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ÖZET 

 Bu araştırma okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 

çocukların annelerinin çocuk yetiştirme tutumları, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin 

öğrencileriyle olan ilişkileri ve sınıf yönetimi becerileri ile araştırmada ele alınan 

demografik değişkenlerin çocukların okula uyumları üzerindeki yordayıcı etkisini 

ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.  

Araştırma genel tarama modelinde olup, araştırmada genel tarama modellerinden 

ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 900 çocuk, bu çocukların anneleri ve bu 

çocukların devam ettikleri kurumlarda görev yapan 250 okul öncesi eğitim öğretmeni 

oluşturmuştur. Araştırma kapsamında; araştırmanın çalışma grubunu meydana getiren 

öğretmen, anne ve çocukların demografik özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla; 

“Kişisel Bilgi Formu ve Aile Genel Bilgi Formu”, 5-6 yaş grubu çocukların okula uyum 

becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi-Kontrol 

Listesi”, annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının belirlenmesi amacıyla “Çocuk 
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Yetiştirme Anketi”, okul öncesi eğitim öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin 

becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla “Okul Öncesi Öğretmenler İçin Sınıf Yönetimi 

Ölçeği”, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin öğrencileriyle olan ilişkilerinin 

değerlendirilmesi amacıyla ise “Öğretmen-Öğrenci İlişki Ölçeği”  kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamında bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin 

belirlenebilmesi amacıyla “Pearson Korelâsyon Katsayısı”, korelasyon katsayıları 

anlamlı bulunan değişkenlerin “Sınıfa Uyum Öğretmen Kontrol Listesinin” alt boyutları 

üzerindeki yordayıcılarını belirleyebilmek amacıyla ise, “Aşamalı Çoklu Regresyon 

Analizinden” yararlanılmıştır.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda; Öğretmen- Öğrenci 

İlişki Ölçeğinin “çatışma ve yakınlık” alt boyutlarının, Çocuk Yetiştirme Anketinin 

“cezalandırma” alt boyutunun, doğum sırası ve çocuk yaş değişkenlerinin Sınıfa Uyum 

Öğretmen Kontrol Listesinin “konsantrasyon problemi” alt boyutunu anlamlı olarak 

yordadıkları saptanmıştır. Konsantrasyon problemi alt boyutunda açıklanan varyansa 

sırasıyla; öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma durumlarının (% 37.5), 

öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumunun (% 3.8), çocuk yaş (% 0.4), çocuk 

yetiştirme tutumları bakımından çocuğa verilen cezalandırmalar (% 0.3) ve doğum 

sırası (% 0.2) değişkenlerinin katkı sağladığı tespit edilmiştir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda Öğretmen-Öğrenci 

İlişki Ölçeğinin “çatışma ve yakınlık” alt boyutlarının, Çocuk Yetiştirme Anketinin 

“cezalandırma” alt boyutunun ve doğum sırası değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen 

Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış”  alt boyutunu anlamlı olarak yordadıkları 

saptanmıştır. Olumlu sosyal davranışlar alt boyutunda açıklanan varyansa sırasıyla; 

öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan yakınlık durumlarının (% 36.7), öğretmen 

öğrenci ilişkilerindeki çatışma durumunun (% 4.4), doğum sırası (% 2) ve çocuk 

yetiştirme tutumları bakımından çocuğa yönelik verilen cezalandırma (% 0.5) 

değişkenlerinin katkı sağladığı tespit edilmiştir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda Çocuk Yetiştirme 

Anketinin “cezalandırma ve sıcaklık” alt boyutlarının, Öğretmen Öğrenci İlişki 

Ölçeğinin “çatışma ve yakınlık” alt boyutlarının ve araştırmada ele alınan çocuğun 

doğum sırası, çocuğun cinsiyeti, baba yaş değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen 



 

 

VII 

 

Gözlemi Kontrol Listesi “yıkıcı/istenmeyen davranış” alt boyutunun anlamlı 

yordayıcıları olduğu saptanmıştır. Yıkıcı/istenmeyen davranışlar alt boyutunda 

açıklanan varyansa sırasıyla; öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma durumu      

(% 45.5), çocuk yetiştirme tutumları bakımından çocuğa yönelik verilen cezalandırma 

(% 5.4), çocuk yetiştirme tutumlarındaki sıcaklık (% 1.5), cinsiyet (% 1.3), doğum sırası 

(% 0.8), baba yaş (% 0.8) ve öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık (% 0.3) durumu 

değişkenlerinin katkı sağladığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Okula Uyum, Öğretmen-Öğrenci İlişkisi, Okul Öncesi 

Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri, Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumu 
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T.C. 
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SUMMARY 

This study was undertaken to reveal the predictive power of the demographic 

variables studied in the current research for the children's school achievement, the child 

rearing attitudes of the mothers of 5-6-year-old pre-schoolers, the relationship of the 

preschool teachers with their students and their classroom management skills.  

One of the general survey models, the relational survey model was used in the 

current study. Sample of study consisted of 900 pre-schoolers aged 5 to 6 years, their 

mothers and 250 preschool teachers. The following instruments were utilized to collect 

study data; "Personal Information Form and Family General Information Form for the 

demographics of the teachers, mothers and children; "Classroom Adjustment Teacher 

Observation-Control List" for the assessment of 5-6 year-old children's adjustment 

skills; "Child Rearing Questionnaire" for mothers’ attitudes towards childrearing; 

"Classroom Management Scale for Preschool Teachers" for the evaluation of preschool 

teachers’ classroom management skills and "Teacher-Student Relationship Scale" for 
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the evaluation of the relationships of preschool teachers with their students. "Pearson 

Correlation Coefficient" was used to determine the relationship between dependent and 

independent variables, and "Stepwise Multiple Regression Analysis" was performed to 

explore the predictive power of the variables with significant correlation coefficients in 

the subscales of "Classroom Adjustment Teacher Control List". 

Findings showed that the "conflict and closeness" dimensions of the Teacher-

Student Relationship Scale, the "punishment" dimension of the Child-Rearing 

Questionnaire, the birth order and the child’s age significantly predicted the 

"concentration problem" dimension of the Classroom Adjustment Teacher Control List. 

It was also found that the conflicts in teacher-student relationships (37.5 %), the 

closeness in teacher-student relationships (3.8 %) child’s age, (0.4 %) the punishments 

inflicted on the child with regard to child rearing attitudes (0.3 %) and the birth order 

(0.2 %) contributed to the variance explained in the concentration problem.   

Findings demonstrated that the "conflict and closeness" dimensions of the 

Teacher-Student Relationship Scale, the "punishment" dimension of the Child-Rearing 

Questionnaire, and the birth order significantly predicted the "positive social behaviour" 

dimension of the Classroom Adjustment Teacher Control List. Also, it was seen that the 

closeness in teacher-student relationships (36.7 %), the conflicts in teacher-student 

relationships (4.4 %) the birth order (2 %) and the punishments inflicted on the child in 

regard to child rearing attitudes (0.5 %) contributed to the variance explained in the 

positive social behaviour.     

"Punishment and warmth" dimensions of the Child-Rearing Questionnaire, 

"conflict and closeness" dimensions of the Teacher-Student Relationship Scale and the 

child's gender, the order of birth and the father’s age were found to be significant 

predictors of the “destructive/undesirable behaviour” dimension of the Classroom 

Adjustment Teacher Observation Control List. The conflicts in teacher-student 

relationships (45.5 %), the punishments inflicted on the child in regard to child rearing 

attitudes (5.4 %), warmth in child rearing attitudes (1.5 %), gender (1.3 %), birth order 

(0.8 %), father’s age (0.8 %) and the closeness in teacher-student relationships  (0.3 %) 



 

 

X 

 

contributed, respectively, to the variance explained in the dimension of 

destructive/undesirable behaviours. 

Keywords: School Adjustment, Teacher-Student Relationship, Classroom 

Management Skills of Preschool Teachers, Child Rearing Attitudes of Mothers 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1.1.Araştırmanın Problemi 

Eğitim, yaşantımızda önemli yer yutan bir kavram olmakla birlikte; bireylerin 

davranışlarında meydana gelen, kalıcı davranış değişiklikleri şeklinde 

tanımlanabilmektedir. Eğitime yönelik pek çok tanım bulunmakla birlikte, yapılan 

tanımlarda, eğitimin amaçlı-hedefli bir etkinlik olduğu,  bir süreç olduğu, davranış 

değişikliğinin yaşantılar sonucunda ortaya çıktığı ve bu degişikliklerin istendik ve 

kalıcı olduğu gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. Eğitimin amacı, çocukların öz 

güven kazanmalarını, çevrelerine sevecen, saygın olmalarını, başarılı ve verimli 

kişilik yapılarının oluşmasını sağlamaktır. Eğitim; ailede başlamakta, çocuğun okula 

başlamasıyla bu sırayı okul ve okul dışında yapılan çalışmalar izlemektedir. Çocuğun 

sosyalleşme aşamasında toplumsal bir kurum olan okulun, çocuğun günlük hayatında 

kullanabileceği sayısal sembolleri öğretme, çocuğa arkadaş çevresiyle birlikte 

çalışma ve oynama becerisi kazandırma gibi işlevleri bulunmaktadır. Okulun amacı, 

çocukların yeni eğitim ortamına geçişini kolaylaştıran, onların gelişim özelliklerini 

dikkate alarak zengin uyarıcı  çevre sunan ve çocukların ihtiyaçlarına cevap veren bir 

ortam hazırlamaktır (MEB, 2016; Erden, 2005; Başar, 2004; Ertürk, 2013; Yavuzer, 

2015). Bu açıdan ele alındığında okul öncesi eğitim kurumları; 0- 6 yaş çocukların 

tüm gelişim alanlarını destekleyen, çocukların bireysel farklılıklarına ve gelişim 

özelliklerini ön planda tutan, yeteneklerinin ortaya çıkmasında ve geliştirilmesinde 

katkı sağlayan, ilkokula hazırbulunuşluklarını destekleyen, yaşadığı toplumdaki 

değerleri, kültürleri tanımasına olanak tanıyan, zengin uyarıcı çevre olanakları sunan, 

sistemli ve planlı kurumlardır (Kuru Turaşlı, 2012; Polat Unutkan, 2007). 

Okula başlama, çocuk için yeni bir dünyanın başlangıcı olarak görülmektedir. 

Çünkü bu durum, çocukların yaşamlarındaki en büyük değişikliklerden birini 

oluşturmaktadır. Çocuk, aile ortamından ayrılıp yeni bir çevre olan okul ortamına 

girmekte, okula başladığında okul ve öğretmen kavramlarıyla tanışmaktadır. Bu 

süreçte çocuktan, anne ve babasından ayrılıp tanımadığı kişilerle birlikte olması 

beklenmektedir. Birçok çocukla aynı ortamda bulunmasının yanı sıra; yeni kurallar 

ve başarılması gereken öğrenim görevleri çocuğun hayatına girmekte ve çocuk için 
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uyumla hareket etme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan ele alındığında okula 

başlama, hem ebeveynler hem de çocuk için uyum sağlama sürecini temsil 

etmektedir (Erdoğan ve Şimsek, 2014; Balkaya ve Tuğrul, 1998; Yavuzer, 2015; 

Özgenel, 1992). Bu bağlamda bazı çocuklar okula uyuma ve kendinden beklenenlere 

hazır iken, bazı çocuklar ise, okula gitmeye daha hazır değillerdir. Bu süreçte 

çocuktan; annesinden ve evden çocuğun kolay ayrılabilmesi, annesinden ayrıldığı 

zaman olumsuz tepki vermemesi, kendi sorumluluğunu taşıma becerisine sahip 

olması, kendi kendine giyinebilmesi, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurması, sebat 

göstermesi, kendini iyi ifade etmesi, sırasını beklemesi, başladığı işi bitirmesi ve 

akademik beceriler kazanması beklenmektedir. Ayrıca bu süreçte çocuktan akademik 

becerileri kazanmasının yanında farklı bir ortamdaki kurallara uyması da 

beklenmektedir (Polat Unutkan, 2007). 

Uyum; bireyin sahip olduğu özelliklerinin, kendi benliği ve içinde yaşadığı 

çevre ile dengeli bir ilişki kurabilmesi ve bu ilişkinin yaşam boyu devam 

ettirebilmesidir (Yeşilyaprak, 1989). Başka bir tanımda ise uyum; bütün varlıkların 

hayatlarına devam edebilmeleri için, yaşamın zorluklarının üstesinden gelmeleri ve 

olumlu bir işbirliği kurmaları için gerekli işlemler dizisi olarak tanımlanmıştır 

(Aydoğmuş, 1992). Okula uyum ise, çocukların yeni ve farklı bir eğitimsel ekolojiye 

geçiş süreçlerini hem tanımlayan hem de bu geçişin hedeflenen sonucu olarak 

kullanılan bir kavramdır (MEB, 2015). Diğer bir anlatımla okula uyum; çocukların 

yeni ortamdan sosyal-akademik yönden faydalanmaları ve çocuğun okula, 

öğretmenlerine ve arkadaşlarına karşı olumlu tutum sergileme sürecidir (Kaya, 

2014). Bu açıdan ele alındığında çocukların bazılarının okula alışma ve uyum 

sağlamaları zor ve uzun bir süreç almaktadır. Bu uyumun zor ve uzun olması 

çocuktan çocuğa değişiklik göstermekte, bu süreçte bazen çocukların uyum 

sağlamaları çok gecikmekte, bazen de çocuklar geçici olarak uyum sağlamış gibi 

görünse de iç dünyalarında o kadar da rahat olmadıkları gözlenmektedir (Öztürk, 

2008). Bu süreçte çocuğun bir rahatsızlığının olması veya tatil sebebiyle okuldan ayrı 

kalması, aile ortamında sıkıntı ve rahatsızlık oluşturacak olayların olması (aileden 

birinin hayatını kaybetmesi, hastalık, ekonomik sıkıntının yaşanması gibi), 

çocukların okuldaki arkadaşlarıyla ilişkilerinin iyi olmaması, okul ortamından 
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ayrılması ve değişikliği, öğretmenin okuldan ayrılması ve değişikliği, göçle birlikte 

çevre değişikliği, yeni bir kardeşinin olması, okulda sıkıntı ve rahatsızlık ortaya 

çıkaracak durumların oluşması (dayak, onur kırıcı sözlere veya davranışlara maruz 

kalma gibi), çocuğun arkadaş ilişkilerindeki problemler, arkadaşlık ilişkilerinin 

olmaması, arkadaşları tarafından dışlanması gibi faktörler çocuğun okula uyumunu 

etkilemektedir (Öztürk, 2008). Özgenel (1992)’e göre, çocuğun anneye bağımlı 

olması ve anneden ayrılamaması, çocukta özgüven eksikliğinin olması, çocuğun okul 

kavramını yeterince öğrenememiş ya da yanlış öğrenmiş olması, çocuğun okulu 

algılayışında problemin olması ve okulu ceza olarak görmesi, ebeveynler ve 

öğretmen arasındaki tutum, kültürel ve bakış farklılıkları, aile içerisindeki problemler 

ve sıkıntılar,  ailede yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi, bir yakının ölümü, hastalığı 

vb. sıkıntıların olması gibi faktörler çocuğun okula uyumunu etkilemektedir. 

Alanyazında çocuğun okula uyum süreci ile ilgili çalışmalar incelendiğinde,  

çocuğun okula uyumunda çocuğa, aileye ve öğretmenlere ilişkin faktörler dikkat 

çekmektedir. Kiuru ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan araştırmada, 

öğretmeniyle iyi ilişkiler kuran çocukların uyum problemi yaşamadıkları, bunun 

yanında anne desteğinin ve anne-çocuk ilişkisindeki sıcaklığın çocukların okula 

uyumlarını kolaylaştıran önemli bir faktör olduğuna vurgu yaparken, Ratella ve 

arkadaşları (2017) tarafından yapılan araştırmada ebeveyn desteği, ebeveyn katılımı 

ve aile yapısının çocukların akademik ve duygusal uyumundaki rolünün önemi 

vurgulanmıştır. Ateş (2016) tarafından yapılan araştırmada ise, çocukların okula 

uyumlarına etki eden en büyük faktörün öğretmen -öğrenci arasındaki sağlıklı ilişki 

olduğu; Griggs ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan araştırmada ise, olumlu 

öğretmen-öğrenci etkileşim durumu ile çocukların okula sosyal uyumları arasında 

pozitif anlamlı ilişki saptanmıştır. 

Aile faktörü, çocuğun ilk sosyal deneyimlerinin kazandığı ortam olmakla 

birlikte, bu ortamda çocuğa yönelik sergilenen davranış ve tavırlar çocukların 

hayatlarında önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca bu dönemde çocuk, sosyal bir birey 

olmayı öğrenmekte, bu nedenle kendisine yol gösterecek bir modele ihtiyaç 

duymakta, bunu da ailesi ve yakın çevresindeki kişilerden seçmektedir. Ayrıca aile, 

çocukların yeni bir ortama geçişlerinde; çocuklarının kaygılarını azaltan, kaygılarına 
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yönelik çözümler geliştiren, çocuklarından desteğini esirgemeyen bir kurum 

olduğundan, çocuğun okula uyumunda önemli bir yer tutmaktadır. Çocuğun çevresi 

ile uyum süreci ilk olarak aile aracılığı ile gerçekleştiğinden, çocuğun yaşadığı 

çevrenin kültür ve yaşam biçimlerine ailenin tutum ve davranışları ile çocuklarını 

yetiştirme biçimleri bu süreçte etkili olmaktadır (MEB, 2015; Yavuzer, 2015b; 

Dursun, 2010). Çocuk yetiştirme konusunda her anne ve baba belli bir anlayışa sahip 

olmakla birlikte, ebeveynlerin bile aynı çocuk üzerinde tutumları kendi içinde 

farklılıklar gösterebilmektedir. Bu durum farklı kişilik özelliklerinde çocukların 

yetişmesine neden olabilmektedir (Yavuzer, 2015b). Başka bir ifade ile çocuk okula 

başladığında ailesinden öğrendiği alışkanlıkları okula aktarmakta, öğrendikleri 

alışkanlıkları okuldaki arkadaşlarıyla, öğretmeniyle ve okul çevresiyle ilişkilerinde 

sergilemektedir. Bu açıdan annenin çocuğunu yetiştirme tutumu, çocuğun yeni 

ortamlara uyum sağlamasıyla yakından ilişkilidir (Dinç, 2012). 

Bunun yanında çocuğun ev yaşamı, ailesiyle olan ilişkisi de çocuğun okula 

uyumunda önemli rol oynamaktadır. Özellikle çocuklarıyla sevgi temelli ilişki kuran, 

çocukların keşfetmelerine olanak tanıyan, çocukların kendi problemlerini 

kendilerinin çözmelerine izin veren bir yapıya sahip aile ortamında çocuk kendini 

yeterli bir birey olarak algılamakta, kendine olan güveni artmakta ve girdiği ortama 

kolayca uyum sağlayabilmektedirler. Bu açıdan ailenin çocuğunu yetiştirme tutumu 

ve öğrettikleri çocukların ileriki hayatlarını önemli derecede etkilemektedir (Güler, 

2014). 

Okul öncesi dönemde çocuğun okula uyumu etkileyen diğer bir faktör ise; 

okul öncesi eğitim öğretmenidir. Özellikle öğretmenin göstermiş olduğu  sevgi 

ortamı çocuğun farklı bireylere ve ortamlara uyumunu kolaylaştırmakta, böylece 

çocuklar kendilerini güvende hissettikleri ortama daha kolay uyum 

sağlayabilmektedirler (MEB, 2013; Yavuzer, 2015b). Çünkü çocuğun ailesinden 

sonra yaşamında önemli rol oynayan ilk kişi okul öncesi öğretmeni olup, öğretmenin 

çocuklarla olan ilişkisi, mesleki yeterlikleri, sınıf yönetimi çocuğun gelişimini ve 

okula uyumunu olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebilmektedir (Polat, 2010). 

Öğretmenin, sınıfta bu uyum sürecinin sağlıklı olması için aile ile işbirliği içerisinde 

olması, okulun ilk günlerinde çocukların vereceği farklı tepkilere karşı hazırlıklı 
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olması, öğretmenin, çocukların birbirini tanımasına olanak vermesi ve 

kaynaşmalarını sağlayan etkinliklere yer vermesi çocukların okula uyum sağlamasını 

kolaylaştırıcı unsurlar arasında yer almaktadır (İnal, 2012). 

Okula uyumla ilgili olarak alanyazında yapılan araştırmalar incelendiğinde bu 

araştırmaların genel olarak 5-6 yaş grubu çocuklara yönelik olduğu dikkati çekerken 

(Kanat, 2005; Yeşil, 2008; Polat Uluocak, 2009; Selimhocaoğlu, 2009; Topcu, 2012; 

Erten, 2012; Ünüvar ve arkadaşları, 2012; Kurtoğlu, 2013; Ensar ve Keskin, 2014; 

Seçer ve arkadaşları, 2014; Yoleri ve Tanış, 2014)  bu araştırmalar kapsamında aile 

(Balkaya,1998; Akçinar, 2012; Yalçın, 2016), öğretmenler (Gedik, 2015; Günaydın 

Balta, 2015; Ateş, 2016) ve bu süreçte çocuk, aile, öğretmenlere ilişkin niteliklerin 

birlikte ele alındığı; bu niteliklerin her birinin çocukların okula uyumlarındaki 

yordayıcı etkilerinin incelendiği araştırmaların az sayıda olduğu belirlenmiştir. Bu 

nedenle bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 

çocukların okula uyum becerileri; annelerin çocuk yetiştirme tutumları, 

öğretmenlerin çocuklarla olan ilişkisi ve sınıf yönetimi becerileri ile demografik 

değişkenler açısından farklılaşmakta mıdır? sorusuna cevap aranmıştır. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 

yaş grubu çocukların annelerinin çocuk yetiştirme tutumları, öğretmenlerinin 

öğrencileriyle olan ilişkisi ve sınıf yönetimi becerileri ile demografik değişkenlerin 

çocukların okula uyumları üzerindeki yordayıcı etkisini ortaya koymaktır. Bu genel 

amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır. 

