya makineleri gördüklerinde, yüksek sesler duyduklarında, ortamdaki ani 

değişikliklerden korkabilirler. Üç -dört yaşında ise çocukta, karanlık ve yalnızlık 

korkuları artar ve korkulu rüya görebilir (Atay ve Şahin, 2004,s.105;San-Bayhan ve 

Artan 2004s.233). 

Üç yaşında, çocuklarda gerçek arkadaşlık ilişkileri gelişmeye başlar. Bu 

yaştaki çocuklar, arkadaşları ile etkinlikleri paylaşmaktan, birlikte zaman 

geçirmekten ve oyuncaklarla oynamaktan hoşlanırlar. Ancak ilişkiyi sürdürmede 

başarısız olabilirler. Bu nedenle zaman zaman yetişkin müdahalesine gereksinim 

duyabilirler (Ceylan,2009,s.6). 

Çocukluk döneminde edinilen duygusal deneyimlerin etkisi yaşam boyu 

sürmektedir. Erken çocukluk yıllarında, beyin  hızlı büyümekte ve gelişmekte 

olduğunu görsel, dokunsal, işitsel uyaranlara daha çok açıktır. Çocukların 

duygularını önemsemeyen ve duygusal gereksinimlerine karşılık vermeyen anne ve 

babalar, onların zihinsel gelişimlerini de engel olur (Ulutaş ve Ömeroğlu, 2007, 

s.805).  

 Çünkü yapılan araştırmalar çocuğun duygusal becerilerinin gelişiminde en 

önemli dönemin 4-8 yaş dönemi olduğunu göstermektedir. Bu yaş dönemi çocuğun 

ipuçlarını tanımaları, duyguların sebeplerini, sonuçlarını ve davranışsal sonuçlarını 

öğrenmeleri için en uygun zamandır. Çocuklar bu dönemden sonra bir insanın bazı 

durumlarda aynı zamanda birden fazla duygu yaşayabileceğini öğrenir.Bu yaşlar aynı 
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zamanda bireyin kendini kontrol ve duygularını yönetme becerilerini kazanması 

içinde uygun zamandır (Saltalı, 2010, s.31). 

2.4.1. Okul Öncesi Dönemde Duyguları Anlamanın Gelişimi  

Duyguların gelişmesi insanın ruhsal gelişmesiyle koşutluk gösterir.Yeni 

doğanda ve çocukluğun ilk yıllarında haz ilkesi egemendir. Yeni doğanda temel 

gereksinmeleri doyuran nesnelere doğru bir yönelme davranışı görülür. Gereksinme 

doyurulursa bir hoşnutluk duygusu yaşanır. Gereksinmelerin doyumu engellenirse bir 

hoşnutsuzluk duygusu yaşanır ve engele karşı yeni doğanın en ilkel duyguları olan 

korku, öfke duyguları duyulur. Yeni doğanda duygusal tepkiler ayrışmamıştır ve 

tepkiler tüm bedenle verilir. Uyaranlar hoşa giden ve hoşa gitmeyen niteliklerde 

yaşanırken bunlar davranışa emme-yutma ve tükürme biçiminde yansır. Ruhsal ve 

fiziksel gelişmeyle birlikte duygular giderek özgülleşmeye bedenin çeşitli bölgeleri 

davranışsal anlatıma katılmaya başlar. Örneğin hoşnutluk gülme ve el çırpmaya, 

hoşnutsuzluk öfkeli sesler çıkarmayla ve yüz buruşturmayla anlatılabilir. Hoşa giden 

nesneler ele alınırken, hoşa gitmeyenler elle itilir. İlerleyen yaşlarda duyguların 

anlatımına jest, mimik, gözler, el-baş hareketleri de katılır. Konuşma duyguların 

anlatımında gelişmiş ve önemli bir araçtır. Duyguların gelişmesinde ve anlatımında 

kişilik yapısı, yetiştirilme biçimi, kültür ve toplum önemlidir(Acun ve Erten, 1995, 

s.54; Akay, 1999, ss.63-66) 

Duygularının farkında olan çocuk kendini daha iyi tanır ve ifade edebilir. 

Çocuğun duygularını anlamak ve ona uygun tepkiler vermek çocuğun kişiliğinin 

oluşmasında etkili olmaktadır. Böylece, çocuk topluma daha kolay uyum 

sağlayabilir(Ceylan,2009,s.5). 

Duyguları anlama becerisi bir olayın bireyde hangi duygunun yaşamasına 

sebep olacağının bilinmesi becerisidir. Duyguları anlama becerisinin gelişiminde 

yaşantıların önemi büyüktür. Çünkü birey geçirdiği deneyimlerle olayların bireyde 

hangi duyguyu yaratacağını öğrenir. Duyguları anlamada önemli olan, duyguların 

doğuracağı sonuçları yani sahip oldukları etkileri bilmektir. Duyguların kaynağını 

öğrenmek, duyguları anlama bakımından önemlidir (Saltalı, 2010, s.36). 

Leibowitz ve arkadaşlarının (2002) yaptıkları çalışmada olumlu duyguların 

verildiği deneklerde olumlu duygu ifade ettikleri, olumsuz duygu verilen denekler de 
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ise olumsuz duyguları daha rahat ifade ettikleri ortaya çıkmıştır (Leibowitz ve 

diğerleri, 2002).   

Bebeklerin yüz iletişiminde, annenin yüz ifadesi ile sevgi dolu ses tonu 

eşleştirilerek birkaç ayda duygusal sinyalleri fark ettikleri görülmüştür. Yani 

bebeklik döneminde duygusal durumlar ayırt edilmeye başlar.7 ile 10 ay arasındaki 

bebekler yüze tepki gösterirler. Ayrıca 3 aylıkken bebekler ses tonu ile iletilen farklı 

duygusal mesajlara farklı şekilde karşılık verilmektedir. 7 ay civarında ise seslerini 

ve yüz ifadelerini koordineli olarak kullanabilmektedirler.(Ergin, 2003, s.41-42). 

  Bridges (1930)’e  göre duyguların kaynağı heyecandır. Yeni doğan bebeğin 

farklılaşmamış heyecandır. Bu heyecan çocuğun çevresiyle etkilenerek bilgi 

edinmeyenle farklı duyguları oluşturur. Bebeğin heyecanı ilk haftalarda iki ayrı 

özellik gösterir.Bir kısım heyecan ise hala yalındır.İlk aylarda rahatsız edici 

duygulara korku ve hiddet; haz verici duygulara ise sevgi ve sevinç eklenir.Yine 

henüz belirlenmeyen yalın heyecan devam eder.Üç yaşlarında çocuğun duygusal 

reaksiyonları daha da gelişir (Ülgen ve Fidan, 1990,s.161). 

Araştırmalar, çocukların basit duygusal yüz ifadelerini tanımlamalarının, okul 

öncesi ve okul yıllarında geliştiğini ortaya koymaktadır (Sayıl, 1996, s.62). Çocuğun 

bütün gelişim alanları için kritik dönem okul öncesi dönem olduğu gibi çocuklara 

duygusal becerilerin kazandırılmasına başlamada da en uygun dönemdir (Saltalı, 

2010, s.3). Araştırma sonuçlarına göre 4 yaşından itibaren çocuklar davranışlarının 

nedenlerini, insanların ne hissettiklerini ve bir sorunu çözmenin birden fazla yolu 

olduğunu öğrenebilmektedir. Üstelik herhangi bir fikrinin iyi ya da kötü olduğuna da 

karar verebilmektedir. Okul öncesi çağı, çocuğun bütün duygu türlerinin ortaya 

çıktığı çağdır. Öfke, kıskançlık, yabancılar ya da bazı kimselere karşı nefret, inatçılık 

bu çağda kendini gösterir. Aile çevresinin bu tür duyguları oluşturulmasında ve 

yerleştirilmesinde büyük etkisi vardır (Başaran, 1992, s.104). 

Okul öncesi döneme kadar çocuklar duygu ve duygusal ifadeyle ilişkin birçok 

şeyi öğrenmişlerdir. Okul öncesi dönem çocukları diğerlerinin ifade ettiği olumsuz 

duygular çok iyi olmasa da olumlu duyguları kolayca anlayabilirler. Çocukların 

konuşmalarını inceleyen uzmanlar iki yaşındaki çocukların diğerlerinin duygularını 

olduğu kadar kendi duyguları hakkın da konuştuklarını bulmuşlardır. Yapılan 
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araştırmalar hangi yüz ifadesinin hangi, duyguya ait olduğunu ayırt edebildiklerini 

belirlemişlerdir (Ergin, 2003, s.42). 

Okul öncesi dönemdeki, çocukların yüz ifadelerinden insanların duygularını 

tanıyabildiklerini gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda 4-5 

yaşındaki çocukların mutluluk, üzüntü ve kızgınlığı tanımlayabildiklerini 

belirmektedir. Bu ifadeler arasında mutluluğun çocuklar tarafından kolay tanındığı 

kızgınlık ve üzüntünün mutluluktan sonra en kolay tanınan ifadeler olduğu ve 

bunların ardından da şaşkınlık ve korku, ifadelerinin geldiği belirtilmektedir. Yapılan 

çalışmalar çocukların en çok nötr ifadeleri tanımakta zorlandıklarını göstermektedir. 

Bu dönem çocukları için  karakteristik yüz ifadeleri ve diğer  sözsüz iletişim 

unsurları duyguların nitelendirilmesinde önemli rol oynar (Çelik ve diğer., 2002, 

s.30) 

Okul öncesi dönemde, çocukların duyguları anlamaları duygular hakkında 

günlük konuşmaları ortaya çıktıkça hızlıca gelişir. Okul öncesi dönemin başlarında 

çocuklar nedenlere, sonuçlara ve duygunun davranışsal işaretlerine önem 

vermektedirler. Ancak duyguları anlama zamanla daha doğru ve karmaşık bir hal 

alır. 4-5 yaşla birlikte çocuklar birçok temel duygu tepkisinin nedenlerini doğru bir 

şekilde tahmin edebilmektedirler. 4-5 yaşlarındaki çocuklara, yanındaki oyun 

arkadaşının ne zaman veya neden üzgün, mutlu veya kızgın olduğu sorulduğunda 

yetişkinler tarafından tarif edilen olaylara benzer şekilde olayları ifade ettikleri 

belirlenmiştir. Okul öncesi dönem çocukları, belli bir duyguyu ifade eden oyun 

arkadaşlarının bir sonraki adımda ne yapacağını tahmin edebilirler. Örneğin, okul 

öncesindeki çocuklar kızgın bir çocuğun başka birisine vurabileceğini veya 

ellerindeki bir oyuncağı alabileceğini, mutlu bir çocuğun ise paylaşmaya daha açık 

olacağını bilir (Ergin, 2003, s.43-44). 

Çocukların başka kişilerin duygularını anlamaları ve başkalarının duygularına 

duygusal tepki verme düzeylerini ölçmek amacıyla anaokuluna ve ilköğretim 2.sınıfa 

devam eden kız ve erkek öğrencilerin yer aldığı bir araştırma yapılmıştır.Büyük 

çocuklar  başkalarının duyguları ve kendi empatik tepkilerini göstermede küçük 

çocuklara göre durumsal ifadelerden çok psikolojik tepkiler verdikleri tespit 

edilmiştir(Güleç,2006,s.21). 
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2.4.2.Okul Öncesi Dönemde Duyguları İfade Etmenin Gelişimi 

Saarni (1999)’ye duygusal yeteneği, kendi duygusal durumunun farkına 

varma, başkalarının duygularının farkına varma yeteneği, duygularını içinde yaşadığı 

kültüre uygun bir şekilde ifade etme, sosyal kurallarla duygular arasında bağlantı 

kurma, başkalarının duygularına empatik ve sempatik katılım, kendinin ve 

başkalarının içsel ve dışsal duyguları arasında uyumsuzluk olabileceğini anlama, hoş 

olmayan duygularla kontrol stratejileri kullanarak baş etme yeteneği, duyguların, 

ilişkilerin kuruluşunu nasıl etkilediğini anlama, kendi duygusal deneyimlerini 

kabullenme ve duygularından hoşnut olma olarak sekiz boyuta ayırmış ve bu 

boyutların bir çoğunun erken çocukluk yıllarında kazanıldığını belirtmiştir (Akt: 

Saltalı, 2010,s.30). 

İki yaşından sonra çocuklar dil gelişimlerindeki ilerlemelerin de etkisiyle 

duygularını daha kolay ifade edebilmektedirler. Bebeklik döneminde duyguların 

ifade edilmesini öğrenmede anne baba veya bebeğe bakan kişinin rolü çok büyüktür. 

Bebekler büyüdükçe karşısındakinin duygularının nedenini de tahmin edebilirler.4-5 

yaşında iken“Arkadaşın neden üzgün?” diye sorulduğunda “Annesi gitmiş, o da 

annesini özlemiş” şeklinde akıl yürütebilirler ya da arkadaşının kızdığı zaman 

kendisine vurabileceğini bilir. Bunun yanında birinin duyguları karşısında uygun 

davranışlar sergileyebilirler. Örnegin; üzgün birine sarılmak, onu öpmek veya kızgın 

bir arkadaşına elindeki yiyecegi veya oyuncağı vermek gibi(Karayılmaz,2008,s.11). 

Çocuklar bu yaşlarda duygularını ifade etmede daha başarılıdırlar. Okul 

öncesi dönemde çocuklar, yetişkinler ile konuşarak duygular konusunda daha fazla 

bilgi edinirken, kardeşleri ve arkadaşları ile, özellikle oyunlarda bu bilgilerini 

paylaşabilirler (Ceylan,2009,s.6). 

Duygusal tepkilerin ifadesi ve anlaşılmasının yaşamsal işlevi olduğu 

Darwin’den beri kabul görmüştür. Bu görüşten yola çıkan Bretherton ve arkadaşları 

(Bretherton, Zahn Waxler ve Ridgevay, 1986), duygu ifade anlaşılmasının insanlar 

arasın ilişkilerin düzenlenmesindeki önemini irdelemişlerdir. Bretherton ve 

arkadaşları sekiz aylık bebeklerin bir çok duyguyu ifade edebildiklerini ve dokuz-on 

iki aylar arasında duygusal iletişim amacıyla (örneğin, bir oyuncağı istedikleri zaman 

oyuncağa ve annelere bakarak annelerin oyuncağı vermesini sağlamak gibi) 
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kullanabildiklerini belgelemektedirler. Anneler 2-3 yaşındaki çocukların hem 

kendilerini hem de başkalarının duygularını tarif etmek için çeşitli sözcükler 

kullandıklarını ve değişik duyguların neden ve sonuçlarından (düştüm, ağladım)söz 

ettiklerini ve başkalarının davranışlarını etkilemek için duygulara değindiklerini 

ifade etmişlerdir.3-5 yaşlar arasında çocukların duyguların neden, sonuç ve 

davranışsal doğrularına ilişkin konuşmaları gelişir. Bu devrede duygusal durumların 

doğrudan ilişkili olmayan davranışları etkilediği ve bazı nedenlerin değişik kişilerce 

farklı değerlendirebileceği bilinci gelişir. Bu dönemde görülen başka bir gelişmeyse, 

duyguların kontrol edilebileceği ve duyguların duyumsanmasıyla ifadesinin farklı 

olabileceği bilincidir (Hortaçsu, 2003, s.127-128). 

Çocukların başkalarının duygusal durumlarını anlamaları gelişimsel dönemler 

tarafından etkilenmektedir. Yapılan bir araştırmada, deneklerden “kendilerini 

gördükleri kişinin durumunda düşünmeleri” istenildiğinde elde edilen bulgulara 

göre,8 yaşındaki çocuklar okul öncesi çocuklarına göre   daha fazla duygusal durum 

ifade etmişleridir. Bu bulguların en önemli yorumu,çocukların diğer  kişiler 

hakkındaki düşüncelerini, duygularını,kişisel yorumlarını ve genel davranışsal 

tutumlarını içeren yeteneklerin orta çocuklukta çok daha hızlı geliştiği yönündedir. 

Duyguları ifade etme becerisi sosyal etkileşimler sırasında duygularını karşısındaki 

bireyin anlayabileceği ve sosyal ilişkinin devamı için en uygun şekilde ifade 

edebilme becerisidir. Duyguların ifade ediliş şekli ve sıklığı çocuğun sosyal 

becerilerinin gelişiminde çok önemli yere sahiptir. Örneğin bir çocuk arkadaşlarıyla 

ilişkilerinde sürekli olarak öfke duygusu ifade ediyorsa özellikle de yaşadığı öfkeyi 

karşıdaki bireyi rahatsız edecek şekilde uygun olmayan bir biçimde ifade ediyorsa 

(arkadaşını itme, hakaret etme, kavga etme gibi) bu arkadaşlarının bir süre sonra 

onunla iletişimlerini kesmelerine neden olacaktır (Saltalı, 2010, s.37). 

Çocuklar anne-babalarını model olarak duygularını kontrol etmeye yönelik 

yöntemler geliştirirler. Bebeklikte duygularını kontrol etmeden, olduğu gibi ifade 

ederlerken, büyüdükçe yetişkinlerin bazı durumlarda kendilerini kontrol ettiklerini 

fark ederler. Duygusal patlamaların başkaları tarafından onaylanmadığını görürler. 

Böylece bazı duyguları belirli durumlarda kullanmayı öğrenirler. Ebeveynler 

çocuklarına olumsuz durumlarda ne tür beklentiler içinde olacakları, üzüntüleri ve 
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kaygılarını nasıl azaltacakları konusunda hazırladıklarında ve iyi bir model 

olduklarında çocuklar da bunları kendi kendilerine uygulamayı öğrenirler. Ayrıca, 

duygularını kontrol ettikleri durumlarda çevresindeki anne- baba veya öğretmen gibi 

yetişkinlerin olumlu geri bildirimleri de onların kontrol yeteneğini artırmaktadır 

(Ulutaş ve Ömeroğlu, 2007, s.807).  

Çocukların duyguları ifade etme becerilerine ilişkin yapılan deneysel araştırma 

sonuçları da duyguları ifade etme becerisi gelişmiş çocukların diğer çocuklarla daha 

kolay arkadaşlık kurduklarını ve arkadaşlıklarını uzun süre devam ettirebildiklerini 

göstermektedir.  Duygusal anlamda güvenli bir ortamda büyüyen ve günlük hayatta 

duygularını ifade edebilen bireyler (aile, bakıcı, öğretmen gibi) arasında büyüyen 

çocuklar; diğer insanların duygularını anlama, bir arkadaşı olumsuz bir duygu 

yaşadığında uygun tepki verme ve olumsuz bir duygu yaşayan bireyin bu durumun 

üstesinden gelmesi konusunda yardımcı olma konularında iki yaşından itibaren daha 

yetenekli davranışlar sergileyebilirler (Saltalı, 2010, s.37).Ayrıca çocukların 

duygularını ifade etmeleri doğumdan itibaren ebeveynlerinin yardımcı olmalarına 

bağlıdır (Hove ve Griffey, 2005, s.143). 

2.4.3.Okul Öncesi Dönemde Gelişen Duygular  

Duygularla ilgili birçok araştırmada; mutluluk, kızgınlık, öfke, şaşırma ve 

korku duygularının incelendiği görülmektedir. Özellikle okul öncesi dönemde bu beş 

duygunun öğretimi ile ilgili eğitim verilebileceği vurgulanmaktadır (Ergin, 2003, 

s.48). 

2.4.3.1. Mutluluk  

Akpınar(2004, s.4)’a göre, mutluluk, bir ihtiyacın tatmini sağladığında ya da 

hedefe ulaşıldığında duyulan hoş bir duygudur. Mutluluk, iyi, sevinçli, halinden 

memnun olma durumudur. 

Mutluluğun nedenleri ve ölçütleri sürekli değişebilmektedir. Mutluluk, 

ilerleyen yaşla birlikte, yeni ihtiyaç ve amaçlar ortaya çıkması nedeniyle 

değişecektir. Mutluluğun en iyi göstergesi gülümsemedir. Mutluluk, en yoğun olarak 

ağız ve göz bölgesinde izlenir. Mutluluk kaş ve alın bölgesinde önemli değişikliklere 

neden olmaz. Bebeklerde mutluluk belirten yüz ifadesi, beşinci ve yedinci aylarda 
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ortaya çıkar. Mutlu insan daha dikkatlidir ve konsantre olma yeteneği daha iyidir. 

Mutluluk ya da sevinç pozitif bir duygudur. Bu duygu ile birlikte kişinin daha canlı, 

hoşsohbet ve kıpır kıpır olduğu tespit edilmiştir (Akpınar, 2004,s.4). 

 İlk önce huzurlu gülümsemeler sonra da neşeli gülmeler şeklinde kendini 

gösteren mutluluk gelişimin birçok aşamasına katkıda bulunmaktadır. Bebekler yeni 

becerileri öğrendiklerinde motor ve bilişsel anlamda bir şeyi yapabilmenin zevkini 

gülümseyerek ve gülerek gösterirler. Bu gülümseme bebeğe bakan kişileri teşvik 

edici gelişmekte olan yeteneğini hızlandırır. İlk haftalarda, yeni doğan bebek tok 

olduğunda, REM uykusunda; teni okşandığında, sallandığında ve annenin yumuşak 

tondaki sesi gibi yumuşak dokunuşlara ve seslere karşılık olarak gülümser. Bu 

gülümsemede küçülmüş gözler köşeleri yukarıda genişlemiş bir ağız gözlemlenir. 

Her ne kadar sonraki gülümsemeler daha yoğun olsa ve diğer unsurları içerse de bu 

aynı özellikler yaşça büyük olan bebeklerin gülümsemelerinde de görülür. Gülmeyle 

gerginliği azaltma arasındaki ilişki bilinmektedir (Ergin, 2003, ss.40-41). Gülme, bir 

yapma örneği olarak görülebilir. Bu durumda çocuğun iç ya da dıştan aldığı duyuları 

ile (açlık, tokluk, bilinen ya da yabancı bir figürü algılama gibi) ilgili olarak yüz 

kaslarını kullanmasıdır. İkinci-üçüncü aylarda gülümseme diğer sistemlere bağlanır. 

Onun algıları haz duyguları ile bağdaşır.Altıncı aylarda artan gülümseme daha çok 

yüz figürleriyle ilgilidir.Bu algı şematik imajdan farklıdır (Ülgen ve Fidan, 1990, 

s.165). 

Çocuk büyüdükçe, tepkilerinin giderek daha az yaygın, ama daha çok 

farklılaşmış olmaya başlandığı görülür. Okul öncesi çağ çocuğunun gülmesi bilinçli 

bir hal alır. Bu dönemde genelde şaşkınlık,kırılmış umutlar, bir başkasının 

gülümsemesi, bir sıkıntıdan birden bire kurtulma, ani bir üstünlük ve aşağılık 

duygusu çocukta gülmeye yol açar. Bu dönemde çocuğun beceriyi kazandırmasında 

arkadaş ve yetişkinlerin olumlu tepkileri yeterlilik ve güven duygusunu geliştirirken, 

becerinin kazanılmamış olması aşağılık duygusuna neden olabilir (Aral ve diğer., 

2000, s.40). 

2.4.3.2. Üzüntü 

Akpınar( 2004, s.4)’a göre üzüntü, bir kayıp durumunda verilen tepki olarak 
tanımlanabilir. 
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Tarhan(2006,s.192)’a göre üzüntü, herhanfi travmatik bir olay karşısında 

görülen ilk duygudur. 

Hoş olmayan bir duygudur. Mutsuzluk acı çekme, depresyon yaşama ya da 

hüzün duygularıdır. Üzüntü yüzde en çok göz bölgesinde izlenir. Akut üzüntünün 

ana belirtileri; bitkinlik, iştahsızlık, uykusuzluk, konsantre olamamadır. Boynu 

bükük durma, ağlamaklı yüz ifadesi, bakışların aşağıya doğru olması ve omuzlarını 

düşük olması da üzüntü belirtileri arasındadır. Bebeklerde ilk üzüntü belirtisi 

doğumdan sonra anneden ayrılma esnasında izlenir (Akpınar, 2004, ss.4-5). 

Üzüntü bebeğe bakan ile bebek arasındaki iletişim ciddi anlamda kesilmişse 

yaygın olarak görülür. Ciddi anlamda depresyonda olan annelerin duygusuz ve ilgisiz 

bir şekilde bebeğine isteksiz bakması, erken yaşlarda bebeklerin üzüntüyü ifade etme 

kapasitelerini gösterir. Aşırı üzüntü uzun süreli olarak annelerinden ayrılmış olan ve 

duyarlı bir yetişkin tarafından bakılmamış bebeklerde görülebilir (Ergin, 2003, s.52). 

Okul öncesi çocuklar 3 yaşından itibaren duygusal reaksiyonlarının daha da 

gelişmesiyle birlikte,tüm duygu türlerini yaşarlar.Kıskançlık,inatçılık,nefret,sevinç 

ilkel biçimleriyle görülür.Özellikle oyun sırasında küsme ve itişmeler üzülme 

sebebidir.4 yaşından 6 yaşına kadar merak,yarışmacılık duyguları başarısızlıkla 

sonuçlandığından ağlama görülür.Daha sonra okula başlayan çocuğu yeni ve 

karmaşık çevreye uyumunda uyumsuzluk belirtisi olarak görülebilir.Yaş ilerledikçe 

ağlamalar azalmaya başlar(Aral ve diğer.2000,s.42). 

2.4.3.3.Öfke ve Kızgınlık 

 Kısaç(1997,s.16-17)’a  göre, öfke bireyin planları, istek ve ihtiyaçları 

engellendiğinde ve haksızlık, adaletsizlik ve kendi benliğine yönelik bir tehdit 

algıladığında yaşanan temel duygulardan biridir. 

Öfke, kızgınlıktan sonra gelen ve doğal bir isyan olayıdır. Olaylar karşısında 

kızgınlığını hırçın davranışı ile gösteren çocuk, öfkesini ise bağırıp çağırma, 

kendisini yerden yere vurma veya ağlama ile gösterir. Yani öfke ve kızgınlığın 

babası veya hırçınlığın saldırıya dönüşmesidir (Bulut, 1996, s.189 

Öfke normal ve sağlıklı bir duygudur. Öfkesi ve kızgınlığından ötürü insanın 

kendisini suçlu hissetmesi doğru değildir. Sağlıksız olan, öfkenin saldırganlığa 
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dönüşmesidir. Engellenmeler bir enerji doğurur. Bu enerji yapıcı da kullanılabilir, yıkıcı 

da. Sağlıklı bir biçimde dışlaştırılmış öfke amaca yöneliktir, çoğunlukla toplumsal olarak 

kabul edilebilir bir biçimdedir ve çok kere uzun vadede kişiye yarar getirmesi 

mümkündür. Öfkenin sağlıksız olarak dışlaştırılması ise saldırganlık ve şiddet 

biçimindedir ve en büyük zararı kişinin kendisine verir. Yapıcı olarak kullanıldığında 

öfke zihinsel ve bedensel güç verir (Akdeniz,2007,s.8).  

Öfke, hissedildiğinde, kan akışı bir silahı tutmayı ya da düşmana vurmayı 

kolaylaştırıcı şekilde ellere yönelir; kalp atışı hızlanır, adrenalin gibi hormonların 

hızla salgılanmasıyla birlikte çevikçe hareket etmeye yetecek güçte enerji meydana 

gelir (Dönmez, 2007, s.25). 

 İnsanın istekleri vardır. Bu istekler engellendiğinde kişi öfke hisseder. Öfke 

evrensel bir duygudur. Ekman ve Friesen kızgınlık halinin farklı kültürlere sahip 

insanlarda bile aynı tarzda ortaya çıktığını ifade etmişlerdir. Kızgınlık hissi planlanan 

bir işin rayından çıkmasıyla kendini gösterir. Kızgınlık durumunda nabız hızlanır, 

kan basıncı değişiklikleri gözlenir, derideki duyu kuvvetlenir (Akpınar, 2004, s.5). 

Öfkeli bir kişide en dikkat çeken bölge kaşlardır. Öfke durumunda kaşlar 

çatılır. Darwin’e göre öfkeli kişide gözler açılmış, burun delikleri genişlemiş, ağız 

sıkıca kapatılmıştır. Bebekler üç dört aylık olduklarında öfkeleri yüzlerine yansır. 

Öfke heyecanı çocuk doğduktuk tan kısa bir süre sonra görülür ve aldığı eğitime göre 

şekil ve derecelerini değiştirerek ömür boyu devam eder (Akpınar, 2004, s.5; Akay, 

1999,s.68). Bebeğin öfkesi onun özgür hareketlerine engel olunması sonucu ortaya 

çıkar.Burun sıkılması, ellerin ve kolların bedene yapıştırılması gibi( Binbaşıoğlu, 

1990, s.149). 

Çocuk öfke tepkisini bir savunucu gibi kullanmasını kısa sürede öğrenir. 

Öfkelendiği an dikkat çekeceğini ve istediğinin yerine geleceğini bilir. Ayrıca çocuk 

öfke tepkisini gösterme eğiliminde olup, bu tepki yaşla birlikte artmaktadır(Aral ve 

diğer., 2000, s.45; Cantekinler ve diğer., 1995, s.158). 

Öfke belirtisi olarak çocuk ağlar, tepinir ve kendini yerlere atar. Okul öncesi 

çağda öfke değişik biçimler almaya başlar. Nefret etme ve inatçılık davranışları 

bunun bir sonucu olarak görülür. Okul çağında da durum okul öncesindekinin 

aynıdır. Bu zamanda da öfkenin nedeni çocuğun isteklerine, gereksinimlerine, 
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amaçlarının gerçekleştirilmesine engel olunmaktadır. Yaş ilerledikçe öfke konusu 

değişir ve çoğalır. Öfke konusunda kişi çok engelle karşılaşırsa o zaman öfke, korku 

biçimine dönüşür. ( Binbaşıoğlu, 1990, s.149 ) 

Dört yaş civarında açık seçik öfke belirtileri yerlerini bir ölçüde daha ılımlı 

belirtilere bırakır: Küsme, mırıldanma, dolaylı direniş gibi, bu yaşlarda erkekler ve 

kızlar önceleri eşit ölçüde fiziksel saldırılarda bulunurlar. Buna karşın;giderek kızlar 

sözel, erkekler fiziksel saldırıları tercih ederler (Aral ve diğer., 2000, s.45; 

Cantekinler ve diğer., 1995, s.158). 

 Kızgınlık, okul öncesi eğitim yaşında olan kız ve erkek çocuklarında 

farklılıklar gösterir. Bazı olaylar karşısında çok fazla kızgınlık gösteren kız çocuğu, 

bazı olaylar karşısında kızgınlık gösteren erkek çocuğuna karşı daha az kızgındır 

veya başka olayın getirdiği kızgınlık veya başka bir davranışın getirdiği kızgınlık 

oranı yine farklılık gösterir(Bulut,1996,s.189). 

Kızgınlık, düşük sosyo-ekonomik çevre çocukları arasında da farklılıklar 

göstermektedir. Aynı anasınıfında bulunan iki ayrı çevrenin çocuklarından kızgınlık 

verecek bir olay veya davranış karşısında bulunan düşük sosyo ekonomik çevrenin 

çocuğunda daha yüksek seviyede kızgınlık gösterdiği belirlenmiştir 

(Bulut,1996,s.189). Çocuklukta öfke ve kızgınlık duygusunu yaratan durum ve olaylarla 

bu duyguların dışa vurumu anne-baba ve ailedeki diğer yetişkinlerin taklit edilmesi ile 

öğrenilir. Öfke ve kızgınlığın her durumda dışa vurulmasının olumlu bir davranış 

olmadığı yine aile ve yakın çevrenin etkisi ile çocuğa ve ergene kazandırılır. Böylece 

ergen öfke ve kızgınlığını ne zaman kimlere karşı dışa vuracağını, ne zaman da 

bastıracağını bilerek yetişir. Türk kültüründe erkeklerin öfke ve kızgınlık duygularını 

saldırganca söz ve hareketlerle dışa vurması kızlara göre daha çok teşvik görmektedir. 