1.2.1. Araştırmanının Alt Amaçları 

1. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

annelerinin çocuk yetiştirme tutumları, öğretmenlerinin öğrencileriyle olan 

ilişkisi ve sınıf yönetimi becerileri ile demografik değişkenler “Konsantrasyon 

Problemi” puanlarını açıklamakta mıdır? 

2. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

annelerinin çocuk yetiştirme tutumları, öğretmenlerinin öğrencileriyle olan 
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ilişkisi ve sınıf yönetimi becerileri ile demografik değişkenler “Olumlu Sosyal 

Davranış” puanlarını açıklamakta mıdır? 

3.  Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

annelerinin çocuk yetiştirme tutumları, öğretmenlerinin öğrencileriyle olan 

ilişkisi ve sınıf yönetimi becerileri ile demografik değişkenler “Yıkıcı/ 

İstenmeyen  Davranış” puanlarını açıklamakta mıdır? 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Çocuğun okula başlamasıyla birlikte yeni bir topluma uyum sağlaması söz 

konusudur. Bu çocuk için önemli bir süreçtir. Çocuk için okul öncesi eğitime geçişte 

yeni bir yaşam başlamaktadır. Bu geçiş bir çok değişikliği beraberinde getirmektedir. 

Bazı çocuklar bu geçişte sıkıntı yaşamamakta hemen okul öncesi kurumuna gitmek 

için sabırsızlanmakta fakat bazı çocuklar için ise bu süreç stresli ve sıkıntılı 

geçmektedir (Kasten, 2017). Okul öncesi eğitim kurumunda ilk defa bulunacak 

çocuğun ailesinden ayrı kalması ve ilk defa yabancı bir ortamda bulunmasından 

dolayı yabancılık çekmesi, çekingen davranışlar sergilemesi normaldir. Bu yüzden 

okulöncesi eğitim kurumlarındaki ilk günler çocuk açısından çok önemlidir. 

Çocuğun okul öncesi eğitim kurumlarına başladığı ilk günler stresli ve sıkıntılı 

geçerse, bu uyumsuzluğun uzun sürmesi çocukta ciddi ruhsal ve sosyal açıdan derin 

izler bırakabilir. Bu nedenle yeni toplumsal yaşama geçişin ilk günlerinde öğretmene 

ve ailelere büyük sorumluluklar düşmektedir (Yılmaz, 1999). 

Bu açıdan ele alındığında aile, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasında ve 

yetiştirilmesinde birinci derecede sorumlu olan, çocuklara ilk bilgi ve becerileri 

kazandıran kişilerdir. Ailelerin çocuk yetiştirme tutumları, çocuğun yaşamı boyunca 

sergileyeceği davranışlarında olumlu ve olumsuz izler bırakmaktadır. Ailelerin 

çocuklarıyla olan ilişkileri, çocuğun diğer kişilerle kuracağı ilişkiyi 

şekillendirmektedir. Çocuklar, ailelerini rol model alarak kendi davranış kalıplarını 

oluşturmaktadırlar. Bu açıdan ailelerin çocuk yetiştirme tutumları oldukça önem 

kazanmaktadır (Bilgin, 2013a). 

Ebeveynin çocuğunu yetiştirme tutumları çocukların kişilik yapısını 

şekillendirmektedir. Olumlu çocuk yetiştirme tutumlarını benimsemiş ebeveynlerin 
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çocukları sosyal yönden daha gelişmiş, özgüvenleri yüksek ve başkalarına karşı 

saygılı ve hoşgörülü davranışlar sergilemektedirler. Bunun yanında olumsuz çocuk 

yetiştirme tutumunu benimsemiş ebeveynlerin çocuklarında ise; bağımlı, sosyal 

kurallara uymama, akranlarıyla geçinmeme gibi uyum problemleri tespit edilmiştir 

(Yükselen, 2013). Ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları, çocuğun ileriki 

yaşantısındaki hem ruh sağlığını hem de diğer insanlarla iletişim ve etkileşim şeklini 

etkilemektedir (Bilgin, 2013a). Ayrıca ailenin, çocuğun uyum için gerekli olan 

davranışla ilgili sözlü ve toplumsal alışkanlıkları kazanmasında, yaşam ortamına 

uyum sağlarken karşılaştığı problemleri çözmesinde, grup içinde dengeli bir birey 

olmasında, akademik hayatında önemli etkileri de bulunmaktadır (Yavuzer, 2015b). 

Çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna başlamasıyla öğretmen faktörü de 

yaşantısına eklenmektedir. Çocuk artık zamanının büyük bir bölümünü ailesinden 

çok öğretmeniyle geçirmektedir. Çocukların anne ve babasından sonra özdeşleştiği 

ilk kişi, okul öncesi eğitim öğretmenidir. Okulun çocuk tarafından sevilmesinde ya 

da okuldan nefret edip okul fobisi oluşmasında; öğretmenin kişiliğinin rolü büyüktür 

(Kırkıncıoğlu, 2003). Öğretmenin çocuklarla olan ilişkisi (çocuklarla sıcak ve sevgi 

dolu bir ilişki paylaşması, çocuklarla etkili ve güvenli ilişki kurması, öğretmenin 

çocuğa rol model olması) çocuğun sınıf içi etkinliklere katılımını artırmasında ve 

olumlu sınıf ikliminin oluşmasında önemli etkilerinin olduğunu ortaya koymaktadır 

(Bilgin, 2013a).      

Bu araştırmadan elde edilen bulguların, okul öncesi eğitim kurumlarına 

devam eden 5-6 yaş grubu çocukların okula uyumları üzerinde; annelerinin çocuk 

yetiştirme tutumları, öğretmenlerinin öğrencileriyle olan ilişkisi ve sınıf yönetimi 

becerileri ile demografik değişkenlerin çocukların okula uyumları üzerindeki 

yordayıcı etkisinin anlaşılmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu konu ile 

ilgili daha önce yapılmış olan çalışma sonuçlarının karşılaştırılması, çocukların okula 

uyumunda çocuğa, ebeveyne ve öğretmene yönelik değişkenlerin önemini ortaya 

koyması bakımından önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu araştırma ailelerin 

çocukları yetiştirme tutumlarının, öğretmenlerin çocuklarıyla olan yakın ilişkilerinin 

ve öğretmenin sahip olması gereken sınıf yönetimi becerilerinin çocuğun hayatını 

nasıl etkilediği bilincini oluşturma açısından önemlidir. 
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1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın sınırlılıkları aşağıda sıralanmıştır.  

1. Araştırma Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bağımsız anaokulları, 

ilkokul ve ortaokulların bünyesindeki anasınıflarına devam eden 5-6 yaş grubu 

çocuklar, öğretmenler ve anneler ile sınırlıdır.  

2. Çocukların okula uyum düzeylerini belirlemek amacıyla araştırmada kullanılan 

“Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi-Kontrol Listesi” ile sınırlıdır. 

3. Ailenin çocuk yetiştirme tutumlarının belirlenebilmesi amacıyla araştırmada 

kullanılan “Çocuk Yetiştirme Anketinin” “Cezalandırma” ve “Sıcaklık” alt 

boyutları ile sınırlıdır.  

4. Okul öncesi eğitim öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin becerilerinin 

değerlendirilmesi amacıyla kullanılan “Okul Öncesi Öğretmenler İçin Sınıf 

Yönetimi Ölçeği” ile sınırlıdır. 

5.   Öğretmen–çocuk ilişkilerinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan 

“Öğretmen–Öğrenci İlişki Ölçeğinin” “Yakınlık” ve “Çatışma” alt boyutları ile 

sınırlıdır. 

1.5. Tanımlar 

Uyum: Bireyin taşıdığı özelliklerinin kendi benliği ve yaşadığı çevre arasında 

dengeli bir bağ kurabilmesi ve devam ettirebilmesidir (Çağlar, 1981). 

Okula Uyum: Çocuk, aile ve okulun beraber çalıştığı süreklilik gösteren ve 

farklı kademelerde ortaya çıkan bir süreçtir (MEB, 2016). 

Okul Öncesi Eğitimi: Doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar devam eden, 

bu dönem içerisindeki çocukların bireysel ve gelişimsel özelliklerini dikkate alarak 

uygun zengin uyarıcı çevre imkanlarını sağlayan, çocukların tüm gelişimlerini 

toplumun kültürel değerlerini ve özelliklerini dikkate alarak en iyi şekilde yön veren 

eğitim sistemidir (Poyraz, 2011b). 

Öğretmen: Eğitim ve öğretimle ilgili yönetim görevlerini üzerine alan ve 

donanımları olan bir statü olarak tanımlanmaktadır (Can, 1987). 
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Okul öncesi öğretmeni: Annesinden ilk defa gün boyu ayrılmak zorunda 

kalan çocuğun karşısına çıkan ilk kişi, öğreten, dostluk kuran, bütün çocukların 

ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşan, seven ve eğiten bir insan olarak 

tanımlanmaktadır (Oktay, 2002). 

Meslek: Toplumumuzdaki sosyal, ekonomik ve teknolojik yapının getirdiği 

iş bölümü sonucu ortaya çıkan, bireyin ilgi ve yeteneğiyle toplumsal etkinliklere 

katılma ihtiyacı ve toplumun bireyden sosyal ve ekonomik yaşamda sorumluluk 

yüklenmesi talebi sonucu ortaya çıkmış olan bir kavramdır (Alkan ve Hacıoğlu, 

1997) 

Sınıf Yönetimi: Öğretmenin eğitim sürecinde amaca ulaşabilmek için 

kullandığı öğrenme etkinliklerinin tamamını kapsamasıdır (Vural, 2004). 

Aile: En küçük toplumsal grup olan ve içinde bulunduğu toplumun tüm 

özelliklerini taşıyan birimdir (Kırkıncıoğlu, 2003). 

Tutum: Kişilerin bir durum, olay ya da olgu karşısında sergiledikleri 

davranış biçimi ve tepki eğilimi olarak tanımlanmaktadır (İnceoğlu, 2010). 

İletişim: İnsanların birbirlerini anlam aktarma yoluyla anlamalarına sağlayan 

bir süreçtir. İletişim, iki kişi arasında mesaj aktarımının gerçekleşmesi olarak da 

tanımlanır (Önder, 2005). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ARAŞTIRMANIN KURAMSAL VE KAVRAMSAL TEMELİ 

Bu bölümde araştırmanın kuramsal ve kavramsal temelini oluşturan okul 

öncesi dönemdeki çocukların okula uyumu, okula uyumu etkileyen temel faktörler, 

öğretmen-öğrenci ilişkisi, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin sınıf yönetimi 

becerileri, annelerin çocuk yetiştirme tutumları ayrıntılı biçimde ele alınıp 

incelenmiştir ve söz konusu konularla ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılan 

çalışmalara yer verilmiştir. 

2.1.Okul Öncesi Dönemde Okula Uyum 

2.1.1.Okula Uyum Kavramı  

Çocuğun, aile ortamından ayrılıp farklı bir ortama adım attığı ilk yer okuldur. 

Okul, çocuğun gelişim alanlarını bir üst basamağa taşımayı hedefleyen aynı zamanda 

çocukların sosyalleşmeye yönelik ihtiyaçlarını karşıyan ideal ortam olarak 

tanımlanmaktadır (Bilgin, 2013b). Çocuğun gözünde okul ise; tanımadığı çok sayıda 

çocukla aynı ortamda bulunulan, yapılması gereken kuralları ve başarılması gereken 

öğrenim görevleri olan bir sosyal bir çevre niteliğindedir (Yavuzer, 2014a). 

Bronfenbrenner ve Morris (2006)’e göre okul, yakın aileden sonra çocukların en 

önemli gelişim sistemlerinden biri olarak tanımlanmaktadır (Akt. Wu ve arkadaşları, 

2015). Okula başlama, çocuğun hayatındaki kritik noktalardan biri olmakla birlikte 

bu süreç, çocuk tarafından farklı bir başlangıç olarak algılanmaktadır. Farklı 

yaşantıları içeren bu süreçte, çocuğun belli bir olgunluğa erişmesi beklenmektedir. 

Okulun ilk günlerinde bazı çocuklar korkmuş ve kaygılı olabiliyorken, bazı çocuklar 

mutlu ve heyecanlı olabilmektedir. Okula başlama süreci; yeni yaşamsal becerileri ve 

bu sürecin gerektirdiği uyumu da içine almaktadır. Bu süreçte çocuklardan yeni bir 

ortama uyum sağlaması, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle kaliteli ilişkiler kurması 

beklenmektedir (İnal, 2012; Özen Altınkaymak ve Akman, 2013; Polat Unutkan, 

2007; Özgenel, 1992). 

Bu süreçte okula uyum kavramı önem kazanmakta olup bu kavram çok farklı 

şekillerde tanımlanmaktadır.  
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Çağlar (1981) uyum kavramını sosyal, biyolojk ve genel uyum olarak üç 

açıdan ele alıp incelemiştir. Ona göre sosyal açıdan uyum; bireyin içinde yaşadığı 

çevresindeki değişiklikleri fark etmesi, içinde yaşadığı kişilerle bağ kurması onların 

isteklerine, toplumun sosyal değer yargılarına ve ortamdaki yeniliklere uygun 

davranışlar sergilemesidir. Biyolojik açıdan ise, bireyin kendinde var olan biyolojik 

değişiklikleri fark etmesi ve bu değişikliklere uygun davranışlar ve tutumlar 

sergilemesidir. Genel olarak uyum ise, bireyin çevreden gelen uyaranlara karşı uygun 

tepkilerde bulunması, yeni durumlara uyum sağlaması, çevresindeki uyaranlara 

istenilen davranışları sergilemesi ve çevrenin isteklerine uygun tutum ve davranışlar 

sergilemesi şeklinde tanımlanmaktadır. 

Uyum, insanların bireysel özelliklerinin kendi benliği  ile içinde yaşadığı 

ortam arasında uyumlu bir ilişkinin inşa edilmesi ve bu ilişkinin yaşam boyu devam 

etmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Yavuzer, 2015b). Okula uyum  ise; çocukların 

yeni ve farklı bir eğitimsel çevreye geçiş süreçlerini hem tanımlayan hem de bu 

geçişin amaçlanan sonucu olarak ifade edilen  bir kavramdır (MEB, 2015). Ladd’a 

(1996) göre okula uyum, sınıfın entelektüel, sosyal-duygusal ve davranışsal 

taleplerine uyum sağlamada, bu alanlardaki belirli yetkinliklerin gelişiminde ortaya 

çıkan çok yönlü bir süreç olarak tanımlanmıştır (Akt. Perry ve Weinstein, 1998). 

Ladd ve arkadaşları (1999)’na göre okula uyum ise, sınıf ortamında öğrenme 

ortamıyla ilgili çocukların davranışlarını, okul ortamıyla ilgili olumlu tutumlarını, 

sınıf içi etkinliklerde hem başkalarıyla işbirliği içinde olma, hem de akranlarıyla ve 

öğretmenleriyle başarılı etkileşimler kurma becerilerini içinde barındıran bir kavram 

olarak tanımlanmıştır.  

2.1.2.Okul Öncesi Dönemde Okula Uyumun Önemi   

Çocukların okula uyum sürecinde tanıştıkları ilk yer, okul öncesi eğitim 

kurumlarıdır (Gedik, 2015). Einon (2000) okula başlamada çocukların sahip olması 

gereken niteliklere vurgu yapmış ve bunları, sevdikleri kişilerden uzun bir süre ayrı 

kalabilme, kalabalığa girmekte sıkıntı yaşamama, kendini sözel olarak ifade 

edebilme ve düşüncelerini kolaylıkla dile getirebilme, temel becerilere sahip olma ve 

eleştiriye açık olma şeklinde sıralamıştır. Benzer şekilde Gökçen (2004)’de çocuğun 
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dikkat becerisinin gelişmiş olmasının, konsantrasyon sürecinin uzamış olmasının, 

dinleme becerisini kazanmış olmasının, Türkçeyi doğru ve güzel konuşabilme 

becerisinin, öğrenmeye açık ve hevesli olmasının, el- göz koordinasyonun gelişmiş 

olmasının, başladığı bir işi bitirebilme, öz bakım, kavramları anlayabilme ve  

kendine olan güven becerilerinin çocukların okula uyumunu kolaylaştırdığına vurgu 

yapmaktadır. Bu açıdan ele alındığında okula uyum sürecinin sağlıklı bir şekilde 

olması son derece önemlidir (Gedik, 2015). Çünkü okul öncesinde okula uyumun 

sağlıklı olması ilköğretim döneminde yaşanabilecek okula uyum sıkıntılarını ortadan 

kaldırmak anlamına gelmektedir. Entwisle  ve Hayduk (1988)’a göre okula başarılı 

bir şekilde uyum sağlamak, çok çeşitli akademik, sosyal-duygusal ve davranışsal 

yeterliklerin gösterilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Birçok yeterliliğin yanı sıra, 

çocuklardan okuryazarlık ve aritmetik konusunda beceriler geliştirmeleri, öğrenmeye 

yönelik motivasyon geliştirmeleri, akranlarıyla uygun şekilde etkileşimde 

bulunmaları beklenmektedir. Çocukların erken okula geçişi ne kadar iyi ve uyumlu 

olursa gelecekteki akademik, sosyal-duygusal ve davranışsal gelişimleri de o kadar 

iyi olmaktadır. 

Önder ve Gülay (2010) tarafından yapılan araştırmada okul öncesinde okula 

uyum problemi yaşamayan çocukların ileriki yaşantılarında daha sosyal ve başarılı 

olduğu saptanmıştır. Gülay (2011) tarafından yapılan diğer bir araştırmada ise 

çocukların okula uyum düzeyleri arttıkça, olumlu sosyal davranışlarının da arttığı, 

bununla birlikte saldırganlık, aşırı hareketlilik, korkulu-kaygılı olma, akran şiddetine 

maruz kalma, dışlanma düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir. 

Adhiambo ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan araştırmada ise, düşük 

okula uyum becerilerinin; düşük akademik başarıya, davranış problemlerine ve 

okuldan ayrılmaya neden olduğu belirlenmiştir. Gülay Ogelman ve Erten (2013a) 

tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, çocukların olumlu sosyal davranış ve 

sosyal konum düzeyleri arttıkça okula uyum düzeylerinde artış olduğu, korkulu-

kaygılı olma, sosyal olmayan davranış, aşırı hareketlilik ve saldırganlık 

değişkenlerinin düzeyleri arttıkça okula uyum düzeylerinde de azalma olduğu 

belirlenmiştir. 
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Okulun ilk yıllarında, çocuklar yeni bir okul ortamına uyum sağlamaya 

çalışırken, ev ortamındaki duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda yeterlilik gerektiren 

yeni ve çeşitli becerilere ek olarak yeni akademik becerileri de yaşantılarına 

eklemektedir (Rimm Kaufman ve Pianta, 1999).  Daha gelişmiş bilişsel yeteneklere, 

dikkat ve sosyal becerilere sahip olan çocuklar, okuldaki eğitimden daha fazla 

yararlanmakta ve okulda daha ileri becerileri göstermektedirler (Duncan ve 

arkadaşları, 2007). Ancak, bu geçiş sırasında uyum sağlayamayan çocuklarda ise, 

okulu sevmeme durumu artmakta; hatta sonunda okuldan ayrılmaya giden akademik 

zorluklar ve anti-sosyal davranışlar görülebilmektedir (Gutman ve arkadaşları, 2003). 

Okula uyum konusunda yaşanan problemli durumlar, çocukların arkadaşları 

tarafından dışlanmasına, okuldan kaçma isteğinin doğmasına, ileriki yaşantısındaki 

akademik başarısının düşük olmasına neden olmaktadır. Ayrıca okula uyumdaki 

problemli durumlar, çocukta istenmeyen davranışların ortaya çıkmasına da neden 

olabilmektedir (Polat Unutkan, 2007). 

2.1.3. Okul Öncesi Dönemde Okula Uyumu Etkileyen Faktörler 

Okula uyum sürecinde çocuklar; heyecanlanma, kalabalık ortamlara 

girdiklerinde korku, ağlama tepkileri gösterebilmektedir. Çocuklarda okula 

başladıkları ilk günlerde çeşitli düzeylerde uyum sıkıntıları görülebilmektedir. Bu 

sıkıntılar ya ilk gün ya da ilk haftalarda görülmektedir. Okula girer girmez kolayca 

uyum sağlayan çocuklar olduğu gibi, uyum süreci uzun ve sıkıntılı geçen çocuklar da 

olabilmektedir (Durak, 2011; Gedik, 2015). Bloom-Feschbach ve Blatt (1981) 

tarafından yapılan araştırmada çocukların anaokullarına başladıkları ilk günlerde, 

ağlayarak aileden ayrılığı protesto etme, anne-babasının kucağından inmek 

istememe, anne ve babasının anaokulundan gitmelerine izin vermeme ve sımsıkı 

sarılarak bu duruma engel olma, okulda öğlen uykusuna yatmamak için direnme, 

okulda gruba katılmadan sessizce bir kenarda oturma, anne ve babasının ne zaman 

geleceği ile ilgili sürekli sorular sorma gibi tepkiler gösterdikleri saptanmıştır. 

Bu açıdan ele alındığında okul öncesi dönemde okula uyumu etkileyen birçok 

faktör bulunmaktadır. İlk defa ailesinden ayrılan çocukların kafasında “Okul denen 

şey nedir?, Arkadaşlarım nasıl?, Orada bana kim bakacak?, Öğretmenim kim?, Orada 
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sevdiğim oyuncaklar var mı?, Annem babam yanımda duracak mı?, Öğretmenim 

beni azarlayacak mı?” gibi soruların varlığı çocukların okula uyum sürecini 

etkilemektedir (Bulut, 2001). 

Ebeveynin, çocukla beraber her gün sınıfa girmesi, çocuğun ayrılmakta sıkıntı 

yaşadığı ebeveyni tarafından okula getirilmesi, okulda vedalaşma süresinin çok uzun 

veya çok kısa tutulması, çocuğu okula bırakan ebeveynin çocuğu okula bırakmada 

sıkıntı çekmesi, çocuğa öğretmen ve okul kavramının yanlış aktarılması ve çocuğun 

bu kavramlardan korkması, ebeveynin çocuğa; “Okulda sıkıldın mı?, Korktun mu?” 

gibi olumsuz sorular sorması, çocuğun okula uyum ile ilgili kaygılarının ebeveyn 

tarafından sürekli söylenmesi, anne çocuğunun yanında “Sen okuldayken ben de 

gezmeye giderim” demesi, ebeveynlerin çocuğun okula gitmesiyle tutarsız tutumlar 

göstermesi çocuğun okula alışma sürecini zorlaştırmaktadır. Tüm bunların yanında 

okula uyum sürecinde kullanılması sakıncalı cümlelerin kullanılması (“Eğer ağlarsan 

bir daha gelmem”, “Sen artık büyüdün, bebekler ağlar”, “Ağlayacak ne var, bak 

kimse senin gibi ağlamıyor”, “Ağlarsan akşama seni okuldan almam”, “Hiç 

akranların ağlıyor mu?”, “Arkadaşların seni ağlarken görmesin”, “Akıllı çocuklar 

ağlamaz”, “Ağlarsan  okulda seni kimse  sevmez”, “Ağlamazsan sana her şeyi 

alacağım”, “ Okula bu gidişte uyum sağlayamayacaksın”, “Bugün okula gidersen söz 

yarın seni okula getirmeyeceğim”, “Arkadaşlarınla anlaşamadın mı? Seni dışladılar 

mı?”, “Okula gitmek istememendeki sebep öğretmeni sevmemen mi?”, “Acaba 

bugün okula başlamasa mı?”) çocukların okula uyum sürecini zorlaştıran etmenler 

arasındadır (MEB, 2016). 

Öztürk (2008)’e göre; çocuğun bir rahatsızlığın olması veya tatil sebebiyle 

okuldan ayrı kalması; aile ortamında bir sıkıntı ve rahatsızlık oluşturacak olayların 

olması, çocukların okuldaki arkadaşlarıyla ilişkilerinin iyi olmaması, okul 

ortamından ayrılması ve okul değişikliği, öğretmenin okuldan ayrılması veya 

öğretmen değişikliği, göçle birlikte çevre değişikliği, yeni bir kardeşinin olması, 

okulda sıkıntı ve rahatsızlık ortaya çıkaracak durumların oluşması, çocuğun arkadaş 

ilişkilerindeki problemler, arkadaşlık ilişkilerinin olmaması, arkadaşları tarafından 

dışlanması gibi faktörler okula uyumunu etkilemektedir. 
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Özgenel (1992)’e göre ise, çocuğun anneye bağımlı olması ve anneden 

ayrılamaması, çocukta özgüven eksikliğinin olması, çocuğun, okul kavramını 

yeterince öğrenememiş  ya da yanlış öğrenmiş olması, çocuğun okulu algılayışında 

problemin olması ve okulu ceza olarak görmesi, ebeveynler ve öğretmen arasındaki 

tutum, kültürel ve bakış farklılıkları, aile içerisindeki problemler ve sıkıntılar,  ailede 

yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi, bir yakının ölümü, hastalığı vb. sıkıntıların varlığı 

çocuğun okula uyum sürecinde etkili olmaktadır. Ayrıca Herndon ve arkadaşları 

(2013)’e göre okul öncesi dönemdeki çocukların hem duygusal ifade becerileri hem 

de duygu düzenleme becerileri onların okula uyumlarını etkileyen iki önemli 

faktördür.  

Balkaya ve Tuğrul (1998)’a göre ise; ebeveynler arasında çatışma ve bir 

sıkıntının olması, ebeveynler arasında boşanma durumu ve anne ve babadan birinin 

sıklıkla evden ayrı olması ya da ölümü, annenin hamile olması ya da yeni bir 

kardeşin dünyaya gelmesi, ebeveynlerin hasta olması, çocuğun bağımlı olduğu 

objelerin olması ve bu objelerde ayrılma konusunda kaygı duyması, aşırı korunmuş 

çocuklar ya da ailesi tarafından ilgilenilmeyen, hor görülen, dışlanan çocuklar 

olmaları gibi durumlar çocukların okula uyumlarını etkileyen faktörler arasındadır. 

Görüldüğü üzere çocuğa, aileye, okula ve öğretmene ilişkin nitelikler 

çocukların okula uyumları üzerinde etkili olabilmektedir (Durak, 2011). 

2.1.3.1. Çocuğun Okula Uyumunda Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni  

Eğitim ve öğretim yaşamının temel taşlarını okul ve öğretmen 

oluşturmaktadır. Eğitim ve öğretim yaşantısında en büyük sorumluluk aileden sonra 

öğretmene düşmektedir. Öğretmenlik; alanda bilgi, beceri, mesleki formasyon  

gerektiren ve eğitim sektörüyle içi içe olan sosyal, ekonomik, kültürel, bilimsel ve 

teknolojik yeterliliğe sahip bir statü olarak tanımlanmaktadır (Yavuzer, 2015b; 

Dağlıoğlu, 2015). Başka bir ifadeyle öğretmen kavramı; eğitim ve öğretimle ilgili 

yönetim görevlerini üzerine alan ve donanımları olan  bir statüdür (Can, 1987). 

Çocuğun aile ortamından sonra karşılaştığı ilk kişi okul öncesi eğitim 

kurumundaki öğretmenidir. Çocuk için okul öncesi öğretmeni; annesinden ilk defa 

gün boyu ayrılmak zorunda kalan çocuğun karşısına çıkan ilk kişi, öğreten, dostluk 
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kuran, bütün çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşan, seven ve eğiten bir 

insan olarak tanımlanmaktadır (Oktay, 2002).  

Bartnett (2004) okul öncesi eğitimin önemli yararlar sağlamasının, 

öğretmenin yeterli düzeyde hazırlanmasına ve yeterli donanıma sahip olmasına bağlı 

olduğunu dile getirmiştir. Kendilerini yetiştirmiş, donanımlı öğretmenler çocuklara 

daha duyarlı davranmakta ve zengin uyarıcı bir çevre sunmaktadırlar. Bu durum 

çocukların gelişimleri üzerinde okul öncesi eğitim öğretmeninin rolünü bir kat daha 

artırmaktadır. Ayrıca kişiliğin temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde çocuk, 

sosyal bir birey olmayı öğrenmekte bu nedenle de, kendisine yol gösterecek bir 

modele ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacını gidermek için çocuk yakın çevresindeki 

kişilerden biri olan öğretmeni rol model olarak seçmektedir (Akt. Koçak ve Alakoç 

Pirpir, 2012). 

Tüm bu açılardan ele alındığında okul öncesi eğitim öğretmenlerinin sahip 

olması gereken özellikler çocuk açısından son derece önem taşımaktadır. En temel 

mesleklerden biri olan öğretmenlik mesleğinin hangi kademede olursa olsun sahip 

olunması gereken bir takım nitelikleri bulunmaktadır. Her şeyden önce öğretmen, 

geniş bir bakış açısı ve genel kültür bilgisine sahip olmalıdır. Güler yüzlü, iyi huylu, 

uyumlu, anlayışlı, sabırlı ve bilgili olmalıdır. Liderlik özelliğine sahip olabilmelidir. 

Ahlaklı, güvenilir ve dürüst özelliklere sahip olmalıdır. Mesleki yönden yeterli 

donanıma sahip olmalıdır. Özgüveni yüksek olmalıdır. İşine bağlı olmalı ve severek 

yapmalıdır. Objektif bir bakış açısına sahip olmalıdır. Peşin hükümsüz ve adil 

olmalıdır. Yeniliklere açık, esnek, aktif ve araştırmacı olmalıdır. Anlaşılır, akıcı, 

güzel ve kendini iyi ifade edebilir bir dil kullanmalıdır. Giyimine ve görünümüne 

özen göstermelidir. Ön yargılardan uzak eleştiriye açık olmalıdır. Duygusal ve 

düşünsel açıdan tutarlı ve sağlıklı bir kişiliğe sahip olmalıdır. Kendisiyle ve toplumla 

barışık olmalıdır. İnsanı ve doğayı sevmelidir. İnsan ilişkilerinde iyi, bilimsel 

gelişmelere karşı duyarlı olmalıdır. Yaratıcı, güdüleyici ve bilgili olmalıdır. 

Düşünme ve gözlemlerinde nesnel olmalıdır. Esnek ve akılcı davranışlar 

sergilemelidir. Demokratik yaşamın ilkelerine ve insan haklarına saygılı olmalıdır. 

Öğrencilerini sosyalleştirmeli ve toplumun kültürünü öğrencilerine aktarmalıdır         

(MEB, 2006; Aydın, 2000; Dağlıoğlu, 2015). 
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Okul öncesi eğitim öğretmeninin ise, kişisel ve mesleki değerler, çocukları 

tanıma becerisi, öğretme ve öğrenme becerisi, öğrenme ve gelişimi izleme ve 

değerlendirme becerisi, program ve içerik bilgisi, okul-aile ve toplum ilişkisi gibi 

niteliklere sahip olması gerekmektedir. Okul öncesi eğitim öğretmeni çocukları 

seven, çocukları ayrı bir birey olarak gören, ruh sağlığı açısından bir problemi 

olmayan, sabırlı, canlı, neşeli, yaratıcı, becerikli, gerçekçi, sezgileri güçlü, iyimser ve 

duyarlı olan özelliklere sahip olmalıdır (Dağlıoğlu, 2012). Bunun yanında okul 

öncesi eğitim öğretmenin etkili iletişim becerilerine sahip olabilmesi de 

gerekmektedir. Öğretmenin bu etkili iletişim becerilerine sahip olması, hem 

çocukların sınıf içi etkinliklere katılımını artırmakta hem de öğretmenlerinin iletişim 

şeklini kendilerine model almalarında önemli rol oynamaktadır. Bu durum ise sınıf 

iklimini olumlu yönde etkilemektedir (Bilgin, 2013a). Ayrıca okul öncesi eğitim 

öğretmeninin; çocukların tüm gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanmasında alanının 

uzmanı olma, eğitim ve öğretimde en etkili yöntem kullanma becerisine sahip olma, 

sabırlı, kararlı, objektif, adil olma, bilim ve teknolojisinin hızlı gelişim ve değişimine 

ayak uydurma gibi niteliklere sahip olması da gerekmektedir (Tos, 2001). 

Oktay (2002)’a göre okul öncesi eğitim öğretmeninin sahip olması gereken 

bir takım özellikler bulunmaktadır. Okul öncesi öğretmeni; çocuk gelişimi, eğitimi, 

beslenmesi ve sağlığı konularında yeterli derecede bilgi sahibi olmalı, sabırlı olmalı, 

yaratıcı olmalı, yeniliklere açık olmalı ve uyum sağlamalı, müzik- resim-drama- 

oyun gibi konularda bilgili ve birçok eğitim materyallerini temin edebilecek beceriye 

sahip olmalıdır. Sorumluluk duygusu gelişmiş, hoşgörülü, esnek, güvenilir, sağlıklı, 

canlı, neşeli, hareketli, neşeli olmalıdır. Çocukların gereksinimlerine duyarlı olmalı, 

Türkçeyi düzgün konuşabilmeli, geniş bir edebiyat bilgisine ve iletişim becerisine 

sahip olmalıdır. Okul öncesi eğitim programları konusunda bilgi sahibi olmalı, doğru 

ve çabuk karar verme yeteneği ve iyi bir mizaç duygusuna sahip olmalıdır. Kendisini 

sürekli yenilemeli ve geliştirmeli, iyi bir rehber ve meslek ahlakına sahip olmalı, 

öğretmen arkadaşlarıyla ve öğrencilerinin aileleriyle işbirliği içerisinde olmalıdır. Dış 

görünüşüne önem vermelidir. Beklenmedik bir durumda sakinliğini koruyabilmeli ve 

çocukların kendilerini rahat ifade etmelerine olanak tanımalıdır. Ayrıca Zembat 

(1992) okul öncesi eğitim öğretmeninin sahip olması gereken özellikleri; problem 
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çözme, davranışlarınında kontrolü kaybetmeden etkinliklerle ilgilenebilme ve iyi bir 

mizaç duygusuna sahip olma şeklinde sıralamıştır. 

Okul öncesi eğitim öğretmeninin sahip olduğu nitelikler çocuğun yaşantısında 

önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmenin öncelikli görevi, çocuğun farklı bireylere ve 

ortamlara uyum sağlaması konusunda yol göstermesidir. Öğretmen, çocukların eksik 

ve yetersiz yönlerini düzeltmesi için azarlamamalıdır. Çocukların eksik ve yetersiz 

yönleri yerine  başarılı olduğu özelliklerine vurgu yapıp özgüven duygularının 

gelişmesine ortam hazırlamalıdır. Öğretmen çocukları sevmelidir (Yavuzer, 2015b). 

Pianta ve arkadaşları (2002)’na  göre öğretmenin öğrencisine karşı duygusal içerikli 

destekleyici davranışlar sergilemesi, çocukların okul ortamına ilgi duymasında ve 

katılım sağlamasında önemli rol oynamaktadır. Gürkan (1986)’a göre ise, öğretmen-

çocuk arasındaki ilişki çocukların okuldaki sergiledikleri davranışlara yön 

vermektedir. 

2.1.3.1.1. Öğretmen-Çocuk Arasındaki İlişki ve Çocuğun Okula Uyumu 

İletişim kelimesi son yıllarda çok sık kullanılan bir kavramdan biridir. Bu 

kavramın çok sık kullanılması ve çeşitli uğraşı anlarının içinde yer alması sebebiyle 

tek bir tanımını yapmak oldukça güçtür. İletişim;  bilgi, düşünce ve davranış gibi 

kavramların bireyler veya gruplar arasında paylaşılmasıdır. İletişim kavramının, 

sadece haberleşme kavramı içinde daraltılması yanlış olmakta, bu yüzden bu 

kavramın insan davranışlarının değiştirilmesi amacıyla her türlü kavram ve simgenin 

iletilmesi şeklinde değerlendirilmesi daha doğru kabul edilmektedir (Kayaalp, 2002; 

Tomul, 2006). 

İletişim kavramı, iki kişi arasında mesaj aktarımının gerçekleşmesi sayesinde 

insanların birbirlerini anlamalarına olanak sağlayan bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır. Bireylerin karşılıklı birbirlerini anlamaları sayesinde aralarındaki 

problemlerin çözülmesi kolaylaşmaktadır. İletişim, bilginin  hem aynı kuşak içinde 

paylaşımını sağlamış olmakta hem de yeni kuşaklara aktarılarak birikmesine olanak 

sağlamaktadır. Aynı zamanda uygarlığın gelişmesine de,  olanak sağlamaktadır 

(Önder, 2005). İletişim, anlam alışverişidir (Nas, 2015). İletişim kavramı kısaca 

anlamı paylaşarak, ortak hale getirme olarak tanımlanabilmektedir. İletişim; anlam, 

duygusal ve düşünsel ortak amaçlar üzerine odaklanma ürünüdür (Aydın, 2000). 
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İletişim; çocukların özgüven duygularının gelişmesinde, kendi ayaklarının 

üzerinde durabilmelerinde, kendini doğru-yalın bir şekilde ifade edebilmelerinde, 

kendisi ve çevresiyle barışık olmalarında, akranlarıyla iyi ilişkiler kurmasında önemli 

rol oynamaktadır. Ayrıca sağlıklı iletişim, çocukların yaşadığı ortama uyum 

sağlamasını kolaylaştırmakta, çocukların bir problemle karşılaştıklarında problemi 

çözmek için arkadaşlarıyla düşünce alışverişinde bulunmalarına, akranlarıyla 

ilişkilerinde daha girişimci olabilmelerine, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade 

edebilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu yüzden çocuk için iletişimin önemi 

büyüktür (Çetindağ, 2013). 

Çocuğun okul hayatına başlamasıyla önem kazanan önemli noktalardan biri 

de, çocukların öğretmenleriyle olan iletişimleridir (Aydın, 2000). Bu açıdan 

öğretmen ve öğrenci okulda öğretim sürecinin iki önemli öğesini oluşturmaktadır. 

Çünkü sınıf ortamında en yoğun iletişim süreci öğretmen–öğrenci arasında 

gerçekleşmektedir. Öğretmenin sınıfta olumlu bir hava yaratması ve öğrencileri ile 

iyi iletişim sağlaması çocuğun derse etkin katılımında önemli rol oynamaktadır. 

Öğretmeni ile olumlu iletişim kurabilen çocuklarda olumlu davranışların arttığı 

söylenebilmektedir (Hoşgörür, 2012). Ayrıca öğretmen, sınıf içi etkinliklerde model 

olarak öğrencilerinin tutumlarını, değerlerini etkilemekte, öğretmeninden olumlu 

uyarımlar alan, öğretmeni tarafından sevildiğini anlayan çocukların olumlu 

davranışları da artmaktadır (Erden, 2005). Bu bağlamda  okuldaki iletişimin en 

önemli basamağını, öğretmenlerin öğrencileriyle kurduğu iletişim oluşturmaktadır. 

Çünkü, öğretmenin öğrencilerine yeni davranışlar kazandırmasında, öncelikle 

aralarında kurulacak ilişki büyük önem taşımaktadır. Öğrenci, eğitim sürecinde 

öğretmenle ve onun düzenlediği çevreyle etkileşim içerisindedir. Bu etkileşim 

sonunda öğrencilerde davranış değişikliğinin ortaya çıkması beklenmekte;  bu süreç 

ne kadar sağlıklı olursa hedeflenen amaçlara da o kadar kolay ulaşılmaktadır (Nural, 

2006). 

Öğretmen-öğrenci arasındaki ilişkinin güçlü olması, çocukların okula uyum 

süreçlerini etkilemektedir. Başka bir ifade ile öğretmen-çocuk arasında kurulan ilişki 

çocuğun ileriki yaşantısına yön vermektedir. Öğretmenlerin çocuklarla yakın ilişki ve 

duygusal bağ kurması çocukların okula karşı olumlu duygu ve düşüncelerini 
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kolaylaştırmaktadır. Aynı şekilde, çocukların öğretmeni ile açık iletişime sahip 

olması,  çocukların öğrenmesini ve okul performansını kolaylaştırmada önemli rol 

oynamaktadır. Öğretmenle yakın ilişki içinde olan çocuklar okul ortamını 

destekleyici olarak algılamakta ve bu durum okula karşı olumlu tutumlar 

geliştirmesinde önemli rol oynamaktadır. Öğretmen-çocuk ilişkisindeki yakınlık, 

çocukların duygularını ve endişeleri açıkça ifade etme fırsatı vermekte ve bu nedenle 

okul ortamına uyum sağlama girişimlerinde uygun yardım ve rehberlik sağlamaktadır 

(Birch ve Ladd, 1997; Colwell ve Lindsey, 2003). 

Pianta (1994) öğretmen-öğrenci ilişkilerindeki yakınlık, çatışma ve bağımlılık 

kavramlarının altını çizerken; Birch ve Ladd (1997)  yakınlık kavramının öğretmen 

ile çocuk arasında var olan sıcak iletişimi kapsadığına; bu durumun, okul ortamında 

çocuklar için bir destek işlevi gördüğüne; çatışmacı öğretmen-çocuk ilişkisinin, 

uyumsuz etkileşimlere, öğretmen ile çocuk arasında uyumsuzluklara; bağımlılığın ise 

öğretmene aşırı güvenmenin göstergesi olan   "uyuşuk" çocuk davranışlarına neden 

olduğuna vurgu yapmıştır. Çatışmalı ve bağımlı öğretmen-çocuk ilişkisi  öğretmen-

çocuk iletişimi açısından olumsuz ilişkiyi ifade ederken; öğretmen-çocuk 

ilişkisindeki bağımlılık; zayıf akademik performans, olumsuz okul tutumları ve okul 

ortamına daha az katılım ile sonuçlanmakta; bu durum ise, çocukların okula uyum 

sağlamada bir takım problem durumları yaşamalarına neden olmaktadır. Sınıf 

ortamındaki öğretmen-çocuk ilişkilerindeki çatışma durumu ise, çocukların daha çok 

dışa bağımlı, bağımsız hareket edemeyen, kendinden emin olmayan davranışlar 

sergilemelerine neden olmaktadır. Öğretmen-çocuk ilişkisindeki yakınlık durumunda 

çocukların okulu sevdikleri, daha çok bağımsız davranışlar sergiledikleri ve 

akademik performanslarının arttığı gözlenmektedir. 