Çocuğun yaşı da öfke ve kızgınlığın dışa vurumunda ebeveyn tutumlarını 

etkiler(Akdeniz,2007,s.14). 

Kızgınlık, okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin tutumlarına 

göre de değişiklik göstermektedir. Bir öğretmen tarafında disiplinli yetişen çocuğun, 

öğretmen değişikliği sonucu hoşgörü alması, çevresine karşı hırçın ve kızgın 

davranmasına neden olur.Çocuk, kızgın davranışlarını kendi kendisine ve şahsi 
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eşyaları ile oyuncaklarına karşı gösterdiği gibi, başkasının oyununu bozarak veya 

yapmak istediği işi engellemek suretiyle de gösterebilir(Bulut, 1996, s. 189) 

2.4.3.4.Şaşırma 

Akpınar (2004,s.5)’a göre şaşırma beklenmedik iyi ya da kötü olaylar 

karşısında yaşanan duygudur.   

Şaşkınlık ifadesinde kaşlar kalkık ve çok belirgin şekilde kavis şeklindedir. 

Gözler genişlemiştir. Gevşemiş bir çeneyle ağız “o” şeklinde açılmıştır. Ayrıca bu 

yüz ifadesine eşlik eden, bir davranışın ani ve kısa süren durgunlaşması söz 

konusudur. Şaşırma ani ve beklenmedik görsel-işitsel olaylarda ortaya çıkan bir 

ifadedir (Akpınar, 2004, s.6). 

  Şaşırma duygusu mutluluk veya üzüntü gibi bir duygudan önce kısa bir süre 

için ortaya çıkmaktadır. Ardından mutluluk veya üzüntü gibi diğer bir duyguya 

dönüşmektedir. Bebeklerin 6 aya kadar olan dönemde, yeni olaylara azda olsa bir 

şaşkınlık ifadesi gösterdiklerini ve bazılarının da daha erken bir zamanda bunu 

yapabildiklerini kabul etmektedirler. Ama bebeklerin bu ifadeyi standart laboratuvar 

ortamında gösterip gösteremeyeceğine dair yapılan araştırmalarda, bu duygunun 

ortaya çıkmasında birçok bireysel farklılığın etkili olduğu belirlenmiştir. Uyarının 

başlangıcının aniliği ve yoğunluğunun yanında şaşkınlıktaki kilit nokta uyarıcı olayın 

beklenip beklenmediğidir, örneğin, bir ipi çekmenin müzikli bir slaytı başlatacağını 

öğrenmiş bebekler bu olaya şaşkınlık tepkisini sadece ilk öğrenme tepkisinde 

vereceklerdir. Bir kez öğrenme gerçekleşti mi şaşkınlık ifadeleri artık gözlenmez ki 

bu da bebeklerin artık ipi çektiklerinde bir şeyi beklediklerini göstermektedir(Ergin, 

2003, s.55). 

 Küçük çocuklardaki şaşkınlık ifadeleri ilk birkaç tekrarlı ve ani uyarıyla daha 

da artmaktadır. Bu ise yetişkinlerdeki şaşkınlıkta çok sık karşılaşılan bir durum 

değildir. Yetişkinler bir uyarıcıyla birden fazla şaşırtılmışlarsa giderek bu duruma 

daha az tepki gösterirler. Araştırmacılar, şaşırma duygusunun mutluluk duygusu ile 

karıştırıldığını ifade edilmiştir (Akpınar, 2004, s.6; Sayıl, 1996). 
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2.4.3.5. Korku 

Korku,canlı varlıkların,görünen ve görünmeyen tehlikeler karşısında 

gösterdikleri en doğal tepkidirPsikoloğlar çocukluk çağında sık sık  görülen  bu 

ruhsal durumu  canlıyı uyaran ve kendi savunmasını sağlayan yararlı bir mekanizma 

olarak görmekte ve korkuyu hem kaçınılmaz ,hem de temel bir duygu olarak 

nitelemektedirler.( Ünal,2005,s. 178). 

Korku, canlı varlıkların, görünen ve görünmeyen tehlikeler karşısında 

gösterdikleri en doğal tepkilerdir. Aslında her korku, canlıyı uyaran ve kendi 

savunmasını sağlayan yararlı bir mekanizmadır( Uzmen, 1994,s.42 ). 

Bir çok durumlarda şiddetli ve ani olarak ortaya çıktığından,duyguların 

heyecanlar bölümünde incelenir. Çocukları etkileyen en önemli tehlikelerden biri de 

korkudur. Korku bütün organizmayı ve organların faaliyetlerini etkisi altına alabilen 

ve birçok tehlikeli durum yaratan heyecan halidir.Aşırı korku durumu, ruhsal 

problemlere ve bazen ölümlere neden olmaktadır(Nazik, 2001, s.54; Binbaşıoğlu, 

2000, s.84). 

Bebeklikteki korkular çevrenin ortaya çıkardığı yakın tehlikeler karşısında 

gösterilen tepkiler olarak belirir. Çocuk büyüdükçe korku alanı da genişlemektedir. 

Geçmişi düşünüp, geleceği konusunda umutlar besleme yeteneği kazandığı zaman, 

uzak tehlikeler, gelecek günlerin getireceği sıkıntılar, kendi güdüleri, yaptıkları, 

yapabilecekleri herşey birer korku kaynağı olabilmektedir. Belli bir dürtünün 

korkuya yol açıp açmaması yalnız dürtünün niteliğine değil, aynı zamanda tepki 

gösteren insanın durumuna ve dürtünün yer aldığı genel ortama da bağlıdır. Keskin 

ve yüksek bir ses çocukta tanımadığı bir insanla birlikte olduğu zaman korkuya 

sebep olmakta, çocuk bir tanıdığının yanındaysa korku olayı ortaya çıkmamaktadır.( 

Uzmen, 1994,s.42 ). 

 

İki-üç yaş çocukları yüksek seslerden, tuvaletin çekilmesinden, gök 

gürültüsünden ürkerler, üç-dört yaşlarında bunlara, karanlık, dilenci, hırsız, polis ve 

öcü korkuları eklenir. Bu yaşlarda anne-babadan ayrı kalmak tedirginliğe yol açar. 

Ayrıca renkli hayal gücü de çocuğu bu düşüncelere itmekte ve üç-dört yaşta korku en 

yüksek düzeye ulaşmaktadır(Aral ve diğer., 2000, s.42; Yörükoğlu, 1994, s.289). 
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 Beş-altı yaşlarında çocuklar masalların da etkisiyle, imgelere dayanan 

nesnelerden korkarlar.Altı yaşına kadar yaşla paralel olarak artan korkular, altı-oniki 

yaşından itibaren azalmaya başlar. Okul çağındaki imgelemsel nitelikteki korkuların 

yerini bıçak, yılan, köpek, yangın, hastalık, doktor, kaza gibi nesneler alır.Farklı 

olma, alay edilme, başkalarını takılması,üstlenilen işte başarısızlıktan da korku 

görülür (Aral ve diğer., 2000, s.42; Yörükoğlu, 1994, s.289). 

Çocukta korku koşullanma yoluyla olduğu gibi, anne ve babayı örnek almak 

suretiyle ya da anlatılan öykülerden etkilenerek oluşabilir. Anne ve babanın herhangi 

bir olaydan korkması, bunu izleyen çocukta böyle bir korkunun öğrenilmesine neden 

olabilir( Yavuzer, 1994b, s.77 ). 

Yaş ilerledikçe elle tutulur derecede çocuğun yüz yüze kaldığı durumlarda, 

özel nesneler, gürültüler, düşme ya da düşme tehlikesi, yabancı nesne ve kişiler 

karşısında duyduğu korku eğrilerinde bir alçalma, hayaldeki yaratıklar, karanlık, 

yalnızlık ve terk edilmişlik karşısında duyduğu korku eğrilerinde de bir yükselme 

vardır ( Uzmen, 1994,s.43 ). 

2.5. Okul Öncesi Dönem Çocukların Duyguları Tanıma Ve İfade Etme 

Becerilerini Etkileyen Etmenler 

Duyguları tanıma ve ifade etme becerilerinin gelişimi bireyin ilerde diğer 

bireylerle ve toplumla sağlıklı ilişkiler kurabilmesi ve davranış problemleri 

yaşamaması açısından önemlidir.Bireyin duygusal becerilerinin gelişimini doğumdan 

itibaren yakın çevresindeki insanlarla ailesiyle,bakıcısıyla ve akranlarıyla olan 

ilişkileri etkiler (Saltalı, 2010, s.39) 

2.5.1. Aile 

Aile duyguların oluşması ve biçimlendirilmesinde önemli işlevlere sahiptir. 

Aile yaşamı, duygusal derslerin verildiği ilkokuldur. Annenin bebeğin temel 

ihtiyaçlarını karşılaması çocuğun çevresindekilerle ilk duygusal bağını oluşturur. 

Özellikle ilk yıllardaki bebek ve anne arasındaki duygusal bağlanma çocukların 

duygusal gelişimi açısından önemli olmaktadır. Çocuklarıyla etkili iletişimleri olan, 

onların duygularına istek ve gereksinimlerine saygı gösteren, çocuklarının gün 

içerisinde yaptıkları etkinliklerle ilgilenen, onların görüşlerine değer veren, 
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başarılarını takdir eden, stres anlarında onları cesaretlendiren ve destek veren aileler 

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

babanın çocuklarına doğrudan söyledikleri değil, kendi duygularını ifade edişleri ve 

aralarındaki etkileşim modeliyle de verilir. Bu destekler çocuğun duygusal 

becerilerini geliştirirken çocuğun okula hazır bulunuşluğunu artırır, evde ve okulda 

davranış problemlerini azaltırlar. Bu yüzden bir çok okul öncesi eğitim programında 

çocuklara verilen eğitimlerin yanı sıra ailelere yönelik eğitim aktivitelerine de yer 

verilmektedir (Ömür ve Karaaslan, 2005, s. 192; Saltalı, 2010, s.39; Tuğrul, 1999, 

s.16; Ulutaş ve Ömeroğlu, 2007,s.807). 

Duygular, sosyal bağların kurulmasında temel teşkil etmektedir. Çocuğun en 

yakın sosyal çevresi olan anne baba, kardeşler, arkadaşları ve öğretmenleriyle olumlu 

ilişkiler kurması sosyalleşmesi için önemlidir. Ailenin çocuğun sosyal-duygusal 

gelişimini desteklemesi onun ileride kendini ifade edebilen, sağlıklı iletişim 

kurabilen, paylaşabilen, kurallara uyan, başkalarına duyarlı olan, karşılaştığı 

problemlerle başa çıkabilen, duygularını kontrol edebilen, benlik ve özgüveni 

gelişmiş bir birey olmasını sağlayacaktır (Ceylan,2009,s.10). 

Aile çocuk etkileşimi, çocuğun duygusal gelişiminde oldukça anlamlı bir yere 

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

kaybı veya ayrılıkları ya da çocukları reddetme, ihmal etme, tutarsız davranma, aşırı 

koruyucu, aşırı hoşgörülü davranma gibi tavırlar gelmektedir. Anne ve babaların 

çocuklarını utandıracak davranışlar içinde olmaları ya da çocuklarının 

gereksinmelerine yanıt vermemeleri, duygusal etkileşimi azaltan ya da tamamen 

ortadan kaldıran başka etkenlerdir(Alpan,2006,s.12). 

Ebeveynlerin çocukları ile etkili iletişim kurması onların duygularını 

anlamaları ve duygusal sorunlar karşısında kontrollü tepkiler gösterebilmeleri ile 

mümkün olabilmektedir. Duygusal yetileri güçlü olan ebeveynler çocuklarını 

dinleme, değer verme, gibi iletişimsel açıdan çok önemli olan tepkiler 

göstermektedirler (Ulutaş ve Ömeroğlu, 2007, s.805).  

Aile içi iletişim örüntüsü içinde duyguların anlatımı ailenin yapısal ilişkileriyle 

temellenmektedir. Çocukların yetişkinlerle kurdukları iletişim biçimleri, onların 

kendi bireysel iletişim deneyimi geliştirmelerinde yönlendirici olmaktadır.  ailesinde 
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iletişim ilişkileri,  bireyler daha açık iken, koruyucu ailede ve birden çok ailenin bir 

arada yaşadığı çoğulcu ailelerde daha sınırlandırılmıştır (Ömür ve Karaaslan, 2005, 

s.193). 

Çocukların duygularını rahatça ifade edebilmelerinin öncelikli yolu anne-

babanın da kendi duygularını ifade edebilmesinden geçmektedir. Çocukların 

duygularını ifade edebilmeleri üzerinden anne-babaların tutumu önemli etkiye sahip 

olmaktadır ( Ulutaş ve Ömeroğlu, 2007,s. 809). 

Çok katı bir disiplin ve otorite uygulayarak çocuklarını aşırı baskı içinde esnek 

ve sevgi dolu bir etkileşimden uzak yetiştiren ebeveynlerin çocukları pasif, kendi 

duygu ve düşüncelerini ifade edemeyen, etki altında kalan bir kişilik yapısı yada 

saldırgan davranışlar gösterebilmektedir (Yavuzer, 2001, s.s.115-132; Çağdaş ve 

Seçer,2005, s.70). 

Aileler çocuklarına hissettikleri duyguları adlandırıp açıkladıkları zaman, 

çocuklarının duygularını ifade etmesi de kolaylaşmaktadır. Anne babalarının sıkça 

kendi duygusal tepkilerini açıkladığı ve farklı duygular hakkında açıklayıcı bilgiler 

verdiği okul öncesi dönemdeki çocuklar, daha ileri yaşlarda başkalarının duyguları 

hakkında daha doğru kararlar verebilmektedirler. Aile bireyleri tarafından açıklanan 

farklı görüş ve duygular, genellikle çocuk açısından yararlı 

olmaktadır(Ceylan,2009,s.11).  

2.5.1.1. Anne-Baba Tutumları 

Tutum; yaşantı ve deneyimler sonucu oluşan, ilgili olduğu nesne ve durumlara 

karşı bireyin davranışları üzerinde yönlendirici veya dinamik bir etkiye sahip ruhsal 

ve sinirsel yönden hazır olma durumudur. Bir insanın herhangi bir olaya veya 

bireylere karşı geliştirdiği tutumlar, onun kişiliği doğrultusunda şekillenmektedir. 

Bireyler anne baba olduklarında da çocuk yetiştirmeye ilişkin belirgin tutum 

geliştirmektedirler (Özyürek, 2004,s.2). 

Anne-baba-çocuk ilişkisi temelde anne babanın çocuğa gösterdikleri ilgi bir 

tutumlara bağlıdır. Çocuklar arasındaki uyum bozuklukları incelendiğinde, temelinde 

yanlış anne-baba tutumları yatmaktadır (Yavuzer, 1997, s.22). 
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Çocukların büyük çoğunluğu hareketleriyle kabul edilen veya edilmeyen 

davranış biçimlerini gösterir. Çocuğun gelişimi gibi bu kabul edilen ya da kabul 

edilmeyen davranışlar da iniş çıkışlar gösterir. Aslında geçici olan bu davranışları 

kalıcı yapan ve bir problem haline getiren anne-baba tutumudur (Yavuzer, 1997, 

s.41). 

Anne-baba tutumları duygular üzerinde etkili olmaktadır. Aile içinde oluşan 

sorunlarda anne-babaların gösterdiği tutumlardaki esneklik veya sıkılık çocukların 

bastırılmalarına veya aşırı serbestliğe neden olabilir. Özellikle çocuktaki tutum ve 

davranışların oluşmaya başladığı o ilk yıllarda; çocuğun uyumlu-uyumsuz,etken-

edilgen, bağımlı-özerk, içe dönük olmaları gibi kişilik özelliklerinin temel 

belirleyicisi aile içindeki ilişkilerin yapısıdır. (Ulutaş ve Ömeroğlu, 2007,s.808; 

Gökdağ, 2003, s.260).Aşağıda bu tutumların özellikleri ve çocuk üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. 

2.5.1.1.1. İtici Tutum 

Anne-babanın, çocuğu çeşitli nedenlerden dolayı istememesi ve ona karşı 

düşmanca duygular beslemesidir(Çağdaş,2008,s.144). 

Anne-babanın iticiliği çeşitli biçimlerde görülebilir. Çocuğun bakımı 

sağlanmaz, sevecenlik gösterilemez, etkinlikleri ve başarıları ilgisizlikle karşılanır, 

en küçük kusurları için ağır cezalar verilir, çocuğa zaman ayırmaz yada bir insan 

olarak haklarına saygı gösterilmez. Daha seyrek görülen bazı durumlarda, çocuğa 

karşı zalim davranışlar gösteren ana-babalara da rastlanır (Geçtan, 1982, s.123). 

İtilmiş çocuk belki bir süre ilgi çekmek adına olumlu davranışlar gösterebilir 

ancak gerektiği ilgiyi bulamadığında bu davranışlarından vazgeçerek başka 

tepkilerde bulunabilir. Kendi içine kapanıp, ailesi ile olan iletişimini en aza 

indirebilir yada ailesinin ilgisini çekmek adına olumsuz ve saldırgan davranışlarda 

bulunup onaylanmayan davranışlar sergileyebilir (Aydın,2005,s.49). 

Bu tür bir tutumla yetiştirilen çocuklar herhangi bir sevgi ve ilgiden 

yoksundurlar. Ana ve baba tarafından çocuğa sıklıkla istenmediği duygusu 

verilmektedir. Bu tür tavırlar çok farklı biçimlerde ortaya konabilmektedir. Çocuk 

hakarete maruz bırakılabilir ya da terk edilir. Bu durumda çocuk çok yoğun bir 

güvensizlik hisseder insanlara karşı güvensiz olur. Çocuk anne ve babasından 
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herhangi bir şekilde sevgi görmediği için kendisi de sevemez. Bu tür çocukları 

insanlarla ilişki kurarken güçlük çekerler ve çoğunlukla da iyi ilişkiler kuramazlar. 

Sürekli bir şeyi ya da sahip olduklarını kaybetme korkusu 

yaşarlar(Tuzcuoğlu,2004,s.38). 

  Anne-babaların, çocuklarına karşı, itici bir tutum içinde olmalarının çeşitli 

nedenleri olabilir (Çağdaş, 2008, s.144; Gençtan, 1982, s.125). 

1- Çocuğun evlilik dışı doğması, anneye yaptığı yanlışı hatırlatması ve 

istenmeyen bir evliliğe neden olması, 

2- Çocuğun istenmeyen bir zamanda ya da tasarlanmadan olması, 

3- Aileyi birleştirmek için yapılan bir hamilelik sonucu olması, 

4- Eşlerin birbirlerine olan olumsuz duyguları ve evliliğin sona erdirilmesinin 

düşünülüyor olması, 

5- Çocuğun ailede istenmeyen, sevilmeyen bir kişiye benzemesi, 

6- Bedensel ve zihinsel özürlü olması, 

7- Çocuğun istenmeyen cinsiyetten olması, 

Ancak şunu da belirtmek gerekir, doğum önceden tasarlanmamış ya da 

hamileliğin ilk günlerinde istenmemiş her çocuk,anne-babaları tarafından 

itilmez.Sağlıklı,uyumlu ve mutlu anne-babalar olayın ilk şokunu atlattıktan sonra  

durumu kabullenebilir (Çağdaş, 2008, s.144). 

Anne ya da babanın itici tutumu bilerek, isteyerek değil de, bilinçaltı 

nedenlerle gelişmiş olabilir. Bu çocuklarda fazla ilgi, şefkat, sevgi yoktur. Olan 

sevgiyi de çocuğa iletemezler. Önemli olan ailenin çocuğu kabullenip gereken ilgi ve 

sevgi gösterilmelidir, ihtiyaçları giderilmelidir. Yoksa toplumumuza ruhi bunalımları 

olan davranış bozukluğu olan insanlar yetişmektedir  (Tanaltay, 1990, s.32). 

İtici aile ortamında yetişen çocuklarda ilgisizlik, zamanı iyi değerlendirememe 

ya da boşa harcama, arkadaşlarını yanlış seçme, içki ve sigara alışkanlığı gibi 

eğilimler görülür. Gençlik yıllarına geldiklerinde engellenmeye karşı hoşgörüsüz 

oldukları, suç işledikleri, uzun vadeli planlar yapamadıkları ve anlık doyumlarla 

yetindikleri görülür (Gökdağ, 2003, s.262). 
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Aile içinde duygusal etkileşimin azalmasında bir ailenin itici bir tutum 

sergilemside etken olabilir. Anne-babaların çocukalrını uatandıracak davranışlar 

içinde olmaları ya da çocukalarının gereksinimlerine yanır vermemeleri,duygusal 

etkileşimi azaltan terterde ortadan kaldıran baş etkenlerdir.Duygusal etkileşimin 

azlığı sadece bireyin duygusal dünyasını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda,onun 

fizyolojik,zihinsel ve toplumsal gelişimine de olumsuz etkide 

bulunur(Yavuzer,2005,s.128). 

2.5.1.1.2. Yetkinci Tutum 

Yetkinci anne-baba çocuğu ne anlayışla kabul etmektedir ne de içerleyerek 

reddetmektedir. Bu tutumda olan anne-babaların bazıları daha baskıcıdır, bazıları ise 

daha az baskıcıdır. Hepsi de anne-babanın yetkesinin, çocuğun arzularının çok 

üstünde ve gerekli bir güç olduğuna inanırlar (Başaran, 1992, s.189). 

Yetkinci anne-babalar okulda ve diğer etkinliklerde başarılı olmaları için 

çocuklarına aşırı yüklenirler. Çocukların sürekli diğer çocuklardan daha başarılı 

olmasını isterler ve çocuklarına nasıl daha başarılı ve yeterli duruma geleceğini 

anlatırlar (Geçtan, 1982, s.126). 

Yetkinci anne-babalar, çocuklara gelişim düzeylerinin üstünde öyküler 

okurlar. Çocuklarında mükemmelliği ararlar. Çocuk ilgi göstermeyince de canları 

sıkılır. Onların gerçek doğasını görmek yerine çocuklarının değerini ya da kendilerini 

sorgularlar (Gordon ve Gordner, 1983, ss.205-206). Sürekli kendilerine “Çocuk 

yetiştirmede uyguladığımız yöntem doğru mu?”, “Çocuğumuza iyi bir anne-baba 

olabiliyor muyuz?” kaygısını taşırlar. İdeal anne-baba olmak için ellerinden geleni 

yaparlar (Dökmen, 1994, s.87). 

Yetkinci tutum geliştiren anneler kendi yaşantılarında obsesif eğilimler 

gösterirler; yerleri defalarca siler ya da bulaşığı birkaç kez yıkarlar, evlerini katı 

kurallarla yönettikleri gibi çocuğun bakımında da ayın titizliği uygularlar. Öğrenimi 

daha yüksek yapmış olan bazı anneler ise tüm çocuk bakımı kitaplarını okur ve 

çocuklarını çoğu kez gereksiz yere doktora götürürler (Geçtan, 1982, s.126). 

Anne-babaları böyle tutumlara yönelten sebepler ne olursa olsun temelde 

çocuğun ayrı bir varlık olarak kabul edilmemesi ve bunun yarattığı suçluluk duygusu 
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bulunur (Geçtan, 1982, s.l26). Öyle ki, gerek annenin gerekse babanın çocukluk 

döneminde başarılı olmaları için yaptığı baskı, ilerde gençlerde dışsal denetim 

özelliğini oluşturabiliyor. Çünkü çocuğa okulda iyi notlar alması için, başarılı olması 

için ısrarlı bir tutum benimsenmesi, onun diğer çocuklarla kıyaslanması doğal olarak 

çocuk üzerinde psikolojik bir baskı doğuracak, bir stres ve kaygı yaratacaktır 

(Yavuzer ve Yeşilyaprak, 1989, s. 112). 

Yetkinci tutum, çocuğu aşırı hırslı ve atak ya da başarısız, çekingen ve yaşam 

sevincinden yoksun hale getirtebilir. Anne babaların,çocuğun yeteneğini aşan bir 

beklenti içinde olmaları çocuğun itaatsiz,isyankar olmasına da neden olabilir.Bu 

özelliklere sahip çocuklar arkadaş grubuna girmekte, grup üyeleri tarafından kabul 

edilmekte zorluklarla karşılaşabilirler.Grup etkileşiminden yoksun çocuklar, 

yardımlaşma, paylaşma, işbirliği gibi prososyal davranışları geliştirmekte ve 

başkaları ile olumlu sosyal ilişkiler kurmakta zorlanabilirler (Çağdaş, 2008, s.147). 

Sonuç olarak tüm anne-babaların çocuğun yaşına ve yeteneklerine uygun 

isteklerde bulunmaları, çocuğu hayal kırıklığına uğratacak, yaşının üstünde 

beklentiler içinde gitmemeleri gerekir. Çocuğun ilgi ve yeteneği onun 

yönlendirilmesinde esas alınmalı, anne-babaların tutkuları dikkate alınmamalıdır 

(Yavuzer, 1990,s. 120). 

2.5.1.1.3. Otoriter Tutum 

Otoriter tutum, anne babanın çocuklarla tartışmasından, anlaşmadan bir 

anlamda pazarlık etmeden, onların istek ve görüşlerini dikkate almadan yalnızca 

kendileri tarafından kararlaştırılan kural ve emirlerin hiç esneklik göstermeden sıkı 

bir şekilde uygulanmasıdır (Ekşi, 1990, s.50). 

Otoriter anne-baba tutumunda korku kültürü hakimdir.Otoriter anne-babaların  

çocuğa karşı sert,soğuk,asık suratlı ve kesin tavırları vardır.Çocuğa karşı hissettikleri 

sevgilerini,  kendileri istediği zaman gösterirler (Çağdaş, 2008, s.152). Çocuğu kendi 

tasarladığı bir kalıba göre yoğurmak isterler. Çocuk sürekli bir denetim altındadır. En 

küçük yanılgıları ve yaramazlıkları gözden kaçmaz, hemen üstünde durulur ve 

düzeltme yoluna gidilir. Çocuğun kurallara sıkı sıkıya uyması beklenir. Anne-baba 

sözünden hiç dışarı çıkılmamalı, tartışmamalı ve hiç karşı gelmemelidir. Durum ve 
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koşullar ne olursa olsun boyun eğmeli, çocuk ne pahasına olursa olsun yola 

getirilmelidir (Yörükoğlu, 1994, s.199). 

Otoriter tutumda çocuğa istenilen davranış kalıplarını benimsetmek amacıyla 

bir disiplin ve ceza yöntemi olan dayak çocuğu dehşete düşürür. Hareket istek ve 

hürriyetini iyice kaybetmesine neden olur. Dayakla eğiten çocuk, otoriteye karşı 

saygı gösteriyor gibi davranabilir, fakat yüzeysel bir uysallık ve iyilik altında 

saklanır ve kendisi için önemli vazgeçilmesine olanak olmayan isteklerini gizlice 

doyurma yollarına başvurur (Yörükoğlu, 1994, s.199; Enç, 1979, s.270).Ayrıca 

çocuk saldırgan olmayı öğrenir ve aile dışındaki ilişkilerinde de sömürücü otoriteye 

karşı başkaldırıcı davranışlar gösterir (Geçtan, 1982 s.128). 

Kimi anne-baba da ayıplama, suçlama veya korkutmaya başvurur. Bazılarının 

da sert bir bakışı bu konuda yeterlidir. Böyle bir aile ortamında beğenilmeyen, hoş 

görülmeyen davranışların sayısı oldukça kabarıktır. Yaşa uygun çocuksu 

yaramazlıklar bile hoşgörüyle karşılanmaz. Çocuktan yaşının üstünde olgunluk 

beklenir. Çocukluğunu yaşamasına olanak verilmez. Davranış esnekliği tanınmamış 

ve özgürlük sınırları bir hayli daralmıştır.Otoriter tutumla karşı karşıya olan çocuk, 

anne-babasının eleştirisinden çekinir, attığı her adımda yanlış yapma korkusu içine 

düşürür. Duygularına ve isteklerine önem verilmediğini görür ve bunları dile 

getiremez. Anne babasına karşı öfke ve kızgınlık içerisindedir ve ilişkileri gergindir 

(Yörükoğlu, 1994, s.198). 

Otoriter anne-babaların çocukları ya aşırı isyankar ya da ezik,boyun eğici bir 

tip olarak ortaya çıkarlar.Sürekli baskı altında yetişen çocuk nazik,dürüst,dikkatli 

olmasına karşılık çekingen,kolayca etki altına kalabilen,aşırı duyarlı bir yapı 

geliştirilebilir.Bunun tam tersine isyankar,saldırgan ve aşağılık duygusu da 

geliştirebilir.Uzmanlar,otorite ailede büyüyün çocukların “benlik saygısının” düşük, 

“iç denetimlerinin” yani kendilerini yönetmelerinin gelişemediğini belirtmektedirler 

(Gökdağ, 2003, s.261). 

Baskıcı ebeveynler katı kurallar koyarlar ve bunlara uyulmasını isterler. 

Çocuğun düşüncelerini yüksek sesle ifade etmesine izin vermezler.Bu tutumla 

yetişen yetişen çocuklar kurallar ve eleştiriler altında ezilirler.Mutsuz olma eğilimde 

olurlar, başkalına güvenmekte zorluklar yaşarlar. Daha az denetimci ailelerin 
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çocuklarıyla karşılaştırıldığında da duygusal zekalarının daha düşük olduğu dikkati 

çeker. Çekingen, ürkek ve korkak davranışlar gösterebileceği gibi  vurucu, kırıcı, yok 

edici, saldırgan davranışlara da yönelebilirler. Çünkü anne-babanın otoriter tutumu 

güçlünün güçsüzü ezebileceği mesajını onlara vermiştir (Ulutaş ve Ömeroğlu, 2007, 

s.808).  

Çocuğun istediği yönde gelişerek kendi özünü gerçekleştirme özgürlüğü 

yoktur. Kim olduğu araştırma, kendi yaşamının, evrenin ve tüm varlığın ne anlama 

geldiğini düşünme olanağı verilmez; mevcut katı kurallarda hiçbir değişiklik 

yapılmadan kuralların aynen kabul edilmesi ve uygulanması beklenir.Çocuğun 

hissettiği duyguları olduğu ifade edebilme özgürlüğü yoktur; çocuğun, hissettiğini 

değil, kalıpların, beklentilerin gerektirdiğini ifade etmesi beklenir 

(Cüceloğlu,1995,s.s.40-42). 

Otoriter tutum gösteren anne-babalar çocuğun duygularını düşüncelerini ifade 

etmesine imkan vermezler. Aşırı baskı altında tutulan çocuk ,kendi duygu ve 

düşüncelerini ifade etmekten çekinirler ve başkalarının isteklerine uymaya çalışırlar 

(Çağdaş,2008, ss.152,153). 

2.5.1.1.4. Aşırı Koruyucu Tutum 

Anne-babanın aşırı koruması, çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen 

göstermesi anlamına gelir (Yavuzer, 1990, s.117). 