Hamre ve Pianta (2001) tarafından yapılan araştırmada öğretmeniyle 

bağımlılık ve çatışma sorunu yaşayan çocukların akademik başarılarının düşük,  

davranış problemlerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılırken; Burchinal ve 

arkadaşları (2002) tarafından yapılan araştırmada öğretmen-öğrenci arasındaki 

olumlu-destekleyici etkileşim ile okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların 

sosyal becerileri ve akademik başarıları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Palermo 

ve arkadaşları (2007)’nın yapmış olduğu araştırma sonucunda; öğretmen ve çocuk 
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arasındaki yakın ilişkinin çocukların akademik hazırlıklarını ve sosyal uyumlarını 

etkilediği; Myers ve Pianta (2008) tarafından yapılan araştırmada ise, 

öğretmenleriyle olumlu ilişkiler içinde olan çocukların okula uyumlarının ve 

akademik başarılarının daha iyi, sosyal becerilerinin ise, daha fazla olduğu  

saptanmıştır. 

Öğretmen-öğrenci arasında kurulan sağlıklı iletişim,  çocukların olumlu 

sosyal davranışlarının artmasında, saldırgan davranışlarının azalmasında, akademik 

başarılarında, okula uyumlarının kolaylaşmasında, öğrenci davranışlarının 

şekillenmesinde, çocuklara verilen görevlerin yerine getirilmesinde ve akran grupları 

arasında olumlu sosyal davranışlar sergilenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bunun 

yanında öğretmen-öğrenci arasında kurulan sağlıklı ilişki çocukların ileriki öğrenim 

yaşantılarında, akranlarıyla olan sosyal ilişkilerinin öğretmeniyle olan ilişkilerinin ve 

sınıf içerisinde yaşadıkları sosyal-duygusal iklimin oluşmasında önemli bir 

belirleyici olmaktadır (Kılıç, 2012; Hamilton ve Gordon, 1978; Howes ve 

arkadaşları, 1994; Howes, 2000). 

Fredriksen ve Rhodes (2004) öğrenci-öğretmen arasındaki ilişkinin her iki 

tarafın inançları, değerleri ve becerileri üzerine kurulu dinamik bir süreç olduğuna 

vurgu yaparken; öğretmenleri ile etkileşime girme konusunda daha iyi olduklarına 

inanan öğrencilerin, öğretmenlerini kendilerine model aldıklarını, öğretmenleri ile 

sıcak bir öğrenci-öğretmen ilişkisi içinde olduklarını, duygusal ve akademik açıdan 

bir desteğe ihtiyaç duyduklarında bu durumu öğretmenleri ile paylaşma durumlarının 

daha yüksek; bunun yanında dikkatsizlik, içselleştirme ve agresif davranışlar da dahil 

olmak üzere problem davranışlar sergileyen öğrencilerin, öğretmenleri ile kritik ve 

cezalandırıcı olabilecek çatışma ve sıcaklık eksikliği ile karakterize edilebilecek 

olumsuz ilişkiler yaşama olasılıklarının daha fazla olduğunun altını çizmektedirler. 

2.1.3.1.2. Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ve 

Çocuğun Okula Uyumu 

Sınıf yönetimi son yıllarda çok kullanılan bir kavram olmakla birlikte, sınıf 

yönetiminin tek bir tanımını yapmak oldukça zordur. 
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Sınıf yönetimi; iyi bir eğitim-öğretim ortamının oluşmasında önemli rol 

oynayan bir kavram olmakla birlikte bu kavram; uygun sınıf ortamlarının 

düzenlenmesi, kuralların çocuklarla birlikte belirlenmesi, zamanın etkili bir şekilde 

kullanımı ve çocukların davranış yönetimi olarak tanımlanmaktadır (Çelik, 2013). 

Başka bir ifade ile sınıf yönetimi, orkestra şefinin yönettiği gibi öğretmenin sınıfı 

yönetmesidir (Sarı ve Dilmaç, 2005). Bunun yanında sınıf yönetimi, eğitimin 

amaçlarına ulaşabilmede planlama, örgütleme, uygulama ve değerlendirmeye yönelik 

bazı ilke, kavram, kuram, model ve tekniklerden sistematik olarak faydalanılan 

etkinliklerin bütünüdür şeklinde de tanımlanabilmektedir (Başar, 1999). Başka bir 

ifade ile sınıf yönetimi; sınıfta belirlenen amaçlar doğrultusunda öğretim ve 

öğrenmenin meydana gelebilmesi için, öğrenci davranışlarının düzenlemesi ile ilgili 

teknik ve etkinliklerin tümüdür (Kohen, 2006). Emmer ve Stough (2001)’a göre ise 

sınıf yönetimi; öğretmenle öğrencinin aktif katılımının ve iş birliğinin olduğu bir 

sistemdir. Sınıf yönetiminde öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra, 

öğrencinin aktif katılımının nasıl artırılacağı ve sınıf içi problemlerin nasıl üstesinden 

gelineceği konusuna odaklanılmaktadır.  

Okul öncesi eğitimde sınıf yönetimi ise, çocuğun tüm gelişim özellikleri 

dikkate alan, çocuğun ihtiyaçlarına cevap veren zengin uyarıcı çevre ile donatılan, 

çocuğu merkeze alan ve oyun temelli bir sınıf yönetimidir (Uyanık Balat, 2013).  

Okulda uygulanacak eğitim-öğretim etkinlikleri için işbirliğinin sağlanması 

esastır. İş birliği sağlamada ilk akla gelen kavram ise, etkili eğitim-öğretim 

ortamındaki sınıf yönetimidir. Etkili bir eğitim-öğretim ortamının sağlanabilmesinde 

en büyük sorumluk ise öğretmene aittir ve öğretmen öğrenmeyi öğreten, öğrenmeyi 

yönlendiren bir bireydir. Öğretmenin bu rolünü yerine getirebilmesi sınıfı 

yönetebilmesine ve öğrencilerini tanımasına bağlıdır (Demirtaş, 2006). Bunun 

yanında öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile çocukların okuldaki öğrenme 

becerileri arasında sıkı bir ilişki olup, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin, 

okulda öğrenmeyi etkileyen önemli faktörlerden biri olması nedeniyle öğretmenlerin 

sahip olması gereken sınıf yönetimi becerileri büyük önem taşımaktadır (Wang ve 

arkadaşları, 1993; Marzana ve Marzana, 2003).  
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2.1.3.1.2.1.Sınıf Yönetiminin Boyutları  

Sınıf yönetimi;  sınıf içerisinde zamanın yönetimi ve demokratik ortamın 

etkili kullanılması, plan- programın etkili ve düzenli yapılıp uygulanması, sınıf içi 

fiziki ortamın eğitimin amacına uygun olarak düzenlenmesi, sınıf içi ilişki ve 

davranışların amaca uygun olarak kurgulanıp yönlendirilmesi ve sorun davranışların 

yönetimi gibi etkinliklerle gerçekleşmektedir. Sınıf içerisinde gerçekleştirilen bu 

etkinliklere, sınıf yönetiminin boyutları denilmektedir (Karip, 2002). Sınıf 

yönetiminin beş boyutu bulunmaktadır. Sınıf yönetimin boyutları; sınıf içi fiziksel 

düzen, plan-program etkinlikleri, zaman yönetimi, sınıf içi iletişim ve etkileşim 

düzeni ve sınıf içi davranış düzenleme ve yönetme başlıkları altında toplanmaktadır 

(Tutkun, 2012). 

2.1.3.1.2.1.1.Sınıf İçi Fiziksel Düzen 

Okul öncesi eğitimde, çocukların tüm gelişim alanlarının desteklemesi 

amaçlanmakla birlikte, bu amaçların gerçekleşmesinde sınıf yönetiminin 

boyutlarından biri olan; fiziksel çevrenin düzenlenmesi ve çocuklara zengin uyarıcı  

çevrenin sunulması son derece önem taşımaktadır. Fiziksel ortamın düzenlenmesi 

çocukların davranışları üzerinde etkili olmakta; bu çevrenin, çocuğun ihtiyaçlarına ve 

öğretim etkinliklerine uygun olarak düzenlenmesi ise, ayrıca önem taşımaktadır 

(Bilgin, 2013b; Tutkun, 2012). Fiziksel çevrenin, okulun ilk yıllarında çocukların 

akademik, sosyal ve duygusal uyumları üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri 

bulunmaktadır (Perry ve Weinstein, 1998). 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların, eğitimlerine yönelik 

oluşturulacak uygun ortamlarda eğitim-öğretim çalışmalarını sürdürmeleri son derece 

önemlidir (Kök, 2009). Sınıfın aşırı sıcak ya da soğuk olması; çocukların etkinliklere 

odaklanmasını ve öğrenme düzeylerini olumsuz etkilemekte; bunun yanında sınıfın 

görüntüsü de çocuğun okula uyumunda etkili olan önemli faktörlerden biri olarak 

kabul edilmektedir. Bu nedenle sınıfın görüntüsünün, öğrencilerin sınıfa isteyerek 

gelmesini teşvik edecek şekilde olmasına, duvarlar ve eşyaların birbirleriyle uyumlu 

renkte olmasına kısacası okul ve sınıf ortamları için renklerin özenle seçilmesine 

dikkat edilmelidir (Tutkun, 2012; Tabancalı, 2006; Başar, 2004).  



 

24 

 

Bunun yanında sınıf ortamındaki öğrenci sayısı da önemli bir faktör olup, 

öğrenci sayısının genel olarak 30’un üstünde olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü 

kalabalık sınıflarda çocukların etkinliklere odaklanması zorlaşmakta ve gürültü 

sorunuyla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu durum, sınıf yönetimini olumsuz 

yönde etkilemekte ve çocuklar arasında uyum ve davranış problemlerinin ortaya 

çıkmasına zemin hazırlamaktadır (Aydın, 2000; Bilgin, 2013b; Başar, 2004; Tutkun, 

2012; Çeliköz, 2006). 

Sınıf içi fiziksel düzende ışık faktörü de önemli olup,  sınıf ortamında 

etkinliklerin rahat bir şekilde gerçekleşmesi için aydınlık, ışığın geliş yönü gibi 

faktörlere dikkat edilmelidir. Aşırı ya da yetersiz ışık gözü yormakta ve etkinliklere 

odaklanmayı zorlaştırmaktadır. Sınıfta ışık doğrudan değil dolaylı gelmeli ve 

olanaklar ölçüsünde doğal aydınlanma yolları kullanılmalıdır (Tutkun, 2012; 

Çeliköz, 2006). 

Bunların yanında sınıf ortamında resim, broşür, pano, bülten tahtaları, 

öğrencilerin gösterilerini sergileyecek alan, teknoloji destekli oyun alanları da 

bulunmalıdır. Okul öncesi eğitim  kurumlarında etkinlik merkezleri adı altında en az 

üç-dört çocuğun oynayabileceği alanlar olmalıdır. Ayrıca sanat etkinliklerin yapıldığı 

oyun ve toplanma alanlarının kolay temizlenebilir, esnek ve kaymaz bir malzemeyle 

kaplı olmasına özen gösterilmelidir (Tutkun, 2012; Kök, 2009; Bilgin, 2013b). 

Ayrıca eğitim ortamında çocuklara ait boya, yedek kıyafetlerin olduğu bir 

depo bulunmalı, eğitim ortamlarından kolayca tuvalete geçilmelidir. Tuvaletler 

çocukların boylarıyla orantılı ve temizliğine dikkat edilmiş alanlar olmalıdır. Tuvalet 

sayısı sınıftaki çocukların sayısıyla doğru orantılı olmalıdır. Buna ek olarak oyun 

materyalleri sağlam ve çocukların gelişimine ve yaşına uygun; eşyalar sabit konum 

yerine yerleri değişebilir nitelikte olmalı ve bu düzenlemede çocukların gelişim 

özellikleri ve yaşları dikkate alınmalıdır (Bilgin, 2013b; Kök, 2009). 

Sınıfın fiziksel özelliklerinden diğeri olan havalandırma faktörü ise, 

psikolojik olarak çocukların öğrenme ve dikkat sürelerini etkilemektedir. Öğretmen 

sınıfın havalandırılmasına özen göstermelidir. Okulların ısı yalıtımları dikkate 

alınarak yapılması, belirli aralıklarda havalandırılması ve 150-510 mm/sn arasında 
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vantilatör, fan vb. araçlarla hava akımının sağlanmasına özen gösterilmelidir. 

Öğrenme ortamında bol oksijenin oluşturulmasına ve bağıl nem oranının % 30-70 

arasında olmasına dikkat edilmelidir (Tutkun, 2012; Çeliköz, 2006). 

Anasınıflarının en önemli bölümlerinden biri de bahçedir. Bahçe ve açık hava 

oyunları çocukların gelişimi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle bahçe 

düzenlemesi büyük önem taşımaktadır. Bahçede; çocukların rahatça koşabilecekleri 

bir alan bunun yanında çimenli, kum havuzunun olduğu, bisiklet sürmeleri için sert 

zeminli ve ekim yapılabilecekleri alanlara ihtiyaç duyulmaktadır (Bilgin, 2013b; 

Poyraz, 2011a). 

Kısacası eğitim ortamları düzenlenirken bu ortamın bazı özelliklere sahip 

olması gerekmektedir. Her şeyden önce eğitim ortamları bazen aynı yaş grubu bazen 

de farklı yaş grubu çocuklar tarafından kullanılmakta olup, bu nedenle ortamın hem 

engelli çocuklar için hem de farklı yaş grubundaki çocukların ulaşabilecekleri şekilde 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun yanında çocukların keşfetmelerine engel 

olmayan ve yaralanmaların olmadığı güvenli bir çevre düzenlenmesi yapılması da 

son derece önemlidir. Ayrıca öğrenme ortamları çocukların keşif yapmalarına ve 

problem çözme becerileri kazanmasına olanak tanımalı; çocukların öğrenme 

süreçlerini destekleyecek çok amaçlı bir çevre düzenlemesi sunmalıdır (MEB, 2006). 

Özetle sınıf ortamının ve çevresinin genel görünümü ve estetiği; hem 

öğretmen açısından hem de çocuklar açısından son derece önemli olup, bu durum 

çocukların okulu sevmelerinde ve kolay uyum sağlamalarında önemli bir unsurdur. 

Sınıf ortamının güzel olması öğrencilerin iç dünyasını da etkilemekte ve çocukların 

yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlamaktadır (Çeliköz, 2006). Ayrıca okul 

ortamının niteliği, çocukların okula uyumlarıyla doğrudan ilişkili olup, zengin 

uyarıcı bir çevrede, çocuğun okula uyum sağlaması daha kolay gerçekleşmektedir. 

Çocuklar kendilerini rahat hissettikleri bir ortama daha kolay uyum sağlamakta ve 

daha iyi öğrenme gerçekleşmektedir (MEB, 2016).  

2.1.3.1.2.1.2. Plan-Program Etkinlikleri 

Eğitim etkinliklerinin sistemli ve düzenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için 

önceden bir hazırlık ve plan yapılması gerekmektedir. Planlama; belirlenen eğitim 
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hedeflerinin çocuklara nasıl, hangi etkinlikler aracılığı ile, hangi araç gereçler 

kullanılarak kazandırılacağı ve çocuklardaki gelişimin nasıl değerlendireceğinin 

önceden belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Öğretmenin etkinlikleri planlamada 

öncelikli olarak çocukları tanıması ve onların özelliklerine uygun bir planlama 

yapması gerekmektedir. Öğretmenin plan hazırlarken; çocukların gelişim 

özelliklerini dikkate alması, eğitim programının amaçlarına daha kolay ulaşmasına 

yardımcı olmaktadır (MEB, 2006). 

           Eğitim öğretim sürecinde planlama; kaynak kullanımını ekonomikleştirmekte, 

hedeflere ve etkinliklere iyi hazırlanma fırsatı sunmakta, eksiklikleri ve 

gereksinimleri önceden görme imkânı tanımakta,  eğitsel hedeflere ulaşmayı 

kolaylaştırmaktadır. Başka bir ifade ile planlı çalışma öğretmenin, eğitim öğretim 

sürecinde neyi, nasıl yapacağını planlamasını sağlayarak eğitimde verimi artırmakta, 

öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarmakta, belirlenen hedeflere ulaşmada 

kullanılacak araç gereçlerin seçimini sağlayarak öğretmene güne hazırlıklı başlama 

imkânı sunmaktadır. Ayrıca bu düzen sayesinde değerlendirme süreci daha nitelikli 

bir şekilde gerçekleşmektedir (MEB, 2006). Bunun yanında planlamaya yönelik 

olarak öğretmenin kullanacağı yöntemleri ve araçları nasıl kullanacağını iyi bilmesi 

sınıfta oluşabilecek olumsuz durumların ortaya çıkmasını engellemekte, zaman 

kaybını en aza indirgemektedir (Gangal, 2013). 

Öğretmenin belirli bir plan ve program içinde hareket etmesinin sağladığı bu 

yararlar ise, çocukların yeni ortamlara daha kolay uyum sağlamasına yardımcı 

olacaktır (Avcı, 2013). Ayrıca öğretmenin planlamaya yönelik olarak kullanacağı 

yöntemleri ve araçları nasıl kullanacağını iyi bilmesi sınıfta oluşabilecek olumsuz 

durumların ortaya çıkmasını engellemekte zaman kaybını en aza indirgemektedir 

(Gangal, 2013).   

2.1.3.1.2.1.3. Zaman Yönetimi  

Zaman yönetimi, zamanı etkin şekilde değerlendirme ve denetleme için bir 

sistem olarak tanımlanmaktadır (Livatyalı, 2005). Etkili sınıf yönetimi ile sınıftaki 

zaman yönetimi arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Zamanın iyi yönetildiği 

sınıflarda daha az sınıf yönetimi sorunlarıyla karşılaşılmaktadır (Erden, 2016). 
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Zaman yönetimi çocuklara etkili ve düzenli çalışma alışkanlığı, yapılması 

gereken davranışları önem derecesine göre sıralama alışkanlıkları kazandırmakta ve 

zamanı etkili kullanan çocuklar akademik açıdan daha başarılı olmaktadırlar. Etkili 

zaman yönetiminin çocuklar üzerindeki bu olumlu etkileri yanında öğretmene de 

hedeflenen amaçlara daha kolay ulaşabilme, öğrencilerin sıkıntılarıyka daha fazla 

ilgilenme ve aile ile daha fazla görüşmeler yapma fırsatı sunmaktadır (Ekici, 2004). 

Okul öncesi dönemdeki çocuklara temel beceriler kazandırılırken bunun 

yanında, etkin zamanlama becerileri de kazandırılmalıdır. Sınıfta zamanı etkili 

kullanan, panik olmayan öğretmen doğal olarak çocuğa olumlu rol model olmaktadır. 

Öğretmen, sınıfta çocukları hangi etkinliğe ne kadar süre ayırmaları gerektiği 

konusunda bilgilendirmelidir. Etkinlerde geçirilecek süre belirlenmeli; belirlenen 

sürelerin aşılması durumunda öğretmen çocukların olabilecekleri görmelerine fırsat 

tanımalıdır. Çocukların bu durumu fark etmesi, onların zamanın etkili kullanımının 

ne kadar önemli olduğunu anlamalarına yardımcı olacaktır. Bu nedenle okul öncesi 

eğitim kurumlarında zamanı  etkili kullanmayı kolaylaştırmak için zaman çizelgeleri 

hazırlanmaktadır (Çelebi Öncü ve Ünlüer, 2013). 

Öğretmenin zamanı etkin kullanabilmesi için ilk olarak sınıfta dikkatin 

dağıldığını fark ettiği zamanlarda, etkinlik işleyişlerinde ve sınıf ortamında 

düzenlemeler yapması gerekmektedir. Çocukların dikkatini çekmeyen ve çocuklara 

hitap etmeyen oyunlar, etkinlikler ve faaliyetler çocuklarda problemli davranışların 

ortaya çıkmasına zemin hazırlamakta ve bu durum zamanın etkili kullanmasına engel 

olmaktadır (Bulut Özsezer, 2016). 

2.1.3.1.2.1.4.Sınıf İçi İletişim-Etkileşim Düzeni 

Sınıf yönetiminin dördüncü boyutunu sınıf içi iletişim ve etkileşim düzeni 

oluşturmaktadır. Bu boyut öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasındaki ilişkileri 

düzenlemeyi içermektedir (Sarı ve Dilmaç, 2005; Başar, 2004). Bu süreçte 

iletişiminin rolü büyük olup, öğretmen, öğrencilerin gereksinimlerini, sıkıntılarını, 

ilgi ve ihtiyaçlarını iletişim sayesinde keşfetmektedir (Başar, 2004). 

Bu açıdan öğretmenin, sınıf içinde etkili iletişimi sağlamada rolü büyüktür. 