Anne-babaların en önemli görevlerinden biri çocuklarını dışardan gelebilecek 

her türlü tehlikeye karşı korumaktadır. Yalnız bu tür korumanın ölçüsünü bilmeli ve 

sağlıklı bir kişilik geliştirmesine engel olmamalıdır(Çağdaş,2008,s.147). 

 Annelerin ilk çocuklarının ölümü veya uzun süre çocuklarının olmaması 

birçok düşük yapmış, hastalık nedeniyle başka çocuk yapma olanağını kaybetmiş 

annelerde, çok güç doğum yapmış ya da güç hamilelik dönemi sonunda çocuğa sahip 

olmuş kişilerde aşırı koruyucu tutum oldukça sık görülmektedir (Geçtan, 1982, 

s.127; Ekşi, 1990, s.46; Cebircioğlu, 1984, s.55). 

Çocuklarının bir kısmı çeşitli ağır derecede geçirdikleri hastalıklar, ameliyatlar 

nedeniyle annenin aşırı derecede ilgisini çekmiştir. Çocuğun diğer çocuklara göre 

daha değerli olmasına ve daha çok korunmasına neden olmuştur.Annenin kendi 
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çocukluğu ile ilgili etmenler: Anneler kendi çocukluk dönemlerinde sevgi, ilgi ve 

sıcaklıktan yoksun ailelerde büyümüşlerse, bu yoksun kaldıkları şeyi çocuklarına 

vermek isterler. Yalnız bunu yaparken aşırıya kaçıp çocuklarını her şeyden sakınır 

hale gelirler (Ekşi, 1990 ss.46-47). 

Aşırı koruyucu tutum içinde olan anneler, doğumun ilk günlerinden başlayarak 

aşırı bir düşkünlük gösterir. İlk aylarda olağan sayılan bu düşkünlük çocuk 

büyüdükçe daha belirgin olmaya başlar. Anne, çocuğun ağlamasına dayanamaz, sık 

sık doktora götürür. Çocuk yürümeye başlayınca ya düşerse diye kaygılanıp 

kucağından indirmez, gözünün önünden ayırmak istemez. Dişleri çıktıktan sonra bile 

katı yiyecekler vermez, kendi eliyle yemeklerini yedirir.Oyun çağına gelen çocuk 

düşmesinden korkarak oyun oynamaması için dışarı bırakılmaz ya da anne sürekli 

başında bekler. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye geldiği halde hala annesi 

giydirir, yedirir, içerir, hatta gecenin bir yarısı çikolata isterse ne yapıp edilir, bulup 

getirilir. Okul çağına gelen çocuk, okula annesi ve babasının elinden tutularak 

götürülür. Bu sadece okulun ilk günleri değil, bütün okul yaşamı boyunca bu şekilde 

götürü. Kısacası çocuk el bebek, gül bebek büyütülür, gerekli gereksiz her şeyine 

karışırlar (Yörükoğlu, 1996, ss. l40-141). 

Görüldüğü gibi, aşırı korunan çocuklar annelerine bağımlı olduklarından kendi 

başlarına karar veremez ve her şeyi annelerinden beklerler. Sormadan bir şey 

yapamaz, girişim yeteneğinden yoksun bir kişilik geliştirir. Kendine güveni olmayan, 

duygusal yönden kırılgan bir kişi olabilir. Bu çocuklar kendi kendilerini 

koruyamadıkları için savunmasız, çabuk uyum gösteren, herkese boyun eğen; 

utangaç, çekingen bir kimlik geliştirmeye yönelirler. Bazıları ise aşırı otoriter 

çevresindeki insanları kullanan, sorumsuz bir kişilik geliştirebilir, çocuğun yaşamı 

boyunca sürebilen bu bağımlılık, psiko-sosyal olgunluğu olumsuz yönde etkiler ve 

çocuğun kendi kendisine yetmesine olanak, vermez (Navaro, 1989, s.123; Yavuzer, 

1990, ss.117-118). Dolayısıyla aşırı koruyucu tutum ve bunu takiben oluşan aşırı 

hoşgörülü tutum, çocuğun iç denetim geliştirememesini sağlar ve uyumunu bozabilir. 

Koruyucu ailelerde yetişen çocuklar başkalarına bağımlı,kendine güveni 

olmayan,duygusal,alıngan kişi olabililer. 
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2.5.1.1.5. Aşırı Hoşgörülü ve Şımartıcı Tutum 

Aşırı koruyucu olan anne-babalar çocuklarına karşı genellikle aşırı hoşgörülü 

bir tutum sergiledikleri gözlenmiştir. Aşırı hoşgörü sahibi olmak, çocukların 

arzularını diledikleri biçimde gerçekleştirmelerine izin vermek anlamına gelir 

(Yavuzer, 1990, s.118). 

Çocuğun yaptığı her türlü davranış büyük bir hoşgörüyle karşılanır, çevresine 

verdiği zararlar görülmez, sınırsız haklar tanınır, her istediği yerine getirilmeye 

çalışılır. Çocuğun abartmış bir sevgi ortamında büyümesi, onun doyumsuz bir kişilik 

yapısı geliştirmesine neden olur (Yavuzer, 1995, s.30). 

Çocuğa gereğinden fazla sevgi gösterisinde bulunan anne babalar çocuklarının 

olumsuz, hatalı davranışlarını görmezler. Böylece çocuk olumlu davranışlar 

geliştireceği yerde şımarır. Aşırı hoşgörü içinde büyümüş çocuklar istediklerini çok 

kolay bir şekilde elde eder. Hiçbir çaba harcamasına gerek yoktur. Her şeyin sahibi 

olma alışkanlığından rekabet etmesi gerekmez (Pitkesthley, 1997, s.57). Bu tür 

çocuklar şımarık, bencil, başkalarına hak tanımaz olur ve sonu gelmez isteklerle 

çevresini bıktırır. Aşırı hoşgörü çocukluğun yanı sıra da, topluma karşıt saldırgan 

davranışlarla sonuçlanır. Böyle çocuklar aile dışındaki ilişkilerinde de sömürücü ve 

otoriteye karşı başkaldırıcı davranışlar gösterir (Geçtan, 1982, s.s. 127-128). 

Araştırmalara göre bu tutumun sürekliliğinde çocuğun gerektiğinde duygu, 

istek ve dürtülerini denetleyebilme yeteneğinin gelişimini olumsuz etkiler; vurucu, 

kırıcı, saldırgan davranışların artmasına yol açar. Bu durum ayrıca aile içinde de 

çeşitli sorunlar yaratır. Çünkü çocukların devam eden istekleri artık karşılanamaz 

boyutlara ulaşır, bu da ev içinde huzursuzluklara neden olabilir (Ekşi, 1990, s.50). 

Çocuğun tüm duygularını ve davranışlarını kabul ederler.Hatta çocuğun 

duygularını doğru zaman ve yerde ifade etmemesine rağmen bu tür anne babaların 

uyarıcı veya engelleyici davranışlarda bulunmadıkları görülür.Oysa çocuğun nerde 

nasıl duygularını  ifade edeceğini bilmesi için aile içinde bazı sınırların belirlenmesi 

ve sınırların konması gereklidir.Aşırı hoşgörülü ve şımartıcı tutum içinde büyüyen 

çocukların duygusal anlamda rahat oldukları fakat çevrelerine karşı duyarlı 
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olmadıkları, empati düzeylerinin düşük olduğu dikkati çeker (Ulutaş ve Ömeroğlu, 

2007, s.808).  

2.5.1.1.6. Tutarsız Tutum 

Tutarsız tutum, adındanda anlaşıldığı gibi bir düzensizlik, belirsizlik ve 

ilkesizlik vardır. Tutarsız tutum sergileyen anne-babalar,tutumlarını çocuğun 

durumuna göre değiştiren anne-babalardır.Bu anne-babaların belli bir davranışları 

yoktur;kararsız bir şekilde aşırı hoşgörülü veya sert cezalandırma arasında gidip 

gelen farklı tavırlar takınırlar (Şahin ve Cevher, 1998, s.320).Çocuk hangi davranışı 

nerede ne zaman yapacağını kestiremez,çocuk tutumunu anne-babasının keyifli ya da 

öfkeli oluşuna göre ayarlamaya çalışır. Başka bir deyişle çocuk davranışının doğru 

ve yanlış olduğuna değil, “Ne zaman yaparsam cezadan kurtulurum?” sorusuna 

cevap arar (Yörükoğlu, 1994, s.201). 

Bu tutumun temelinde çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda anne-babaların 

farklı düşünmeleri; ya da onların çocuğa karşı değişken,tutarsız tutum yatmaktadır 

(Gökdağ, 2003, s.263). 

Bazı çocuklarda anne-babalarının kendisine kızmasından korkarak 

hareketlerini kısıtlar ve silik, içine kapanık bir kişilik geliştirir, Tutarsızlık  anne-

babanın birbirine çok aykırı eğitim ve ceza anlayışlarından da doğabilir (Yörükoğlu, 

1994, s.241). 

Kurallarda belirsizlik, anne ve baba arasında ortak disiplin bir anlayışının 

olmaması çocukta güvensizlik yaratır. Anne ve babaların uygun bir yetiştirme ve 

görüş birliğinde olmadıklarına inanan çocuklar onlara karşı saygı ve güvenlerini 

yitirmeye başlarlar (Yavuzer, 1994, ss. 22-23). Bu tür ailelerde yetişen çocuk, 

davranışlarına kılavuzluk edecek değerler sistemini geliştiremez. Anne-babasıyla 

ilişkilerinde çatışmalara neden olur. İç çatışmaları içinde bocalayan huzursuz, 

kararsız ve tutarsız bir kişilik geliştirebilirler (Gökdağ, 2003, s.263). 

Sağlıklı bir ortamda, anne babaların çocuklarına uygun bir disiplin anlayışı ile 

yetiştirebilmeleri için önce kendi aralarında ortak bir anlayış getirmeleri gerekir. 

Kurallar belirginleştirilmeli ve çocuk yapmaması gerekenle, yapması gereken 

davranışların ayrımına varmalıdır. Belirlenen kurallar kararlı bir biçimde 
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uygulanmalı, çocuğa bu kurallarla ilgili tavizler verilmemelidir. Anne ve baba çocuk 

eğitimi konusunda bilgiye açık olmalı, kendisini yetiştirmelidir. Böyle bir aile 

ortamındaki çocukta disiplin ve özdenetim oluşur. Çocuk yapması gereken 

davranışları belirgin olarak görür ve yapar. Aksi halde anne-baba bir gün 

görmezlikten gelinen yaramazlığı, ertesi gün ağır biçimde cezalandırıyorsa, annenin 

yaptığını baba bozuyor, babanın verdiği cezaya anne karşı çıkıyorsa tutarsızlık vardır 

(Yörükoğlu, 1994, s.201). 

Annenin tutarsız davranışlarına ya da ilgisizliğine karşı duyduğu öfkeyi boşaltma 

alışkanlığı geliştiren çocuklarda, karşıt duyguları (sevgi ve nefret) birlikte yaşama, 

derbederlik, öfke tepkileri gösterme, başkaldırma ve sadist-mazoşist eğilimler yaşam 

boyu izlerini sürdürür. Bu gibi kişiler herşeye, özellikle otoriteye, karşıt öneri de 

getirmeksizin, sürekli karşı çıkarlar (Geçtan, 2004,ss.35-36). 

2.5.1.1.7. Demokratik Tutum 

Demokratik tutum çocuğun özerk davranışlarını pekiştirici,bağımsızlığını 

destekleyici, ancak denetim içeren en iyi aile tutumudur (Şahin, Tezel ve Cevher, 

1998, s.320). 

Demokratik tutum sergileyen anne-baba çocuklarına sıcak, sevgi dolu bir aile 

ortamı sağlar. Çocuğun gereksinimlerine karşı duyarlıdır (Yavuzer, 1990, s.116). 

Çocuğa beceri kazanması ve yeteneklerini geliştirmesi için kılavuzluk edilir. İyi 

davranış örnekleriyle toplumsal kuralları benimsemesi sağlanır. Olumlu gelişmeler 

desteklenip, olumsuzlar düzeltilmeye çalışır. Çocuğun kendine güveni arttırılır, 

bağımsız davranışları desteklenir. Bunlar yapılırken çocuğa sevgi, anlayış ve 

hoşgörüyle yaklaşılır. Bunun yanında çocuğun gelişme dönemi ve yetenekleri göz 

önünde tutulur. Çocuk gereğinden fazla kollanmaz ya yeteneklerini aşacak ölçüde 

zorlanmaz. Eğilimleri ve kişilik özellikleri gerçekçi olarak değerlendirilir. Onu 

anlamaya daha iyi tanımaya çalışılır. İzlenen yöntemlerin çocuğa uygun düşüp 

düşmediği araştırılır.Ona süre tanınır, özgürlük gereksinimi karşılanır (Yörükoğlu, 

1994, s.196). 

Demokratik ailelerde anne genellikle sevecen ve sıcak, baba ise biraz daha 

otoriterdir. Fakat bu otoriterlik, ılımlı,esnek ve demokratik bir otoritedir.Baba ile 
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çocuk arasında iletişim asla kopmaz;korku yerine sevgi ve saygı egemendir (Gökdağ, 

2003, s.261). 

Çocuk, sıcak bir etkileşim ortamında anne-babanın onayını alma konusunda 

isteklidir ve onların standartlarına uymak için çaba sarf eder. Kaygı ve engellenme 

olmadan çevresini keşfeder, kişiler arası ilişkilerinde olumlu tutum sergiler (Yavuzer, 

1990, ss. 116-117). 

Denetim altında değilken de öğrendiklerini uygular, tek başına kaldığı 

zamanda kurallara uyar, davranışlarını denetler. Çok düzenli davranışı içine, 

özümsenmiştir. Kendi kendini yönetme yeteneğini kazanmıştır (Yörükoğlu, 1994, 

s.196). 

Demokratik ebeveynler sınırları sevgi dolu aile ortamlarıyla dengelemeye 

çalışırlar. Çocukların önemli kararlara katılmalarına izin verirken onlara yaptıkları 

şeyler hakkında açıklamada bulunurlar. Çocukların bağımsızlıklarına değer vermekle 

birlikte onların aileye, akranlarına ve topluma karşı sorumluluk taşımalarını isterler. 

Çocukların duygularına değer verir ve onlarla empati kurarak anlamaya çalışırlar. 

Duygularını anladığını geri bildirirler. Duyguları anlama ve ifade etmeleri için 

olanak sağlarlar (Ulutaş, Ömeroğlu, 2007, s.808).Sağlıklı bir kişilik kazanma 

yolundadır, kendine güvenir. Sevildiğini bilir ve anne-babasına, çevresine karşı oda 

sevgiyle yaklaşır. Unutmamalıdır ki çocuklar için yanılmayan anne-baba değil; 

insanca davranan anne-baba daha eğiticidir. 

Okul öncesi dönemde çocukların duygusal gelişimlerinin desteklenmesi çok 

önemlidir. Bu dönemde, çocuğun duygusal gelişimini etkileyen bir çok etmen 

vardır.Okul öncesi dönemdeki çocuklar, yetişkinlerin kendi duygularını nasıl 

kontrolettiğini izleyerek duygularını düzenlemeyi öğrenirler. Demokratik tutuma 

sahip anne babalar, çocuklarının kendi duygularını anlamalarını ve denetlemelerini 

desteklerler. Eğer, anne-babalar çocuklarıyla ilgili olumlu duygularını ifade etmekten 

kaçınırlarsa, önemsiz görüp göz ardı ederlerse, çocukların duygularını kontrol 

etmeleri zorlaşabilir(Ceylan,2009,s.6).Demokratik aileler de çocuğun kendi 

duygularını olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü vardır (Cüceloğlu,1995.s.s.40-42). 
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2.6. Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Düzey 

Araştırma sonuçlarına göre çocukların mutlu, üzgün ve öfkeli yüz ifadelerini 

tanıma becerilerinde alt kültürel özelliklere göre anlamlı farklılıklar bulunmasına 

rağmen, şaşkın yüz ifadesini tanıma becerilerinde anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır. Şehir ve kasaba alt kültüründen gelen çocukların mutlu, üzgün ve 

öfkeli yüz ifadelerini köy alt kültüründen gelen çocuklara göre daha fazla 

tanımalarının nedeni olarak bu kültürlerde yetişen çocukların daha fazla sayıda 

insanla iletişime girmelerinin gerekliliğinden olduğu söylenmiştir. Güne ailesi ile 

iletişim kurup başlayan çocuk okuluna gidene kadar servis şoförü, servisteki 

arkadaşları ardından okulda öğretmeni, arkadaşları ve diğer kişilerle iletişime 

girmeleri beklenebilir. Köy alt kültüründen gelen çocukların yaşadıkları ortam ve bu 

ortamda bulunan insan sayısının azlığı ve çevrenin çocuğun iletişime girmek için 

uygunsuzluğu bu alt kültürden gelen çocukların bu konuda yetersiz kalmalarına 

neden olarak gösterilebilir. Ayrıca şehir alt kültüründe yetişen çocukların 

ebeveynlerinin eğitim düzeyinin daha yüksek olduğu beklentisi bu ebeveynlerin 

çocuklarının iletişim becerileri ile ilgili daha duyarlı olmalarına ve çocukları ile daha 

fazla iletişime girmelerine neden olabilmektedir. Köy alt kültüründen gelen 

çocukların ailelerinin eğitim düzeylerinin daha düşük olması ve bu ailelerin çocuğun 

bakımı ve eğitimi dışında kendilerinden beklenen bir çok iş olması nedeni ile 

çocuklarıyla iş yoğunluğundan dolayı daha az iletişim kurmaları beklenmektedir. Bu 

da çocukların duygusal yüz ifadelerini tanıma becerilerinde akranlarına göre geri 

kalmalarının sebebi olarak gösterilmektedir. Diğer yandan şaşkın yüz ifadesini 

tanıma becerilerinde alt kültürel özelliklere göre farklılık bulunmamıştır. Bu çocuğun 

bu yüz ifadesini tanıma ile ilgili yeterli olgunluğa erişmemesinden kaynaklandığı 

söylenilmektedir.. Nitekim araştırmacılara göre beş yaşa kadar çocuklar şaşkınlık 

ifadesini isimlendirmekte güçlük çekmektedir (Arı ve Seçer, 2004, ss. 64-87). 

Sosyo-ekonomik düzey çocuğun ihtiyaçlarına ve duygularına cevap veren ve 

buna göre yapılan anne-baba ve çocuk iletişimi,okula hazırlığı ve sosyal becerileri 

olumlu yönde etkilemektedir (Şahin ve Cevher, 1998, s.319). 

Duyguların algılanması ve deneyimi kültürel değerlerle benlik yapılarıyla 

uyumlu olarak bireyci ve toplulukçu kültürlerde farklılaşmaktadır. Bireyin içinde 
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bulunduğu sosyal çevrenin dolayısıyla kültürün bireyin davranışlarını 

şekillendirmesinde etkili olduğu için duyguların oluşmasında da, bireyin duyguları 

anlamlandırılmasında da farklılık göstermektedir. Duyguların temel olarak kültürel 

anlam sistemleri tarafından oluşturulmakta ve dil tarafından aracılık edilmektedir. 

Duygusal deneyimler tamamen duygulara yansıtılan kelimeler tarafından kurulmakta 

ve sonuç olarak da duygu kelimelerinde kültürel farklılıklar, duygularda da kültürel 

çeşitlilik oluşturmaktadır. Duyguların ortaya çıkmasında fizyolojik ve biyolojik 

mekanizmaların rolü olmakla birlikte kültürel farklılıkların da etkili olduğu 

görülmektedir (Özbayrak, 2006, s. 52). 

Özellikle kültürel etkiler, bebeklerde çeşitli duyguların oluşmasında, önemli 

bir rol oynamaktadır. Her kültürdeki duygusal ifadelerde farklılıklar vardır. Çocuk 

büyüdükçe içinde yaşadığı çevre ve kültürden etkilenmektedir. Toplumda çocuğa, 

sevgi dolu bir yaklaşım ve ilgiyle yaklaşıldığında sağlıklı bir duygusal gelişim ortamı 

kurulmuş olacaktır (Ceylan,2009,s.10). 

2.7. Cinsiyet 

Duyguların ifade edilmesi ve gelişmesi açısından üzerinde durulan konulardan 

bir diğeri de cinsiyettir. Aileler kız ve erkek çocuklarını farklı duygusal yaklaşımlarla 

eğitmektedirler. Anne ve babaların kız ve erkek bebeklerini severken çıkardıkları 

sesler ve kullandıkları kelimeler farklıdır (Tuğrul, 1999, s.17). 

Anne-babalar okul öncesi çağındaki erkek ve kız çocuklarıyla farklı şekilde 

iletişim kurmaktadırlar. Anneler sıklıkla, kızlarıyla konuşurken duygularını 

tanımlarlar, onlara başkalarının duygularına göre hareket etmeyi öğretmektedirler. 

Buna karşılık, erkek çocuklarına karşı duygularını çok rahat ifade edemezler.Bu da 

onların duygularını çok fazla kontrol etmelerine neden olmaktadır (Şahin ve Cevher, 

1998, s.320). 

Anneler kızlarına hikaye anlatırken oğullarına nazaran daha fazla duygu yüklü 

ifadeler kullanmaktadırlar. Kızlara ve erkeklere duygularla baş etme konusunda verilen 

dersler de çok farklıdır. Örneğin Brody ve Hall (1993) yaptıkları bir çalışmada anne 

babaların duygularını (öfke hariç) kızlarıyla oğullarından daha fazla konuştuklarını 

saptamışlardır. Erkek çocuklarla ise genellikle öfke duygularının neden ve sonuçları 
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hakkında konuştukları bulgusuna ulaşmışlardır. Ayrıca kızların dil yetisinin erkeklerden 

daha erken geliştiğini ve bunun kızların duygularını açıklamak, ve başkalarının 

duygularını anlamakta daha çabuk ustalaşmalarına yol açtığını ifade etmişlerdir. 

Duygularını ifade etmek için teşvik görmeyen erkek çocuklar ise hem kendi hem de 

başkalarının duygularını anlamada zorluk çekmektedir (Tuğrul, 1999, s.17). 

2.8. Okul Öncesi Eğitimin Rolü 

Okul öncesi eğitim;0–6 yaş çocuklarının bireysel farklılıklarına ve gelişim 

düzeylerine göre düzenlenen gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri ve özellikleri 

doğrultusunda en iyibiçimde yönlendiren bilinçli ve sistemli bir eğitim 

sürecidir(Özgüllük,2006,s.8). 

Okul öncesi eğitim; duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, 

araştırmacı, meraklı, girişimci, karşılaştığı problemlere çözümler ve alternatifler 

üretebilen, kendi kendine karar verebilen, kendi haklarına ve başkalarının haklarına 

saygılı, sahip olduğu potansiyeli maksimum düzeyde ve yeteneklerini en iyi şekilde 

kullanabilen, kendi kendini denetleyebilen bireyler yetiştirebilmeyi hedeflemektedir 

(Yapıcı ve Ulu, 2010, s.2). 

Bu nedenle okul öncesi eğitime devam eden çocuklarda, başkalarının 

duygularını anlama ve kendi hislerini yorumlayıp ifade etme yeteneğini kazanır. 

Normal olarak her çocuğun iletişim gücü arttıkça, çevresiyle iletişimi de artar ve 

annesine bağımlılığı azalır. Çocukta temel güven duygusu gelişmemişse okul yaşına 

geldiği halde annesine bağımlılığı sürer. Çocuğun okula severek gitmesi ve oradaki 

çalışmalardan zevk alması, annesine olan bağımlılığının azalmasına ve kendine 

güven duygusunun geliştirilmesine bağlıdır (Gürkan, 2009, s.8). 

 Yaratıcı bir okul öncesi eğitim programı, çocuğun içinde bulunduğu kültür 

değerlerini özümsemesine ve sosyalleşmesine olanaklar tanır. Zengin-uyarıcı 

öğrenim yaşantıları onun zihinsel gelişim süreci içinde olgunlaşmasını kolaylaştırır. 

Sosyal uyum, bağımsızlık, kendini tanıma ve ortaya koyma, etkinliklere 

kendiliğinden katılma, çevreye dönük ilgi ve merakın artışı, bu kurumların, çocuğun 

kişilik yapısındaki öncelik taşıyan olumlu etkileri olarak sıralanmaktadır. Okul 

öncesi eğitim almış olarak ilkokula başlayan çocukların, bu eğitimi görmeyenlere 

oranla daha katılımcı, girişken ve uyumlu olduğu araştırmalar tarafından ortaya 
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konmuştur. Erken yaşlarda gelişmeyi önleyen elverişsiz çevreler, toplumsal 

eşitsizlikleri artırmaktadır. Bu elverişsiz ortamlarda büyüyen çocuklar, olumsuz 

koşullardan etkilenir. Okul öncesi eğitimi, bu tür eşitsizliklerin ortadan 

kaldırılmasına da yardımcı olur (Özgüllük, 2006, s.9). 

Çocuklara, okul öncesi eğitim döneminde belli yaşantıları kazandırmak ve 

gelişimlerini desteklemek için gerekli eğitim, evde ebeveynler, okul öncesi eğitim 

kurumlarında ise öğretmenler tarafından verilmelidir. Bu eğitim yaşantılarından 

yararlanamayan çocukların gelişimleri yavaş olmakta ve çocuklar bu olumsuz izleri 

yaşamları boyunca taşımaya mahkûm edilmektedir. Görülüyor ki, çağdaş ve 

demokratik toplumun gerektirdiği; duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, 

girişimci ve araştırmacı, öz denetimini sağlayabilen, kendisinin ve başkalarının 

haklarına saygılı, yeteneklerini kullanma becerisine ve kültürel değerlerine sahip, 

ruhsal ve bedensel özellikler yönünden sağlıklı bireyler yetiştirmek, ancak okul 

öncesi dönemdeki çocukların eğitimine gerekli önemi vermekle sağlanabilir (Yapıcı 

ve Ulu, 2010, s.2). 

Okul öncesi eğitimin amaçlarından biri de, çocuğun anaokulunda kendi 

kişiliğine karşı olumlu bir tutum geliştirmesidir. Çocuğun okul öncesi eğitimi 

sırasında yaşantıları mutlu ve anlamlı olursa, ilköğretime, kendine yönelik olumlu 

duygularla başlaması ve başarı olasılığı artacaktır(Özgüllük,2006,s.22). 

Çocuklar duygularını tanıma ve ifade etme becerilerini kazanamadıklarında 

sosyal problemlere çözümler bulmakta zorluk yaşayabilmektedirler. Okul öncesi 

eğitim  duygusal durumların tanınması duygusal durumları meydana getiren 

nedenlerin birbiriyle ilişkisinin anlaşılmasına fırsat tanımaktadır (Ulutaş, 2005,s.s. 

16–17) 

2.8.1. Okul Öncesi Programının Rolü 

Okul öncesi çağı çocukları çok duygusaldır. Eğer onlara bu yıllarda uygun 

çevresel koşullar sağlanırsa kendine güven, bağımsızlık, özerklik ve girişimcilik gibi 

kişilik özelliklerini doğru biçimde kazanma olanağı bulurlar. Bu dönemde çocukta 

çalışma isteği yaratmak ve başarı duygusu tattırmak da önemlidir. Duygusal açıdan 

okula hazır bulunmayan çocukların bir üst öğrenime uyumları zor olmaktadır 

(Gürkan, 2009, s.14). 
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Okul hayatında başarının artırılması; zihinsel becerilerin yanı sıra motivasyon 

ve duygusal becerilerin birleştirilerek erken dönemlerden itibaren çocuğa 

kazandırılması ile mümkündür. Bir öğrencinin başarılı olarak nitelendirilmesi için ders 

başarısının yanında diğer insanların duygularını anlayabilme yeteneği, kendi duygu ve 

davranışlarını kontrol edebilmesi, akranlarıyla, öğretmenleriyle ve yakın çevresindeki 

bireylerle sağlıklı sosyal ilişkiler kurup devam ettirebilme yetenekleri de göz önünde 

bulundurulmaktadır. Aynı zamanda çocukların okul başarıları bir takım kurallara 

uyabilmesi, işbirliği yapabilmesi, otokontrol sağlayabilmesi, dikkatini bir konuya 

yoğunlaştırabilmesi gibi özellikleri de gerektirmektedir. Son yıllarda yapılan 

çalışmalar çocuğun okula başladığında yüksek akademik başarı ve okul olgunluğu 

göstermesi için okul öncesi dönemde duygusal becerilerinin gelişiminin önemini 

göstermektedir. Duygusal becerilerin kazanılmasında en önemli dönem ise okul öncesi 

dönemdir (Saltalı, 2010, s.10). Bu dönemde çocuğun duygusal beceri gelişimi için 

okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmesiyle desteklenmesi gerekmektedir. 

Okul öncesi çocuklarının 2006  Okul Öncesi Eğitim Programında 36-72 aylık 

çocukların duygusal gelişim özellikleri şöyle ifade edilmiştir (M.E.B., 2006, s.s.19-

22): 

 36-48 Aylık Çocuklarda  Duygusal Gelişim Özellikleri 

o Duygularını ifade eder. 

 48-60  Aylık Çocuklarda  Duygusal Gelişim Özellikleri 

o Övülmekten hoşlanır. 

  60 -72 Aylık Çocuklarda  Duygusal Gelişim Özellikleri  

o Duygularını belli eder. 

o Başkalarının duygularını anlar. 

2006 Okul Öncesi Eğitim Programında Duygusal Alanla İlgili Yer Alan Amaç 

ve Kazanımlar (M.E.B.2006, s.s.26-27) 

Amaç 1. Kendini tanıyabilme 

Kazanımlar 

2. Belli başlı duygusal özelliklerini söyler. 
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Amaç 2. Duygularını fark edebilme 

Kazanımlar 

1. Duygularını söyler. 

2. Duygularının nedenlerini açıklar. 

3. Duygularının sonuçlarını açıklar. 

4. Duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder. 

Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme 

Kazanımlar 

1. Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. 

 Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme 

Kazanımlar 

1. Başkalarının duygularını ifade eder. 

2. Başkalarının duygularını paylaşır. 

Okul öncesi eğitim alan çocuklar zihinsel ve fiziksel gelişim açısından eğitim 

almayan yaşıtlarına göre daha kazançlı durumda olsalar da sosyal ve duygusal 

yeterliliklerin de kazandırılması gerekmektedir. Bu yeterliliklerin kazandırılması için 

drama, alan gezisi, Türkçe dil etkinliği gibi bir çok etkinlikle desteklenmekte ve 

çocukların serbest zaman oyunlarında rahatlıkla gözlenmektedir.Okul öncesi 

eğitimde önemli bir yeri olan oyun,çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal 

alanlarda gelişimini desteklemektedir. Planlanmış etkinliklerle özgürce oynanan 

oyun, çocukların sosyal ve duygusal becerileri doğrudan yaşayarak öğrenmelerine 

fırsat vermektedir. Çünkü, çocuklar oyun sırasında uzlaşma, iş birliği, sıra bekleme, 

çatışmaları çözme, paylaşma ve duyguları ifade etme birçok sosyal ve duygusal 

beceriye başvururlar. Ayrıca, çocuklar gerçek yaşamda onları üzen, kaygılandıran ve 

korkutan durumların yarattığı içsel çatışmaları da dramatik oyun yoluyla çözmeye 

çalışırlar (Gürkan, 2009, s.32). 

Okul öncesi programında duygusal alanla ilgili etkinlikler yoluyla çocuklara 

herkesin duyguları olduğunu,duyguların nedenleri olduğu, duyguları göstermenin 
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farklı yolları olduğu, bir durum karşısında herkesin farklı tepkiler verebileceği ve 

duyguları değişebileceğine yönelik anlayış kazandırılmaktadır. Bu beceriler 

çocukların olumlu benlik algısını destekleyerek kendilerini duygusal tanımlarını, 

bedensel özelliklerini kabul etmelerini ve neler yapabildikleri konusunda kendilerini 

iyi hissetmelerini sağlar (Gürkan, 2009, s.33). Programda uygun etkinliklere yer 

verilerek duyguları anlama, ifade etme becerilerini geliştirilebilir.Okul öncesi eğitim 

programında duygusal alanla ilgili bazı etkinlik örneklerine yer 

verilmiştirM.E.B.b,2006,ss.155-177).            

 Sanat etkinlikleri sırasında çocukların kendilerini anlattıkları duygu kartları 

ve kişisel başarıları gösteren kitapçıklar hazırlamaları 

 Rutin bir etkinliğin programa eklenmesi (Örneğin; sınıfta herkesin 

fotoğrafını yapıştırmalı ve duygu kartlarının olduğu bir pano hazırlanarak 

çocukların sınıfa girdiklerinde ve sınıftan ayrılırken duygularını gösteren 

kartları seçmeleri ve resmin altına iliştirmeleri istenebilir). 

 Türkçe etkinliklerinde okunan hikayelerde çocukların dikkatlerinin çeşitli 

duygulara ve davranışlara çekilmesi ve bunlar hakkında konuşulması, 

“eğer….. ne olurdu?” türünden soruların yönetilmesi, çeşitli  olay 

kartlarının çocuklarla tartışılması, 

 Müzik etkinlikleri sırasında çocuklara çeşitli parçalar dinletilerek hangi 

duyguyu çağrıştığının sorulması, kendi duygularının müzik aletleri 

kullanarak anlatmalarının istenmesi, duygu kartlarındaki duyguları dans 

ederek anlatmaları. 

Okul öncesi eğitim programında bu ve benzeri etkinliklerle zenginleştirilerek 

duyguların ifade etme becerilerine katkısı olacaktır (Gürkan, 2009, s.33). 

2.8.2. Okul Öncesi Öğretmenin Rolü 

Okul öncesi dönem çocukların ailelerinin dışında zamanlarının büyük 

bölümünü geçirdikleri yer okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlarda 

öğretmenlere çocukların duygusal becerilerini geliştirme konusunda aileler kadar 

büyük sorumluluklar düşmektedir. Tıpkı aileler gibi öğretmenlerinde çocuklara sevgi 

dolu ve karşılıklı güvene dayalı bir ilişki sunmaları çocukların duygusal beceri 
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gelişimini olumlu yönde etkiler. Aile ve çocuk arasındaki bağlılık çocuğun duygusal 

gelişimi açısından nasıl büyük bir öneme sahipse öğretmen ve çocuk arasındaki 

bağlılık da duygusal gelişim için vazgeçilmez öneme sahiptir. Bu yüzden okul öncesi 

dönemde öğretmen değişiklikleri mümkün olduğunca az olmalıdır (Saltalı, 2010, 

s.41). 

 Duygusal alana yönelik olarak öğretmenlerin kendi duygusal tepkileriyle 

çocuklara doğru model olmaları ve onlara sıcak ve duygusal açıdan güvenli bir ortam 

sunmaları gerekir. Bunlar çocukların ilk elden gözlemelerine ve uygun duygusal 

tepkileri öğrenmelerine fırsat verir. Ayrıca, sınıftaki her çocuk kendisinin özel ve 

değerli olduğunu ve hem öğretmeni hem de sınıf arkadaşları tarafından sevildiğini 

hissetmelidir (Gürkan, 2009, s.33). 

Öğretmenin uyguladığı programlarda; etkili, verimli ve kalıcı öğrenmenin en 

önemli yolu olan, çocuğu aktif kılan öğrenme yöntemlerine ve etkinliklerine yer 

vermelidir. Bu etkinlik ve yöntemlerde çocuklar, etkinliklere doğrudan katılarak, 

duygu ve düşüncelerini ifade ederler, gözlem yaparak ve deneyerek bilgiye kendileri 

ulaşırlar (Kandır, 2003,s.22). 

Eğitim ortamının duygusal özellikleri de çocuklara duygusal yeterlikler 

kazandırılmasında etkilidir. Öğretmen ve çocuklar arasındaki ilişkilerin çocukların 

duygusal gelişimini etkilediği bilinmektedir.Bu yüzden, öğretmenler, çocuklar için 

sıcak ve güvenli bir ortam yaratmalı,farklı mizaçlardaki  çocuklarla ilişkilerini ve 

etkileşimlerini düzenlemelidirler .Bununla ilgili olarak öğretmenler,günlük planları 

hazırlarken etkinliklerin bireysel  çalışmalar, küçük grup çalışmaları ve bütün sınıfı 

kapsayan büyük grup çalışmaları biçiminde sosyal çeşitlilik göstermesine dikkat 

etmelidirler (Gürkan, 2009, s.35). 

Öğretmenler, okul öncesi eğitim sınıflarında duygusal yeteneğin gelişmesi için 

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

Bunlar; 

 Çocukların içinde bulundukları ortamı sıcak, olumlu ve özenli olarak 

hazırlamalıdırlar. 
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 Duyguların ifade edilmesinde en önemli görev öğretmenindir. Toplum 

içinde uygun yolla duygularını ifade etmeleri için öğrencileri yardım 

edebilirler. Öğretmen, stresli olduğunda ya da engellendiğinde tepki 

göstermeden önce sakinleşerek duygularını düzenleme konusunda çocuğa  

model olmalıdırlar. 

 Öğretmenin, sınıfta duyguları tartışma ile ilgili etkinlikler düzenleyebilirler. 

Sınıf toplantılarında önemli olaylar ve deneyimlerdeki duyguları 

paylaşabilirler. 

 Gün içinde yasanılan tüm duyguların çocuk tarafından adlandırılabilmesi ve 

adlandırılan duyguların oyun, müzik, drama, resim vb. yöntemlerle ifade 

edilebilmesi. 

 Öğretmen, duygulara uygun tepkiler gösteren kuklalar kullanabilirler. 

 Çocukların korkuları ve ilgileri konusunda empati sağlanabilir. Çünkü 

çocuklar korkularında samimidirler ve küçümsenmemelidirler (Erden, 

2010, s.174; Palut, 2003,ss.316–317) 

Toplumumuzda korku, öfke, kaygı gibi duyguların ifade edilmesi hoş 

karşılanmaz.Ayıp ve güçsüzlük olarak değerlendirilir.Bu nedenle anne baba 

çocuklarına olumsuz duyguları ifade etmemelerini telkin ederler.Bu telkinler sonucu 

çocuklar duygularını ifade etmekte güçlük çekerler(Çağdaş,2008,s.59).Öğretmenler 

öğrencilerin duygusal gereksinimlerine önem veren, onların olumlu duygular içinde 

olmasını sağlayan sınıf ortamı ile çocukların kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı 

olur ve böylece onların hem öğretmenleri, hem de arkadaşları ile iyi ilişkiler içinde 

olmalarını sağlar(Yaşarsoy,2006,s.21).  

2.9. Akranların Rolü 

Akranlar ve arkadaşlık ilişkileri çocukların duygusal gelişiminde önemli rol 

oynamaktadır. Akranlarla etkileşimler, on ya da on iki aylık bebeklerde bile 

gözlenmiştir. Etkinlikler, bakmayı, gülümsemeyi ve dokunmayı içerir. Anne babadan 

yaşıtlara kayan ilgi, bilişsel ve dilsel yeteneklerdeki değişimlerin bir 

sonucudur(Alpan,2006,s.18). 
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Duygusal olarak sağlıklı olan çocuklar sosyaldirler ve akranları tarafından 

kabul görürler. Oyunlarında takım çalışmasının nasıl olacağını ve birbirleriyle 

işbirliğini öğrenirler. Çocukların davranışları ve etkileşimleri öğretmenlerinin onlar 

hakkındaki algılarının ve akranların onlara karşı sergileyecekleri davranışların 

temelini oluşturur. Çocukların okul öncesi dönemde birbirleriyle geliştirdikleri 

ilişkiler daha sonra okul yıllarında akademik başarı üzerinde devamlı bir etkiye 

sahiptir. Çünkü bu ilişkiler çocuğun okulla ilgili olumlu duygular geliştirmesine, 

okul etkinliklerine ilgi göstermesine dolayısıyla da okul başarısında artışa neden olur. 

Ancak bunun tersine okul öncesi dönemde akranları tarafından reddedilen çocuklar 

okul hayatları boyunca sürekli akademik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya kalırlar. 

Bu yüzden okul öncesi dönem öğretmenlerinin çocukların akranlarıyla ilişkilerinde 

zorluk yaşadıklarını gördüklerinde müdahale etmesi; çatışma çözmelerine, 

duygularını düzenleme, kontrol ve başkalarının duygularını fark etme konusunda 

yardımcı olabilecek beceriye sahip olması çok önemlidir (Saltalı, 2010, s.41). 

Kişiliği oluşturan temel özellikler incelendiğinde temel kavramların; duygular, 

güdüler, sosyal yeterlik ve tutumlar olduğu gözlenmektedir. Kişilik gelişiminde ise 

sosyal açıdan akranları tarafından kabul gören bir çocuğun duygusal yönden olumlu 

özellikler kazanması ve dolayısıyla kendine güvenen bir birey olacağı 

belirtilmektedir (Ulusoy, 2003, s. 80). 

Çocukların akaranları ile sağlıklı bir iletişim kurması ve duygularını sözel 

olarak ifade edebilmesi onda saldırgan davranışları azaltır.Çocuğun arkadaş 

edinmesini ve arkadaş grubu tarafından kabul edilmesini kolaylaştırır.Duygu ve 

düşüncelerini kolay ifade edebilmesini sağlar(Yavuzer ve diğer.,2007,s.547). 

3. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

3.1. Türkiye’de Yapılan Araştırmalar 

Sayıl (1996) yaptığı   araştırmada 4, 6, 8 ve 10 yaşındaki çocukların; mutlu, 

üzgün, kızgın ve şaşırmış yüz ifadeleri ile ilgili çizimlerini incelemiştir. Araştırmada 

üç farklı uygulama yapılmıştır.İlk uygulamada çocuklardan verilen yüz ifadelerini 

kopyalamaları, ikinci uygulamada verilen ağız ve kaş şekillerinden istenen yüz 

ifadesini oluşturmaları, üçüncü uygulamada ise bazı yüz ifadelerinde silinmiş olan 
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kaşları, bazılarında ise silinmiş olan ağızlan çizerek tamamlamaları istenmiştir. 

Araştırmanın sonucunda; çocukların tümünün ağızları, kaşlardan daha başarılı bir 

şekilde kopyaladıkları, üzgün ve kızgın kaşları, ağızlardan daha iyi seçebildikleri 

ancak silinmiş olan kaşları doğru olarak çizemedikleri belirlenmiştir 

Ergin(2003) yapmış olduğu araştırmada, duyguları tanıma, göz kontağı 

kurma, dinleme ve duyguları ifade etme olmak üzere dört iletişim becerileri alanını 

içeren eğitim programının geliştirilmesi ve her iletişim alanı ile ilgili verilen eğitimin 

okul öncesi dönem çocukları üzerinde etkili olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca 

zekâ, yaş, cinsiyet değişkenlerinin çocuklara verilen eğitim düzeyini etkileyip 

etkilemediği araştırılmıştır. Araştırmada   “Duyguları Tanıma Testi, Göz Kontağı 

Kurma Testi, Dinleme Testi, Duyguları İfade Etme Testi, Andre Rey Resim Çizme 

Testi ve Stanford Binet Zekâ Testi çocuklara; “Ankara Gelişim Tarama Envanteri” 

ise çocukların gelişim düzeylerini belirlemek üzere çocukların ailelerine 

uygulanmıştır. Araştırma yaşları 5 yaş;6 ay-6 yaş;5 ay arasında değişen 32 çocuk 

üzerinde yürütülmüştür. Bu çocukların 16 sı deney 16 sı ise kontrol grubunu 

oluşturmuştur. Deney grubunda yer alan 16 çocuğa,22 oturumdan oluşan iletişim 

becerileri eğitim programı uygulanmıştır. Kontrol grubundaki çocuklara ise herhangi 

bir eğitim verilmemiştir. Araştırma sonuçlarına göre iletişim becerileri eğitim 

programı uygulanan deney grubunun iletişim beceri düzeyleri, iletişim becerisi 

eğitimi verilmeyen kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Ayrıca zekâ, yaş ve cinsiyet değişkenleri ile iletişim beceri düzeylerini ölçen testlerin 

son test puanları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

 

Arı ve Seçer(2004) anasınıfına devam eden çocukların duygusal yüz 

ifadelerini tanıma becerilerini etkileyen bazı değişkenleri(sosyo –kültürel faktörler, 

cinsiyet, anne öğrenim düzeyi, baba öğrenim düzeyi ve kardeş 

sayısını)incelemişlerdir. Araştırmaya ilköğretim okullarının anasınıfına devam eden 

100 çocuk ele alınmıştır. Çocukların duygusal yüz ifadelerini tanıma becerileri 

Cüceloğlu(1968)tarafından geliştirilen mutlu, üzgün, şaşkın ve öfkeli yüz ifadelerini 

gösteren iki boyutlu çizimlerle ölçülmüştür. Araştırmanın sonucunda çocukların 

duygusal yüz ifadelerini tanıma becerilerinde alt sosyo kültürel özelliklerin etkili 
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olduğu ancak şaşkın yüz ifadesini tanıma da etkili olmadığı, cinsiyet ve kardeş 

sayısının etkili olmadığı, anne baba eğitim düzeyinin etkili olduğu görülmüştür. 

Saltalı(2010)yapmış olduğu araştırmasında duygu eğitim programının 

anasınıfına devam eden 6 yaş çocuklarının duygusal becerilerine etkisini 

incelemiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya İli Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı okullardan seçilen 6 yaş grubundaki 32 deneme 32 kontrol grubundaki toplam 

64 öğrenci oluşturmuştur.  Araştırmada veri toplama aracı olarak “6 Yaş 

Çocuklarının Duygusal Becerilerinin Değerlendirme Testi” kullanılmıştır.6 ay süren 

duygu eğitimi programının deneme grubu çocuklarına uygulanmasının sonucunda, 

deneme grubu çocukların duyguları tanıma, duyguları anlama, duyguları ifade 

etmede ön test –son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunurken kontrol grubu 

çocuklarının ön test-son test puanları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır.  

Saltalı ve Arslan(2011) yaptıkları araştırmada, okul öncesi eğitime devam 

eden altı yaşındaki çocukların duygusal becerilerini etkileyen bazı değişkenleri(okul 

öncesi eğitime devam süresi, cinsiyet ve anne-babanın eğitim düzeyi 

)incelemişlerdir. Araştırmaya anaokullarına devam eden 306 (135 kız ve 171 erkek) 

ele alınmıştır. Araştırmada “6 Yaş Çocuklarının Duygusal Becerilerinin 

Değerlendirme Testi” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler, testi, tek 

yönlü varyans analizi ve tukey testi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları 6 

yaşındaki çocukların duygusal becerilerinde okul öncesi eğitimi 2 yıl ve daha fazla 

alanların puan ortalamalarında, 1 yıl alanlara göre anlamlı düzeyde fark olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre, kızlar duygusal becerileri daha 

yüksek bulunmuştur. Anneleri üniveriste mezunu olan çocukların, annaleri ilkokul 

mezunu olanlar göre duygusal beceri puanları daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Babaları eğitim düzeyi arttıkça duygusal beceriler puan 

ortalamalarınında arttığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

3.2.Yurtdışında Yapılan Araştırmalar 

Jenkins, Jennifer M. ve  Susan Ball(2000) yaptıkları araştırmada; çocuğun, 

duygunun sosyal düzenleyici yönlerini anlamasıyla ilgilenmektedir. 6 ile 12 yaş 

arasında toplam 108 çocuk, sosyal ikilemleri açıklayan üç başlığa cevap 

vermişlerdir.. Her bir hikâyede bir çocuk (anlatıcı), partnerine (alıcı) öfke, üzüntü, ya 
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da korku hissini gösterir, çocuklara, alıcının tepkisinin ve duygularının yanı sıra 

anlatıcının amacı sorulmuştur. Öfkeyi ifade, etkileşimde, çocukların, anlatıcının 

kendini baskın hissettiğini düşünmeleriyle ilişkili bulunmuştur. Etkileşim sırasında 

öfke ifade edildiğinde, çocuklar, alıcıların daha fazla öfke ve saldırganlık ortaya 

çıkardığını sonucuna varılmıştır. Üzüntü ve korku, alıcılardan rahatlık, yakınlık ve 

hedefin yeniden belirlenmesi de dahil olmak üzere olumlu sosyal tepkiler ortaya 

çıkarmıştır. Büyük çocukların, küçük çocuklara göre, öfke, üzüntü, ve korku 

arasındaki farklılıkları algılamaları daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuçlar, duygular arasındaki farklılaşma ,duygunun düzenlenmesinde ve duyguların 

ifade edilmesinde bireysel farklılıkların olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Callaghan, T.C.(2000)’ de yaptığı çalışmada 3 ila 5 yaşları arasındaki okul 

öncesi çocuklarından, bir sanat müzesinde ortaya konulan yüz ifadelerini iki farklı 

koşul altında tanımaları istenmiş. Birinci koşulda bir yetişkin portredeki ifadeyi 

açıkça anlatmakta diğerinde ise çocuklara kılavuz olacak bir yetişkin 

bulunmamaktadır. Deneysel koşulda çocuklara 5 resim (4’ü hedef ifade 1’i alternatif 

ifade) sunulmuş, hedef ifadelerden birini (mutluluk, üzüntü, heyecan ve sakinlik) 

içeren 3 ifadeyi yetişkin belirlemiş, dördüncüyü seçmeleri çocuklardan istenmiştir. 

Kontrol grubundaki çocuklardan yetişkin yardımı olmadan, 4 hedef ifadeden birini 

gösteren bir resim seçmeleri istenmiştir. Bu resimlerin tamamı ressamlar tarafından 

dışavurumculuk kriterleri açısında incelenmiş ve onaylanmış. Sonuçlar 3 yaşındaki 

çocukların sanat-duygu eşlemesi de ressamların normlarıyla tutarlılık göstermiş yani 

çocuklar başarılı bulunmuş.5 yaşındaki çocuklar daha iyi performans göstermişler.. 

Bu bulgular, çocukların sanattaki dışavurumculuğu idrak edebilmelerinin, sanata 

estetik yaklaşımları olan insanlarla sosyal etkileşim içinde olmaları ile daha da 

güçleneceğini öne sürmüşlerdir. 

Galyer, Karma T.ve Ian M. Evans(2000) yaptıkları çalışmada;çocukların 

hayali oyunu, duygularını ifade edebilme yeteneğinin gelişimini arttıran sosyal 

etkileşimin bir modu olarak öne sürülmüştür. Kendi kendine veya ebeveynleri ile 

hayali oyun oynarken uyum sağlayıcı duygu düzelmesi (regülasyonu) sergileyen 

çocukların, birçok bağlamdaki duygu regülasyonunda daha yetkin oldukları 

varsayımında bulunulmuştur.Araştırmada 4 ila 5 yaş arası toplam 47 okul öncesi kız 
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ve erkek çocuğu ile velileri yer almışlardır. Yüksek düzeyde heyecan ortaya 

çıkarmak için tasarlanmış bir negatif değerlikli olay kullanan hayali bir oyun 

bağlamında duygu düzenlemesi değerlendirilmiştir. Çocukların karşılıkları, 

cevapları, başarıyla devam eden uzun hayali oyuna göre ve etkili bir şekilde çatışma 

çözmelerine göre kategorize edilmiştir. Çocukların sürekli hayali oyun oynamadaki 

başarısı başka bağlamlardaki duygu düzenlemesi yeteneklerine bağlı iken, çatışma 

çözmedeki başarıları bununla ilintili olmamıştır. Sık sık hayali oyunla meşgul olan 

ve bakıcılarıyla hayali oyun oynayan çocuklar, duyguların düzenlenmesi ve 

yerleşmesinde yüksek  puanı almışlardır.. Bu çalışma sonucunda, hayali oyun ile 

duyguların yerleşmesi arasındaki ilişki için destek sağlamakta ve duyguları 

düzenleme becerilerinin gelişimi üzerindeki ebeveyn-çocuğun hayali oyun 

etkileşimlerinin etkilerini incelemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin 

altını çizmektedir.  

Denise Davidson, Zupei Luo, and Matthew J. Burden(2001) yaptıkları 

çalışmada: Birinci, üçüncü ve beşinci sınıf çocuklarının duygusal davranışları, 

duygusal tanımlamaları ve duygusal olmayan davranışları hatırlamaları iki deneyle 

incelenmiştir. Deneyler sonucunda tüm çocuklar duygusal davranışları (örneğin, “o 

gece Maria, mutfakta bir koli yumurtayı yere düşürdü ve anne-babası ona çok 

kızdılar”) duygusal olmayan davranışlardan (örneğin, “Yemekten sonra, Maria ve 

kardeşleri birlikte ödevlerini yaptılar”) daha fazla hatırladılar. Aslında, kısa hikayeler 

ve birkaç öğe hatırlanmıştır. Deney 1’de, birinci, üçüncü ve beşinci sınıf çocuklarının 

duygusal davranışları hatırlamalarında belirgin bir fark görülmemiştir. Buna karşılık, 

büyük çocuklar, küçük çocuklara kıyasla daha çok duygusal olmayan davranışları 

hatırladır. Deney 2’de, daha uzun ve daha karmaşık hikayelerde büyük çocuklar, 

küçük çocuklardan daha fazla duygusal davranışları hatırladılar. Bununla birlikte, 

bütün çocuklar, deneyler karşısında duygusal davranışları, duygusal olmayan 

davranışlardan daha çok hatırladılar. Duygu değerliğinin (derinliğinin) farklı farklı 

etkileri, duygunun tanımlanması ve hafızada saklama süresinin de incelenmiştir. 

Duygunun yeni bir model olması ve hafıza gelişimi anlamak için etkileri bakımından 

sonuçları tartışılmıştır.  

Jill Leibowitz,Fatıma Ramos-Marcuse ve William F.Abersenio (2002)’de 

yaptıkları araştırmada 44 okul öncesi çocuk ve bakıcıları;ebeveyn-çocuk duygusal 
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iletişimi ve oku l öncesi çocukların bağlanmasının öyküsel bir değerlendirmesini 

yapmışlardır.Çocuklar bağlanmaya ilişkin ayrılıklara verdikleri cevapların öyküsel 

değerlendirmesi olan Ayrılık Kaygısı Testi uygulanmıştır.Duyguyu açığa çıkaran 

olaylar hakkında ebeveyn-çocuk görüşmelerinde de Duygu İletişim Ölçeği ile 

değerlendirilmiştir.Duygusal iletişimde, ebeveynlerin olumlu davranışlar 

sergilediğinde çocuğunda olumlu, ebeveynin olumsuz oldukları durumlarda olumsuz 

ilişki içine girdikleri  bulgusuna ulaşmışlardır. 

Savyer vd.(2002)  Tompkins’in duyguların sosyalleşmesi teorisine (1991) 

göre yaptıkalrı çalışmada, genç çocukların duygusal ve sosyal yetkinlikleri, 

çocukların duygularına diğerlerinin verdiği tepkilerden etkilenir. Duygulara karşı 

ebeveynlerin gösterdiği tepki kalıpları ile okul öncesi çocuğunun duygusal ve sosyal 

yetkinliği arasında belirgin bir bağ olduğu tespit edilmiştir. Ancak, okul öncesi 

çocuğunun hayatında diğerlerinin önemli etkisini büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. 

Bu boşluğu doldurmaya yardımcı olmak için, 41 adet 0-6 yaş arası çocuk üzerinde, 

0-6 yaş arası çocuğun duygularına, kardeşlerinin verdiği tepki ile, 0-6 yaş arası 

çocuğun sosyal ve duygusal yeterliliği (örneğin, duygusal denge, duygu bilgisi, 

olumlu, sosyal, akranlarının duygularına cevap vermesi, sosyometrik uyumluluk ve 

öğretmen gözüyle sosyal yeterlilik) arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çoklu 

regresyon (yaklaşım) stratejisi kullanmak suretiyle, kardeşlerin tepkileri, demografik 

değişkenleri azaltıp sadeleştirilerek 0-6 yaş arası çocuğun duygusal sosyal yeterliliği 

değerlendirilmiştir. Büyük kardeşlerin tepkilerinin, özellikle de olumlu duygusal 

tepkilerin önemli rol oynadığı gösterilmiştir. Tahminlerin birçoğu, çocuğun yaşından, 

cinsiyetinden, kardeşler arasındaki yaş farkından bağımsız hale getirilmiştir.  

Havighurst,Harley ve Prior’un(2004) yaptığı Okul Öncesi Çocukları 

Duygusal  Ebeveynlik Programı konulu araştırmada,duygusal yeterlilikten yoksun 

çocuklarda duygusal ve sosyal sorunlar tespit edilmiştir.Ebevyenlerin model olmaları 

ve tepkileri ile ile ilişkili bulunmuştur.4-5 yaşında çocuğu olan 47 veliye 6 

oturumdan oluşan Okul Öncesi Çocuklarında Duygusal Ebeveynlik Programı 

uygulanmıştır.Uygulama sonucunda veliler 3 ay takip edilmiştir.Programın 

öncesinde ve sonrasında okul öncesi öğretmenlerin görüşleri alınmıştır.Program 

sonucunda anneler;çocuklarıyla daha sık etkileşim içinde oldukları ve daha az 
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eleştirel ve duyguları küçümseyen tavırlar sergilediklerini ifade etmişlerdir. 

Çocukların duygusal olumsuzluklarında anlamlı azalmalar olurken, olumlu duygusal 

ifadeleri daha çok kullandıklarını belirtmişlerdir.Okul Öncesi Duygusal Ebeveynlik 

Programına katılan velilerin  çocuklarına sosyal ve davranışsal gelişimine destek 

oldukları, çocukların duygusal yeterlilik  düzeylerinde artış görüldüğü bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

Fivush,Robyv ve Qi Wang (2005)tarafından yaptıkları araştırmada;anne-

çocuğun duyguları ifade etmelerinde kültür ve cinsiyetin etkisi 

incelenmiştir.Örneklem grubunu  3 yaşında çocuğu olan 31Avrupa kökenli Amerikan 

anne ile 30 Çinli anne oluşturmaktadır. Annelere çocukların bir adet olumlu ve 

olumsuz deneyimlerini tartışmaları istendi. . Her iki kültürdeki anneler ve çocukları 

olumlu duygu kelimelerinden daha çok çeşitte negatif duygu kelimeleri kullandılar, 

olumlu bir olayı tartışırken ortak duygusal perspektiften bakarlarken, olumsuz olayı 

tartışmada aynı davranmadılar. Dahası, Çinli çiftler Avrupa kökenli Amerikan 

çiftlerden daha çok olumsuz duygu kelimeleri kullandılar.Fakat Avrupa kökenli 

Amerikan çiftler Çinli çiftlerden daha fazla olarak olumsuz duygular üzerine 

görüşmeler yaptılar. Şaşırtıcı bir şekilde, cinsiyet herhangi bir etkisinin olmadığı 

bulgusuna ulaşılmıştır.  

Ahn ,Hey Jun ve Cynthia Stifter (2006),yaptıkları gözlemsel çalışma, 

çocuğun duygularını sosyalleştiren, çocuk bakım öğretmenlerinin uygulamalarını 

inceledi. Bu çalışmanın belirgin amacı; çocuk bakım merkezlerinde çocuklar 

tarafından gösterilen duygulara karşılık olarak okul öncesi öğretmenlerin müdahale 

stratejilerini tanımlamak; çocukların yaşa ve cinsiyete dayalı etkileşim farklılığı 

sorusuna cevap aramışlarıdır. Bu çalışmanın sonuçlarında şu bulgulara ulaşılmıştır: 

(a) (yürümeye yeni başlamış) küçük çocuk öğretmenleri, okul öncesi öğretmenlerine 

göre çocukların olumlu duyguları ifade etmelerinde daha sık uyumlu ve teşvik edici 

oldular. (b), çocukların olumsuz duygusuna yanıt vermede, yeni yürümeye başlayan 

çocukların öğretmenleri, sözlü arabuluculuk konusunda kendilerine güvenen okul 

öncesi öğretmenlerine kıyasla, fiziksel rahatlık ve oyalama yöntemlerini daha sık 

kullandılar; (c) kız çocuklarının olumsuz duyguları ifade etmelerine cevap vermede, 

erkek çocuklarına olumsuz duygularını ifade etmede yapıcı yöntemleri kullanmaları 
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daha muhtemel olan öğretmenler, fiziksel rahatlık sağlama ve oyalama yöntemini 

kullandılar.Bu çalışmanın sonuçları ayrıca, nispeten seyrek olan, olumsuz duyguların 

ifadesinin yapıcı yöntemlerle öğretilmesi ve çok az sayıda olan öğretmen empati 

yapması gibi duyguların sosyalleştirilmesi konusunda gelişimsel olarak uygun iki 

yöntem ortaya koymuştur. Öğretmenlerin, duygusal yeterliliklerin artırılmasına 

odaklanan eğitim programından yararlanmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 S.N.DOON(2008)’in tarafından yapılan araştırmada duygunun bebeklikte 

kelime öğrenmeyi etkileyip etkilemeyeceği incelenmiş.7 ila 15 aylık bebeklerin yüz 

ifadelerini tanıma ve ifadelerine bakılmış. Duygunun kelime öğrenimiyle etkileşim 

halinde olup olmadığı değişkenleri incelenmiştir.Dil ediniminde duygunun rolünü  

anlamak için, duygunun dil öğrenimiyle ilgili bütün süreçleri, dikkat, hafıza ve 

sosyal biliş gibi bilişsel ve sosyal mekanizmaları nasıl etkilediğini araştırmanın 

konusu olmuştur. 

Levis,Sullivan ve Vasen tarafından yaptıkları araştırmada;2 ila 5 yaşları 

arasındaki okul öncesi çocuklar ve yetişkinler bir video kamera karşısında; mutluluk, 

şaşırma, sinirlilik, korku, üzüntü ve tiksinme gibi 6 farklı duyguyu mimikleriyle 

ifade etmiştir. Yüz ifadeleri MAX sistemiyle kaydedilmiştir. Hem bütün yüz ifadeleri 

için verilen pozlar hem de belli başlı bazı mimikler için elde edilen pozlar 

incelenmiştir. Sonuçlara göre 2 yaşındaki çocuklar hiçbir yüz ifadesini 

başaramamıştır. 3 yaşındaki çocuklar ise yalnızca mutluluk ve şaşırma ifadelerini 

gerçekleştirerek geçiş grubunu oluşturmuştur. 4-5 yaşlarındaki çocuklar da 

diğerlerine benzer şekilde pozlar sergilemişler ve yetişkinlerden yalnızca şaşırma ve 

sinir ifadeleriyle ayrılmışlardır. Yetişkinler bu iki duyguyu da mimikleriyle 

gösterebilmiştir. Yetişkinler dahil hiç kimse korku ve tiksinme pozlarını tam 

anlamıyla verememiştir. 3 yaşından sonra mutluluk ifadesinde bir değişiklik 

görülmemiştir. Kısmi ifadelerle toplam ifadelerin tutarlılık gösteren farklılıkları; 

özellikle korku, tiksinme ve üzüntü gibi olumsuz haller için gözlemlenmiştir. Bu 

sonuçların duygusal sosyalleşme teorisi üzerindeki etkileri tartışılmıştır. 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, örneklemi ve veri toplama araçları ile 

toplanan verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler üzerinde 

durulmuştur. 