Öğretmenin sınıfındaki çocukların iletişime katılmaları için öncelikli olarak kendini 
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geliştirmesi gerekmektedir. Öğretmenler, Türkçeyi düzgün konuşabilmeli, beden 

dilini iyi kullanmaya özen göstermeli ve ses tonunu iyi ayarlamalıdır. Yargılayıcı dil 

yerine betimleyici dil, sen dili yerine ben dili ve emir dili yerine istek dili 

kullanmalıdır. Öğretmen öğrencilerine her yönüyle güven vermeli,öğrenci ile 

ilişkilerinde açık olmalı, öğrencilerinin kapasite düzeylerine göre mesaj yollamalı, 

mesajlar korku ve endişeye sebep vermemeli, sözel ve sözel olmayan iletişim 

becerilerinde tutarlı olmalı, öğrencilerini iyi tanımalı, kanal seçiminde çocukların 

birden fazla duyusuna hitap etmeli ve seçilen kanalların iletişim amacıyla uyumlu 

olmasına dikkat etmelidir.Ayrıca öğretmen çocuklarla nasıl konuşması gerektiğini 

bilmeli ve öğrencisinin kişiliğine uygun kelimeler kullanmalıdır. Öğretmen sevecen, 

anlayışlı, hoşgörülü, esprili ve kendine güven duymalıdır (Çetindağ, 2013; Tomul, 

2006; Çelik, 2013; Erden, 2016).  

Öğretmenin sınıf içinde etkili iletişimi sağlamak için yapması gereken 

görevler yanında bir de sınıfın iletişimini engelleyen, öğretmenlerin yapmaması 

gerekenler davranışlar bulunmaktadır. Bunlar, öğretmenin sınıf içinde öğrencisine 

sürekli emir vermesi, uyarması, ahlak dersi vermesi, öneride bulunması, ders 

vermesi, yargılaması, alay etmesi, sürekli olumlu değerlendirmelerde bulunması, 

suçlanması ve isim takması gibi unsurlar olup, bu durum sınıf içindeki öğretmen-

öğrenci iletişimini olumsuz yönde etkilemektedir (Gordon, 2017). 

2.1.3.1.2.1.5. Sınıf İçi Davranış Düzenleme 

Öğrenciler, sınıf ortamında bazen istendik davranışlar bazen de istendik 

olmayan davranışlar sergileyebilmektedir. Sınıf ortamında eğitim- öğretimi aksatan 

her türlü davranış, istenmeyen davranış olarak adlandırılmaktadır (Çelik, 2013). 

İstenmeyen davranışlar zamana ve duruma göre değişebilmektedir. 

Öğrencilerin sınıf içindeki davranışlarının, istenmeyen davranış olarak 

adlandırılabilmesi için dört temel ölçüt bulunmaktadır. Bunlar; öğrencinin 

davranışlarının hem arkadaşlarının ve hem de kendisinin öğrenmesine engel olması, 

hem arkadaşlarının hem de kendisinin güvenliğini tehlikeye sokması, gerek okulun 

gereçlerine gerekse arkadaşlarının eşyalarına zarar vermesi, öğrencinin 

arkadaşlarıyla sosyalleşmesini engellemesidir (Korkmaz, 2012). 
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Öğretmenler, sınıf ortamında olumsuz davranışı gösteren çocuk ile göz teması 

kurarak uyarma, öğrenciye yapmış olduğu davranışın neden yanlış olduğunu 

açıklama, öğrenciye yapmış olduğu olumsuz davranışı neden yaptığını sorma, 

öğrenciye doğru, yapması gereken davranışı gösterme, öğrenciye rol model olma, 

öğrencilerin olumsuz davranışlarını görmezden gelme ve olumlu davranışlarını 

pekiştirme gibi  tepkilerde bulunmaktadır (Erden, 2005). 

Davranış kontrolünün temelindeki en önemli olgu istenmeyen davranışın 

istenebilir davranışa dönüştürülmesidir. Öğrenciye herhangi bir yaptırım 

uygulamadan istenilen davranışı, öğrencinin kendiliğinden gerçekleştirmesine imkân 

tanımak, eğitimde ana hedeflerden biridir. Bu nedenle çocuklarda davranış 

yönetiminin kazanılmasında planlı ve programlı hareket edilmesi oldukça önemlidir. 

Bunun için davranış yönetimi çalışmalarının bir listede takibi gerekmektedir. Listede 

yer alması uygun görülen davranış ve beceriler şu şekilde sıralanabilir; okul ve sınıf 

kurallarına uyum derecesi, verilen görevleri yerine getirebilme çabası ve beceri 

düzeyi, düzenli ve planlı çalışabilme düzeyi, arkadaşları ile dengeli iletişim kurma ve 

birlikte hareket etme düzeyi, tepkilerini uygun yollarla ifade edebilme düzeyi, 

sorumluluk alabilme düzeyi, öğretmenlerine karşı davranış ve tutumu, arkadaşlarına 

karşı davranış ve tutumu, diğer kişilere karşı davranış ve tutumu, başkalarıyla 

işbirliği içerisinde çalışabilme düzeyi, kişisel temizliğine dikkat etme ve çevresini 

temiz tutma düzeyi, yardımsever yaklaşım düzeyi, araç gereçleri dikkatli 

kullanabilmesi, oyun kurallarına uyum düzeyi, kendi kendini ayarlayabilme ve 

kontrol etme düzeyidir  (MEB, 2006). 

2.1.3.1.3.Okula Uyum Sürecinde Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin 

Sorumlulukları 

Okula uyum sürecinde öğretmenlerin süreç öncesi, süreç sırası ve sonrası 

gerçekleştirmesi gereken sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar; 

 Çocuklara okulun ilk günü okulu gezdirmek, okulu ve kendini tanıtmak, 

okulda ve okulun çevresinde bulunan olanaklar hakkında bilgi vermek, 

 Sınıf ortamını, çocukların uyumunu kolaylaştıracak ve ilgisini çekecek 

şekilde düzenlemek ve gerekli ön hazırlıkları yapmak, 
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 Ebeveynlere ve çocuklara okulun kuralları hakkında bilgi vermek, 

 Uyum süreciyle ilgili ebeveynlere bilgi vermek ve ebeveynlerin beklentilerini 

öğrenmek, 

 Uyum sürecinde yapılacak faaliyetlerin hedefleri ve çocuklara ne gibi 

faydaları olacağı konusunda ebeveynleri bilgilendirmek, 

 Çocuğun ebeveyniyle sürekli iletişim halinde olmak ve çocuk hakkında bilgi 

almak, 

 Ebeveynlerin, çocuklarının okul uyumuna yönelik beklentilerini ve 

kaygılarını anlamak ve bu konuda ebeveynlere yardım etmek, ebeveynleri bu 

konuda bilgilendirmek, 

 Okula uyum sürecinde okul yönetimiyle iş birliği içinde olmak ve yönetimin 

desteğini sağlamak, 

 Çocuklara kendilerini güvende hissettirecek huzurlu bir eğitim ortamı 

hazırlamak, 

 Çocukları okulun ilk günü içten, güler yüzlü, sıcak ve samimi bir şekilde 

karşılamak ve çocuklarla tek tek ilgilenmek onlara yakın olmak, 

 Uyum sürecinde çocukların birbirleriyle kaynaşması için oyun, drama gibi 

etkinliklerin yoğun olduğu bir eğitim vermek, 

 Okula uyum ve bütünleşme sürecinde aileleri de okula davet etmek, ailelerle 

birlikte sınıf ortamı etkinlikleri ya da açık hava etkinlikleri yapmak, 

 Okula uyumda sıkıntı çeken çocuklar için rehber öğretmen ile iş birliği 

yapmak, 

 Çocuğun geçmiş deneyimlerine, evde konuştuğu dile ve ailenin kültürel 

yaşantısına saygı duymak, 

 Uyum sürecindeki gözlem ve değerlendirmelerini meslektaşlarıyla paylaşmak 

ve neler yapılacağı konusunda beyin fırtınası yapmak, 

 Ev ziyaretleri yapmak   gibi sorumlulukları bulunmaktadır (MEB, 2016). 

2.1.3.2.Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Okula Uyumunda Aile  

Aile, en küçük toplumsal kurum olarak tanımlanmaktadır. Aile, çocuğa 

beslenme, barınma ve öğrenme ortamı sunan kurumdur. Ailenin; çocuğu geleceğe 
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hazırlama, ihtiyacı olan sevgi ve şefkati gösterme, temel ihtiyaçlarını zamanında 

karşılama ve özgüven kazandırma gibi rolleri bulunmaktadır. Bunun yanında aile; 

çocuğa güvenli bir ortam oluşturmakta, yeteneklerin gelişmesine yardımcı olmakta, 

çocuğun sıkıntılı zamanında yanında olduğunu hissettirmekte ve doğru ile yanlışı 

ayırt etmesini sağlamaktadır. Çocuğun kişiliği, anne ve babasıyla etkileşimi 

sonucunda şekillenmektedir. Bu nedenle çocuğun içinde bulunduğu toplumun 

beklentilerine uygun ve uyumlu bir birey olarak yetişmesinde “aile faktörünün” 

önemi büyüktür (Yörükoğlu, 2015; Çağdaş, 2011). Aile, çocuğun en doğal terapi 

ortamıdır. Aile, çocuğun tüm gelişiminde bir çatı pozisyonunda olan ve çocuğa 

sunduğu çevre ile hem çocuğa kültürel değerlerin kazandırıldığı hem de çocuğun 

kişiliğinin gelişmesinde rol oynayan sevgi, güven ve şefkatin kurulduğu bir 

kurumdur (Eryorulmaz, 1993; Tümkaya, 2014). Aile, sosyalleşme kavramını daha 

etkili şekilde gerçekleştiren temel toplumsal birimlerden biridir (Ayan, 2010). Kısaca 

aile; çocukların yeni bir ortamda uyumlu bir birey olması için çocuğa özgüven 

duygusunu aşılamakta, sosyalleşmeyi öğrenmesi için rol model olmakta, okul 

yaşantısında başarılı olması için çocuğun yeteneklerini keşfetmesine olanak 

sağlamakta ve kişiliğin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır (Yavuzer, 2015b; 

Kırkıncıoğlu, 2003; Yeşilyaprak, 1989). 

Çocuk için aile kavramı çok önemlidir. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren 

ilk ailesiyle tanışır ve onların sayesinde hayatı öğrenmeye çalışır. Çocuk, ilk bilgi ve 

becerileri ailesinden öğrenir. Hayata dair öğrenmesi gereken her şeyi ailesini 

gözlemleyerek onların davranışlarını rol model alır. Anne ve babanın davranışları, 

çocuğun ileriki yaşamını etkileyecek olumlu ve olumsuz izler bırakır. Çocuk, anne ve 

babasını model alarak toplum içinde bir birey olmanın temellerini kazanmış olur. 

Ailede; çocuğun sevgi, paylaşma, yardımlaşma, doğru-yanlış, iyi-kötü gibi 

kavramları kazanması çocuğun toplum içerisinde kendini yönetme becerisi 

kazanmasına ortam hazırlar (Bilgin, 2013a). Bunun yanında kişilik gelişiminin 

temellerinin atılmasında ve eğitsel kimliğin belirlenmesinde ebeveynin rolü büyüktür 

(Tümkaya, 2014). 

Bu açıdan ele alındığında çocukların kişiliklerinin gelişmesinde ailenin 

yetiştirme tutumları büyük önem taşımaktadır. Olweus  (1995)  çocuk yetiştirme 
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tutumlarında üç özelliğin varlığına dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi, çocuğa 

bakan kişinin duygusal tutumu, yakınlık ve sıcaklık seviyesi ya da ilgisiz tutum 

sergilemesi, ikincisi çocuğun saldırgan tutumuna karşı, ailenin aşırı hoşgörülü tutum 

sergilemesi ve çocuğun saldırgan davranışlarına sınır getirilmemesi, üçüncüsü ise 

çocuk yetiştirmede fiziksel ceza ve şiddete yönelik gücün kullanılmasıdır. Şendil ve 

Kaya Balkan (2005), çocuk yetiştirme tutumlarındaki iki boyutun varlığına dikkat 

çekmiş ve bu boyutların birbirleriyle kesişmeleri sonucunda ebeveyn tutumlarının 

ortaya çıktığını savunmuşlardır. Bu boyutlar; denetim boyutu ve duygusal ilişki 

boyutudur. Denetim boyutu, anne ve babaların, çocuklarının davranışları üzerinde 

ortaya koydukları kurallara uyma beklentisidir. Bazı anne babalar, çocukları üzerinde 

aşırı kontrole sahip olmakta iken, bazı anne babalar ise çocukların davranışlarını çok 

az etkilemeye çalışmaktadır. Yani çocukların davranışlarını kontrol etmemektedirler. 

Duygusal ilişki boyutu ise, anne babaların çocuklarına karşı gösterdikleri yakın ilgi 

ve onların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaları, bazı ebeveynler çocuklarıyla yakın, 

ilgili ve kabul eden iken bazı ebeveynler çocuklarıyla uzak, ilgisiz ve reddeden 

boyuttadır (Şendil ve Kaya Balkan, 2005). 

Ebeveynler çocukları için en doğru olanı yapmak ve çocuklarının 

gelişimlerine katkı sağlamak istemektedirler. Ebeveynlerin çocukları için yaptıkları 

doğru kabul ettikleri her zaman doğru ve iyi olmayabilmektedir. Her ebeveynin 

doğruları birbirinden farklı olduğu için doğal olarak çocuklarına karşı göstermiş 

oldukları tutumları da birbirinden farklıdır (Tümkaya, 2009). Ebeveynlerin, 

çocuklarına karşı sergiledikleri tutumların sağlıklı olması  çoğunlukla ebeveynlerin 

birbirlerine karşı sevgi ve saygılı olabilmelerine bağlı iken bazı ailelerde bu durum 

gerçekleşememekte bu da çeşitli ebeveyn tutumlarının ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır (Çağdaş, 2011).  

2.1.3.2.1. Aile Ortamı ve Ebeveyn Tutumları  

2.1.3.2.1.1.Baskıcı ve Otoriter Tutum 

Otoriter tutum sergileyen ebeveynler söyledikleri her şeyin koşulsuz bir 

şekilde yapılmasını isteyen anne-babalardır. Otoriter ebeveynler, formüle edilmiş bir 

dizi davranış kurallarına uygun olarak çocukların davranışlarını ve tutumlarını 

şekillendirmeye, kontrol etmeye ve değerlendirmeye çalışmaktadırlar. Çocuğun 
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davranışlarının veya inançlarının, doğru davranış olduğunu düşündüğü şeyle çatıştığı 

noktalarda çocukların davranışlarına müdahale etmektedirler (Baumrind, 1966). 

Olumsuz, baskıcı ve itaat odaklı olan bu anne-baba tutumunda, ebeveynler bir takım 

kurallar koyup bu kurallara çocuklarının uymasını beklemektedirler. Böyle bir 

ortamda tartışmaya yer olmayıp, ebeveynler cezalandırıcı ve kısıtlayıcı bir yol 

izlemektedir. Çocuğun istekleri dikkate alınmamakta, ebeveynler genellikle  “bunu 

sadece benim söylediğim gibi yapacaksın o kadar” gibi cümleler kurmakta ve 

isteklerinin yapılması konusunda çocukları zorlamaktadırlar (Yükselen, 2013; 

Yavuzer, 2014b). 

Otoriter ebeveyn tutumunda, korku baskın bir faktör olup, otoriter 

ebeveynler, çocuklarına sert, soğuk, asık suratlı ve keskin tavırlar sergilemektedir. 

Çocuklarına karşı sevgilerini sadece çocukları kendilerine itaat ettikleri zaman 

göstermekte, bu nedenle çocuklarıyla olan ilişkileri oldukça yetersiz ve serttir. 

Çocuklarının kendilerini ifade etmelerine imkan vermeyip, eğitimde sık sık cezaya 

başvurmaktadırlar. Çocuğun en ufak yaramazlığının sonu ceza ile sonuçlanmaktadır. 

Otoriter ebeveyn tutumunda aşırı baskı ve sıkı disiplin ögeleri bulunmakta, 

ebeveynler, çocuklarına “öyle yapamazsın”, “neden öyle yaptın” gibi sözlerle 

suçlayarak, emirler vererek çocukları susturmaya çalışmaktadırlar. Sürekli suçlanan, 

cezalandırılan çocuk ise, kolay ağlamaya meyilli, isyankar bir yapıya sahip ve 

güvensiz olarak büyümektedir (Çağdaş, 2011;  Durmuş, 2008). 

Bakıcı ve otoriter ebeveyn tutumuyla yetişen çocuk; kendine olan güveni 

düşük, utangaç, içine kapanık, sessiz, uslu, nazik ve dürüst fakat küskün, silik, 

çekingen ve kolay etki altında kalabilen bir kişiliğe sahip olabilmektedirler. Bir 

gruba girdiğinde arkadaş grubuyla rahat konuşamamakta ya da konuşsa da 

anlaşılmamaktadır. Bazen kalabalık ortamda gözleri dolabilmekte, bazen isyankar, 

inatçı, huysuz bir yapıya bürünebilmekte bu durumda ebeveynler çocuklara baskı 

şiddetini artırmaktadırlar. Çocuk hırçın, arkadaşlarıyla uyumsuz, geçinemeyen ve 

kavgacı bir yapıya sahip olabilmektedir. Çocukların hata yapmasına izin verilmediği 

için ileriki yaşantısında hayatın sıkıntıları karşısında dayanıksız kalabilmektedirler 

(Özer, 2008; Yükselen, 2013; Peterson ve arkadaşları, 1961). Çocuk annesinden 

beklediği onayı göremediği zaman değersizlik duygusunu yaşamakta ve düşük benlik 
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algısı oluşmaktadır. Başkalarının etkisi altında kolayca kalabilmekte, bağımlı ve 

sorumluluk almaktan çekinen bir yapı sergilemektedir. Sessiz, uslu ve yanlış 

yapmaktan korkan, mükemmeliyetçi bir kişilik yapısı gelişmektedir. Bu çocukların 

kendi kararlarını kendisinin almaya cesareti olmamakta, iradesini dışa bağımlı olarak 

kullanmaktadır. Duygu ve düşüncelerini rahat ifade edemediği için öfkesini ve 

kızgınlığını kendisinden güçsüz kişileri yönetme ve ezmede kullanmaktadır. 

Otoriteye kolayca boyun eğmekte, korkmakta, bir de aşırı baskı bazı çocuklarda 

evden kaçma, okuldan kaçma ya da intihar gibi sorunların ortaya çıkmasına sebep 

olmaktadır (Durmuş, 2008; Nix ve arkadaşları, 1999; Kordi ve Baharudin, 2010; 

Peterson ve arkadaşları, 1961).  

2.1.3.2.1.2.Dengesiz –Tutarsız ve Kararsız Tutum  

Olumsuz anne baba tutumlarından biri de, tutarsız anne baba tutumudur. 

Tutarsızlık kavramı, kişinin aldığı kararlara uymaması olarak tanımlanmaktadır. 

Ebeveynlerin kararsız ve tutarsız tutumu, çocukların neyin doğru neyin yanlış 

olduğunu anlayamama problemine sebep olmaktadır. Aynı davranış ebeveynleri 

tarafından bazen ödüllendirilip, bazen de cezalandırılıyorsa çocuk yapmış olduğu 

davranışın doğru mu yanlış mı olduğunu anlayamamaktadır. Bu durum çocuklarda 

dengeli değer ve yargıların oluşmasına engel olmaktadır (Yavuzer, 2014b). 

Çocuk eğitimi konusunda annenin hoşgörü ile karşıladığı bir davranış, baba 

tarafından olumsuz tepki ile karşılanabilmektedir. Çocuklarına tutarsız davranan 

ebeveynlerin uyguladıkları kurallar, hem tutarsızdır hem de süreklilikleri 

bulunmamaktadır. Tutarsız ebeveynler bazen aşırı hoşgörülü olabilirken bazen de 

aşırı otoriter tutuma bürünebilmektedir. Bu ebeveynler, çocukların bir şey 

yapmalarını istediklerinde veya ceza verdiklerinde nedenlerini açıklama gereği 

duymamaktadırlar (Çağdaş, 2011). Nedenleri açıklanmadan sergilenen dengesiz ve 

kararsız davranışlara maruz kalan bu çocuklar ise nasıl davranılması gerektiğini 

bilememekte, bu durum çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuk 

davranışlarını, ebeveyninin yanında olup olmasına göre şekillendirmekte; bir 

davranışta bulunurken, doğru olup olmadığına bakmadan sadece ebeveynin 

değerlendirmesine göre hareket etmektedir. Çocukta “her davranışı yapabilirsin,yeter 

ki yerini ve zamanını seçmesini bil” düşüncesi hakim olmaktadır. Bu hakim olunan 
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düşünce çocukta iki yüzlü bir kişiliğin gelişmesine zemin hazırlamaktadır                   

(Durmuş, 2008). 

Bu ebeveyn tutumuyla yetişen çocuk bencil olmakta ve bu yüzden arkadaşları 

tarafından pek sevilmemektedir. Çocuk evde ve okulda ailesinin dikkatini çekmek 

için garip davranışlar sergileyebilmekte, ailesi çocuğuna model olmadığı için çocuk 

kendine model olacak kişiler aramaktadır. Özellikle ergenlik döneminde bu durum 

kritik olup; çocuk, genç yaşta kötü alışkanlıklar edinebilmekte, başkaları tarafından 

kolayca kullanılabilmektedir (Özer, 2008). Ebeveynlerin tutarsız ve kararsız 

tutumları çocukları iç çatışmaya götürmekte, çocuk nerde nasıl davranması 

gerektiğini öğrenemediği için huzursuz olup, bu durum çocukta kişisel bozukluğa 

sebep olmaktadır. Çocuk belirsizlik duygusunu yoğun bir şekilde yaşadığı için 

sürekli kaygılı ve depresyon eğimli bir kişilik oluşmasına zemin hazırlamaktadır 

(Durmuş, 2008). 

2.1.3.2.1.3.Aşırı Koruyucu Tutum 

Ebeveynlerin çocuklarını gereğinden fazla korumaları ve özen 

göstermeleridir. Olumsuz anne-baba tutumu olan aşırı koruyucu tutumun, en yaygın 

özelliği bebekleştirmedir. 8-9 yaşında kendi başına yemek yiyemeyen, annesi ve 

babasıyla aynı yerde yatan, annesi tarafından yıkanan çocuklar buna örnek 

verilebilir. Bu durum çocuğun anneye bağımlı olmasına sebep olmaktadır. 

Büyümesine izin verilmeyen, annenin gözünde bebek olan bu çocukların sosyal 

gelişimi de engellenmektedir. Bu da arkadaş ilişkilerini olumsuz etkilemektedir 

(Yavuzer, 2014b). 

Böyle bir tutumu benimseyen ebeveynler, çocuklar için bir pembe dünya 

oluşturup, çocuklarını tüm zarar ve kötülüklerden korumak için çocuğun üzerine 

titremektedirler. Çocuklarına sorumluluk vermemekte, çocuklarına gerektiğinden 

fazla özen gösterilmektedirler. Özellikle anneler bu tip davranışları babalara göre 

daha fazla sergileyebilmektedir. Çocuğun yaşama görevini ebeveynler üstlenmekte, 

çocuklarının yapması gereken işleri ebeveynleri yapmaktadır. Bu da çocukların 

birçok gelişimini engellemektedir (Şendil ve Kaya Balkan, 2005; Özer, 2008).    
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Aşırı koruyucu ebeveyn tutumunu benimseyen ailelerin çocukları ileriki 

yaşantılarında kendini koruyamayan, kendi başına karar veremeyen, savunmasız, 

pasif, inatçı ve çekingen bir kişilik özelliği göstermektedir (Navora, 1989). Bu 

tutumla bağımlı kişilik yapısı sergilemektedirler. Bu çocuklar kendi ayakları 

üzerinde durmakta zorlanmakta, toplum içinde kalabalık ortamda bir işi yapmaya 

kalkışmaya cesaret edememektedir. Çocuk anne ve babasından ayrı kalmaktan 

korkmakta, evlendiğinde eşini ailesiyle kıyaslama yapabilmektedir  (Özer, 2008).  

2.1.3.2.1.4.İtici Reddedici Tutum 

Bu tutum; çocuğa karşı sevgi ve şefkat göstermeyen, öfke ve içerleme 

duygusunu gösteren olumsuz bir anne-baba tutumu olup, bu tutumda ebeveynler 

çocuklarına sürekli sinirlenmektedirler. Baskıyla çocuk üzerinde bir denetim 

kurmaya çalışmaktadırlar. Çocukla temas kurmamakta, öpmekten ve sarılmaktan 

kaçınmaktadırlar. Böyle bir ortamda büyüyen çocuklarda duygusal bir yoksunluk 

ortaya çıkmaktadır. Çocuğun reddedilmesi ileriki yaşlarda çocuğun cezalandırılması 

şekline dönüşebilmektedir (Yavuzer, 2015a). 

Sevgi, ilgi ve şefkatten yoksun olan çocukların benlik saygısı ve özgüvenleri 

düşük olup, bu durum çocukların kendilerini yetersiz ve değersiz hissetmelerine 

neden olmaktadır. Çevresindeki kişilere güvenmemekte, başkalarını sevmekte güçlük 

çekmekte ve kendilerine yardım etmek için yaklaşan insanlara karşı kuşku 

duymaktadırlar. İtilen çocukların bazıları kendilerini savunacak gücü bulamamakta 

ve sürekli ağlamaktadırlar. İtilen çocukların bazıları kendilerinden güçsüz olan 

kişilerden öfkelerini çıkarabilmektedirler (Çağdaş, 2011). 

2.1.3.2.1.5.Demokratik Tutum 

Anne baba tutumları arasında en sağlıklı olan tutum, demokratik tutumdur. 

Bu tutum çocuğa karşı hoşgörülü, güven verici ve destekleyicidir. Demokratik 

tutumda, çocuğa verilen yeterli ilgi, sevgi ve şefkat çocuğun kendine güven 

duymasına olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda anne ile çocuk arasında sağlıklı 

duygusal bir etkileşimini gerçekleşmesini sağlamaktadır. İlgi ve şefkat gösterilen 

çocuk, ailesi tarafından kabul edildiğini sevildiğini anlamaktadır (Çağdaş, 2011). 

Demokratik tutum, çocuk yetiştirmede en uygun yol olarak kabul edilmektedir. 

Böyle bir tutuma sahip ebeveynler çocuklarına sevgilerini göstermekte bu sevgi 
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aracılığıyla çocuk anne ve babasının sevgisinden hiçbir zaman yoksun kalmayacağını 

hissetmektedir. Demokratik tutumu benimsemiş aileler çocuklarının yanlışlarını 

gördüklerinde onu cezalandırmaktan ziyade başarılarını görüp olumlu davranışlarını 

ödüllendirilmektedirler (Şendil ve Kaya Balkan, 2005). 

Bu yaklaşımı sergileyen anne, demokratik bir ortamda çocuğuna sevgi ile 

denetimi bir arada sağlamaktadır. Çocuğun davranışları karşısında “Kaygılanmana 

gerek yok”, “O belki şu anda sana zor geliyor ama göreceksin bir gün kolaylıkla 

üstesinden geleceksin” ya da “Bunu böyle yapmaman gerektiğini biliyordun. Gel 

şimdi böyle bir sorunla bir daha karşılaştığında, daha iyi nasıl ele alabileceğini 

birlikte tartışalım” şeklinde destekleyici cümleler kurmaya özen göstermektedirler 

(Yavuzer, 2015a). 

Demokratik tutum içinde yetişen çocuklar sosyal ilişkilerinde becerilerinde 

iyi, kendine güvenen, haklarını savunan ve kendini kolayca ifade edebilen 

çocuklardır. Anne ve babası tarafından değer verilen çocukların öz saygıları yüksek 

olup, çocuklar karşılaştıkları  problemlerin üstesinden kendileri gelmekte, kendi 

davranışlarını kontrol edebilecek güce sahip ve sorumluluk almaktan 

korkmamaktadırlar (Durmuş, 2008). Bu çocukların özerlik ve olumlu benlik algısı 

gelişmiş olup sosyal yönden uyumlu, empati kurma becerisi gelişmiş durumdadır 

(Şendil ve Kaya Balkan, 2005). 

2.1.3.2.2.Okula Uyum Sürecinde Ailelerin Sorumlulukları 

Okula uyum sürecinde öğretmenlere düşen sorumluluklar olduğu gibi bu 

süreçte ailelerinde yapması gereken sorumluluklar bulunmaktadır. Bunlar: 

 Öğretmenle sürekli iletişim halinde olmak, soru ve kaygılarını çocuğun 

yanında olmadan rahatça ifade edebilmek, 

 Çocukla ilgili bireysel bilgileri, özel durumları mutlaka öğretmenle 

paylaşmak, 

 Çocuğa güvenildiğini hissettirmek, şefkat ve sevgi ile yaklaşmak, 

 Çocukla okulun eğlenceli ve güvenli bir yer olduğu hakkında konuşmak, 

 Çocuktan ayrılma sürecini bir törene çevirmemek ve kararlı olmak, 
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 Okulun ilk günleri çocuk evde ebeveynlerine daha fazla bağlanacaktır. Bu 

sürecin yaşanmasının doğal olduğu kadar okula uyumla birlikte azalması ve 

kaybolması beklenir. Bu süreçte sabırlı olarak çocuğa destek olunmalıdır. 

 Kısa ve etkili bir şekilde çocuktan ayrılmak, 

 Okul bitiş saatinde mutlaka orda olacağınız konusunda çocuğa güvence 

vermek, 

 Özellikle ilk günlerde okul çıkış saatinden daha erken okulda olmak, 

 Okula yeni başlayan çocuklarda okula gitmeyi reddetme, ağlama davranışları 

görülebilmektedir. Bu durumda kararlı olmak, 

 Uyum süreci sonrasında da öğretmenle iletişimi bırakmamak (Durak, 2011). 

 Okula başlamadan önce çocuğun sağlık kontrollerini yaptırmak, 

 Okula başlamadan önce, çocukla birlikte okulu ziyaret etmek, 

 Çocuğun tatilden sonra okula başlamasıyla değişecek olan yatma ve kalkma 

saatlerine alışması için bir hafta öncesinden yeni yatma ve kalkma saatlerini 

ayarlamak (Dereobalı, 2005). 

 Anne ya da baba kendi okul fotoğraflarını çocuğa göstererek açıklama 

yaparlarsa, çocuğu olumlu olarak etkileme imkânı sağlarlar. 

 Okula başlarken annesindeki kaygı ve hüznü anlayan çocukların okula uyum 

süreci güçleşir. Bu yüzden çocuğu okula başlamak üzere olan annenin rahat 

ve kendinden emin bir tavır sergilemesi gerekir. Bu tavır karşısında 

çocuğunda rahatlanmasına katkıda bulunur. 

 Çocuğun okula başlamasında babanın da serinkanlı ve ilgili olması, çocuğun 

okulu daha olumlu olarak algılamasına ve kendini güvende hissetmesine 

olanak sağlar (Önder, 2005). 

 Çocuk ilk defa girdiği bir ortama karşı nasıl bir tutum sergileyeceğini anne ve 

babasını gözlemleyerek öğrenmektedir. Bu noktada aileler çocuklarına rol 

model olmalıdır. Bu dönemin bir uyum süreci olduğunu ve bu sürecin her 

çocukta farklılık gösterdiğini önce ebeveynler kabul etmelidir. Aileler 

çocuğunu okula göndermede tutarlı davranışlar sergilerlerse bu süreç daha 

kolay bir şekilde atlatılmaktadır (Durak, 2011; Yükselen, 2013). 
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2.1.4. Okul Öncesi Eğitimde Okula Uyum Çalışmaları 

Okula başlama açısından ev ortamından okul öncesi eğitim ortamına geçiş; 

çocuğun ilk ve temel geçiş sürecidir. Okul öncesi dönemi; çocukların kişiliklerinin 

şekillendiği ve yaşamlarının en kritik dönemlerinden biridir. Sağlıklı bireyler ve 

problem çözme becerileri gelişmiş çocuklar yetiştirmede önemli rolü olan okul 

öncesi eğitimin çocukların uyumları üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır (İnal, 

2012).  

Durak (2011)’a göre çocuğun sınıfa uyumunda beş aşamanın varlığına dikkati 

çekerken bunlardan ilki tanışma (direnç ya da kabullenme) aşaması olarak ele 

alınmış bu aşamada, sınıfa uyum sağlayan çocuklarda gözlemlenen davranışlar 

arasında; öğretmen ve akranlarıyla tanışma, sınıf ortamını ayrıntılı bir şekilde 

inceleme ve gruba dahil olma davranışlarının görüldüğüne vurgu yapmıştır. Ancak 

bazı çocuklar öğretmen ve akranlarıyla tanışmak istememekte, anne babasından 

ayrılmakta sıkıntı çıkarabilmekte ve sınıfa girmekte direnç gösterebilmektedirler. 

İkinci aşamada ise, çocuk annesi yanındayken sınıfı, akranları, öğretmeni 

gözlemlemektedir. Üçüncü aşama  olan anneden ayrılma esnasında ise, bazı çocuklar 

direnç gösterebilmektedir. “Annem dışarı çıktı” deyip konuşmadan kimseyle iletişim 

kurmadan tavır alabilmektedir. Bu durum her çocuk için geçerli değildir. Bazı 

çocuklar anneden kolay bir şekilde ayrılmakta ve ortama kolaylıkla uyum 

sağlayabilmektedir. Dördüncü aşama olan kendi halinde uyum aşamasında ise, çocuk 

bir süre sınıftaki her şeyi gözlemler ya kendiliğinden gruba dahil olma davranışını 

sergiler ya da kenarda tek başına oyun oynamayı tercih etmektedirler. Son aşama 

olan  dahil olma aşamasında ise, çocuk sınıfı gözlemledikten sonra grup 

etkinliklerine ilgi göstermekte, kendi isteğiyle gruba dahil olmakta; bu şekilde uyum 

aşaması tamamlanmış olmaktadır. Ancak bu aşamalar sırasında öğretmenin 

öğrencisine karşı yakınlığı, annenin çocuğunu yetiştirme tutumundaki sıcaklığı 

çocuğun okula uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır. Bu aşamalar sırasında 

öğretmenin öğrencisiyle çatışma içinde olması, annenin çocuk yetiştirme tutumunda 

verdiği cezalandırma çocuğun okula uyumunu zorlaştırmaktadır. Ayrıca bu yanlış 

tutumlardan kaynaklanan okul fobileri de bu dönemde gelişebilmektedir (Durak, 

2011).  
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Okula uyum süreci; Milli Eğitim Bakanlığı Unicef Okula Uyum Programında 

üç aşamada ele alınıp incelenmiştir. Bunlar; hazırlık, yerleşme ve bütünleşme 

aşamaları şeklinde adlandırılmıştır. Hazırlık aşamasında, her çocuğun öğrenme 

şekillerinde ve gelişimlerinde bireysel farklılıklar bulunmaktadır. Aynı yaş grubunda 

olan çocuklar arasında bu farklılıkların olması olağandır. Aileler bu farklılıkların 

azaltılmasında büyük bir rol oynamaktadır. Ailelerin gelenekleri, sosyal-ekonomik 

durumu, eğitim düzeyleri gibi özellikler ailelerin yaşam biçimlerini etkilediği gibi 

çocukların okula uyum düzeylerini de etkilemektedir. Aileler bu süreçte çocuklarını 

okul ortamına hazırlarken, çocuklarıyla okul hakkında konuşmalıdır. Ailesinden ilk 

defa ayrılan çocuklara anaokullarının nasıl bir yer olduğu orada neler yapacakları 

konusunda bilgilendirilmelidir. Yerleşme aşamasında yapılması gerekenler, yoğun 

olarak okulun üzerindedir. Okul ortamındaki çalışanların, çocuklarla yapacakları 

etkinlikler çocukların okula uyumunu kolaylaştırmaktadır. Örneğin; öğretmenin, 

çocuğa okulu tanıtması ve gezdirmesi. Bu etkinlikler aracılığıyla çocukların okulu ve 

sınıflarını tanımalarına, sınıfta beraber olacağı akranlarıyla tanışıp vakit 

geçirmelerine olanak tanınmaktadır. Hazırlık ve yerleşme sürecinden hemen sonra 

bütünleşme süreci devreye girmektedir. Bu süreçte temel sorumluğu okul ve aileler 

yüklenmektedir. Okul personeli ve aile iş birliği yaparak çocukların ve ailelerin 

bütünleşmesini sağlayacak faaliyetler düzenlemelidir. Bu etkinliklerde ailelerin de 

olması bütünleşme sürecinin hızlanması bakımından son derece önemlidir. Bu evre 

farklı bir fiziksel ve sosyal ortama giren çocuğun ilk uyum evresini atlattıktan sonra 

kurum ve akranlarıyla bütünleşmesine olanak sağlayacak devamlılığı olan bir evredir 

(MEB, 2016). 

Okula uyum hizmetleri, okula uyum   etkinliklerini planlayacak öğretmen ve 

yöneticilerin süreci daha iyi biçimde yürütmeleri bakımından önem taşımaktadır. Bu 

yüzden MEB tarafından “Okul Öncesi Eğitimi Okula Uyum Programı” 

geliştirilmiştir. Bu programın hedefi; eğitim kurumlarına yeni başlayan çocukların 

okula uyumu kolaylaştırmak ve daha sonraki ilkokula başlamada yaşanacak büyük 

sıkıntıları en aza indirmektir (MEB, 2016). 

Okul öncesi eğitim kurumlarına yeni başlayan çocuklar için tasarlanan okula 

uyum programında okula hazırlanma, okula yerleşme ve okulla bütünleşme 
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aşamaları desteklemek için tasarlanmış etkinlikler bulunmaktadır. Okula hazırlanma 

aşamasına yönelik etkinlikler, aileler tarafından evde çocuğun okula uyumunu 

kolaylaştırmada yardımcı olan etkinlikleri içermektedir. Okula yerleşme aşamasına 

yönelik etkinlikler, çocuğun okulu tanımasına ve bilgi, tutum ve beceri kazanmasına 

yönelik etkinlikleri içermektedir. Okulla bütünleşme aşamasına yönelik etkinlikler 

ise, çoğunlukla uyum problemi yaşayan çocuklar gözlemlenerek tasarlanmıştır. Bu 

etkinlikler, çocuğun okulu benimsemesinde ve akademik başarılarında önemli rol 

oynamaktadır. Bunun yanısıra okula uyum programı kapsamında çocukların okula 

uyumunu desteklemek için “Okula Uyum Programı Yönetici Klavuzu”, “Okula 

Uyum Programı Öğretmen Klavuzu”, “Okula Uyum Programı Öğretmen Etkinlik 

Kitabı” ve ailelere ise çocukların okula uyumlarına yardımcı olmak için “Aile El 

Kitabı” geliştirilmiştir. ”Aile El Kitabında” çocukların okula uyumlarını ailelerin 

desteklemesi için yapılması gereken etkinlikler yer almaktadır (MEB, 2016). 

Okulun ilk haftasında okula uyumla ilgili pazartesi günü tanıma ve tanışma    

(benim adım… senin adın ne? etkinliği vb.), salı günü ailelerle tanışma (annem 

babam çocuk olmuş etkinliği vb.), çarşamba günü sınıfı ve öğrenme merkezlerini 

tanıtma, perşembe günü okulun bölümlerini tanıtma, cuma günü sınıfın kurallarıyla 

ilgili etkinliklere yer verilmektedir. Okulun ikinci haftasında pazartesi günü tanıma 

ve tanışma, salı günü aile toplantısı, çarşamba günü eğitim programından örnek 

etkinlikler, perşembe günü okul çalışanları tanıtma, cuma günü sınıfın kurallarıyla 

ilgili etkinliklere yer verilmektedir (MEB, 2017). 
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2.2. İlgili Yayın ve Araştırmalar 

2.2.1. Okula Uyumla İle İlgili Yapılan Araştırmalar 

Birch ve Ladd (1997) tarafından yapılan araştırmada öğretmen-çocuk 

ilişkisinin (yakınlık, çatışma ve bağımlılık) çocukların okula uyumuna etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu, anaokuluna giden 206 

çocuk ve bu çocukların öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; 

öğretmen-çocuk arasındaki ilişkinin bağımlı ve çatışmalı olmasının, çocukların okula 

uyumlarını olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. Ayrıca öğretmen-çocuk arasındaki 

ilişkinin yakın olmasının çocukların okula uyumlarını kolaylaştıran önemli faktör 

olduğu saptanmıştır. 

Balkaya (1998) tarafından yapılan araştırmada ise, anaokuluna yeni başlayan 

çocukların okula uyum süreçleri ile çocukların kişilik özellikleri ve ebeveynlerin 

tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem 

grubunu; Ankara il merkezinde anaokuluna giden 200 çocuk, bu çocukların 

ebeveynleri ve öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Aile Hayatı ve 

Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği”, “Ayrılık Kaygısı Ölçeği” ve “Aile Bilgi Formu” 

aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda; ayrılık kaygısı ölçeğinde, sürekli 

olarak anne-babasının ne zaman geleceğini soran çocukların; çoğunlukla 5-6 

yaşındaki erkek, kardeşi olmayan ve kaygılı çocukların olduğu saptanmıştır. Ayrıca 

koruyucu ailelerin çocuklarının, okula uyum sürecinde ayrılık kaygılarının oldukça 

yüksek olduğu saptanmıştır. 

Kanat (2005) tarafından yapılan araştırmada ise, tek çocukların çevreye ve 

okula karşı uyum problemlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem 

grubunu; 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Konya ili Seydişehir ilçesinde bulunan 

ilköğretim bünyesindeki anasınıflarına devam eden 28 kız-28 erkek toplam 56 çocuk 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, “anket” aracılığıyla toplanmış olup, 

araştırmanın sonucunda; tek çocuklarda, isteklerini zor kullanarak yerine getirme, 

aşırı derecede titiz, düzenli olma ve parmak emme davranışı gibi uyum 

problemlerinin olduğu; bu problemlerin kız çocuklarında daha fazla görüldüğü 

saptanmıştır. 
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Yeo ve Clarke (2006) tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, 

Singapur'da bir grup ilköğretim birinci sınıf öğrencisinin okula uyumlarının 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; okula 

kolay uyum sağlayan çocukların akademik başarılarının ve sosyal becerilerinin daha 

yüksek olduğu; bu çocukların öğretmenleri tarafından oldukça uyumlu şekilde 

değerlendirildiği, akademik açıdan yüksek notlar aldıkları, ek öğrenme desteğine 

ihtiyaç duymadıkları ve sosyal becerilerinin çok iyi olduğu belirlenmiştir. 