Araştırma Modeli 

Tarama modelinde olan bu araştırmada, araştırmanın bağımsız 

değişkenlerinin sonuç üzerindeki etkisini test etmek amacıyla ilişkisel tarama 

yapılmıştır. 

Okul öncesi eğitim alıp-almama, okul öncesi eğitime devam etmeme,1 yıl 

devam etme,2 yıl ve daha fazla devam etme, devam ettiği okul öncesi eğitim kurumu 

(anaokulu, anasınıfı),cinsiyet,kardeş sayısı,doğuş sırası,anne-babanın eğitim düzeyi 

değişkenlerinin ilköğretim 1.sınıf çocukların “Duyguları Tanıma” ve “Duyguları 

İfade Etmeyi” etkileyip etkilemediğini belirlemek amacıyla veriler toplanmıştır. 

Bu araştırmanın bağımlı değişkenleri ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin 

Duyguları Tanıma Ve Duyguları İfade Etme Becerileridir. Bağımsız değişkenleri ise 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin, okul öncesi eğitim alıp-almama,okul öncesi eğitime 

devam etmeme,1 yıl devam etme,2 yıl ve daha fazla devam etme, devam ettiği okul 

öncesi eğitim kurumu(anaokulu,anasınıfı),cinsiyet,kardeş sayısı,doğuş sırası ve anne-

babanın eğitim düzeyleridir. 

Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu 

biçimiyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan 

olay, birey ya da nesne, kendi koşullan içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya 

çalışılır.Onları herhangi bir biçimde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. 

Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır. Önemli olan, onu uygun bir biçimde 

gözleyip belirleyebilmektir (Karasar, 1998, s. 77). 

 

Evren Örneklem 

Araştırmanın evreni, araştırma sonuçlarının genellemek istediği elemanlar 

bütünü olup genel ve çalışma evreni olmak üzere iki türlüdür. Genel evren 

tanımlaması kolay; fakat ulaşılması güç hatta çoğu zaman olanaksız bir bütündür. 
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Çalışma evreni ulaşılabilen evrendir.(Karasar,1998,ss.109-110).Bu nedenle bu 

araştırmada çalışma evreni kullanılmıştır.  

Bu araştırmanın genel evrenini Konya İli Karatay, Meram, Selçuklu ilçeleri  

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ilköğretim okullarında bulunan 1.sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırmanın çalışma evreninin oluşturabilmek için önce Konya ili Milli 

Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ilköğretim okulları belirlenmiştir.Bunun için İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü  Resmi Web Sayfasından  Konya ili merkez ilçelerine bağlı 

okul listesine ulaşılmıştır.Konya ili Karatay ilçesi 77,Meram ilçesi 90 ve Selçuklu 

ilçesinde 87, toplam 254 resmi ilköğretim okulu olduğu tespit edilmiştir 

(http://konya.meb.gov.tr).Çalışma evreni olarak tesadüfi küme örnekleme ile Karatay 

ilçesinden 11,Meram ilçesinden 16,Selçuklu ilçesinden 13 okul olmak üzere toplam 

40 okul  örneklem olarak seçilmiştir.Okullardan tesadüfi küme örnekleme ile 2’şer 

sınıf  örneklem olarak alınmıştır.Bu sınıflardan da  6 yaş 5 aylık öğrenciler tesbit 

edilmiştir. Bu öğrenciler arasından tesadüfi eleman örnekleme yoluyla  5 okul öncesi 

eğitim alan,5 okul öncesi eğitim almayan 10 kız ,10 erkek  toplam 20 öğrenci 

örnekleme dahil edilmiştir. 

Tablo 1’de örneklemi oluşturan Konya İli Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüklerine Bağlı Resmi İlköğretim okulları, öğrencilerin okul 

öncesi eğitim alıp-almamalarına ve cinsiyetlerine göre dağılımları verilmiştir. 
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Tablo 1 

Örneklemi Oluşturan Konya İli Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe Milli    

Eğitim Müdürlüklerine Bağlı Resmi İlköğretim Okulları, 

           Okul Öncesi EğitimAlıp-Almama ve Cinsiyetlerine 

Göre Dağılımları 

İl
çe

 

İlköğretim Okulları Okul Öncesi 
Eğitim Alan 
Öğrenci Sayısı 
 

Okul Öncesi Eğitimi  
Almayan Öğrenci 
Sayısı 
 

 
Toplam 
 

  Kız Erkek Kız Erkek  

Aynur Kasabalı İ.Ö.O.  
 

5 5 5 5 20 

İzzet Bezirci İ.Ö.O.      5 5 5 5 20 
Şehit Sadık İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
23 Nisan İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
Mahmut Şevket Paşa 
İ.Ö.O. 

5 5 5 5 20 

Hürriyet İ.Ö.O               5 5 5 5 20 

Zeliha Seymen İ.Ö.O. 
 

5 5 5 5 20 

İlhan-Nuran Keskin 
İ.Ö.O. 

5 5 5 5 20 

Müslüme-Ali Yaman 
İ.Ö.O. 

5 5 5 5 20 

Fetihkent İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 

K
A

R
A

T
A

Y
 

Birol Polat İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
 Toplam 55 55 55 55 220 

Ali-Yaman İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
Hanefi Aytekin İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
Vakıfbank İ.Ö.O. 
 

5 5 5 5 20 

Niyazi Usta İ.Ö.O. 
 

5 5 5 5 20 

Zafer İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
Kemal Hatipoğlu 
İ.Ö.O. 

5 5 5 5 20 

İbrahim-Hakkı Konyalı  
İ.Ö.O. 

5 5 5 5 20 

Ayşe Sönmez İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
Yunus Emre İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
Mehmet Şükriye Sert 
İ.Ö.O. 

5 5 5 5 20 

M
E

R
A

M
 

Mümtaz Koru İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
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Mithat Paşa İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
Ali İhsan Dayıoğlugil 
İ.Ö.O. 

5 5 5 5 20 

A.Naci Gücüyener 
İ.Ö.O. 

5 5 5 5 20 

Şeker İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
Ticaret Borsası İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 

 Toplam 80 80 80 80 320 
Süleyman Çelebi 
İ.Ö.O. 

5 5 5 5 20 

Rebii Karatekin İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
İsmail Hakkı Tonguç 
İ.Ö.O. 

5 5 5 5 20 

Kemal Rızvanoğlu 
İ.Ö.O. 

5 5 5 5 20 

Toki İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
Mustafa Bülbül İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
Ahmet Acar İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
Nesrin ve Ayşegül 
Kardeşler İ.Ö.O. 

5 5 5 5 20 

Vali İhsan Dede İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
Aladdin İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
Ertuğrul Gazi İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
İhsaniye İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
Barbaros İ.Ö.O. 5 5 5 5 20 
Toplam 65 65 65 65 260 

S
E

L
Ç

U
K

L
U

 

TOPLAM 200 200 200 200 800 

  

Tablo 1’ de Karatay İlçesinden 11 okuldan 110 kız,110 erkek toplam 220 

öğrenci, Meram İlçesinden 16 okuldan 160 kız,160 erkek toplam 320 öğrenci, 

Selçuklu İlçesinden 13 okuldan 130 kız,130 erkek  toplam 260 öğrenci örnekleme 

dahil olmuştur. Tablo 1’de de görüldüğü gibi toplam 800  öğrenci örneklem olarak 

alınmıştır. 

Örneklem belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiş ve seçtiği evreni temsil 

yeterliği kabul edilen küçük kümelerdir (Karasar; 1998, s.110). 

Araştırma örneklemine alınan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin okul öncesi 

eğitim alıp almama, okul öncesi eğitime devam süreleri,devam ettiği okul öncesi 

eğitim kurumu,cinsiyet,kardeş sayısı,doğuş sırası,anne eğitim durumu,baba eğitim 

durumlarına göre  sayıları ve yüzdelikleri Tablo 2, Tablo 3,Tablo 4,Tablo 5,Tablo 

6,Tablo 7,Tablo 8 ve Tablo 9’ da verilmiştir. 
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Tablo 2 
Örnekleme Alınan İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin  

Okul Öncesi Eğitim Alıp- Almama  

Durumlarına Göre Dağılımları 

Okul Öncesi Eğitim 
Alma Durumu 

n % 

Aldı 400 50 

Almadı 400 50 

Toplam 800 100 

 

Tablo 2’de ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin % 50� sinin okul öncesi eğitim 

aldığı, % 50’sinin okul öncesi eğitim almamış olduğu anlaşılmaktadır. Örneklemi 

oluşturan ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin okul öncesi eğitim alıp almama 

durumlarının dağılımının eşit olduğu görülmektedir. 

Tablo 3 

Okul Öncesi Eğitime Devam Etmeyen,Okul Öncesi Eğitime 1 Yıl Devam 

 Eden ve 2 yıl Devam Eden ilköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin  

Okul Öncesi Eğitime Devam Sürelerine  

 Göre Dağılımları 

Okul Öncesi Eğitime  
Devam Süresi 

n  % 

Devam Etmeyen 400 50 

1 Yıl Devam Eden 335 41.87 

2 Yıl ve Daha Fazla Devam Eden 65 8.12 

Toplam 800 100 

 

Tablo 3’de ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin % 50’sinin hiç okul öncesi 

eğitim almadığı,%41,87 sinin 1 yıl okul öncesi eğitim aldığı, %8,12’sinin 2 yıl ve 

daha fazla eğitim aldığı görülmektedir. 1. sınıf öğrencilerinin okul öncesi eğitim 

sürelerine göre dağılımları incelendiğinde yarısının okul öncesi eğitim almadığı, 

yarsına yakının 1 yıl okul öncesi eğitim aldığı,2 yıl ve daha fazla okul öncesi eğitim 

alanların ise en az orana sahip oldukları görülmektedir 
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Tablo 4 

Örnekleme Alınan İlköğretim 1.Sınıf  Öğrencilerinin Okul 

Öncesi Eğitim Aldıkları Kurum Türüne 

Göre Dağılımı 

Devam Ettiği Okul Öncesi 
 Eğitim Kurumu 

n % 

Anasınıfı 329 82.25 

Anaokulu 71 17.75 

Toplam 400 100 

 

Tablo 4’de örnekleme alınan  ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin %82.25’nin 

anasınıfına, 17,75’nin ise anaokuluna devam ettiği görülmektedir. 1. sınıf 

öğrencilerinin okul öncesi eğitime devam ettikleri kurum türüne göre dağılımları 

incelendiğinde  anasınıfına devam edenlerin, anaokuluna devam edenlerden daha 

fazla  oldukları görülmektedir. 

 

Tablo 5 

Çalışma Evrenini Oluşturan İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin  

Cinsiyetlerine Göre Dağılımı  

Cinsiyet n % 

Kız  400 50 

Erkek 400 50 

Toplam 800 100 

 

Tablo 5’de ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin cinsiyet durumlarına göre 

dağılımları verilmiştir. Dağılımlar incelendiğinde kız ve erkek öğrenci  oranının eşit 

olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 6 

Örnekleme Alınan İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin 

 Kardeş Sayısına Göre Dağılımı 

Kardeş Sayısı n % 

Kardeşi Olmayan 74 9.25 

1 Kardeşi Olan 371 46.37 

2 Kardeşi Olan 228 28.5 

3 Kardeşi Olan 84 10.5 

4 ve Daha Fazla  
Kardeşi Olan 

43 5.37 

Toplam 800 100 

 

Tablo 6’da ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin % 9,25’inin kardeşinin olmadığı, 

% 41,46.37’sinin 1 kardeşi olduğu, % 28,5’inin 2 kardeşi olduğu,%10,5’inin 3 

kardeşi olduğu,%5.37’sinin 4 ve daha fazla kardeşi olduğu görülmektedir. Dağılımlar 

incelendiğinde 4 ve daha fazla kardeşi olan öğrencilerin azınlıkta olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 7 

 Örnekleme Alınan İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Doğuş  

Sırasına Göre Dağılımı 

Doğuş Sırası N % 

1  Çocuk 287 35.87 

2 Çocuk 287 35.87 

3 Çocuk 153 19.12 

4 Çocuk 50 6.25 

5 Çocuk 23 2.87 

Toplam 800 100 
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Tablo 7’de ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinden  %35,87 ’si 1.sırada,%35,87,3’ü 

2.sırada, %19,12’si 3.sırada,%6,25’i 4.sırada ve % 2,87’si ise 5.sırada doğmuş 

çocuklardır. Dağılımlar incelendiğinde 1. ve 2. sırada doğmuş olanların 

dağılımlarının eşit olduğu anlaşılmaktadır.4. ve 5. Sırada doğan çocuklar örneklemde 

en az olan gruptur. 

Tablo 8 

Örnekleme Alınan İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin Anne Eğitim 

Düzeyine Göre Dağılımı  

Anne Eğitim Düzeyi n % 

Okuma-Yazma Bilmiyor 22 2.75 

İlkokul 395 49.37 

İlköğretim 204 25.5 

Lise 118 14.75 

Üniversite 61 7.62 

Toplam 800 100 

 

Tablo 8’de ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin annelerinin %2,75’inin okuma-

yazma bilmeyen,%49,37’sinin ilkokul mezunu, % 25,5’inin ilköğretim mezunu, 

%14,75inin lise mezunu,%7,62’sinin üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 

Dağılımlar incelendiğinde ilkokul mezunu  annelerin  fazla olduğu 

görülmektedir.Üniversite mezunu annelerin oranı ise ilkokul mezunu olanlara göre 

oldukça azdır. 
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Tablo 9 

Örnekleme Alınan İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin Baba Eğitim  

Düzeyine Göre Dağılımı  

Baba Eğitim Düzeyi n % 

Okuma Yazma Bilmiyor 11 1.37 

İlkokul 325 40.62 

İlköğretim 181 22.62 

Lise 162 20.25 

Üniversite 121 15.12 

Toplam 800 100 

 

Tablo 9’da ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin babalarının %1,37’sinin okuma-

yazma bilmeyen,%40,62’sinin ilkokul mezunu, % 22,62’sinin ilköğretim mezunu, 

%20,25’inin lise mezunu,%15,12’sinin üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 

Dağılımlar incelendiğinde ilkokul mezunu  babaların dağılımının fazla,okuma yazma 

bilmeyenlerin ise en az olduğu görülmektedir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada 3 veri toplama aracı kullanılmıştır.Bunlardan birincisi ve 

ikincisi araştırmanın bağımlı değişkeni ile ilgili bilgi toplamaya yarayan “ Duyguları 

Tanıma Testi ve Duyguları İfade Etme Testi” dir. 

    Üçüncüsü de araştırmanın bağımsız değişkenleri ile ilgili olan “Kişisel Bilgi 

Formu”dur. 

Duyguları Tanıma Testi 

Bu test Bruce ve ark. (2000) tarafından 3-12 yaş arasındaki çocukların yüz 

ifadeleri yolu ile "Duygulan Tanıma Testi" becerilerini ölçmek amacı ile 

geliştirilmiştir. "Duyguları Tanıma Testi" üç farklı uygulamayı içermektedir. 

Çocuklara ilk önce İfade-çifti (Exppair) maddeleri verilir. Çocuktan söylenen yüz 

ifadesine sahip resmi göstermesi istenir. Örneğin; "Bu iki yüzden hangisi üzgün" 

yönergesi verilir ve çocuğun üzgün yüzü göstermesi beklenir. İfade-çifti maddelerini, 
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İfade Eşleme Çocuk (Expmatch.child) maddeleri ardından da yetişkinlerin yüz 

ifadelerini yansıtan İfade Eşleme Yetişkin (Expmatch.adult) maddeleri izlemektedir. 

Hem İfade Eşleme Çocuk hem de İfade Eşleme.Yetişkin testlerinde çocuğa 

"Aşağıdaki iki resimden hangisi, yukarıdaki çocuk ile aynı duyguyu hissetmektedir." 

yönergesi verilir. Bu maddelerin başlangıcında, çocuklara ne yapmaları gerektiğini 

açıklamak için testi uygulayan kişi tarafından kullanılabilecek örnek bir uygulama 

vardır. İfade Eşleme.Yetişkin testi ile İfade Eşleme.Çocuk testi birbirine benzerdir. 

Fakat İfade Eşleme Yetişkin testinde örnek uygulama yoktur. İfade Eşleme Yetişkin 

testinde yetişkin yüz ifadeleri kullanılmıştır. Her doğru cevap için "1" puan 

verilmektedir. "Duygulan Tanıma Testi"  toplam madde sayısı 19 dur. 

(Ergin,2003,s.104) 

Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışmaları 

"Duyguları Tanıma Test'nin güvenirlik çalışması Ergin(2003)tarafından 

yapılmıştır. Güvenirlik çalışması için, farklı sosyo-ekonomik ve kültürel ortamda 

yetişmiş, yaşları 5 yaş;6 ay-6 yaş;5 ay arasında değişen 130 çocuğa "Duygulan 

Tanıma Testi" uygulanmıştır. Testin güvenirlik çalışması için, test-tekrar yöntemine 

dayalı devamlılık katsayısı, iç tutarlılık katsayıları, madde analizi işlemleri ve alt 

ölçekler arasındaki korelasyon incelenmiştir. Elde edilen bulgular sıra ile aşağıda 

verilmiştir. 

Bir testin güvenirlik düzeyi ile ilgili kullanılan istatistiksel tekniklerden en 

önemlisi test-tekrar test tekniğidir. Test-tekrar test çalışması için "Duyguları Tanıma 

Testi" bir hafta ara ile aynı çocuklara iki kez uygulanmıştır. "Duygulan Tanıma 

Testi" için yapılan iki uygulamadan elde edilen sonuçlar arasında istatistiksel açıdan 

0.05 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, testin güvenilir 

olduğunu göstermektedir. 

"Duygulan Tanıma Testi"nin geçerliğine, kapsam geçerliği yöntemi ile 

bakılmıştır."Duygulan Tanıma Testi"nin son hali en az doktora düzeyinde eğitim 

almış 5 uzman kişiye verilerek,test maddelerinin, ölçülmek istenen davramşlan ne 

düzeyde ölçüp ölçmediğini ve yönergelerin 5 yaş 6 aylık ve 6 yaş 5 aylık çocuklar 

için uygun olup olmadığını 4’lü puan sistemine (Tamamen uygun, uygun, kısmen 

uygun ve uygun değil) göre değerlendirmişlerdir. Değerlendirme sonucunda, 
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uzmanların %70'nin kabul ettikleri maddeler teste alınmıştır. Testteki madde sayısı 

değişmemiş, 19 olarak kalmıştır. Bu değerlendirme sonucunda ölçeğin kapsam 

geçerliliği olduğu belirlenmiştir(Ergin,2003, s.s.105-106). 
 

Duyguları İfade Etme Testi 

Yıldırım-Doğru (1999) tarafından geliştirilmiş olan bu test,  duygu ile ilgili (Mutlu, 

üzgün, kızgın, şaşırmış) 3 soru olmak üzere toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Her duygu ile 

ilgili birinci sorular çocuklara sorulur. Çocuklar birinci soruyu cevaplayamazsa ikinci ve 

üçüncü sorular sorulacaktır. Ancak birinci soruyu cevaplayabilirlerse diğer sorular 

sorulmaz.Ergin (2003) tarafından yeniden düzenlenmiştir. Soru maddeleri düzenlenirken 

İstanbul Üniversitesi Çocuklar Evi'nde bulunan 19 çocuğa tek tek "En çok neye şaşırırsın?", 

"Seni en çok mutlu eden nedir?", "En çok neye kızarsın?", "En çok neye üzülürsün?" soruları 

sorulmuştur. Aynı zamanda çocukların öğretmenlerine de her bir duygu ile ilgili olarak 

örneğin; "Çocuklar en çok neye şaşırır?" şeklinde sorular sorulmuştur. Elde edilen cevaplar 

sınıflandırıldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim 

Bilimleri Bölümü ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul öncesi Bölümü 

öğretim elemanları tarafından incelenmiştir.Öğretim elemanlarının, önerileri doğrultusunda 

maddeler düzenlendikten sonra geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Test 

uygulanırken, maddelerin tümü çocuklara sorulmuştur. Duygular belli bir düzende değil 

karışık olarak sıralanmıştır. Her soru "1" puan olmak üzere toplam "12" puan üzerinden 

değerlendirme yapılmıştır(.Ergin,2003,s.124). 

Duyguları İfade Etme Testi  İçin Güvenirlik Çalışması  

"Duyguları İfade Etme Testi"nin güvenirlik çalışması Ergin (2003) tarafından 

yapılmıştır. Güvenirlik çalışması için, farklı sosyo-ekonomik ve kültürel ortamda yetişmiş, 

yaşları 5 yaş;6 ay-6 yaş;5 ay arasında değişen 130 çocuğa "Duyguları İfade Etme Testi" 

uygulanmıştır. Testin güvenirlik çalışması için, test-tekrar yöntemine dayalı devamlılık 

katsayısı , iç tutarlılık katsayılar, madde analizi işlemleri ve alt ölçekler arasındaki korelasyon 

incelenmiştir. "Duyguları İfade Etme Testi" ile ilgili test-tekrar test çalışması için ölçekler bir 

hafta ara ile aynı çocuklara iki kez uygulanmıştır. Beklenen sonuç iki uygulama arasında 

istatistiksel açıdan en az 0,05 düzeyinde anlamlı ilişkinin çıkmasıdır. "Duyguları İfade Etme 

Testi" için yapılan iki uygulama arasında 0,01 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu 
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belirlenmiştir. Bu sonuç "Duyguları İfade Etme Testi" nin güvenilir bir test olduğunu 

göstermektedir(Ergin,2003,s.s.124-125). 

"Duyguları İfade Etme Testi" İçin Geçerlik Çalışması  

"Duygulan İfade Etme Testi"nin geçerliğine, kapsam geçerliği yöntemi ile 

bakılmıştır. "Duygulan İfade Etme Testi"nin son hali en az doktora düzeyinde eğitim 

almış 5 uzman kişiye verilmiştir. Test maddelerinin, ölçülmek istenen davranışları ne 

düzeyde ölçüp ölçmediğini ve yönergelerin 5 yaş 6 ay ve 6 yaş 5 aylık çocuklar için 

uygun olup olmadığını 2'li puan sistemine uzmanın da "Uygun" ifadesini 

işaretledikleri görülmüştür. Bu değerlendirme sonucunda ölçeğin kapsam geçerliliği 

olduğu belirlenmiştir.göre değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirme sonucunda 

"Duygulan ifade Etme Testi"nin her bir maddesi için beş uzmanın da "Uygun" 

ifadesini işaretledikleri görülmüştür. Bu değerlendirme sonucunda ölçeğin kapsam 

geçerliliği olduğu belirlenmiştir. 

Kişisel Bilgi Formu 
 Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin duyguları tanıma ve ifade 

etme becerilerini etkileyeceği düşünülen okul öncesi eğitim alıp-almama,okul öncesi 

eğitime devam etmeme,1 yıl devam etme,2 yıl ve daha fazla devam etme, devam 

ettiği okul öncesi eğitim kurumu(anaokulu,anasınıfı),cinsiyet,kardeş sayısı,doğuş 

sırası,anne-babanın eğitim düzeyi değişkenlerinin ait bilgileri elde edilmesi için 8 

sorudan oluşan bir bilgi formu oluşturulmuştur.Araştırmacı tarafından hazırlanan bu 

form çocuğun devam ettiği okulun adı,cinsiyet,kardeş sayısı,doğuş sırası,anne eğitim 

düzeyi,babanı eğitim düzeyi,okul öncesi eğitim alıp almama,devam süresi ve devam 

ettiği kurum durumu gibi soruları içermektedir. 

 

. 
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Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verilerin Toplanması 

Bu araştırmanın verileri,ilköğretim 1.sınıf öğrencilerine uygulanan 

“Duyguları Tanıma Testi”, “Duyguları İfade Etme Testi” ve “Kişisel Bilgi Formu”ile 

toplanmıştır.Verileri toplamada kullanılan ölçek ve bilgi formunun uygulanmasından 

önce yapılan işlemler aşağıda belirtilmiştir. 

1.Araştırmanın genel evrenini belirlendikten sonra çalışma evreni için Konya 

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Karatay,Meram ve Selçuklu ilçelerinde bulunan resmi 

ilköğretim okullarının listesi alınmıştır.Çalışma evreninden tesadüfi küme örnekleme 

ile çalışma kapsamına alınacak ilköğretim okulları seçilmiştir. 

2.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne araştırma izni 

için başvurulmuş, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve 

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kurumlar arası yazışmaları sonunda çalışma 

kapsamına giren okullar için izin alınmıştır. 

3.Çalışma kapsamına alınan ilköğretim okulları için izin alındıktan sonra 

kurum müdürlerine İl Milli Eğitim’in izin yazıları gösterilerek,Kişisel Bilgi Formu 

ve “Duyguları Tanıma”ve “Duyguları İfade Etme Testini”uygulayabilmek için okul 

müdürlüklerinden randevu alınmıştır. 

4.İlköğretim okullarına gidilerek, ölçeğin uygulanacağı sınıfların 

öğretmenlerine araştırmanın  amacı ve ölçeğin tanıtılması, kişisel bilgi formunun 

doldurulması ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.Tesadüfü eleman örneklem yoluyla   

uygulama  yapılacak öğrenciler seçilmiştir. “Duyguları Tanıma”ve “Duyguları İfade 

Etme Testini” araştırmacı tarafından öğrencilere birebir uygulanmıştır.Kişisel Bilgi 

Formu ise sınıf öğretmenleri ile birilikte e-okul modülündeki bilgilerden 

doldurulmuştur. 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın birinci aşamasında, kişisel bilgi formundaki okul öncesi eğitim 

alıp-almama, okul öncesi eğitime devam etmeme, 1 yıl devam etme, 2 yıl ve daha 

fazla devam etme, devam ettiği okul öncesi eğitim kurumu(anaokulu,anasınıfı), 

cinsiyet, kardeş sayısı, doğuş sırası, anne-babanın eğitim düzeyi değişkenleri ve 

sınıflar gruplandırılıp numaralandırılmış ve bilgisayara aktarılarak 

değerlendirilmiştir. 
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İkinci aşamada ise, “Duyguları Tanıma” ve “Duyguları İfade Testi” toplam 

puanları alınarak bilgisayara geçirilmiştir.İstatistiksel analizler uzman kişi tarafından 

SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın Bağımlı Değişkenleri 

İlköğretim 1.sınıf öğrencilerinin Duyguları Tanıma ve İfade Etme Becerilerdir. 

Bağımsız Değişkenleri ise okul öncesi eğitim alıp-almama,okul öncesi eğitime 

devam etmeme,1 yıl devam etme,2 yıl ve daha fazla devam etme, devam ettiği okul 

öncesi eğitim kurumu(anaokulu,anasınıfı),cinsiyet,kardeş sayısı,doğuş sırası,anne-

babanın eğitim düzeyidir.Verilerin istatistiksel analizi bağımsız değişkenlerin 

bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini ortaya koyacak bir model içinde ele 

alınmıştır.  

Okul öncesi eğitim alıp almama, cinsiyet, okul öncesi eğitime devam ettiği 

kurum değişkenlerinin karşılaştırılmasında t testi, okulöncesi eğitim almama, devam 

etme süresi,kardeş sayısı,doğuş sırası,anne-babanın eğitim düzeyi değişkeninin 

karşılaştırılmasında ise ANAVO testi,farkın hangisinden kaynaklandığını belirlemek 

için ise Tukey testi kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde manidarlık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 

 Bu bölümde araştırmanın alt amaçları doğrultusunda toplanan verilerin, 

istatiksel çözümlenmesi sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiştir.Araştırmanın 

örneklemini oluşturan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinden;okul öncesi eğitim alıp-

almama,okul öncesi eğitime devam etmeme,1 yıl devam etme,2 yıl ve daha fazla 

devam etme, devam ettiği okul öncesi eğitim 

kurumu(anaokulu,anasınıfı),cinsiyet,kardeş sayısı,doğuş sırası,anne-babanın eğitim 

düzeyi değişkenlerinin  çocukların duyguları tanıma ve duyguları ifade etme 

becerilerini etkileyip etkilemediği test edilmiştir.Araştırma sonucunda elde edilen 

bulgular araştırmanın alt amaçlarına uygun olarak aşağıda verilmiştir. 

1.0/İlköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” puan 

ortalamaları ile ilgili olarak; 

1.1/Okul öncesi eğitim alan almayan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin 

“Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark 

var mıdır? 

 

Okul öncesi eğitim alıp-almama değişkeninin, ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde 

farklılaşmaya neden  olup olmadığını belirlemek için  t sınaması ile test edilmiştir.t 

testi sonucu elde edilen istatiksel değerler Tablo 10.1’de verilmiştir. 
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Tablo 10.1 

Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan İlköğretim 1.sınıf Öğrencilerinin 

“Duyguları Tanıma Testi” Puan X ,s,n ve t Değerleri 

Okul Öncesi Eğtim  

Alma Durumu 

n X  s t Önemlilik 

Düzeyi 

Alan 400 17,98 

 

2,58 

Almayan 400 16,39 1,29 

Toplam 800  

 

-10,96 

 

.000 

 

 Tablo 10.1’de görüldüğü gibi okul öncesi eğitim alan ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları 17,98,okul öncesi  eğitim 

almayan ilköğretim 1.sınıf  öğrencilerinin  “Duyguları Tanıma Testi” puan 

ortalamaları 16,39’dir. t değeri ise -10,96 olarak bulunmuştur.Elde edilen bulgular 

okul öncesi eğitim alan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” 

puan ortalamalarının okul öncesi eğitim almayan ilköğretim 1. Sınıf öğrencilerinin 

puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğunu ortaya 

koymaktadır(p=0,00<0,05).Tablo 10.1’de ki bulgulardan okul öncesi eğitimin, 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin duyguları tanıma testi puan ortalamalarında anlamlı 

düzeyde bir farklılaşmaya neden olduğu anlaşılmaktadır. 