Yeşil (2008) tarafından yapılan araştırmada ise, birinci sınıf öğretmenlerinin 

görüşleri alınarak okul öncesi eğitimi almış ve almamış çocukların okula 

uyumlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 

İstanbul ilindeki okullarda görev yapan 213 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada 

çocukların okula uyumlarının belirlenebilmesi amacıyla “anket formu” kullanılmış 

olup, araştırma sonucunda, okul öncesi eğitimi alan çocukların okula uyum 

düzeylerinin, almayan çocuklara kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Polat Uluocak (2009) tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, okul 

ortamında iç göç yaşayan çocukların ruhsal uyumlarının, göç yaşayan ve yaşamayan 

çocukların ev ile okul ortamındaki ruhsal uyumları ve gösterdikleri ruhsal uyum 

problemlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu; Antalya 

ili Şafak Mahallesinde bulunan 8-12 yaşları arasında 76 iç göç yaşamış ve 78 iç göç 

yaşamamış toplamda 154 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak, “Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği” ve “Soru Formu” kullanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; göç yaşamış çocuklarda en fazla 

okul başarısızlığı, tik, tırnak yeme gibi uyum problemleri gözlemlendiği, göç 

yaşayan çocukların, yaşamayan çocuklara kıyasla daha fazla ruh sağlığı riski 

taşıdıkları, bu çocukların okul ortamında daha fazla içe yönelim sorunları 

sergiledikleri saptanmıştır. 

Adhiambo ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan araştırmada ise, 

çocukların okula uyumları ile akademik başarı ve cinsiyet değişkenleri arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 450 orta 

öğretim düzeyinde öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; okula uyumda 

problem yaşayan çocukların akademik başarılarının düşük olduğu, bu durumun 
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davranış problemlerine, okuldan ayrılmaya neden olduğu ve cinsiyet değişkeni 

açısından çocukların okula uyumlarında bir farklılaşma olmadığı saptanmıştır. 

Zupancic ve Kavcic (2011) tarafından yapılan bir diğer araştırmada 

çocukların kişisel özellikleri (cinsiyet, bilişsel yetenek, annece-algılanan kişilik 

özellikleri), aile ortamı (anne eğitimi, öz-bildirimli ebeveynlik uygulamaları) ve okul 

öncesi deneyimleri (en az üç yıl deneyime karşı deneyimsiz) ile çocukların okula 

sosyal uyumu, sosyal yeterliliği, içselleştirme (utangaçlık) ve dışsallaştırma 

(saldırganlık) davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın örneklem grubunu, 6 yaş grubu toplam 366 çocuk oluşturmaktadır. 

Araştırma sonucunda; çocukların kişilik özelliklerinin okula uyumunda önemli faktör 

olduğu bunun yanında ailenin çocuğuna karşı baskıcı ya da özgür tutumunun, 

çocukların uyumlarına, davranışlarına etkisi olduğu ve okul öncesi deneyimi olan 

çocukların bir sonraki eğitim kademesinde daha az davranış problemiyle karşılaştığı 

saptanmıştır.  

Erten (2012) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi eğitim alan 

çocukların sosyal beceri, akran ilişkileri, sosyal konumları ve okula uyum 

düzeylerinin eğitim öğretim yılı içinde değişip değişmediğinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Ayrıca araştırmada, bu değişkenlerin okula uyum düzeyi 

üzerindeki yordayıcı etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem 

grubunu, Denizli İl merkezinde okul öncesi eğitimi alan 175 çocuk ve 12 anaokulu 

öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak;  “Kişisel Bilgi 

Formu”, “Ladd ve Profilet Çocuk davranış Ölçeği”, “Akranların Şiddetine Maruz 

Kalma Ölçeği”, “5-6 Yaş Çocukları için Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme 

Ölçeği”, “Resimli Sosyometri Ölçeği ve Sosyal Beceri Gözlem Formu” 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, 5-6 yaş çocukların akran ilişkilerinin, sosyal 

konum düzeylerinin ve okula uyum düzeylerinin eğitim öğretim yılı içinde artış 

gösterdiği; sosyal beceri düzeylerinin ise, düşüş gösterdiği saptanmıştır. Eğitim 

öğretim yılı boyunca, dört ölçüm içinde de olumlu sosyal davranış değişkeninin 

okula uyum düzeyini en yüksek düzeyde yordadığı saptanmıştır. 

Topcu (2012) tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, okul öncesi 

eğitimin birinci sınıf çocuklarının okula uyum ve Türkçe dil becerilerine etkisinin 
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incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 2010-2011 eğitim 

öğretim yılında Diyarbakır Kocaköy ilçesinde birinci sınıfa devam eden 205 çocuk 

oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak; “Okul Uyumu Öğretmen 

Değerlendirme Ölçeği” ve “Okuma Yazma Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda, okul öncesi eğitim alan çocukların birinci sınıfta okula 

uyumlarının, okul öncesi eğitimi almayan çocuklara kıyasla daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Okul öncesi eğitimi alan çocukların; dinleme, konuşma, okuma, 

yazma becerilerinin,  okul öncesi eğitimi almayan çocuklardan daha yüksek olduğu, 

cinsiyet faktörünün okula uyum ve okuma yazma becerileri üzerinde etkili bir faktör 

olmadığı saptanmıştır. Ayrıca araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, anne-

babanın öğrenim durumu değişkeninin okula uyum ölçeğinin okuldan kaçınma alt 

boyutu ile ilişkili olduğu, kardeş sayısı değişkeninin ise çocuğun okula uyumunda 

etkili olmadığı saptanmıştır. 

Ünüvar ve arkadaşları (2012) tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, 

okul öncesi eğitime yeni başlayan çocukların uyum davranışlarının incelenmesi ve 

çocuklarda oryantasyon sürecini kolaylaştırmak için yapılabilecek çalışmaların 

ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, ilk kez okul öncesi 

eğitime başlayan 115 çocuk oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 115 çocuğun 

davranışları gözlemlenerek ve gözlem formları doldurularak elde edilmiştir. 

Araştırma sonucunda, okula uyum açısından gözlemlenen olumlu davranışlar; 

“oyuncak ve materyallerle ilgilenmek”, “öğretmenle konuşmak” ve “anne ve babaya 

elveda demek” olarak belirlenmiş iken; olumsuz davranışlar ise, “anne ve babanın 

yanında olmak”, “ebeveynlerden ayrılma sırasında ağlamak”, “velileri bırakmamak”, 

“sınıfta ağlamak” şeklinde belirlenmiştir. 

Akçinar (2012) tarafından yapılan araştırmada ise, ailenin ekonomik durumu, 

ebeveyn tutumu ve çocukların sosyo-davranışsal gelişim özellikleri ile çocukların 

okula uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 

örneklem grubunu 6 yaş grubu 655 çocuk ve anneleri oluşturmaktadır. Veriler, 

Türkiye'de Erken Çocukluk Gelişimsel Ekolojiler Araştırması (ECDET) 

katılımcılarından alınan anne raporları aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma 

sonucunda, yüksek sosyo ekonomik durumun, uygun ebeveyn disiplin stratejilerinin 
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ve çocuklardaki yüksek sosyo davranışsal yetkinlik düzeylerinin okula uyumu 

olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. 

Aydos ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan araştırmada ise, Sınıfa Uyum 

Öğretmen Gözlemi-Kontrol Listesinin (Teacher Observation of Classroom 

Adaptation–Checklist) Türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışmasının 

yapılması amaçlanmıştır. Normal gelişim gösteren 5-10 yaşlarındaki 6204 çocuk 

araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, ölçeğin 

“konsantrasyon problemi”, “yıkıcı/istenmeyen davranış” ve “olumlu sosyal davranış” 

alt boyutlarından oluşan üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. 

Güvenirlik analizleri için konsantrasyon problemi alt boyutunun Cronbach alfa 

değeri .94, yıkıcı/istenmeyen davranış alt boyutunun .90 ve olumlu sosyal davranış 

alt boyutunun Cronbach alfa değeri de .88 olarak hesaplanmıştır. Kontrol Listesinin 

Türkiye’deki okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların sınıfa uyumlarının 

belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu tespit edilmiştir.  

Başaran ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi 

eğitim öğretmenlerinin okula yeni başlayan çocukların okula uyum sürecinde 

karşılaştıkları problemlerin araştırılması ve bu problemler doğrultusunda çözüm 

önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu;  2013-2014 

eğitim yılı bahar döneminde, Muğla merkez ilçelerinde yer alan okullarda görev 

yapmakta olan 18 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “yarı 

yapılandırılmış görüşme formu” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, okul 

öncesi dönemde okula uyum uygulamalarının sınırlı düzeyde gerçekleştiği, uyum 

sorunu yaşayan çocukların daha çok erkek, 5 yaş grubu okul öncesi eğitime yeni 

başlayan çocuklar olduğu, çocukların sıklıkla ağlama, etkinliklere katılmama, 

annesinden ayrılmama, annesini yanında isteme davranışını sergiledikleri 

saptanmıştır. Öğretmenlerin görüşlerine göre bu durumun; aileden ve evden ilk kez 

ayrılma, yeni ortama katılma, anne babanın çocuğa yönelik tutumları, okulun ve 

sınıfın yapısı, çocuğun ön yargıları ve sağlık durumu gibi nedenlerden 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca öğretmenlerle yapılan görüşmeler 

sonucunda; çocukların uyum problemleri yaşamamaları açısından okul başlamadan 

önce sıklıkla sınıfla ilgili düzenlemeler yaptıkları, onlar için küçük hediyeler 
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hazırladıkları; okul başladıktan sonra ise, etkinlikler ve sınıf içi iletişim boyutlarında 

bir takım düzenlemeler yaptıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerine dayalı 

olarak öğretmenlerin sıklıkla basit ve eğlenceli etkinlikleri tercih ettikleri, çocuklara 

ödüller ve hediyeler verme, çocukla birlikte okul ve sınıf kuralları oluşturmaya 

yönelik çalışmalar yaptıkları, çocuklarla ilgiyle ve sabırla konuştukları, okulu çekici 

kılmaya yönelik çalışmalar yaptıkları gözlemlenmiştir.  

Ensar ve Keskin (2014) tarafından yapılan araştırmada ise, ilkokula 60-66 ay 

ile 66-72 ay aralığında başlayan ve birinci sınıfa devam eden çocukların sosyal 

duygusal uyum düzeylarinin cinsiyet, yaş, okul öncesi eğitimi alma ve aile gelir 

durum değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem 

grubunu, İstanbul İli Sultangazi İlçesinde bulunan on resmi ilkokula devam eden 609 

ilkokul birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; 

“Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği” ve “Öğrenci Kişisel Bilgi Formu” 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocukların sosyal-duygusal uyum düzeylerinin 

cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı; 66-72 aylık çocukların sosyal duygusal 

uyum düzeylerinin, 60-66 aylık çocuklardan daha yüksek olduğu; bunun yanında 

okul öncesi eğitim alan çocukların sosyal-duygusal uyum düzeylerinin, almayan 

çocuklara kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca ailenin gelir durumu 

arttıkça çocukların sosyal duygusal uyum düzeylerinin arttığı saptanmıştır. 

Granot  (2014) tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, öğretmen-öğrenci 

arasındaki ilişkinin öğrencinin okula uyumuna katkısının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 100 İsrailli rehber öğretmen ve 

onların okul çağındaki öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; güvenli 

öğretmen-öğrenci ilişkisi yaşayan çocukların, güvensiz öğretmen öğrenci ilişkisi 

yaşayan çocuklara kıyasla daha düşük düzeyde davranış problemleri sergiledikleri, 

öz-denetimin öğrenilmesinde daha az zorluklar yaşadıkları, bu çocukların görev 

yönelimlerinin daha iyi olduğu, akranlar arasında popüler ve daha iyi akademik 

başarılar gösterdikleri saptanmıştır. 

Işıkoğlu Erdoğan ve Şimsek (2014) tarafından yapılan araştırmada ise,  farklı 

yaş gruplarıyla aynı sınıfta eğitim gören çocukların, velilerin ve öğretmenlerinin 

okula uyum sürecindeki deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 
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kapsamında çocukların ve öğretmenlerin birinci sınıfa nasıl uyum sağladıkları ve 

öğretmenlerin ve çocukların uyumlarını destekleyici ve engelleyici faktörlerin tespit 

edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu; Denizli merkezde üç farklı 

sosyo-ekonomik düzeyde yer alan okullarda görev yapan 3 birinci sınıf öğretmeni, 

85 çocuk ve 10 veli oluşturmuştur. Araştırmada veriler derinlemesine “görüşme” ve 

“doküman inceleme” teknikleriyle toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda, çocuğun daha önce anaokuluna devam etmesinin ve olumlu 

gelişimsel özelliklerinin uyum sürecini desteklediği, okulların fiziksel koşullarının 

yetersiz oluşunun, sınıflarda farklı gelişim düzeylerinde çocukların yer almasının ise, 

uyum sürecini olumsuz yönde etkileyen faktörler olduğu tespit edilmiştir. 

Özarslan (2014) tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, 60-71 ve 72-84 

aylık öğrencilerin okul olgunluk düzeyleri ve bu öğrencilerin öğretmenlerinin 

gözlemlediği okula uyum ve sınıf yönetimi sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Tekirdağ İl merkezinde 2012-2013 eğitim öğretim yılı 

içerisinde birinci sınıfa yeni başlamış 64 çocuk ve 133 öğretmen oluşturmaktadır. 

Veri toplama aracı olarak; “Bahçeşehir Okula Hazırlık Testi (BOHT)” ve  

“Öğretmen Sınıf Yönetimi-Çocukların Okula Uyum Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda; 60-71 aylık çocukların akademik açıdan okul olgunluklarının 

desteklenmesi gerektiği, 72-84 aylık çocukların ise, akademik açıdan okula hazır 

oldukları saptanmıştır. 60-71 aylık çocuklarda sıklıkla; sınıfta sürekli oyun oynama 

isteği, öğretmeninden sürekli yardım isteme ve yazı yazarken çabuk yorulma; 72-84 

aylık çocuklarda ise, sürekli oyun oynama isteğine yönelik uyum problemlerinin 

görüldüğü saptanmıştır. Bunun yanında 60-71 aylık çocukların okula uyum 

sağlamada ve aileden ayrılmada zorlandıkları, sınıf ortamında ev ortamının 

rahatlığını aradıkları; bu durumun çocukların okula ve sınıf ortamına uyumlarını 

zorlaştırdığı araştırmanın dikkat çeken bulguları arasındadır. 

Seçer ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, akran 

şiddetine maruz kalan ve kalmayan 5-6 yaş grubu kız ve erkek okul öncesi 

çocukların okula uyum düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bingöl il 

merkezinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 200 

çocuk araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; ”Akran 
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Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği” ve “5-6 Yaş Grubu Okula Uyum Öğretmen 

Değerlendirme Ölçeği” aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda, akran şiddetine maruz kalma durumlarına göre çocukların okula 

uyum puanlarının farklılaştığı, akran şiddetinin kız ve erkek çocukların okula 

uyumlarını farklı boyutlarda etkilediği saptanmıştır. 

Yoleri ve Tanış (2014) tarafından yapılan araştırmada ise, ilkokul birinci 

sınıfa devam eden öğrencilerin yaş, cinsiyet ve okul öncesi eğitim alma 

değişkenlerine göre okula uyum düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 2013-2014 

öğretim yılında Uşak il merkezinde ilköğretim birinci sınıfa devam eden 286 öğrenci 

araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları 

olarak, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Walker-McConnell Sosyal Yeterlik ve Okul Uyum 

Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet değişkeni açısından 

öğrencilerin okula uyum düzeylerinde anlamlı bir farklılaşma olmadığı, okula yedi 

yaşında başlayan öğrencilerin okula uyum düzeylerinin beş yaşında başlayanlara 

kıyasla daha yüksek olduğu; bunun yanında okulöncesi eğitim alan öğrencilerin 

okula uyum düzeylerinin almayanlara kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Şentürk Berber (2015) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi eğitime 

başlayan 5 yaş grubu çocuklara yönelik hazırlanmış olan eğitici drama temelli okula 

uyum programının etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İstanbul İli Ataşehir 

Küçükbakkalköy İlçesinde MEB bağlı Kemal Berktan Ortaokulu anasınıfına devam 

eden 60 çocuk araştırmanın çalışma grubunda yer almıştır. Araştırma deneme 

modelinde olup, ön test-son test-kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın 

verileri “Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” 

aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmada deney grubunda yer alan çocuklara 15 

oturumluk “Eğitici Drama Temelli Okula Uyum Programı” uygulanmış, kontrol 

grubunda yer alan öğrencilere ise; bazı oyun ve drama etkinlikleri uygulanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; eğitici okula uyum programına 

katılan çocukların okulu sevdikleri, işbirlikçi katılımlarının arttığı, okuldan kaçınma 

davranışlarının azaldığı ve kendini yönetme becerilerinin geliştiği saptanmıştır.  

Uzun (2015) tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, okul öncesi eğitim 

kurumuna devam eden 60-69 aylık çocukların okula hazır bulunuşluk düzeylerinin 
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artırılması ve okula uyumlarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan  "Okula Hazırız" 

adlı eğitim programının etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem 

grubunu, Samsun İli Canik İlçesi MEB’e bağlı ilkokulların bünyesindeki 

anasınıflarına ve bağımsız anaokullarına devam eden bir yıl sonra ilkokula 

başlayacak 87 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada, deney grubunda yer alan çocuklara 

altı hafta boyunca "Okula Hazırız Eğitim Programı” uygulanmıştır. Araştırmanın 

verileri; “Metropolitan Okula Hazırbulunuşluk Testi”, “5-6 Yaş Çocukları için Okula 

Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği”, “Ankara Gelişim Envanteri ve Okula 

Uyum Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma 

sonucunda; "Okula Hazırız Eğitim Programının”, deney grubunda yer alan 

çocukların ilkokula hazırbulunuşluk, okula uyum ve genel gelişim düzeyleri üzerinde 

etkili olduğu saptanmıştır. 

Wu ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan araştırmada ise, öğretmen-çocuk 

arasındaki ilişkinin, utangaçlık duygusunun ve cinsiyet değişkeninin çocukların 

okula uyumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem 

grubunu, Kuzey Çin'deki Shandong eyaletinin 3 kentinden 524 okul öncesi öğrencisi 

oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla annelerden çocuklarının 

utangaçlığı, okul beğenisi ve okuldan kaçınması ile ilgili bilgiler, öğretmenlerden ise, 

çocukların işbirlikçi ve bağımsız katılımlarını değerlendirmeleri ve algılanan 

öğretmen-çocuk ilişkilerine dair geri bildirimde bulunmaları istenmiştir. Araştırma 

sonucunda; utangaç çocuklarda öğretmen çocuk arasındaki yakınlığın ve okul 

sevgisinin düşük düzeyde olduğu, okuldan kaçma durumunun ise; yüksek düzeyde 

olduğu saptanmıştır. Bunun yanında öğretmen-çocuk arasındaki ilişkinin, cinsiyet 

değişkeninin ve utangaçlık durumunun çocukların okula uyumları üzerinde etkili 

faktörler olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda araştırma sonucunda, okul öncesi 

dönemde çekingen çocukların okula uyumlarının kolaylaştırılması amacıyla, 

öğretmen çocuk arasındaki ilişkinin geliştirilmesine yönelik müdahale 

programlarının hazırlanması ve bu programlarda çocuğun cinsiyetinin dikkate 

alınmasının önemi vurgulanmıştır.  

Ateş (2016)  tarafından yapılan araştırmada ise, ilkokul birinci sınıfa devam 

eden öğrencilerin okula uyumlarını etkileyen faktörlerin saptanması amaçlanmıştır. 
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Araştırmanın örneklem grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ankara İli Çubuk 

İlçesinde görev yapmakta olan 105 sınıf öğretmeni oluşturmuş; araştırmada veri 

toplama aracı olarak “kişisel bilgi formu” ve araştırmacının geliştirmiş olduğu anket 

öğretmenlere uygulanmıştır. Araştırma sonucunda,  ilkokul birinci sınıf çocuklarının 

okula uyumlarına etki eden en büyük faktörün öğretmen-öğrenci arasındaki sağlıklı 

ilişki en düşük faktörün ise; öğrenci cinsiyetinin olduğu belirlenmiştir. 

Correia ve Marques-Pinto (2016) tarafından yapılan araştırmada ise, okul 

öncesi eğitim ve ilkokul öğretmenleri ile anne-babaların çocuklarının okula geçişteki 

başarı göstergelerinin belirlenmesi ve uyum konusunda bilgiler toplanması 

amaçlanmıştır. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla okul öncesi ve ilkokul 

öğretmenleri ile anne babalarla odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırma 

sonucunda, ilköğretimin ilk yılındaki uyum süreciyle ilgili olarak, okul öncesi eğitim 

ve ilköğretim öğretmenleri; ebeveyn katılımı ve ebeveyn desteği gibi aile yapısına 

yönelik faktörlerin önemini vurgu yaparken, ebeveynler okulun genel işleyişine, 

öğretmenin özelliklerine ve yöntemine vurgu yapmışlardır.  