1.2/Okul öncesi eğitime devam etmeyen,1 yıl devam eden ve 2 yıl ve daha 

fazla devam eden ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

Okul öncesi eğitime devam etmeyen,1yıl devam eden ve 2 yıl ve daha fazla 

devam eden,ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan 

ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaşma neden olup olmadığı test edilmiştir 

ANOVA testi sonucu elde edilen istatiksel değer Tablo 10.2’de verilmiştir. 
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Tablo 10.2 

 

Okul Öncesi Eğitime Devam Etmeyen, Okul Öncesi Eğitime 1 yıl Devam Eden 

ve 2 Yıl Devam Eden  İlköğretim 1.sınıf Öğrencilerinin  

“Duyguları Tanıma Testi” Puan X ,s,n, ve  

F Değerleri 
 

Okul Öncesi Eğitime   

Devam Süresi 

n      X      ss Sd f Önemlili

k düzeyi 

Devam Etmeyen  
 

400 16,39 2,58 

1 Yıl Devam Eden  332 17,93 1,32 

2 Yıl Devam Eden 68 18,23 1,10 

Toplam 800 17,18 2,19 

 
 
 
Sd=2 

 
 
 
F=60,66 

 
 
P=0,00 
Önemli 
P<0.05 

 

 

Tablo 10.2’de görüldüğü gibi okul öncesi eğitime devam etmeyen ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalaması 16,39 ,okul öncesi 

eğitime devam eden ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinden,okul öncesi eğitime 1 yıl 

devam edenlerin puan ortalaması 17,93,okul öncesi eğitime 2 yıl ve daha fazla 

devam edenlerin puan ortalaması ise 18,23’dir(p<0.05). Uygulanan ANOVA testi 

sonucunda“Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları arasında anlamı bir farklılık 

bulunmuştur(p<0,05).Bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirmek için Tukey 

testi uygulanmıştır. Tukey testi sonucu elde edilen bulgular Tablo 10.3’de verilmiştir. 
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Tablo 10.3 

Okul öncesi Eğitime Devam Etmeyen,Okul Öncesi Eğitime 1 Yıl Devam  

Eden ve 2 Yıl Devam Eden ilköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin  

“Duyguları Tanıma Testi” Puan, X  ve Tukey Değerleri 

 

Okul Öncesi Eğitime 

Devam Süresi (I) 

 

n 

Okul Öncesi 
Eğitime  Devam 

Süresi (J) 

Ortalama 
Fark 

(I-J) 

 

P 

 

X  

Devam Etmeyen 400 1 Yıl Devam 
Eden 
2 Yıl ve Daha 
Fazla Devam 
Eden 

-1,54 
-1,84 

.000 

.000 
16,39 

1Yıl Devam Eden 332  Devam Etmeyen 
2 Yıl ve Daha 
Fazla Devam 
Eden 

1,54 

-,29 

.000 

.540 

17,93 

2 Yıl ve Daha Fazla  
Devam Eden 

68 Devam Etmeyen 

1 Yıl Devam 
Eden 

 

1.84 

,29 

.000 

.540 

18,23 

Toplam 800  

 

  Tablo 10.3’ görüldüğü gibi okul öncesi eğitime devam etmeyen ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin puan ortalaması 16,39;1 yıl devam eden ilköğretim 1 sınıf 

öğrencilerin 17,93;2 yıl ve daha fazla devam eden öğrencilerin puan ortalaması ise 

18,23 dir.Elde edilen bulgularda okul öncesi eğitime devam etmeyen,okul öncesi 

eğitime 1 yıl devam eden ve okul öncesi eğitime 2 yıl ve  daha fazla devam eden 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamalarına 

göre,ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinden 2 yıl ve daha fazla devam edenlerin duyguları 

tanıma puan ortalamalarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır(p<0.05).Yapılan 

Tukey testi sonucuna göre bu farklılık özellikle  okul öncesi eğitime devam etmeyen 

grup ile 2 yıl ve daha fazla devam eden grup arasında bulunmuştur. Bu bulgudan 

okul öncesi eğitime devam etme süresi arttıkça,çocukların duyguları tanımalarında 

etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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1.3/Okul öncesi eğitime devam ettiği kurum(anaokulu,anasınıfı) 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamalarını 

anlamlı düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

 

Okul öncesi eğitime devam ettiği kurum değişkeninin, ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamalarında anlamlı düzeyde 

farklılaşmaya neden olup olmadığı t testi ile test edilmiştir.t testi sonucu elde edilen 

istatistiksel değerler Tablo 10.4’de verilmiştir. 

 

Tablo 10.4 

Okul Öncesi Eğitime Devam Ettiği Kurumun (Anaokulu ve Anasınıfı) 

İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” 

Puan, X ,s,n ve t Değerleri 

Okul Öncesi Eğitim 

Aldığı Kurum 

n X  s t Önemlilik 
Düzeyi 

Anasınıfı 328 17,92 

 

1,35 

Anaokulu 72 18,20 1,10 

Toplam 400  

 

-1,82 

 

p=070 

Önemsiz 

P>0.05 

 

Tablo 10.4’de görüldüğü gibi okul öncesi eğitime devam ettiği kurum 

anasınıfı olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan 

ortalamaları 17,92,okul öncesi  eğitime devam ettiği kurum anaokulu olan ilköğretim 

1.sınıf  öğrencilerinin  “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları 18,20’dır.t değeri 

ise -1,82’dir.Elde edilen bulgulardan okul öncesi eğitime devam ettiği kurum 

anasınıfı olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerine “Duyguları Tanıma Testi” puan 

ortalamalarının okul öncesi eğitime devam ettiği kurum anaokulu olan ilköğretim 1. 

Sınıf öğrencilerinin puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farkın olmadığı 

anlaşılmıştır(p=0,070<0,05).Elde edlilen bulgulardan okul öncesi eğitime devam 

ettiği kurum anasınıfı olan ilköğretim 1.sınıf öğrencileri ile okul öncesi eğitime 
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devam ettiği kurum anaokulu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin”Duyguları 

Tanıma Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olmadığı 

anlaşılmaktadır. 

 

1.4/İlköğretim 1.sınıf kız ve erkek öğrencilerinin “Duyguları Tanıma 

Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

Cinsiyet değişkenin,ilköğretim 1.sınıf kız ve erkek öğrencilerin “Duyguları 

Tanıma Testi” puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaşmaya neden olup 

olmadığı t testi ile test edilmiştir.t testi sonucu elde edilen istatistiksel değerler Tablo 

10.5’de verilmiştir. 

 

Tablo 10.5 

İlköğretim 1.Sınıf Kız ve Erkek Öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” 

 Puan X  ,n,s ve t Değerleri 

 

 

Cinsiyet n X  Ss t Önemlilik 

Düzeyi 

Kız 400 17.27 2.12 

Erkek 400 17.08 2.27 

Toplam 800  

 

1.23 

 

.40 

 

Tablo 11.1’deki bulgulara göre ilköğretim 1. Sınıf kız öğrencilerinin 

“Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları 17.27,ilköğretim 1.sınıf erkek 

öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları 17.08’dur.t değeri ise 

1.23 olarak bulunmuştur. Uygulanan t testi sonucunda “Duyguları Tanıma Testi” 

puan ortalamaları arasında istatistiki anlamda anlamlı bir fark saptanmamıştır 

(p=0,221>0,05). 
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Tablo 10.5’deki bulgular cinsiyet değişkeninin çocukların “Duyguları Tanıma 

Testi” puan ortalamalarında anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığını ortaya 

koymaktadır. 

1.5/Kardeşi olmayan,1 kardeşi olan , 2 ve daha fazla kardeşi olan 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

 

Kardeşi olmayan,1 kardeşi olan , 2 ve daha fazla kardeşi olan ,ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamalarında anlamlı 

düzeyde farklılaşmaya neden olup olmadığı test edilmiştir.ANOVA testi sonucu elde 

edilen istatiksel değerler  Tablo 10.6’da verilmiştir. 

Tablo 10.6 

Kardeşi Olmayan,1 Kardeşi Olan , 2 ve Daha Fazla Kardeşi Olan 

 İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin  “Duyguları Tanıma Testi” 

  Puan  X ,s,n, ve F Değerleri  

 

Kardeş Sayısı X  Ss Sd f Önemlilik 

düzeyi 

Kardeşi Olmayan 
 

74 17,48 2,41 

1 Kardeşi Olan 371 17,26 2,12 

2 Kardeşi Olan 228 17,10 2,13 

3 Kardeşi Olan 84 16,92 2,44 

4 ve daha fazla 43 16,90 2,28 

Toplam 800 17,18 2,19 

 
 
 
 
 
Sd=4 

 
 
 
 
 
1,00 

 
 
 
 
 
P<0.05 

 

Tablo 10.6’da görüldüğü gibi kardeşi olmayan ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerinin  “Duyguları Tanıma Testi” toplam puan ortalamaları 17,48 ,1 kardeşi 

olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin  “Duyguları Tanıma Testi” toplam puan 

ortalamaları 17,26,2  kardeşi olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin  “Duyguları 
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Tanıma Testi” toplam puan ortalamaları 17,10 ,3 kardeşi olan ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerinin  “Duyguları Tanıma Testi” toplam puan ortalamaları 16,92, 4 ve daha 

fazla kardeşi olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin  “Duyguları Tanıma Testi” toplam 

puan ortalaması 16,90’dır. Uygulanan ANOVA testi sonucunda “Duyguları Tanıma 

Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark bulunamamıştır.Bu 

ortalamaların birbirine yakın olduğu ve görsel olarak görünen ortalamaların yakınlığı 

yine test sonucu ile tutarlıdır.Tablo 10.6’daki bulgulardan  kardeşe sahip olmama ve 

kardeş sayısının duyguları tanımada etkili olmadığına ulaşılmaktadır.  

1.6/Doğuş sırası ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma 

Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

Doğuş sırasının ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” 

puan ortalamlarında anlamlı düzeyde farklılaşmaya neden olup olmadığ test 

edilmiştir. ANOVA testi sonucu elde edilen istatistiksel değerler Tablo 10.7’ de 

verilmiştir. 

 

Tablo 10.7 

Doğuş Sırası İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi”  

Puan  X ,s,n ve F Değerleri 

Doğuş Sırası n X  Ss sd F Önemlilik 

düzeyi 

1.Çocuk 
 

287 17,19 2,26 

2.Çocuk 287 17,25 2,14 

3.Çocuk 153 17,13 2,14 

4.Çocuk 50 16,78 2,40 

5 ve Daha Sonraki Çocuk 23 17,39 1,87 

Toplam 800 17,18 2,19 

 
 
 
 
 
 
Sd=4 

 
 
 
 
 
,56 

 
 
 
 
 
P=0.69 
 
Önemsiz 
 
P<0.05 
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Tablo 10.7’de görüldüğü gibi 1.sırada doğmuş olan  ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalaması 17,19,2.sırada doğmuş olan  

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalaması 17,25, 

3.sırada doğmuş olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” puan 

ortalaması 17,13, 4.sırada doğmuş olan  ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları 

Tanıma Testi” puan ortalaması 16,78, 5. ve daha sonra doğmuş olan  ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalaması ise 

17,39’dür.Uygulanan ANOVA testi sonucunda “Duyguları Tanıma Testi” puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

 

Tablo 10.7’deki bulgular doğuş sırası değişkeninin “Duyguları Tanıma Testi” 

puan ortalamalarında anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığını ortaya 

koymaktadır. 

 

1.7/Annelerin eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları 

Tanıma Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılşatırmakta 

mıdır? 

Annenin eğitim düzeyi değişkeninin ,ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin 

“Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaşmaya 

neden olup olmadığı test edilmiştir.ANOVA testi sonucu elde edilen istatistiksel 

değerler  Tablo 10.8’de verilmiştir. 
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Tablo 10.8 

Anne Eğtim Düzeyinin  İlköğretim 1.sınıf Öğrencilerinin“Duyguları  

 Tanıma Testi” Puan X ,s,n, ve F değerleri  

Anne Eğitim Düzeyi n X  Ss sd F Önemlilik 

düzeyi 

Okuma-Yazma Bilmiyor 22 15,77 3,10 

Ilkokul 
 

395 16,85 2,39 

Ilköğretim 204      17,32 2,05 

Lise 117 17,84 1,54 

Üniversite 62 18,04 1,11 

Toplam 800 17,18 2,19 

 
 
 
Sd=4 

 
 
 
F=10,17 

 
 
P=0,00 
Önemli 
P<0.05 

 

 Tablo 10.’8de görüldüğü gibi; annesi okuma-yazma bilmeyen ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin“Duyguları Tanıma Testi”  puan ortalaması 15,77, annesi 

ilkokul mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan 

ortalaması 16,85 ,annesi ilköğretim mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin 

puan ortalaması 17,32,annesi lise mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin puan 

ortalaması 17,84, annesi üniversitesi mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin 

puan ortalaması 18,04’dür (p=0.000<0.005).Tablo 10.8’deki bulgular anne eğitim 

düzeyinin ilköğretim 1.sııf öğrencilerinin duyguları tanımada etkili olduğunu ortaya 

koymaktadır.Bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi 

uygulanmıştır.Tukey testi sonucu elde edilen bulgular Tablo 10.9’da verilmiştir. 
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Tablo 10.9 

Anne Eğitim Düzeyinin İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin “Duyguları 

 Tanıma Testi” Puan, X  ve Tukey Değerleri 

 

Anne Eğitim Düzeyi 

(I) 

n Anne Eğitim 

Düzeyi (J) 

Ortalama 

Fark 

(I-J) 

P X  

Okuma –Yazma 
Bilmiyor 

22 İlkokul 
İlköğretim 
Lise 
Üniversite 

 

-1,08 
-1,55 
-2,07 
-2,27 

,14 
,01 
,00 
,00 

 

 

15,77 

İlkokul 395 Okuma Yazma 
Bilmiyor 
İlköğretim 
Lise 
Üniversite 
 

 
1,08 
-,47 
-,99 
-1,19 
 

 
,14 
,07 
,00 
,00 

 

 
 
 
16,85 

İlköğretim 204  Okuma Yazma 
Bilmiyor 
İlkokul 
Lise 
Üniversite 
 

 
1,55 
-,47 
-,51 
-,72 
 

 
,01 
,07 
,23 
,14 

 

 

17,32 

Lise  
 

117 Okuma Yazma 
Bilmiyor 
İlkokul 
İlköğretim 
Üniversite 
 

 
2,07 
,99 
,51 
-,20 
 

      
    ,00 

,23 
,97 
,00 

 

 

17,84 

Üniversitesi 62 Okuma Yazma 
Bilmiyor 
İlkokul 
İlköğretim 
Lise 

 

 
2,27 
1,19 
,72 
,20 
 

 
,000 
,147 
,975 
,001 

 

 

18,04 

Toplam 800  
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  Tablo 10.9’da görüldüğü gibi, annesi okuma-yazma bilmeyen ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin puan ortalaması 15,77, annesi ilkokul mezunu olan ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalaması 16,85 ,annesi 

ilköğretim mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin puan ortalaması 

17,32,annesi lise mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin puan ortalaması 

17,84, annesi üniversitesi mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin puan 

ortalaması 18,04’dir.Anne eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları 

Tanıma Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde etkilemektedir 

(p=0.00<0.05).Annenin eğitim düzeyi arttıkça ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin 

duyguları tanıma becerilerinin daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.Tablo 

10.9’da de görüldüğü gibi yapılan Tukey testi sonucuna göre bu farklılık özellikle 

okuma-yazma bilmeyen grup ile üniversite mezunu olan  grup arasında 

bulunmuştur.Bu bulguya dayanarak annelerin eğitim düzeyleri artıkça çocuklarında 

duyguları tanımaların da arttığı söylenebilir. 

1.8/Babaların eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları 

Tanıma Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

Babanın eğitim düzeyi değişkeninin, ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin 

“Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaşmaya 

neden olup olmadığı test edilmiştir. ANOVA testi sonucu elde edilen istatistiksel 

değerler  Tablo 10.10’da verilmiştir. 
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Tablo 10.10 

Baba Eğitim Düzeyinin  İlköğretim 1.sınıf Öğrencilerinin “Duyguları 

 Tanıma Testi” Puan X ,s,n, ve F değerleri  

Baba Eğitim Düzeyi n X  Ss sd F Önemlilik 
düzeyi 

Okuma-Yazma Bilmiyor 11 16,45 3,07 

Ilkokul 
 

325 16,65 2,62 

Ilköğretim 181 17,14 2,13 

Lise 162 17,69 1,47 

Üniversite 121 18,03 1,07 

Toplam 800 17,18 2,19835

 
 
 
Sd=4 

 
 
 
F=12,46 

 
 
P=0,000 
Önemli 
P<0.05 

 

 Tablo 10.10’da görüldüğü gibi, babası okuma-yazma bilmeyen ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin“Duyguları Tanıma Testi”  puan ortalaması 16,45, babası 

ilkokul mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan 

ortalaması 16,65, babası ilköğretim mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin 

puan ortalaması 17,14,babası lise mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin puan 

ortalaması 17,69, babası üniversitesi mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin 

puan ortalaması 18,03,’dir(p=0.00<0.05).Tablo 10.10’daki bulgulardan baba eğitim 

düzeyinin çocukların duyguları tanımalarında anlamlı bir farklılaşmaya neden olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi 

uygulanmıştır.Tukey testi sonucu elde edilen bulgular Tablo 10.11’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



 107

Tablo 10.11 

Baba Eğitim Düzeyinin İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin “Duyguları  

Tanıma Testi” Puan, X  ve Tukey Değerleri 

 

Baba Eğitim Düzeyi (I)  n Baba  Eğitim 

Düzeyi (J) 

Ortalama 

Fark 

(I-J) 

P    X  

Okuma-Yazma Bilmiyor 11 İlkokul 
İlköğretim 
Lise 
Üniversite 

 

-,19 
-,69 
-1,24 
-1,57 

,99 
,83 
,33 
,13 

 

 

16,45 

İlkokul 325 Okuma-Yazma 
Bilmiyor 
İlköğretim 
Lise 
Üniversite 
 

 
,19 
-,49 
-1,04 
-1,38 

 

 
,99 
,09 
,00 
,00 

 

 
 

16,65 

İlköğretim 181 Okuma-Yazma 
Bilmiyor 
 İlkokul 
Lise 
Üniversite 
 

 
,69 
,49 
-,54 
-,88 

 

 
,83 
,09 
,12 
,00 

 

 

17,14 

Lise  
 

162 Okuma-Yazma 
Bilmiyor 
İlkokul 
İlköğretim 
Üniversite 
Diğer 

 
1,24 
1,04 
,54 
-,33 

 

 
,33 
,00 
,12 
,68 

 

 

17,69 

Üniversitesi 121 Okuma-Yazma 
Bilmiyor 
İlkokul 
İlköğretim 
Lise 

 

 
1,57 
1,38 
,88 
,33 

 

 
,13 
,00 
,00 
,68 

 

 

18,03 

Toplam 800  
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   Tablo 17.3’de görüldüğü gibi, babası okuma-yazma bilmeyen ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin puan ortalaması 16,45, babası ilkokul mezunu olan ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalaması 16,65 ,babası 

ilköğretim mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin puan ortalaması 

17,14,babası lise mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin puan ortalaması 

17,69, babası üniversitesi mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin puan 

ortalaması 18,03, babası okuma-yazma bilmeyen ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin 

puan ortalaması 16,45’dir.Baba eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin 

“Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde 

etkilemektedir(p=0.00<0.05).Baba eğitim düzeyinin artması ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamalarında anlamlı düzeyde 

farklılaşmaya neden olduğu anlaşılmaktadır..Tablo 10.11’de de görüldüğü gibi 

yapılan Tukey testi sonucuna göre bu farklılık özellikle ilkokul mezunu olan grup ile 

üniversite mezunu olan  grup arasında olduğu saptanmıştır.Bu bulgu babanın eğitim 

düzeyi arttıkça ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin duyguları tanımalarında  daha 

başarılı olduklarını ortaya koymaktadır. 

 

2.0/İlköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” puan 

ortalamaları ile ilgili olarak; 

2.1/Okul öncesi eğitim alan almayan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin 

“Duyguları İfade Etme  Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde 

fark var mıdır? 

 

Okul öncesi eğitim alan-almayan, ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları 

İfade Etme Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılaşmaya neden  

olup olmadığını belirlemek için  t testi ile test edilmiştir.t testi sonucu elde edilen 

istatiksel değerler Tablo 11.1’de verilmiştir. 
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Tablo 11.1 

Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin  

“Duyguları İfade Etme Testi” Puan X ,s,n ve t Değerleri 

 

Okul Öncesi Eğtim  

Alma Durumu 

n X  s     T Önemlilik 
Düzeyi 

Alan 400 7,39 

 

2,58 

Almayan 400 4,66 2,48 

Toplam 800  

 

-15,20 

 

.000 

 

 Tablo 11.1’de görüldüğü gibi okul öncesi eğitim alan ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları 7,39 ,okul öncesi  

eğitim almayan ilköğretim 1.sınıf  öğrencilerinin  “Duyguları İfade Etme Testi”puan 

ortalamaları 4,66’dir.t değeri ise  -15,20 olarak bulunmuştur.Elde edilen bulgulardan 

okul öncesi eğitim alan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme 

Testi” puan ortalamalarının okul öncesi eğitim almayan ilköğretim 1. Sınıf 

öğrencilerinin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır(p=0,00<0,05).Tablo 11.1’de ki bulgulardan okul öncesi eğitimin 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin duyguları ifade etme becerileri puan ortalamalarında 

anlamlı düzeyde bir farklılaşmaya neden olduğu gözlenmektedir. 

 

2.2/Okul öncesi eğitime devam etmeyen,1yıl devam eden ve 2 yıl ve daha 

fazla devam eden ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

 

Okul öncesi eğitime devam etmeyen,1yıl devam eden ve 2 yıl ve daha fazla 

devam eden,ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” puan 

ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaşma neden olup olmadığı test 
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edilmiştir.ANOVA testi sonucu elde edilen istatiksel değerler Tablo 11.2’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 11.2 

Okul Öncesi Eğitime Devam Etmeyen, Okul Öncesi Eğitime 1 yıl Devam Eden  

ve 2 Yıl Ve Daha Fazla Devam Eden  İlköğretim 1.sınıf 

 Öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” 

 Puan X ,s,n, ve F değerleri  

Okul Öncesi Eğitime  
Devam Süresi 

X  Ss Sd F Önemlili
k düzeyi 

Devam Etmeyen  
 

400 4,66 2,48 

1 Yıl Devam Eden  332 7,35 2,59 

2 Yıl Devam Eden 68 7,60 2,55 

Toplam 800 6,01 2,87 

 
 
 
Sd=2 

 
 
 
115,82 

 
 
P<0.05 

 

Tablo 11.2’de görüldüğü gibi okul öncesi eğitime devam etmeyen ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin duyguları ifade etme testi puan ortalaması 4,66,okul öncesi 

eğitime devam eden ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinden,okul öncesi eğitime 1 yıl 

devam edenlerin puan ortalaması 7,35,okul öncesi eğitime 2 yıl ve daha fazla devam 

edenlerin puan ortalaması ise 7,60’dır(p<0.05).Tablo 11.2’deki aritmetik ortalamalar 

okul öncesi eğitime 2 yıl ve daha fazla devam edenlerin puan ortalamasının,okul 

öncesi eğitime devam etmeyen ve 1 yıl devam edenlerin puan ortalamalarından daha 

yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.Bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını 

belirmek için Tukey testi uygulanmıştır.Tukey testi sonucu elde edilen bulgular 

Tablo 11.3’de verilmiştir. 
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Tablo 11.3 

Okul Öncesi Eğitime Devam Etmeyen,Okul Öncesi Eğitime 1 Yıl Devam Eden  

ve 2 Yıl Daha Fazla Devam Eden İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin  

“Duyguları İfade Etme Testi” Puan,  

X  ve Tukey Değerleri 

 

Okul Öncesi Eğitime 

Devam Süresi(I) 

 

n 
Okul Öncesi 
Eğitim Alma 

Süresi(J) 

Ortalama 

Fark(I-J) 

p X  

Devam Etmeyen 400 1 Yıl Devam Eden 
2 Yıl ve Daha 
Fazla Devam Eden 

-2,68 
-2,93 

,00 
,00 

 
4.66 

1 Yıl Devam Eden 332 Devam Etmeyen  
2 Yıl ve Daha 
Fazla Devam Eden 

2.68 
-,24 

,00 
,75 

 
7.35 

2 Yıl ve Daha Fazla 
Devam Eden 

68 Devam Etmeyen  
1 Yıl Devam Eden 

2,93 
,24 

,00 
,75 

 
2.55 

Toplam 800  

 

Tablo 11.3’ de görüldüğü gibi, okul öncesi eğitime devam etmeyen, 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin puan ortalaması 4.66;1 yıl devam eden ilköğretim 1 

sınıf öğrencilerin 7.35;2 yıl ve daha fazla devam eden öğrencilerin puan ortalaması 

ise 2.55’ dir.Elde edilen bulgulardan okul öncesi eğitime devam etmeyen,okul öncesi 

eğitime 1 yıl devam eden ve okul öncesi eğitime 2 yıl ve  daha fazla devam eden 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamalarına 

göre,ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinden 2 yıl ve daha fazla devam edenlerin duyguları 

ifade etme becerilerinin daha yüksek olmadığı anlaşılmaktadır.(p<0.05).Yapılan 

Tukey testi sonucuna göre bu farklılık özellikle  okul öncesi eğitime devam etmeyen 

grup ile 2 yıl ve daha fazla devam eden grup arasında bulunmuştur.Bu sonuç okul 

öncesi eğitime devam etme süresi artıkça,çocukların duyguları ifade etmelerinde 

etkili olduğu anlaşılmaktadır. 
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2.3/Okul öncesi eğitime devam ettiği kurum(anaokulu,anasınıfı) 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme Testi” puan 

ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

 

Okul öncesi eğitime devam ettiği kurum değişkeninin, ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamalarında anlamlı düzeyde 

farklılaşmaya neden olup olmadığı t testi ile test edilmiştir. Testi sonucu elde edilen 

istatistiksel değerler Tablo 11.4’de verilmiştir. 

 

Tablo 11.4 

Okul Öncesi Eğitime Devam Ettiği Kurumun İlköğretim 

 1.Sınıf Öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” 

 Puan X ,s,n ve t Değerleri  

  

Okul Öncesi Eğitim  

Aldığı Kurum 

n X   s     T Önemlilik 

Düzeyi 

Anasınıfı 328 7,39 

 

2,57 

Anaokulu 72 7,33 2,63 

Toplam 400  

 

,18 

 

.85 

 

Tablo 11.4’de görüldüğü gibi okul öncesi eğitime devam ettiği kurum 

anasınıfı olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” puan 

ortalamaları 7,39 ,okul öncesi  eğitime devam ettiği kurum anaokulu olan ilköğretim 

1.sınıf  öğrencilerinin  “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları 7,33’dir.t 

değeri ise 0,18 olarak bulunmuştur.Elde edilen bulgular okul öncesi eğitime devam 

etti kurum anasınıfı olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme 

Testi” puan ortalamalarının, okul öncesi eğitime devam ettiği kurum anaokulu olan 

ilköğretim 1. Sınıf öğrencilerinin puan ortalamaları arasında  anlamlı düzeyde fark 
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bulunamamıştır(p=0,85<0,05).Bu bulgu ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin devam 

ettiği kurumun(anaokulu,anasınıfı) duyguları ifade etmede önemli bir etken 

olmadığını ortaya koymaktadır. 

 

2.4/İlköğretim 1.sınıf kız ve erkek öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme 

Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

 

Cinsiyet değişkeninin,ilköğretim 1.sınıf kız ve erkek öğrencilerin “Duyguları 

İfade Etme Testi” puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaşmaya neden olup 

olmadığı t testi ile test edilmiştir.t testi sonucu elde edilen istatistiksel değerler Tablo 

11.5’de verilmiştir. 

Tablo 11.5 

İlköğretim 1.Sınıf Kız ve Erkek Öğrencilerin “Duyguları İfade Etme 

Testi” Puan X ,n,s ve t Değerleri 

 

Cinsiyet n X  s t Önemlilik 

Düzeyi 

Kız 400  6.03  2.91 

Erkek 400  5.98  2.85 

Toplam 800   

 

0.27 

 

.79 

 

Tablo 11.5’deki bulgulara göre ilköğretim 1. Sınıf kız öğrencilerinin 

“Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları 6.03 ,ilköğretim 1.sınıf erkek 

öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları 5.98’dir.t değeri ise 

0.27 olarak bulunmuştur.Uygulanan t testi sonucunda “Duyguları İfade Etme Testi” 

puan ortalamaları arasında istatistiki anlamda anlamlı bir fark 

saptanmamıştır(p>0.05). 

Tablo 11.5’deki bulgular cinsiyet değişkeninin çocukların “Duyguları İfade 

Etme Testi” puan ortalamalarında anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığını ortaya 

koymaktadır. 
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2.5/Kardeşi olmayan,1 kardeşi olan ve 2 ve daha fazla kardeşi olan 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” puan 

ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

 

Kardeşi olmayan,1 kardeşi olan,2 ve daha fazla kardeşi olan ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamalarında anlamlı düzeyde 

farklılaşma neden olup olmadığı test edilmiştir.ANOVA testi sonucu elde edilen 

istatiksel değerler Tablo 11.6’da verilmiştir. 

 

Tablo 11.6 

Kardeşi Olmayan,1 kardeşi Olan , 2 ve Daha Fazla Kardeşi Olan 

 İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin  “Duyguları İfade Etme  

Testi”  Puan  X ,s,n, ve F Değerleri  

Kardeş Sayısı n X  ss Sd F Önemlilik 

düzeyi 

Kardeşi olmayan 
 

74 6,01 2,96 

1 Kardeşi Olan 371 6,14 2,98 

2 Kardeşi Olan 228 5,95 2,60 

3 Kardeşi Olan 84 6,02 2,99 

4 ve Daha Fazla Kardeşi 
Olan 

43 5,16 2,92 

Toplam 800 6,01 2,87 

 
 
 
 
 
Sd=4 

 
 
 
 
 
1,14 

 
 
 
P=0,33 
 
Önemsiz 
 
P<0.05 
 
 
 

 

Tablo 11.6’da görüldüğü gibi kardeşi olmayan ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerinin  “Duyguları İfade Etme Testi”  puan ortalamaları 6,01 ,1 kardeşi olan 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin  “Duyguları İfade Etme Testi” toplam puan 

ortalamaları 6,14,2  kardeşi olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin  “Duyguları İfade 

Etme Testi”  puan ortalamaları 5,95, 3  kardeşi olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin  

“Duyguları İfade Etme Testi” toplam puan ortalamaları 6,02 , 4 ve daha fazla kardeşi 
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olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin  “Duyguları İfade Etme Testi”  puan ortalaması 

ise 5,16’dır. Uygulanan ANOVA testi sonucunda “Duyguları İfade Etme Testi” puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark bulunamamıştır.Elde edilen bulgular 

kardeş sahibi olmama ve kardeş sayısının duyguları ifade etmede önemli bir etken 

olmadığı anlaşılmaktadır. 

 2.6/Doğuş sırası ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme 

Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

 

Doğuş sırası değişkeninin ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade 

Etme Testi” puan ortalamlarında anlamlı düzeyde farklılaşmaya neden olup olmadığ 

test edilmiştir. ANOVA testi sonucu elde edilen istatistiksel değerler Tablo 13.4’ de 

verilmiştir. 

Tablo 11.7 

Doğuş Sırası İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” 

Puan  X ,s,n ve F Değerleri 

Doğuş Sırası n X  ss Sd F Önemlilik 

düzeyi 

1.Çocuk 
 

287 6,36 3,01 

2.Çocuk 287 5,77 2,83 

3.Çocuk 153 6,01 2,53 

4.Çocuk 50 5,58 3,16 

5 ve Daha Sonraki Çocuk 23 5,39 2,98 

Toplam 800 6,01 2,87 

 
 
 
 
 
Sd=4 

 
 
 
 
2,12 

 
 
 
 
 
P=0,07 
Önemsiz 
p>0.05 
 

 

Tablo 11.7’de görüldüğü gibi 1.sırada doğmuş olan  ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalaması 6,36, 2.sırada doğmuş 

olan  ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalaması 

5,77 , 3.sırada doğmuş olan  ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme 

Testi” puan ortalaması 6,01, 4.sırada doğmuş olan  ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin 
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“Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalaması 5,58 , 5. ve daha sonra doğmuş olan  

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalaması ise 

5,39’dür.Uygulanan ANOVA testi sonucunda “Duyguları İfade Etme Testi” puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştırTablo11.7’deki bulgular 

doğuş sırası değişkeninin “Duyguları İfade Etme Testi” pua ortalamalrında anlamlı 

bir farklılaşmaya neden olmadığını ortaya koymaktadır. 

2.7/Annelerin eğitim düzeyinin ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları 

İfade Etme Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta 

mıdır? 

Annen eğitim düzeyinin, ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade 

Etme Testi” puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaşmaya neden olup 

olmadığı test edilmiştir. ANOVA testi sonucu elde edilen istatistiksel değerler  Tablo 

11.8’de verilmiştir. 

Tablo 11.8 

Anne Eğtim Düzeyinin  İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin “Duyguları  

İfade Etme Testi” Puan X ,s,n, ve F değerleri  

Anne Eğitim Düzeyi   n      X      Ss Sd F Önemlilik 
düzeyi 

Okuma Yazma Bilmiyor 22 3,77 3,02 

Ilkokul 
 

395    5,73    2,96 

Ilköğretim 204 6,00 2,53 

Lise 117 6,94 2,62 

Üniversite 62 6,70 3,05 

Toplam 800 6,00 2,87 

 
 
 
Sd=4 

 
 
 
F=8,54 

 
 
P=0,00 
Önemli 
P<0.05 

 

 Tablo 11.8’de görüldüğü gibi. annesi okuma-yazma bilmeyen ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerin puan ortalaması 3,77, annesi ilkokul mezunu olan ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalaması 5,73 ,annesi 

ilköğretim mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin puan ortalaması 6,00 ,annesi 

lise mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin puan ortalaması 6,94, annesi 
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üniversitesi mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin puan ortalaması ise 

6,70,’dir(p=0.00<0.05).Tablo 11.8’deki aritmetik ortalamalar anne anne eğitim 

düzeyi arttıkça ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin duyguları ifade teme puan 

ortalamalarında arttığı anlaşılmaktadır.Bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını 

belirmek için Tukey testi uygulanmıştır.Tukey testi sonucu elde edilen bulgular 

Tablo 11.7’de verilmiştir. 
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Tablo 11.9 

Anne Eğitim Düzeyinin İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin “Duyguları 

Tanıma Testi” Puan, X  ve Tukey Değerleri 

 

Anne Eğitim Düzeyi (I)    

n 

Anne Eğitim 
Düzeyi (J) 

Ortalama 
Fark 

(I-J) 

 

P 

 
   X  

Okuma Yazma Bilmiyor 22 İlkokul 
İlköğretim 
Lise 
Üniversite 

 

-1,96 
-2,23 
-3,17 
-2,93 

,01 
,00 
,00 
,00 

 

 

3,77 

İlkokul 395 Okuma Yazma 
Bilmiyor 
İlköğretim 
Lise 
Üniversite 
 

 
1,96 
-,27 
-1,21 
-,96 
 

 
,01 
,79 
,00 
,09 

 

 
 

5,73 

İlköğretim 204 Okuma Yazma 
Bilmiyor 
 İlkokul 
Lise 
Üniversite 
 

 
2,23 
,273 
-,93 
-,69 
 

 
,00 
,79 
,03 
,44 

 

 

6,00 

Lise  
 

117 Okuma Yazma 
Bilmiyor 
İlkokul 
İlköğretim 
Üniversite 
 

 
3,17 
1,21 
,93 
,24 
 

     
     ,00 

,03 
,98 
,00 

 

 

6,94 

Üniversitesi 62 Okuma Yazma 
Bilmiyor 
İlkokul 
İlköğretim 
Lise 
Diğer 

 
2,93 
,96 
,69 
-,24 
 

 
,00 
,09 
,44 
,98 

 

 

 

6,70 

Toplam 800  

 Tablo 11.9’da görüldüğü gibi, annesi okuma-yazma bilmeyen ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerin puan ortalaması 3,77, annesi ilkokul mezunu olan ilköğretim 
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1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalaması 5,73 ,annesi 

ilköğretim mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin puan ortalaması 6,00,annesi 

lise mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin puan ortalaması 6,94, annesi 

üniversitesi mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin puan ortalaması ise 6,70, 

dir.Anne eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme 

Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde etkilemektedir(p=0.00<0.05.Tablo 

11.9’da da görüldüğü gibi yapılan Tukey testi sonucuna göre bu farklılık özellikle 

okuma-yazma bilmeyen grup ile lise mezunu olan  grup arasında bulunmuştur.. 

 

2.8/Babaların eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları 

İfade Etme Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta 

mıdır? 

 

Baba eğitim düzeyi değişkeninin,ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları 

İfade Etme Testi” puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaşmaya neden olup 

olmadığı test edilmiştir.ANOVA testi sonucu elde edilen istatistiksel değerler  Tablo 

11.10’da verilmiştir. 

Tablo 11.10 

Babanın Eğitim Düzeyinin  İlköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin “Duyguları İfade 

Etme Testi” Puan X ,s,n, ve F Değerleri  

Baba Eğitim Düzeyi    n      X      Ss sd F Önemlilik 

düzeyi 

Okuma Yazma Bilmiyor 11 5,54 1,91 

Ilkokul 
 

325 5,40 3,10 

Ilköğretim 181 5,96 2,51 

Lise 162 6,55 2,62 

Üniversite 121 7,03 2,77 

Toplam 800 6,01 2,87 

 
 
 
Sd=4 

 
 
 
F=9,32 

 
 
P=0,00 
Önemli 
P<0.05 
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 Tablo 11.10’da görüldüğü gibi babası okuma-yazma bilmeyen ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerin puan ortalaması 5,54, babası ilkokul mezunu olan ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalaması 5,40 ,babası 

ilköğretim mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin puan ortalaması 5,96 ,babası 

lise mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin puan ortalaması 6,55,babası 

üniversitesi mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin puan ortalaması 7,03’dir 

(p=0.00<0.05).Tablo 11.10’daki bulgular baba eğitim düzeyinin çocukların duyguları 

ifade etmelerinde anlamlı bir farklılaşmaya neden olduğu anlaşılmaktadır.Bu farkın 

hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi uygulanmıştır.Tukey testi 

sonucu elde edilen bulgular Tablo 11.11’de verilmiştir. 
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Tablo 11.11 

Baba Eğitim Düzeyinin ilköğretim 1.Sınıf Öğrencilerinin “Duyguları 

Tanıma Testi” Puan, x ve Tukey Değerleri 

Baba Eğitim Düzeyi (I)    
n 

Baba Eğitim 
Düzeyi (J) 

Ortalama 
Fark 
(I-J) 

 
P 

 
X  

Okuma Yazma Bilmiyor 11 İlkokul 
İlköğretim 
Lise 
Üniversite 

 

,14 
-,41 
-1,00 
-1,48 

1,0 
,99 
,78 
,45 

 

 
5,54 

İlkokul 325 Okuma Yazma 
Bilmiyor 
İlköğretim 
Lise 
Üniversite 

 
-,14 
-,55 
-1,14 
-1,62 

 

 
1,0 
,20 
,00 
,00 

 

 
 

5,40 

İlköğretim 181 Okuma Yazma 
Bilmiyor 
 İlkokul 
Lise 
Üniversite 

 
,41 
,55 
-,59 
-1,07 

 

 
,99 
,20 
,29 
,01 

 

 
 

5,96 

Lise  
 

162 Okuma Yazma 
Bilmiyor 
İlkokul 
İlköğretim 
Üniversite 
 

 
1,00 
1,14 
,59 
-,48 

 

 
,78 
,00 
,29 
,61 

 

 
6,55 

Üniversitesi 121 Okuma Yazma 
Bilmiyor 
İlkokul 
İlköğretim 
Lise 

 

 
1,48 
1,62 
1,07 
,48 

 

 
,45 
,00 
,01 
,61 

 

 
7,03 

Toplam 800  
 

  Tablo 11.11’de elde edilen bulgulara göre, babası okuma-yazma bilmeyen 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin“Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalaması 5,54, 

babası ilkokul mezunu olan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme 

Testi” puan ortalaması 5,40 ,babası ilköğretim mezunu olan ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerin puan ortalaması 5,96 ,babası lise mezunu olan ilköğretim 1.sınıf 
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öğrencilerin puan ortalaması 6,55,babası üniversitesi mezunu olan ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerin puan ortalaması ise 7,03,’dir.Baba eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde 

etkilemektedir(p=0.00<0.05). Tablo 11.11’de de görüldüğü gibi yapılan Tukey testi 

sonucuna göre bu farklılık özellikle ilkokul mezunu grup ile üniversite mezunu olan  

grup arasında bulunmuştur.Bu bulgu babanın eğitim düzeyi arttıkça ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerin duyguları ifade etmede daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur. 
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BÖLÜM V 

TARTIŞMA VE YORUM 

 Araştırmanın bu bölümünde, araştırma grubunu oluşturan ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerinin; okul öncesi eğitim alıp-almama, okul öncesi eğitime devam etmeme,1 

yıl devam etme,2 yıl ve daha fazla devam etme, devam ettiği okul öncesi eğitim 

kurumu(anaokulu,anasınıfı),cinsiyet,kardeş sayısı,doğuş sırası,anne-babanın eğitim 

düzeyi değişkenlerinin  çocukların duyguları tanıma ve duyguları ifade etme 

becerileri üzerindeki etkisi ile ilgili alt amaçlara ait bulgular sunuluş sırasına göre 

tartışılıp yorumlanmıştır. 

1.0/İlköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” puan 

ortalamaları ile ilgili olarak; 

1.1/Okul öncesi eğitim alan almayan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin 

“Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark 

var mıdır? 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, okul öncesi eğitim 

alan ve almayan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan 

ortalamaları t testi ile karşılaştırılmış“Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları 

açısından okul öncesi eğitim almayanların aleyhine istatistiksel anlamda anlamlı 

farklılık saptanmıştır. Okul öncesi almanın duyguları tanıma becerilerinde 

farklılaşmaya yol açan önemli bir unsur olduğu bulgusuna ulaşılmıştır(p<0,05)(Tablo 

10.1). 

Litaratürde duyguları tanıma ile ilgili araştırmalara rastlanamadığından 

birebir karşılaştırma yapılamamıştır. Okul öncesi eğitimin etkilerini ortaya koyan 

farklı gelişim alanları  ile ilgili pek çok araştırma bulunmaktadır.Aşağıda  farklı 

gelişim alanları ile elde edilen  bulgulardan bu araştırma bulgularını destekler 

nitelikte olanlardan bir kaçı veriliştir.. 

Atılgan tarafından (2001) yapılan “Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam 

Eden ve Etmeyen İlköğretim 1. Kademe, 1. Devre Öğrencilerinin Sosyal Beceri 

Özelliklerinin Karşılaştırılması” konulu araştırmada okul öncesi eğitim alan ve 

almayan öğrencilerin sosyal beceri özellikleri arasında istatistiksel anlamda okul 

öncesi eğitime devam edenler lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. 



 124

Bölükbaşı (2002) yaptığı araştırmada okul öncesi kurumlarına devam eden ve 

etmeyen çocukların gelişim özelliklerini bazı değişkenler açısından incelemiştir. 

Araştırmanın sonucunda anaokuluna devam eden ve etmeyen çocukların kişisel-

sosyal, dil, kaba-motor gelişim düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken, ince 

motor gelişim düzeyine göre karşılaştırmada anaokuluna devam eden çocukların 

daha avantajlı durumda oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. 

Güven, Önder, Sevinç, Aydın, Balat, Palut, Bilgin, Çağlak ve Dibek 

tarafından(2004)  yapılan “Okulöncesi Eğitim Alan ve Almayan İlköğretim Birinci 

Sınıf Öğrencilerinin Sosyal ve Duygusal Uyum Düzeyini Karşılaştırması” konulu 

araştırmada okul öncesi eğitimi alan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerin sosyal 

duygusal uyum puan ortalamalarının anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. 

Yukarıda bahsedilen araştırma sonuçlarından elde edilen bulgular , bu 

araştırmanın sonucu ile elde edilen bulguları ve okul öncesi eğitimin etkilerini 

destekler niteliktedir. 

Okul öncesi eğitim alanında çalışan araştırmacılar bireye doğduğu andan 

itibaren verilecek duygulara yönelik düzenli bir eğitimin ileriki yıllarda ortaya 

çıkabilecek duygusal, davranışsal ve sosyal sorunları ortadan kaldıracağını, bu 

yüzden eğitim programlarının duygusal ve sosyal içerikler yönünden 

zenginleştirilmesi gerektiğini savunmuşlardır (Ribes, Bisquerra, Agullo, Filella ve 

Soldevilla, 2005). 

Sınıf ortamında, çocukların birbirleri ile olan ilişkileri sırasında meydana 

gelebilecek olumlu ya da olumsuz olaylara eğitimcilerin vereceği tepkiler ve 

yaklaşımlar çocukların duygusal ve sosyal gelişimini etkileyebilir. Öğretmenlerin, 

duygularını iyi ifade etmesi, empati kurması, yaşadıkları problemlere duygusal 

çözüm yolları üretmesi, çocukların duygularını anlamalarını ve yönetmelerini 

sağlayabilir(Karayılmaz,2008,s.15). 

Çocuğun duygusal gelişiminde ve duygusal iletişimin başlatılmasında oyun 

ve oyun ortamlarının hazırlanması çok önemlidir. Duygusal yaşantı ile oyun 

arasındaki ilişki ilk defa Frued tarafından ortaya konmuştur. Çocuk, oyun oynarken 

oldukça bağımsız, kendi başına buyruk, özgür hareket ederek duygusal rahatlamayı 

elde eder, duygusal tepkilerini denetim altına alır, düşüncelerini ifade eder, kendine 

güveni artar. ( Poyraz, Dere, 2003, s.42 ) 
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Okul öncesi eğitim almanın duyguları tanıma puan ortalamalarında 

farklılaşmaya neden olması okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim 

programında bulunan duygusal gelişimle ilgili amaç ve kazanımların etkinlikler 

yoluyla verilmesi, öğretmenin ve çevresel etkenlerin etkisi olabilir. 

Oğuzkan ve Oral’a (1997,s.90) göre okulöncesi eğitim etkinliklerinin 

amaçlarına ulaşması herkesten ve her şeyden daha çok, öğretmenin kişilik yapısına, 

öğretim teknikleri konusundaki bilgisine ve bu teknikleri uygulayışındaki esnek 

tutumuna bağlıdır. 

Dönmezer’ göre (1997, s.134) okulöncesi eğitim; bina, personel ve araç gereç 

bakımından iyiyse çocuk ancak kişiliğini geliştirebilir, kendini ileri sürebilir ve 

bağımsızlığını kazanma girişimlerinde bulunabilir. 

Okul öncesi eğitim programında duygular tanıma ile ilgili amaç ve 

kazanımlar yer almaktadır. Amaçlar, duygularını farkedebilme, kontrol edebilme ve 

başkalarının duygularını farkedebilmedir. Kazanımlarda ise duyguları ifade etme ile 

ilgili kazanımlara yer verilmiştir (M.E.B.2006,s.s.25-26).Bu bilgiler ışığında 

uygulanan programın duygusal gelişimde etkili olduğunu ve bu farklılığın sebebinin 

uygulanan okul öncesi eğitim programından kaynaklandığı söylenebilir. 

1.2/Okul öncesi eğitime devam etmeyen,1yıl devam eden ve 2 yıl ve daha 

fazla devam eden ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

 Araştırmada elde edilen veriler, okul öncesi eğitime devam etmeyen, okul 

öncesi eğitime 1 yıl devam eden,2 yıl ve daha fazala devam eden ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları ANOVA testi ile 

karşılaştırılmış ve “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur(p<0,05),(Tablo 10.2).Yapılan Tukey testi sonucuna göre bu 

farklılık özellikle okul öncesi eğitime devam etmeyen grup ie 2 yıl ve daha fazla 

devam eden grup arasında bulunmuştur(Tablo 10.3). 

Okul öncesi eğitim kurumları, ailenin sunduğu sınırlı olanakları 

zenginleştiren, çocuklara gerek fizik, gerekse zihinsel ve sosyal gelişimleri açısından 

daha yeterli bir ortam sunan, eğitsel ve sosyal bir çevredir. İnsan ilişkilerinin 

inceliklerini toplumun sosyal değerleri ve istekleri doğrultusunda öğreten bu çevre, 
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çocuklarda okul yaşamının beklentilerine uygun davranışları geliştirme açısından da 

büyük önem taşımaktadır (Oğuzkan ve Oral, 1992,s.212). 

Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuk, grup ortamı içinde nasıl 

davranması gerektiğini öğrenir. Aynı zamanda ilkokula büyük ölçüde hazırlanmış 

olur. Evde birçok gereksinimi annesi tarafından karşılanan çocuk, okul öncesi eğitim 

kurumunda kendi işini kendisi görmeyi öğrenir. Ev ortamının gergin olduğu 

zamanlarda çocuk okul öncesi eğitim kurumuna gelerek, rahatlama imkanı bulur. 

Okul öncesi eğitim kurumunda geçirilen süre arttıkça, çocuklarda gözlenen 

paylaşma, işbirliği yapma, arkadaşlarıyla birlikte oynama gibi olumlu sosyal 

davranışların sıklığı da artmaktadır (Erden veAkman, 1997,s.275 ). 

Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumunda geçirilen süre arttıkça 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin duyguları tanımalarında anlamlı düzeyde fark 

bulunmaktadır. Bunun nedeni programda duyguları tanımaya yönelik amaç ve 

kazanımların olması,okul öncesi eğitime 2 yıl ve daha fazla devam eden çocuğun 

daha çok etkinliğe katılmış olması,öğretmenlerin duyguları tanımaya yönelik 

etkinliklere yer vermesi ve bunun sonucunda da kazanımların içselleştirilmesi, 

öğretmenin sınıf da etkin dinleme ve ben-dilini kullanarak iletişim kurması, 

duyguları göstererek model olması duyguları tanımayı pekiştirmiş olabilir.Ayrıca 

çocukların birbirleriyle etkileşim içinde olmaları da duyguları tanımalarında 

farklılaşmaya neden olmuş olabilir. 

1.3/Okul öncesi eğitime devam ettiği kurum(anaokulu,anasınıfı) 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamalarını 

anlamlı düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

Elde edilen veriler okul öncesi eğitime devam ettiği kurumun(anaokulu, 

anasınıfı) ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi”   puan 

ortalamaları t testi ile karşılaştırılmış“Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde farkın olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır(p>0,05). “Duyguları 

Tanıma Testi”   puan ortalamaları için ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinde okul öncesi 

eğitim aldığı kurumun bir etkisinin olmadığı görülmüştür(Tablo 10.4). 

Litaratürde okul öncesi eğitim kurumunun(anaokulu,anasınıfı) duyguları 

tanımaya etkisi ile ilgili olarak araştırma bulgularına  ulaşılamamıştır.Bu nedenle  bu 

araştırmanın bulgularını ile bire bir karşılaştırma imkanı olmamıştır.  
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Anaokulu binaları okul öncesi eğitim için özel olarak inşa edilmiş olması, 

anaokullarının fiziksel koşullarının çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun 

olarak planlanmıştır. Aynı zamanda tam gün eğitim verilmesi anaokuluna devam 

eden çocukların puan ortalamalarının anasınıfına devam edenlerden yüksek olması 

beklenmektedir. Aşağıdaki araştırmada bunu destekler niteliktedir. 

Entwisle ve Alexander (1998) ’a göre ise; tam gün eğitim programına katılan 

çocuklar ilköğretim 1. sınıfa geçişte daha yüksek akademik başarı sergilemektedirler. 

Elicker ve Mathur (1997), yarım gün eğitim gören çocuklarla karşılaştırıldığında, 

tam gün eğitim gören çocukların daha fazla çocuk odaklı aktivitelere katılabilme 

şansı bulduklarını ve öğretmenin yönlendirdiği bireysel çalışmalarda yer 

alabildiklerini belirtmişlerdir. 

Özgülük (2006) yaptığı çalışmada, tam gün ve yarım gün eğitim veren okul 

öncesi eğitim kurumlarına giden beş-altı yaşlarında olan 200 çocuğun, devam 

ettikleri yarım ya da tam günlük eğitim programlarının çocukların sosyal ve duygusal 

gelişimleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Ölçme aracı olarak, örneklem grubunu 

oluşturan çocuklara “Marmara Üniversitesi Sosyal Duygusal Uyum 

Ölçeği”uygulanmıştır. Sonuç olarak, tam günlük eğitim programına devam eden 

çocukların yarım günlük eğitim programına devam eden çocuklardan, sosyal ve 

duygusal yönden daha gelişmiş oldukları tespit edilmiştir. 

Yukarıdaki araştırma sonuçları ile bu araştırma sonuçlarının tutarlılık 

göstermediği görülmektedir. Bu sonuç, okul öncesi eğitim kurumu anaokulu ve 

anasınıfı arasında puan ortalamaları arasında fark olmamasının nedeni uygulanan 

okul öncesi eğitim programı ve öğretmenden kaynaklanmış olabilir. Okul öncesi 

eğitime öğretmen yetiştiren üniversitelerin eğitim fakültelerinde okul öncesi eğitim 

öğretmenliği bölümlerinde aynı eğitim programı uygulanmaktadır. Bu okullardan 

mezun olan öğretmenler hem anaokulunda hemde anasınıflarında görev 

yapabilmektedirler. Ayrıca okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim 

programının da 36-72 aylık çocuklara yönelik tek program olmasından da 

kaynaklanabilir.  
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1.4/İlköğretim 1.sınıf kız ve erkek öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

İlköğretim 1.sınıf kız ve erkek öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” puan 

ortalamaları t testi ile karşılaştırılmış ve elde edilen bulgular ,ilköğretim 1.sınıf kız ve 

erkek öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları açısından bir farkın 

olmadığını ortaya koymuştur(Tablo 10.5). 

Arı ve Seçer(2004), anasınıfına devam eden çocukların duygusal yüz 

ifadelerini tanıma becerileri ile ilgili yaptıkları çalışmada erkek ve kız çocukların 

mutlu, üzgün, öfkeli ve şaşkın yüz ifadelerini tanıma becerilerinde anlamlı bir 

farklılığa rastlanmadığı bulgusuna ulaşmışlardır.Bu bulgu  bu araştırmanın 

sonucunda elde edilen bulguyu destekler niteliktedir. 

Kızların ve erkelerin farklı duygusal dünyaları olduğu bilinmektedir. 

Çocukluktan itibaren oyunlar da bile gözlemleyebildiğimiz erkek ve kız çocuklarının 

konuşmalarına, ilişkilerine yansıyan duygusal beceriler, yine duygusal öğrenmelerle 

gerçekleşmektedir. Kızlar “sözlü ,sözsüz duygusal işaretleri okumakta, hislerini ifade 

etmekte ve iletmekte” ustalaşırken, erkekler incinebilirlik, suçluluk, korku ve acıyla 

ilgili duygularını en aza indirgemekte beceri sahibi  olmaktadırlar 

(Goleman,2002,s.172;Cantekinler ve Güleş,2004,s. 87.) 

Literatürde, duyguları tanımanın, cinsiyet değişkenine göre; kızlar lehine 

farklılaştığını ortaya koyan araştırma bulunmaktadır. Bu araştırma aşağıda 

belirtilmiştir. 

Bosacci ve Moore (2004), çocukların karışık ve basit duyguları anlamaları ile 

ilgili okul öncesi çocukları ile yapmış olduğu çalışmalarının sonucunda kız 

çocuklarının karışık duyguları tanıma, anlama ve ifade etme bakımından yüksek 

puanlar aldığını belirtmişlerdir. 

Duyguları Tanıma Testi  çocukların, insanların yüzüne yansıttıgı mutlu, üzgün, 

kızgın ve şaşırmış gibi temel duyguları tanımalarını içermektedir.Bu araştırmanın 

sonucunda elde edilen bulgularda cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılığın 

bulunmaması Karayılmaz’a göre(2008)  bu dönemdeki kız ve erkek çocukların 

insanların yüzlerine yansıyan duyguları tanımada birbirlerine eş değer ön bilgilere 

sahip olduklarından kaynaklanmış olabilir. 
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1.5/Kardeşi olmayan,1 kardeşi olan ve 2 ve daha fazla kardeşi olan 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

Araştırmanın sonucunda  kardeş sayısının ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin 

“Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları ANOVA testi ile karşılaştırılmıştırElde 

edilen bulgular“Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları açısından, istatistiksel 

anlamda anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya koymuştur (p>0,05).Kardeş sayısının 

“Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları açısından farklılaşmaya yol açan önemli 

bir unsur olmadığı saptanmıştır(Tablo 10.6). 

Boyatzis ve diğ. (1993)’nin araştırması, özellikle çocukların duyguları 

anlamasını ön gören hikayeler bölümünde, çocukların kardeş sayısının ortalamalar 

üzerinde bir etkisinin olmadığı bulgusuna ulaşmışlardır..  

Arı ve Seçer(2004) yaptıkları araştırmanın sonucunda  kardeş sayısına göre 

çocukların mutlu, üzgün, öfkeli, şaşkın yüz ifadelerini tanıma becerileri arasında 

ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmışlardır. 

Yukarıdaki araştırma sonuçları bu araştırmanın sonuçları ile tutarlılık 

göstermektedir. Bu anlamda bakıldıgında çocukların duyguları tanımalarında kardeş 

sayısının etkili olmadığı söylenebilir. 

Kardeş etkileşimleri çocuk için çok olumludur. Büyük kardeşler genelde 

faaliyetlerde öğretme eğilimindeyken küçük kardeşler de onları taklit eder,çocukların 

kardeşleri ile olan ilişkileri akranlarıyla olan ilişkilerini biçimlendirir.Ayrıca 

sanılanın aksine ailede tek olan çocuklar duygusal gelişim açısından kardeşe sahip 

çocuklar kadar iyi gelişmiştir(Papalia ve diğerleri,1999,ss.388-389).Kardeş sayısının 

duyguları tanımada etkili olması beklenmektedir.Ancak kardeş sayısı duyguları 

tanımada etkili olmamıştır.Bunun nedeni kardeş sahibi olan çocukların birbirleriyle 

etkileşimde bulunmaları,tek çocuk olanlarda ise anne-babanın daha çok vakit 

geçirmelerinden ve okul öncesi eğitim kurumunda akranları ile etkileşim içinde 

olmalarından kaynaklanıyor olabilir. 

1.6/Doğuş sırası ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” 

puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

Araştırmanın sonucunda doğuş sırasının   ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin 

“Duyguları Tanıma Testi”puan ortalamaları ANOVA testi ile karşılaştırılmıştır. Elde 
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edilen bulgularda “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları açısından,istatistiksel 

anlamda anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır(p>0,05).Doğuş sırasının 

duyguları tanımaları açısından farklılaşmaya yol açan önemli bir faktör olmadığı 

saptanmıştır(Tablo 10.7) 

Karayılmaz (2008) yaptığı araştırmada kullanılan “Duygusal Zeka 

Ölçegi”’nin ilk bölümü olan yüzler bölümü, çocukların insanların yüzlerine yansıttığı 

mutlu, üzgün, kızgın, şaşırmış ve korkmuş gibi temel duyguları tanımalarını 

içermektedir. Doğum sırası bakımından duyguları tanımada anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığını sonucuna ulaşmışlardır. 

Çocukların doğuş sırası onların gelişimleri üzerinde önemli etkileri olmakta, 

kardeşler arasında farklı kişilik özelliklerinin doğmasına yol açmaktadır. İlk 

çocuklarda aileler kendilerinin bir örneği gibi yetiştirmek isterler. İlk çocuklar bu 

nedenle daha fazla ilgi görürler. İlk doğan çocuklar başarıya fazla güdüllü,hırslı, 

kurallara uyan,organize işlerinde yeteneklerinin oldukça yüksek olduğu 

gözlenmiştir.Fakat birinci çocuklar,anne-babalarına daha bağımlı ve kendilerine 

güvenleri olmadığı görülmektedir.Son doğan çocuklar ilk doğanlar gibi ilgi 

görürler.Herşeyi başkalarından beklerler,yetişkinlere oldukça bağımlıdırlar(Ülgen ve 

Fidan,1991,s.29).Ortanca çocuklar ise,eğer cinsiyet farkı vb. İstenilen özellikleri 

yoksa ,ilgi odağı olamazlar.Büyük ve küçük kardeşi baskısı altında 

kalabilirler(Senemoğlu,1997,s.22). 

Yapılan araştırma bulguları doğum sırası bakımından anlamlı bir farklılığın 

bulunmaması, bu dönemdeki çocukların doğum sıraları farketmeksizin duyguları 

tanımada benzer davranışlar sergilemelerinden kaynaklanıyor olabilir. 

1.7/Anneler eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları 

Tanıma Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

 Anne eğitim düzeyi değişkeninin ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları 

Tanıma Testi”  puan ortalamaları ANOVA testi ile karşılaştırışmıştır. ANOVA testi 

sonucunda elde edilen bulgulara göre anne eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi”  puan ortalamaları arasında annesi üniversite 

mezunu olanların lehine istatistiksel anlamda anlamlı fark olduğu 

bulunmuştur(p<0,05) (Tablo 10.8).Bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını 

belirlemek için Tukey testi uygulanmıştır(Tablo 10.9). Tukey testi sonucuna göre bu 
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farklılık özellikle okuma-yazma bilmeyen grup ile üniversite mezunu olan  grup 

arasında bulunmuştur. 

Garner ve arkadaşları (1997), alt sosyo-ekonomik düzeydeki annelerin 

çocukları ile duygular hakkında konuşmaları ve çocuklarının duyguları anlamaları 

konusunda bir çalışma yapmışlardır. Çalışma sonucunda, annelerin duyguların 

nedenleri ve sonuçları hakkında yapmış oldukları empatik açıklamaların, 

çocuklarının duygusal yeteneklerini etkilediği bulgusuna ulaşmışlardır. 

Garner ve Spears (2000), alt sosyo-ekonomik düzeydeki okul öncesi 

çocukların kızgınlık ve üzüntü duygularını yönetme yeteneği ile ilgili yapmış 

oldukları çalışmalarında, çocukların üzüntüden çok kızgınlık duygusu yaşadıkları 

belirlenmiştir. Araştırma, çocukların kızgınlık duygusunu yaşadıklarında bunu açığa 

vurduklarını, üzüntü duygusunu yaşadıklarında ise ebeveynin desteğini aradıklarını 

göstermiştir. 

Arı ve Seçer (2004)’e duygusal yüz ifadeleri ile ilgili yaptıkları araştırmada 

annelerin öğrenim düzeyi arrtıkça yüz ifadelerini tanıma becerininde anlamlı farklılık 

olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. 

 Yukarıda bahsedilen araştırma sonucundan elde edilen bulgular, bu 

araştırmanın sonucu ile elde edilen bulgularla paralellik göstermektedir. 

İnsanlar doğdukları andan itibaren sosyal bir yaşama başlarlar. Bebekler 

doğdukları zaman kendisine bakan bir kişiye muhtaçtırlar. Bu da çevresindeki 

insanlarla ilk sosyal bağları kurması anlamına gelir. Bununla birlikte çocuk içinde 

bulundugu çevrenin inançlarını, tutumlarını ve kendisinden beklenen davranışları 

öğrenmeye başlar. Çocuklar bu dönemde içinde bulundukları sosyal çevreden 

etkilenmektedir. Çevresindeki yetişkinlerin duygularıyla nasıl başettiklerini, nasıl 

stratejiler geliştirdiklerini ya da belirli olay ve durumlarda nasıl tepkiler verdiklerini 

gözlerler (Bayhan ve diğer.,2004,s.236). 

Erken çocukluk döneminde çocukların sosyal- duygusal deneyimlerinde söz- 

süz ifadelerin son derece önemli olduğu bilinmektedir. Araştırmacılar bu dönem bu 

dönem çocuklarının sözlü ifadeler kullanmalarının aile çevresiyle ilgili olduğuna 

işaret etmektedir. Örneğin anneleri tarafından ihmal ve istismar edilen çocukların 

ihmal ve istismar edilmeyen çocuklara göre duygusal yüz ifadelerini tanımlama 

konusunda daha zayıf oldukları belirtilmektedir(Çelik,Tuğrul,Yalçın,2002,s.30). 
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Annelerin eğitim düzeyi yükseldikçe çocuk eğitimi ile ilgili yayınlara daha 

çok ulaşabilirler.Bununla birlikte televizyon programlarında anne eğitimi ve çocuk 

eğitimine yönelik olanları takip edebilirler.Ayrıca anne eğitimi ve iletişim ile ilgili 

konferans ve kurslara katılabilirler.Bu da annelerin iletişim becerileri arttırarak 

çocukları ile sağlıklı bir iletişim kurmalarını sağlamaktadır.İletişimde ben dilini 

kullanan anneler çocuklarının duygularını tanımalarına ve ifade etmelerine model 

olacaklardır.Aynı zamanda ben dilini kullanırken çocuğun davranışı sonucunda 

yaşadığı duyguyu ifade etmesine fırsat verecekdir.Eğitim düzeyi yüksek olan anne 

çocuğunu etkin dinlerken çocuğun duygularını anlamasına ve ifade etmesine olanak 

tanıyacaktır.Geleneksel ailelerde çocuğun duygularını ifade etmesi ayıp ve 

saygısızlık olarak kabul edildiğinden duygularını ifade etmemesi telkin edilebilir.Bu 

araştırmada okuma-yazma bilmeyen anneler ile üniversite mezunu anneler arasında 

anlamlı düzeyde  farklılaşma bundan kaynaklanıyor olabilir. 

1.8/Babaların eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları 

Tanıma Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

Baba eğitim düzeyi değişkeninin ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları 

Tanıma Testi”  puan ortalamaları ANOVA testi  ile karşılaştırışmıştır. ANOVA testi 

sonucunda elde edilen bulgulara göre baba eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi”  puan ortalamaları arasında babası üniversite 

mezunu olanların lehine istatistiksel anlamda anlamlı fark olduğu bulunmuştur 

(p<0,05) (Tablo 10.10).Bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için 

Tukey testi uygulanmıştır(Tablo 10.11). Tukey testi sonucuna göre bu farklılık 

özellikle ilkokul mezunu olan grup ile üniversite mezunu olan grup arasında 

bulunmuştur. 

Arı ve Seçer (2004)’e duygusal yüz ifadeleri ile ilgili yaptıkları araştırmada 

babaların öğrenim düzeyi arrtıkça çocukların yüz ifadelerini tanıma becerininde 

anlamlı farklılık olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. 

Yukarıdaki bahsedilen araştırma sonuçlarından elde edilen bulgular, bu 

araştırmanın sonucu ile elde edilen bulgularla paralellik göstermektedir.Babaların 

eğitim düzeyi yükseldikçe baba-çocuk iletişimi ile ilgili kaynaklara ulaşmaları daha 

kolay olabilir.Eğitim düzeyi yükseldikçe çocukları ile konuşan,onların bakımları ile 

yakından ilgilenmektedirler.Çocuklarını etkin dinleyen onlarla iletiimde ben dili 
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kullanan babalr çocukların duygularını anlamalarında ve ifade etmelrinde hem model 

olacak hemde çocuklarında fırsat tanıyacaklardır.Geleneksel ailede ise babalar 

sadece para kazanan evin ihtiyaçlarını karşılayan,otoriter ve saygı gösterilen kişi 

olduğundan sağlıklı baba-çocuk iletişimi sağlanamaz. Bu araştırmada ilkokul 

mezunu babalar ile üniversite mezunu babalar arasında anlamlı düzeyde  farklılaşma 

bundan kaynaklanıyor olabilir. 

 2.0/İlköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme Testi” puan 

ortalamaları ile ilgili olarak; 

2.1/Okul öncesi eğitim alan almayan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin 

“Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark 

var mıdır? 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, okul öncesi eğitim alan ve almayan 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları 

arasında farklılaşmanın olup olmadığı t testi test edilmiştir.“Duyguları Tanıma Testi” 

puan ortalamaları açısından okul öncesi eğitim almayanların aleyhine istatistiksel 

anlamda anlamlı farklılık saptanmıştır. Okul öncesi almanın duyguları ifade etme 

becerilerinde farklılaşmaya yol açan önemli bir unsur olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır(p<0,05)(Tablo 11.1). 

Kapsch (2006), anaokuluna ve ilkokul birinci sınıfa giden çocuklarla yaptığı 

çalışma da, drama eğitimine katılan çocukların duyguları ifade etmede daha başarılı 

olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Soytürk (2007), 9-11 yaş grubundaki çocukların duygularını ifade etmelerine 

yaratıcı drama yönteminin etkisini incelediği araştırmasında, deney grubundaki 

çocukların duygusal ifade kullanma becerilerinin kontrol grubundaki çocuklardan 

daha yüksek olduğunu saptanmıştır. 

Yukarıdaki araştırma sonuçları ile bu araştırma sonuçlarının tutarlılık 

gösterdiği görülmektedir. Bu sonuç duyguları ifade etme puan ortalamalarında okul 

öncesi eğitim alan çocuklarının lehine anlamlı fark oluşturması okul öncesi eğitim 

programında yer alan duygusal gelişimle ilgili amaç ve kazanımlardan kaynaklanmış 

olabilir (M.E.B.2006). 

Öğretmenler, duyguların açıklanması ve düzenlenmesi için bir model 

oluştururlar ve bu model kapsamında olumlu-olumsuz duyguların doğasını, nasıl 
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açıklanacağını ve nasıl düzenleneceğini çocuklara öğretebilirler. Ayrıca öğretmenler 

özel bir olay için duyguların sözel anlamlarını açıklayarak duyguların anlaşılmasını 

kolaylaştırabilirler. Olumsuz duygularını düzenlemede öğretmen yardımı alan 

çocuklar bu davranışlarını düzenlemeye başlayabilirler(Şen ve Arı,2011,s.6) 

Okul öncesi eğitim, çocuğun çevresindeki kişilerle sağlıklı iletişim 

kurmasına, duygu ve düşüncelerini karşısındakine rahatlıkla ifade edilebilmesine 

fırsat verir(Aral ve diğer.2000,s.16).  

Çocuk okula başladığı dönemde duygusal açıdan okula başlamaya hazır 

değilse ilk ciddi eğitim yaşamına olumsuz olarak başlayacaktır. Bu nedenle okul 

öncesi dönemde çocuğun duygusal olgunluk kazanması için; sevgi, ilgi, güven ve 

özgürlük ihtiyaçları karşılanmalı, öz güven kazandırılmalı, farklı ortamlara uyum 

sağlanmasına yardım edecek olanakları yaratılmalı, benlik kavramı güçlendirilerek, 

başarıyı tatmasına fırsat verilmeli, çocuğun duygularını ifade etmesine teşvik 

edilmeli başkalarını duyguları anlaması sağlanmalıdır(Kılıç,2008,s.65). 

2.2/Okul öncesi eğitime devam etmeyen,1yıl devam eden ve 2 yıl ve daha 

fazla devam eden ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme Testi” 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler, okul öncesi eğitime devam 

etmeyen, okul öncesi eğitime 1 yıl devam eden,2 yıl ve daha fazla devam eden 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları 

ANOVA testi ile karşılaştırılmış ve “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur(p<0,05),(Tablo 10.4).Yapılan Tukey testi 

sonucuna göre bu farklılık özellikle okul öncesi eğitime devam etmeyen grup ile 2 yıl 

ve daha fazla devam eden grup arasında bulunmuştur(Tablo 11.2). 

Literatürde bu araştırmayı destekleyen araştırma bulgularına 

ulaşılamadığından bu araştırmanın sonuçlarını farklı araştırmalarla karşılaştırma 

imkanı olmamıştır. 

Okul öncesi eğitim alanında çalışan araştırmacılar bireye doğduğu andan 

itibaren verilecek duygulara yönelik düzenli bir eğitimin ileriki yıllarda ortaya 

çıkabilecek duygusal, davranışsal ve sosyal sorunları ortadan kaldıracağını, bu 

yüzden eğitim programlarının duygusal ve sosyal içerikler yönünden 
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zenginleştirilmesi gerektiğini savunmuşlardır (Ribes, Bisquerra, Agullo, Filella ve 

Soldevilla, 2005). 

Sınıf ortamında, çocukların birbirleri ile olan ilişkileri sırasında meydana 

gelebilecek olumlu ya da olumsuz olaylara eğitimcilerin vereceği tepkiler ve 

yaklaşımlar çocukların duygusal ve sosyal gelişimini etkileyebilir. Öğretmenlerin, 

duygularını iyi ifade etmesi, empati kurması, yaşadıkları problemlere duygusal 

çözüm yolları üretmesi, çocukların duygularını anlamalarını ve yönetmelerini 

sağlayabilir(Karayılmaz,2008,s.25). 

Okul öncesi eğitime devam etmemenin,1yıl devam etme,2 yıl ve daha fazla 

devam etmenin duyguları ifade etme testinde anlamlı farklışamaya okul öncesi 

eğitim programında duyguları ifade etmeye yönelik amaç ve kazanımların olması, 

okul öncesi eğitime 2 yıl ve daha fazla devam eden çocuğun daha çok etkinliğe 

katılmış olması,öğretmenlerin duyguları ifade etmeye yönelik etkinliklere yer 

vermesi ve bunun sonucunda da kazanımların içselleştirilmesi, öğretmenin sınıf da 

etkin dinleme ve ben-dilini kullanarak iletişim kurması, duygularını ifade ederek 

model olması duyguları ifade etmeyi pekiştirmiş olabilir.Ayrıca çocukların 

birbirleriyle olan iletişimlerinden duygularını ifade etmelerinde farklılaşmaya neden 

olmuş olabilir. 

 2.3/Okul öncesi eğitime devam ettiği kurum(anaokulu,anasınıfı) 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme Testi” puan 

ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

Okul öncesi eğitime devam ettiği kurumun(anaokulu, anasınıfı) ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi”   puan ortalamalarında 

farklılaşmaya neden olup olmadığını tespit etmek için t testi ile test edilmiştir.t testi 

sonucu“Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farkın 

olmadığını ortaya koymuştur(p>0,05). “Duyguları İfade Etme Testi”   puan 

ortalamaları için ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinde okul öncesi eğitim aldığı kurumun 

bir etkisinin olmadığı görülmüştür(Tablo 11.3). 

Literatürde duyguları ifade etmede okul öncesi eğitime devam edilen 

kurumun(anaokulu, anasınıfı) etkisini ortaya koyan bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Bu nedenle sonuçlar test edilememiştir. 
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Çocuğun duygusal gelişiminde ve duygusal iletişimin başlatılmasında oyun 

ve oyun ortamlarının hazırlanması çok önemlidir. Duygusal yaşantı ile oyun 

arasındaki ilişki ilk defa Frued tarafından ortaya konmuştur. Çocuk, oyun oynarken 

oldukça bağımsız, kendi başına buyruk, özgür hareket ederek duygusal rahatlamayı 

elde eder, duygusal tepkilerini denetim altına alır, düşüncelerini ifade eder, kendine 

güveni artar. ( Poyraz, Dere, 2003, s.42 ) 

Okul öncesi eğitim kurumları, çocukların sosyal ve duygusal gelişimine 

katkıda bulunmaktadır.  Çağdaş eğitim, bireyin ruhsal ve toplumsal bakımdan 

gelişmesini, kendisi ve toplum yararına beceriler kazanmasını amaçlamaktadır. Bu 

anlamda okul sosyalleşme sürecinde ilk temel toplumsal kurumdur.Okul öncesi 

kurumda sağlanan oyun ve arkadaş ortamı, çocuğa yaşıtlarıyla çalışma ve oynama 

imkanı kazandırırken, ailede kazandığı sosyal becerilerin de sürdürülmesini sağlar. 

Aile ortamından farklı bir dünyanın varlığını keşfeden çocuk için, okul öncesi 

dönemde, sosyal ilişkiler açısından İyi temeller kurmanın önemi açıktır (Eratay,1993; 

Yavuzer, 1995,s.361). 

2.4/İlköğretim 1.sınıf kız ve erkek öğrencilerin “Duyguları İfade Etme 

Testi” puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

İlköğretim 1.sınıf kız ve erkek öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” puan 

ortalamaları t testi ile karşılaştırılmış ve elde edilen bulgular, ilköğretim 1.sınıf kız ve 

erkek öğrencilerin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları arasında bir 

farkın olmadığını ortaya koymuştur(Tablo 11.4). 

Literatürde, duyguları ifade etmede, cinsiyet değişkenine göre; kızlar lehine 

farklılaştığını ortaya koyan araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalar aşağıda 

belirtilmiştir. 

Davis (1995), birinci ve üçüncü sınıf çocuklarının olumsuz duygularını 

gizlemelerinin cinsiyetlere göre farklılığını araştırmıstır. Çalısmada kız çocuklarının 

duygularını gizlemede daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. 

Bosacci ve Moore (2004), çocukların karışık ve basit duyguları anlamaları ile 

ilgili okul öncesi çocukları ile yapmış olduğu çalışmalarının sonucunda kız 

çocuklarının karışık duyguları tanıma, anlama ve ifade etme bakımından yüksek 

puanlar aldığını belirtmişlerdir. 
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Durmuşoğlu-Saltalı ve Arslan(2011),okul öncesi eğitime devam eden 

çocukların duygusal becerilerinde, cinsiyet değişkenine göre, kızların duygusal 

becerilerinin daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. 

Aile içi iletişim örüntüsü içinde duyguların anlatımı ailenin yapısal 

ilişkileriyle temellenmektedir. Çocukların yetişkinlerle kurdukları iletişim biçimleri, 

onların kendi bireysel iletişim deneyimi geliştirmelerinde yönlendirici 

olmaktadır(Ömür ve Karaaslan,2005,s.193). 

Duyguların dışa vurumu cinsiyet farklılıkları temelinde değişmektedir. 

Çocukların anne-babalarıyla ilişkileri,duygular üzerinde etkilidir.Anne-babalar kadın 

erkek cinsiyet yapılarına göre çocuklarda mutluluk,korku,kırgınlık ve üzüntü-endişe 

duygularını uyandırma durumları değişmektedir(Ömür ve Karaaslan,2005,s.193). 

 Yukarıdaki literatür bilgileri ile bu araştırma sonuçlarının tutarlılık 

göstermediği görülmektedir. Literatür bilgisi cinsiyetin duyguları ifade etme 

becerilerinde anlamlı bir farklılaşmaya neden olduğunu belirtmektedir. Bunun nedeni 

cinsiyetler arasında duyguları ifade etme bakımından farklılıklar olmasından 

kaynaklanmış olabilir. Bu araştırmanın sonucunda elde edilen bulgularda ise 

cinsiyetler arasında fark bulunmadığı görülmektedir. Anne babaların çocuklarında 

cinsiyet farkı gözetmeksizin iletim kurmaları, sınıf ta öğretmenlerin etkinliklerde 

kız,erkek ayrımı yapmamaları olabilir. Bunun sonucunda da, özellikle okul öncesi 

dönemde kız ve erkek çocuklarının duyguları anlama, yönetme gib<i beceriler 

bakımından henüz çok farklı davranışlar göstermediğinin, çocukların ileriki 

yaşlarında duygusal tepkilerindeki farklılığın daha belirgin olabileceği ile 

açıklanabilir. 

2.5/Kardeşi olmayan,1 kardeşi olan ve 2 ve daha fazla kardeşi olan 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

Kardeş sayısının ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Emet Testi” 

puan ortalamaları ANOVA testi ile karşılaştırılmıştırElde edilen 

bulgularda“Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları açısından, istatistiksel 

anlamda anlamlı bir farklılığın olmadığı anlaşılmaktadır (p>0,05).kardeş sayısının 

“Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları açısından farklılaşmaya yol açan 

önemli bir unsur olmadığı saptanmıştır(Tablo 11.6). 
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Boyatzis ve diğer. (1993)’nin araştırma bulguları, çocukların duyguları 

tanımalarında kardeş faktörünün önemli bir yeri olmadığını ortaya koymuştur. 

Karayılmaz (2008), yaptığı araştırmanın bulguları incelendiğinde duyguları 

yönetme bölümünde çocukların kardeş sayısı bakımından anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığı görülmektedir.  

Okul öncesi dönemde kardeş ile ilişkiler çocukların sosyalleşmeleri açısından 

önemlidir. Ancak günümüzde çocukların okul öncesi eğitime erken yaşlarda 

başlamaları, kardeşi olmayan çocukların da duygusal ve sosyal yönden kardeşi olan 

çocuklar gibi iletişim kurmalarını, sosyalleşmelerini ve duygusal yetilerini 

kazanmalarını kolaylaştırmıştır (Bayhan ve diğer.2004.s.246). 

Tek çocuklu ailelerde anne-babalar çocuğuna daha geniş zaman ayırarak 

birebir ilgilenirken, kardeş sayısı arttıkça anne-babalar çocuklarına yeterince zaman 

ayıramakta ve birebir ilgilenmekte güçlük çekebilirler. Tek çocukların sosyal 

duygusal gelişim düzeyleri, ailelerinde 2-3 çocuk olanlar ile 4 ve daha fazla çocuk 

olanlara göre daha yüksektir. Ailelerinde 2-3 çocuk olanların sosyal duygusal 

uyumları, ailelerinde 4 ve daha fazla çocuk olanlara göre yüksektir. Çocuk sayısı 

arttıkça sosyal duygusal uyum düzeyleri azalmaktadır (Ülgen ve Fidan,1991,s.29). 

Kardeş sayısının duyguları ifade etmede etkili olması beklenmektedir. Ancak 

kardeş sayısı duyguları ifade etmede etkili olmamıştır. Bunun nedeni kardeş sahibi 

olan çocukların birbirleriyle etkileşimde bulunmaları,tek çocuk olanlarda ise anne-

babanın daha çok vakit geçirmelerinden ve okul öncesi eğitim kurumunda akranları 

ile etkileşim içinde olmalarından kaynaklanıyor olabilir. 

2.6/Doğuş sırası ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme 

Testi” puan ortalamlarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta mıdır? 

Doğuş sırası  değişkeninin ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade 

Etme Testi”puan ortalamaları  ANOVA testi ile karşılaştırılmıştır.”Duyguları İfade 

Etme Testi” puan ortalamaları arasında, istatistiksel anlamda anlamlı bir farklılık 

saptanmamış(p>0,05)ve doğuş sırasının duyguları ifade etmelerinde farklılaşmaya 

yol açan önemli bir faktör olmadığı saptanmıştır(Tablo 11.7). 

Literatürde bu araştırmayı destekleyen araştırma bulgularına 

ulaşılamadığından bu araştırmanın sonuçlarını farklı araştırmalarla karşılaştırma 

imkanı olmamıştır.Bu sonuç son  doğan çocukların ilk çocuklara göre daha avantajlı 
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olması, çocukların doğdukları andan itibaren iletişim kurabileceği kardeşlerinin 

olması ve ebeveynlerin ise ilk doğan çocuğa sonra doğan çocuklara  oranla çocuğun 

gelişimini destekleyici davranışlara daha fazla özen göstermesinden kaynaklanıyor 

olabilir. 

2.7/Annelerin eğitim düzeyleri  ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları 

İfade Etme Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta 

mıdır? 

Anne eğitim düzeyi değişkeninin ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları 

İfade Etme Testi”  puan ortalamaları ANOVA testi ile karşılaştırışmıştır. ANOVA 

testi sonucunda elde edilen bulgulara göre anne eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf 

öğrencilerin “Duyguları İfade Etme Testi”  puan ortalamaları arasında annesi lise 

mezunu olanların lehine istatistiksel anlamda anlamlı fark olduğu 

bulunmuştur(p<0,05) (Tablo 11.8).Bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını 

belirlemek için Tukey testi uygulanmıştır(Tablo 11.9). Tukey testi sonucuna göre bu 

farklılık özellikle okuma-yazma bilmeyen grup ile lise mezunu olan grup arasında 

bulunmuştur. 

Durmuşoğlu-Saltalı ve Arslan (2011) yaptıkları çalışmada annenin eğitim 

düzeyi arttıkça çocukların daha az korkulu davranışlar gösterdikleri sonucuna 

ulaşılmışlardır. Ayrıca çocukların duyguları ifade etme becerilerinde annesi ilkokul 

mezunu olanlarla, annesi yüksek okul mezunu olanlar arasında yüksek okul mezunu 

olanlar lehine anlamlı düzeyde fark olduğu  bulgusuna ulaşmışlardır. 

Duygusal gelişim de ebeveynler, öğretmenler, çocuğun yaşamındaki diğer 

önemli kişiler, duygusal ifadeleri güçlü biçimde etkileyen modeller 

oluştururlar(Alpan,2006,s.31). 

Aileler çocuklarına hissettikleri duyguları adlandırıp açıkladıkları zaman, 

çocuklarının duygularını ifade etmesi de kolaylaşmaktadır. Anne babalarının sıkça 

kendi duygusal tepkilerini açıkladığı ve farklı duygular hakkında açıklayıcı bilgiler 

verdiği okul öncesi dönemdeki çocuklar, daha ileri yaşlarda başkalarının duyguları 

hakkında daha doğru kararlar verebilmektedirler. Aile bireyleri tarafından açıklanan 

farklı görüş ve duygular, genellikle çocuk açısından yararlı 

olmaktadır(Ceylan,2009,s.11). 
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Elde edilen bulgularda annelerin eğitim düzeyi yükseldikçe çocuk eğitimi ile 

ilgili yayınlara daha çok ulaşabilirler. Bununla birlikte televizyon programlarında 

anne eğitimi ve çocuk eğitimine yönelik olanları takip edebilirler.Ayrıca anne eğitimi 

ve iletişim ile ilgili konferans ve kurslara katılabilirler.Bu da annelerin iletişim 

becerileri arttırarak çocukları ile sağlıklı bir iletişim kurmalarını 

sağlamaktadır.İletişimde ben dilini kullanan anneler çocuklarının duygularını 

tanımalarına ve ifade etmelerine model olacaklardır.Aynı zamanda ben dilini 

kullanırken çocuğun davranışı sonucunda yaşadığı duyguyu ifade etmesine fırsat 

verecekdir.Eğitim düzeyi yüksek olan anne çocuğunu etkin dinlerken çocuğun 

duygularını anlamasına ve ifade etmesine olanak tanıyacaktır.Ayrıca lise mezunu 

annelerin üniversite mezunu annelere göre çalışmıyor olmalarından dolayı çocukları 

ile daha fazla vakit geçirmeleri,üniversite mezunu çalışan annelerin çocuklarının 

bakımı ile başkalarının ilgilenmesi de bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olabilir. 

2.8/Babaların eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları 

İfade Etme Testi” puan ortalamalarını anlamlı düzeyde farklılaştırmakta 

mıdır? 

Baba eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme 

Testi”  puan ortalamaları ANOVA testi ile karşılaştırışmıştır. Anova testi sonucunda 

elde edilen bulgulara göre baba eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin 

“Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları arasında babası ünivesite mezunu 

olanların lehine istatistiksel anlamda anlamlı fark olduğu bulunmuştur (p<0,05) 

(Tablo 11.10). Bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Tukey testi 

uygulanmıştır (Tablo 11.11). Tukey testi sonucuna göre bu farklılık özellikle okuma-

yazma bilmeyen grup ile üniversite mezunu olan grup arasında bulunmuştur. 

Durmuşoğlu-Saltalı ve Arslan (2011) yaptıkları çalışmalarında babaların 

eğitim düzeyi arttıkça çocukların duygusal beceriler puan ortalamalarında anlamlı 

düzeyde fark bulgusuna ulaşılmıştır. 

Yukarıda bahsedilen araştırmaların sonuçlarından elde edilen bulgular, bu 

araştırmanın sonucu ile elde edilen bulgularla paralellik göstermektedir. 

Çocukların duygularını ifade etmelerini ve sosyal becerilerini etkileyen en 

önemli faktör ebeveynlerinin model olmalarıdır(Senemoğlu,2001). 
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Aile içinde sevgi mutluluk, neşe, kızgınlık, üzüntü, korku vb. gibi duyguların 

aktarılması; ancak üyeler arasında etkileşimle olur(Gökdağ,2003,s.168). 

Çocuğun duygusal gelişiminde babanın model olması ve olumlu etkileşiminin 

yanı sıra çocuklarına yönelik tutum ve yaklaşımları da önemlidir(Alpan,2006,s.11). 

Elde edilen bulgularda babanın eğitim düzeyi yükseldikçe duygularını ifade 

etmelerinde anlamlı düzeyde faklılaşma olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim düzeyi 

yüksek babaların çocuk eğitimi ile ilgili yayınlarına daha rahat ulaşabilmeleri, 

çocukları ile etkileşimlerinin daha fazla olması,çocuklarını dinlemeleri,duygularını 

ifade etmelerine imkan vermeleri,baskı uygulamamaları ve model olmalarından 

kaynaklanabilir. 
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BÖLÜM VI 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan 

sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Araştırmanın örneklemini oluşturan ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerinin okulöncesi eğitim alıp almama, okulöncesi eğitime devam 

etmeme ve okulöncesi eğitime 1 yıl 

devam etme, okulöncesi eğitime 2 yıl ve daha fazla devam etme, okul öncesi eğitime 

devam ettiği kurum (anaokulu, anasınıfı),cinsiyet,kardeş sayısı,doğuş sırası,anne-

babanın eğitim düzeyi değişkenlerinin,çocukların duyguları tanıma ve ifade etmeyi 

etkileyip etkilemediği incelenmiştir.Bulgular sonucu ulaşılan sonuçlar aşağıda 

sırsıyla verilmiştir. 

İlköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları Tanıma Testi” ile ilgili olarak: 

Okul öncesi eğitim alıp almayan  ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları 

Tanıma Testi” puan ortalamaları açısından okulöncesi eğitim alıp almama 

değişkeninin ve okul öncesi eğitime devam etmeyen, 1yıl devam eden ve 2 yıl ve 

daha fazla devam eden ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” 

puan ortalamaları açısından okul öncesi eğitime devam süresi değişkeninin, 

duyguları tanımaları açısından olumlu etkilediği saptanmıştır.  

Okul öncesi eğitime devam ettiği kurumun (anaokulu, anasınıfı) ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları açısından anlamlı 

bir farklılıklaşmaya neden olmadığı sonucuna ulaşılmışır. 

Cinsiyet, kardeş sahibi olamama, kardeş sayısı ve doğuş sırası değişkenlerinin 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma Testi” puan ortalamaları açısından 

duyguları tanımayı etkilemediği saptanmıştır. 

Anne-baba eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları Tanıma 

Testi” puan ortalamları açısından anlamlı düzeyde farklılaşmaya neden olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. Bu farkın   okuma-yazma bilmeyen anneler ile üniversite 

mezunu anneler arasında, babalarda ise ilkokul mezunu olanlar ile üniversite mezunu 

olanların puan ortalamalarından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

İlköğretim 1.sınıf öğrencilerinin “Duyguları İfade Etme Testi” ile ilgili 

olarak: 
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Okulöncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin 

“Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları açısından okulöncesi eğitim alıp 

almama değişkeninin ve okul öncesi eğitime devam etmeyen, 1yıl devam eden ve 2 

yıl ve daha fazla devam eden ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme 

Testi” puan ortalamları açısından okul öncesi eğitime devam süresi değişkeninin, 

duyguları ifade etmeleri açısından olumlu etkilediği saptanmıştır.  

Okul öncesi eğitime devam ettiği kurum(anaokulu,anasınıfı) ilköğretim 

1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamları açısından okul 

öncesi eğitime devam ettiği kurum değişkeninin  duyguları ifade etmeyi etkilemediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Cinsiyet, kardeş sahibi olamama, kardeş sayısı ve doğuş sırası değişkenlerinin 

ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade Etme Testi” puan ortalamaları 

açısından  duyguları ifade etmeyi etkilemediği saptanmıştır. 

Anne-baba eğitim düzeyi ilköğretim 1.sınıf öğrencilerin “Duyguları İfade 

Etme Testi” puan ortalamları açısından anne-baba eğitim düzeyi değişkeninin 

duyguları ifade etmede anlamlı düzeyde farklılaşmaya neden olmuştur. Bu farkın   

okuma-yazma bilmeyen anneler ile lise mezunu anneler arasında, babalarda ise 

ilkokul mezunu olanlar ile üniversite mezunu olanların puan ortalamalarından 

kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak şu önerilerde 

bulunulabilir: 

1. Okul öncesi eğitim dönemi ile ilgili olarak: 

1.1. Okul öncesi eğitim zorunlu eğitimin kapsamı içine alınmalı ve her çocuğun 

yararlanabilmesi için ücretsiz olmalı 

1.2.Çocukların en az iki yıl okul öncesi eğitim alması sağlanmalı 

1.3. Okul öncesi eğitim ve önemi konusunda anne-babalar bilinçlendirilmeli 

1.5. Okul öncesi eğitim öğretmenlerine duygular ifade etme ve duygu kontrolü ile 

ilgili seminerler ve hizmet içi eğitim kursları verilerek günlük eğitim proğramlarında 

daha geniş yer vermeleri sağlanabilir. 

1.6. Okul öncesi eğitim kurumlarında duygularla ile ilgili olarak ayrıca bir planlama 

yapılarak duygu eğitim eğitim programları hazırlanabilir ve duygusal becerilerin 

kazanımına yönelik etkinliklerin arttırılması sağlanabilir. 
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1.7.Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılım etkinlikleri içinde duyguları tanıma 

ve duygu eğitimi ile ilgili aile eğitimi seminerleri verilebilir. 

1.8.  Televizyonda duyguları tanıma ve ifade etmeye yönelik anne-babalara ve 

çocuklara yönelik eğitim programları hazırlanabilir. 

2. Yeni araştırmalara yönelik olarak; 

2.1. Okul öncesi eğitimin farklı gelişim alanlarına etkilerini ölçmek için,  başka 

araştırmalar yapılabilir. 

2.2. Bu çalışmada, ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin okul öncesi eğitim alıp almama, 

okul öncesi eğitime devam etmeme ve okul öncesi eğitime 1 yıl devam etme, okul 

öncesi eğitime 2 yıl ve daha fazla devam etme, okul öncesi eğitime devam ettiği 

kurum (anaokulu, anasınıfı), cinsiyet, kardeş sayısı, doğuş sırası,anne-baba eğitim 

düzeyi değişkenleri ele alınmıştır.Ailenin sosyo-ekonomik durumu, anne babanın 

yaşı,çocuğun okula başlamadan bakımını üstlenen kişi vb değişkenler de ele alınarak  

çocukların duyguları tanıma ve ifade etme becerilerine etkisine yönelik farklı 

araştırmalar yapılabilir. 

3.4. Okul öncesi eğitimin etkilerini farklı eğitim basamaklarında ya da yaşlardaki 

etkisini inceleyen takip araştırmaları yapılabilir. 

3.5. Bu araştırma Konya İli Karatay, Meram ve Selçuklu İlçelerinde bulunan 

ilköğretim okullarının 1. sınıflarına devam eden öğrecilere ulaşılarak yapılmıştır. 

Benzer araştırmalar farklı evren ve örneklem gruplarında ve farklı ölçekler 

kullanılarak yapılabilir ve sonuçları test edilebilir. 
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