Güler ve Onur (2016) tarafından yapılan araştırmada, ilkokul birinci sınıfa 

başlayan öğrencilerin okula başlama yaşlarına göre okula uyumlarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 

Ordu ilinde bulunan iki resmi ilkokulda öğrenim gören 337 birinci sınıf öğrencisi 

oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Okul Uyumu Öğretmen 

Değerlendirmesi Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmadan elde 

edilen bulgular doğrultusunda, öğrencilerin okula başlama yaşı ilerledikçe okula 

uyum ölçeğinden aldıkları puanların arttığı saptanmıştır. 

Kaya ve Akgün (2016) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi 

dönemdeki çocukların okula uyumları ile kardeş durumu, cinsiyet, yaş, mizaç, 

özsaygı ve okula devam etme süreleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın örneklem grubunu Ankara ilindeki 200 çocuk oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak; “Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği”, çocuklar için 

“Kısa Mizaç Ölçeği”, “Cassidy Kukla Görüşme Formu” ve “Demografik Bilgi 

Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; “Okul Uyumu Öğretmen 

Değerlendirme Ölçeğinin” işbirlikçi katılım, kendi kendini yönetme ve genel uyum 
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boyutlarında kız çocuklarının lehine, ölçeğin işbirlikçi katılım ve genel uyum 

boyutlarında ise, 60-72 ay çocukların lehine anlamlı bir farklılaşma saptanmış olup, 

kardeş durumu değişkeni açısından bir farklılaşma saptanmamıştır. Ayrıca araştırma 

sonucunda, okula devam süresinin okula uyum sürecini tek başına yordayan bir 

değişken olmadığı, okula uyum ölçeğinin kendi kendini yönetme alt boyutu ile genel 

öz saygı düzeyi puanları arasında da olumlu yönde anlamlı bir ilişki olduğu da 

saptanmıştır. 

Kiuru ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan araştırmada ise, öğretmen ya 

da anne desteğinin ilkokul birinci ve ikinci sınıf çocuklarının okula uyumları 

üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmeniyle 

iyi ilişkiler kuran çocukların uyum problemi yaşamadıkları, bunun yanında anne 

desteğinin ve anne-çocuk ilişkisindeki sıcaklığın çocukların okula uyumlarını 

kolaylaştıran önemli bir faktör olduğu saptanmıştır. 

Yalçın (2016) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi dönem 

çocuklarının okula uyum süreçleri ile ebeveynlerinin çocuk yetiştirme tutumları 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın nicel kısmının 

örneklem grubunu; 2014-2015 eğitim öğretim yılında Eskişehir il merkezindeki Milli 

Eğitim Bakanlığı'na bağlı anasınıflarında eğitim gören 380 çocuk, çocukların aileleri 

ve öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel kısmının örneklem grubunu ise; 

okula uyum problemi yaşadığı belirlenen 9 çocuk, 9 aile ve 9 öğretmen 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri; “Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme 

Ölçeği”, “Ebeveyn Tutum Ölçeği”, “Yarı-Yapılandırılmış Öğretmen Görüşme 

Formu” ve “Yarı-Yapılandırılmış Ebeveyn Görüşme Formu” aracılığıyla 

toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, ebeveynlerin 

demokratik ve aşırı koruyucu tutum ortalamalarının yüksek, otoriter ve izin verici 

ebeveyn tutum puanlarının ise düşük olduğu; çocukların okula uyum puanları 

açısından % 6.31’inin okula uyum problemi yaşadığı, % 93.69’unun ise okula uyum 

sağladığı saptanmıştır. Ayrıca araştırmada öğretmenler çocukların okula uyumunu 

kolaylaştırmak için okulun ilk günlerinde genellikle basit etkinlikler yaptıklarını, 

çocuklarla sohbet ettiklerini ve okula uyum çalışmaları yaptıklarını dile 

getirmişlerdir. Öğretmenlerin tümü çocukların okul ya da çalışanlarla ilgili herhangi 
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bir sorun yaşamadıklarını belirtirken; bazı çocukların akranlarıyla sorun yaşadığını 

dile getirmişlerdir. Araştırmada ebeveynlerin tümü, çocuklarının okulu, öğretmenini 

ve arkadaşlarını sevdiğini okul ve çalışanlar ile ilgili herhangi bir sorun 

yaşamadıklarını, öğretmenlerin kendileri ile olan iletişiminden memnun olduklarını 

belirtmişlerdir. Ebeveynlerin sadece küçük bir bölümü çocuklarının akranlarıyla 

sorun yaşadığını dile getirmişlerdir. 

Bağçeli Kahraman (2017) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi 

eğitim öğretmenlerinin ve annelerin çocuklarının okula uyum süreçleri ile ilgili 

görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu; Bursa 

ilinde görev yapmakta olan 39 öğretmen ve 142 anne oluşturmuştur. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak, araştırmacını oluşturduğu iki anket formu kullanılmıştır. 

Araştırmadan elde elde edilen bulgular doğrultusunda, anneler çocuklarını okula, 

eşleriyle birlikte bıraktıklarını ve özellikle ilk hafta beklediklerini dile getirirken; 

öğretmenler üç yaş grubundaki çocukların, alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen 

çocukların ve ilk çocukların daha fazla uyum sorunu yaşadıklarını dile getirmişlerdir. 

Okula uyum sürecinde öğretmenlerin en çok tercih ettikleri etkinliklerin oyun 

etkinlikleri olduğu belirlenmiştir. 

Ratelle ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan araştırmada ise, annelerin ve 

babaların davranışlarının ergenlerin okula uyumlarına etkisinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu; 233 erkek ve 389 kız olan 522 

ergen, 535 anne ve 296 baba oluşturmuştur. Araştırma sonucunda; ebeveyn desteği, 

ebeveyn katılımı ve aile yapısının çocukların akademik ve duygusal uyumunu 

yordadığı; babaların olumlu davranışlarının ise, çocukların akademik uyumunu 

yordadığı saptanmıştır.  

Topcu (2017) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi oryantasyon 

programının okul öncesi öğrencilerinin okula uyumlarına olan etkisinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 12'si deney grubunda, 12'si kontrol 

grubunda olmak üzere 24 veli oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında olan deney 

grubuna sekiz oturumluk “Veli Oryantasyon Programı” uygulanmıştır. Araştırmanın 

verileri; “5-6 Yaş Çocukları İçin Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği” ve 

“Veli Oryantasyon Programı Değerlendirme Formu” aracılığı ile toplanmıştır. 
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Araştırma sonucunda; “Veli Oryantasyon Programının” okul öncesi öğrencilerinin 

okuldan kaçınma düzeylerini azaltmada bir etkisinin olmadığı ancak okula uyum, 

işbirlikli katılım, kendi kendini yönetme ve okulu sevme düzeylerini anlamlı bir 

şekilde artırdığı saptanmıştır. 

Yi ve arkadaşları (2018) tarafından yapılan araştırmada ise, ilköğretime geçiş 

sürecinde anne katılımındaki değişimler ile anne katılımı ve okula uyum arasındaki 

ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma boylamsal nitelikte olup; 

araştırmanın ilk aşamasında 324 ve ikinci aşamasında ise, 247 Hong Kong orta ve üst 

sınıf aile ile çalışılmıştır. Çocuklar anaokulunu bitirmeden yaklaşık üç ay önce 

birinci aşamada; ilkokula gittikten üç ay sonra ise, ikinci aşamada annelerden ve 

öğretmenlerden annelerin katılımı hakkında bildirimde bulunmaları istenmiş, ayrıca 

öğretmenler çocukların okul düzenini değerlendirmişlerdir. Araştırma sonucunda; 

ilköğretime geçiş sürecinde hem ev hem okul temelli katılım hem de anne katılımı ile 

çocukların okula uyumları arasında çift yönlü ilişkinin olduğu saptanmıştır. 

2.2.2.Öğretmen-Öğrenci İlişkisi İle İlgili Yapılan  Araştırmalar    

Hamilton ve Gordon (1978) tarafından yapılan araştırmada, okul öncesi 

dönemde öğretmen öğrenci arasındaki ilişkinin çocuğa verilen görevi yerine 

getirmedeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 

Montessori sınıfına devam eden 56-78 aylık 28 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak; “gözlem formu” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen 

bulgular doğrultusunda; öğretmen öğrenci ilişkisi ile çocuklarda verilen görevi yerine 

getirme düzeyi arasında pozitif anlamlı ilişki saptanmıştır.  

Howes ve arkadaşları (1994) tarafından yapılan araştırmada ise, çocukların 

akranlarıyla olan olumlu sosyal davranışları ve  öğretmen-öğrenci arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu; çocuk bakım merkezine 

devam eden dört yaş grubu 48 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen 

bulgular doğrultusunda; öğretmenleriyle güvenli-yakın ilişkiler kuran çocukların 

daha sonraki dönemde akran grubu içinde olumlu sosyal davranışlar sergiledikleri ve 

saldırganlık davranışlarının az olduğu saptanmıştır. 
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Hughes ve arkadaşları (1999) tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, 

olumlu öğretmen-öğrenci ilişkisi ile çocukların saldırganlık davranış düzeyleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, iki 

ve üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşan 61 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma 

sonucunda; olumlu öğretmen-öğrenci ilişkisinin çocuklardaki yıkıcı davranışları 

(saldırganlık davranışı) azalttığı belirlenmiştir. 

Howes (2000) tarafından yapılan ve beş yıl süren boylamsal araştırmada ise, 

çocukların öğretmenleriyle olan ilişkileri, sınıf içi davranış problemleri ve çocukların 

akranlarıyla olan ilişkileri incelenmiştir. 307 çocuk araştırmanın örneklem grubunu 

oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Akran Oyun Ölçeği”, “Sınıf 

Davranış Envanteri” ve “Öğretmen-Çocuk İlişki Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, 

çocukların ileriki yaşantılarında akranlarıyla ve öğretmenleriyle olan ilişkilerinde şu 

anki sınıf içerisinde yaşadıkları sosyal duygusal iklimin önemli bir belirleyici faktör 

olduğu saptanmıştır.  

Hamre ve Pianta (2001) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi 

öğretmenlerinin öğrencileriyle olan ilişkilerine yönelik algılarının, çocukların okul 

başarıları ve davranışları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma boylamsal 

nitelikte olup, anasınıfından sekizinci sınıfa kadar olan süreçte 179 çocuk 

araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

her dönem yapılan takip çizelgelerinden, çocukların akademik puanlarından, çalışma 

notlarından, standart test çıktılarından ve disiplin kayıtlarından yararlanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; anasınıfında öğretmeniyle 

bağımlılık ve çatışma sorunu yaşayan, genellikle erkeklerde yüksek düzeyde 

davranış sorunları olan  çocukların, sekizinci sınıfa kadar olan süreçteki akademik ve 

davranışsal sonuçlarına bakıldığında akademik başarılarının düşük, davranış 

problemlerinin ise yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda okul 

başarıları ile öğretmen–çocuk arasındaki ilişkisi arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır. 

Blankemeyer ve arkadaşları (2002) tarafından yapılan araştırmada ise, 

çocukların saldırganlık düzeyleri ve sosyal yeterlilikleri ile öğretmenleriyle olan 

ilişkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 1432 
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çocuk ve onların öğretmenlerini oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda; okula uyumda sıkıntı yaşayan erkek çocukların kız çocuklarına 

kıyasla öğretmenleriyle olan ilişkilerinin daha kötü olduğu, bunun yanında saldırgan 

çocukların ve sosyal yeterliliği zayıf olan çocukların öğretmenleriyle olan 

ilişkilerinin istenilen düzeyde olmadığı ve bu çocukların okula uyumlarında sıkıntı 

yaşadıkları belirlenmiştir. 

Pianta ve Stuhlman (2004) tarafından yapılan araştırmada ise, öğretmen 

öğrenci ilişkilerindeki yakınlık ve çatışma durumunun çocukların sosyal ve akademik 

becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 490 

öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen 

öğrenci ilişkisindeki kalitenin ilköğretim birinci sınıf çocukların sınıf becerileri ve 

okul başarıları üzerinde önemli rol oynadığı saptanmıştır.  

Beyazkürk (2005) tarafından yapılan araştırmada ise, biriktirilmiş olumlu 

deneyimler müdahale programının okulöncesi öğrenci-öğretmen ilişkileri üzerindeki 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 5 ve 6 yaş 

grubu hiçbir engeli olmayan ve tam gün eğitim alan 93 öğrenci ile 8 öğretmen 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Yarı Yapılandırılmış Oyun 

Görüşmesi” ve “Öğrenci-Öğretmen İlişki Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde 

edilen bulgular doğrultusunda; biriktirilmiş olumlu deneyimler müdahale 

programının deney grubunda yer alan öğrencilerin öğretmenleriyle kurdukları 

ilişkileri algılama biçimlerini olumlu yönde değiştirdiği saptanmıştır. 

Silver ve arkadaşları (2005) tarafından yapılan araştırma boylamsal nitelikte 

olup, okul öncesi eğitimden ilkokul üçüncü sınıfa kadar olan süreçte öğretmen-

öğrenci arasındaki yakınlık ile yıkıcı davranışlar arasındaki bir ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda; okula başladıktan sonra çocukların 

öğretmenleriyle olan ilişkilerindeki yakınlık artıkça, çocukların yıkıcı davranışlarının 

azaldığı saptanmıştır. 

Ewing ve Taylor (2009) tarafından yapılan araştırmada ise, öğretmen-çocuk 

ilişkisindeki kalite ve çocukların sınıftaki davranışsal uyumu arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 301 çocuk ve 
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öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; öğretmen-çocuk arasında 

yaşanan çatışma durumunun erkek çocukların düşmanca-saldırgan davranışlarının 

güçlü bir yordayıcısı olduğu; buna karşılık öğretmen-çocuk arasındaki yakınlık 

durumunun, kız çocuklarının okuldaki yeteneklerini erkek çocuklardan daha fazla 

yordadığı saptanmıştır.  

Myers ve Morris (2009) tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, 

öğretmen-çocuk arasındaki ilişki ile düşük sosyo-ekonomik düzeydeki okul öncesi 

çocukların sosyo-duygusal uyumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın 

örneklem grubunu Head Start uygulamalarına devam eden 77 erkek ve 63 kız olmak 

üzere toplam 140 çocuk, bu çocukların ebeveynleri, rehber öğretmenleri ve öğretmen 

yardımcıları oluşturmuştur. Araştırmada çocukların arkadaşlarıyla olan ilişkileri, 

sınıf içi duygu durumları, akran problemleri, davranış problemleri, pro-sosyal 

davranışlarına yönelik olarak çocukların sosyal-duygusal uyumlarına yönelik bilgiler 

toplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen-çocuk arasındaki ilişkinin yakın 

olmasının sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan okul öncesi çocuklarda sosyal 

duygusal problemleri azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Rudasill ve Rimm-Kaufman (2009) tarafından yapılan araştırmada ise, 

utangaçlık, kontrol becerileri, çocuğun mizacı ve cinsiyeti ile sınıf içerisinde 

gerçekleşen öğretmen-çocuk etkileşimlerinin sıklığının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın örneklem grubunu 819 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 

Araştırma sonucunda; küçük çocukların öğretmenleri ile olan ilişkilerinin, çocukların 

sosyal ve akademik başarılarını yordadığı saptanmıştır. Ayrıca çocukların 

utangaçlığının, kontrol becerilerinin ve cinsiyetinin, öğretmen-çocuk arasında 

yaşanan çatışma ve yakınlığa doğrudan etki ettiği;  çocukların utangaçlığının,  çocuk 

tarafından başlatılan öğretmen-çocuk etkileşimlerinin sıklığını etkilediği ve 

çocukların kontrol becerilerinin, öğretmenin başlattığı öğretmen-çocuk 

etkileşimlerinin sıklığını etkilediği belirlenmiştir. 

Berry ve O'Connor (2010) tarafından yapılan anaokulundan altıncı sınıfa 

kadar devam eden boylamsal araştırmada, çocukların sosyal becerileri ve davranış 

problemleri ile öğretmen-çocuk arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda; 

okul öncesi dönemde davranış sorunları yüksek olan çocukların, sosyal beceri 
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düzeylerinin daha düşük olduğu; olumlu öğretmen-çocuk ilişkileri olan çocukların 

ise, okul öncesinden altıncı sınıfa kadar devam eden süreçte sosyal beceri 

düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Şahin (2014) tarafından yapılan araştırmada “Öğretmen-Öğrenci İlişki 

Ölçeği’nin” Türkçeye uyarlanma çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın örneklem grubunu, 4-6 yaş grubu toplam 531 çocuk ve 40 öğretmen 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Öğretmen-Öğrenci İlişki Ölçeği” aracılığıyla 

toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; ölçeğin Türk 

örneklemdeki yapı geçerliğini değerlendirmek amacıyla faktör analizi yapılmış, 

ortaya çıkan faktör yapısının, orijinal faktör yapısıyla örtüştüğü sonucuna 

ulaşılmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliğine ve iç tutarlığına ilişkin bulguların 

da ölçeğin orijinal dilinde tekrarlanan çalışmalardan elde edilen bulgularla örtüştüğü 

sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine yönelik yapılan analizler sonucunda, 

ölçeğin “çatışma” alt boyutunun toplam varyansın % 17.47’sini, “yakınlık” alt 

boyutunun  toplam varyansın % 14.49’unu ve “bağımlılık” alt boyutunun toplam 

varyansın %9.25’ini açıkladığı saptanmıştır. Elde edilen faktör yapısının 28 madde 

üzerinden toplam varyansın % 41.21’ini açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin 

güvenirliğine yönelik gerçekleştirilen analizler sonucunda; cronbach alfa içtutarlık 

katsayıları  çatışma alt boyutu için 0.84, yakınlık alt boyutu için 0.80, bağımlılık alt 

boyutu için 0.72 ve toplam puanda 0.86 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Türk 

örnekleminde 4-6 yaş grubundaki çocuklarla çalışan öğretmenlerle ve diğer alan 

öğretmenlere uygulanabilecek bir ölçek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Yüksek Usta (2014) tarafından yapılan araştırmada ise, anne-öğretmen-çocuk 

ilişkisi ile çocukların davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, Ankara ilinde okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden 48-60 aylık 252 çocuk annesi ve 59 öğretmen 

oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, “Davranış Ölçeği”, “Çocuk Ana Baba İlişki 

Ölçeği” ve “Öğretmen Çocuk İlişki Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma 

sonucunda, çocukların anne ve öğretmenleriyle çatışmalı ilişkileri ile çocuklardaki 

içe yönelim ve dışa yönelim davranış problemleri arasında pozitif, anlamlı ilişki 

saptanmıştır. 
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Eisenhower ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan araştırmada ise, 

öğretmen öğrenci arasındaki ilişki ile çocukların dışa dönük yıkıcı davranışları 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 166 

çocuk oluşturmakta olup araştırma boylamsal modelde bir buçuk yıl sürmüştür. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; öğretmen-öğrenci arasındaki 

çatışma durumu arttıkça çocuklardaki dışa dönük yıkıcı davranışların artığı 

saptanmıştır. 

Gündüz (2015) tarafından yapılan araştırmada ise, öğretmen-öğrenci ilişkileri 

ile çocukların okula sosyal uyumları ve akademik benlik saygıları arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden 48-60 aylık 272 çocuk oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 

“Öğretmen ve Çocuk Bilgi Formu”, “Öğretmen-Çocuk İlişkileri Ölçeği”, “Akademik 

Benlik Saygısı Ölçeği” ve “Okul Sosyal Davranış Ölçeği” aracılığı ile toplanmıştır. 

Araştırma sonucunda, öğretmen-çocuk ilişkisi ile okula sosyal uyumları ve akademik 

benlik saygıları arasında pozitif anlamlı ilişki saptanmıştır. 

Dereli (2016) tarafından yapılan araştırmada ise, öğretmen-öğrenci 

ilişkilerindeki yakınlık, çatışma ve bağımlılık durumunun çocukların sosyal yetkinlik 

ve problem çözme becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklem 

grubunu, 4-5 yaş grubu 167 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak; “Çocuk İlişkisi Ölçeği”, “Okul Öncesi Sosyal Yetkinlik ve Davranış 

Değerlendirme–Ebeveyn Formu Ölçeği”, “Okul Öncesi Sosyal Yetkinlik ve Davranış 

Değerlendirme–Ebeveyn Formu Ölçeği” ve “Wally Çocuk Sosyal Problem Çözme 

Dedektif Oyun Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen-öğrenci 

ilişkilerindeki yakınlık durumu ile çocukların sosyal yetkinlik ve problem çözme 

becerileri arasında anlamlı pozitif ilişki saptanmıştır. 

Collins ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan araştırmada ise, öğretmen-

öğrenci arasındaki ilişki ile çocukların yıkıcı davranış problemleri arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma boylamsal nitelikte olup araştırma 

kapsamında çocuklar ilkokul birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar olan süreçte 

gözlemlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; öğretmeniyle 
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çatışma içerisinde olan çocukların ilerleyen sınıflarda daha çok dışa dönük yıkıcı 

davranışlar sergilediği sonucu saptanmıştır. 

Mejia ve Hoglund (2016) tarafından yapılan araştırmada ise, bir okul dönemi 

boyunca çocukların uyum sağlama problemleri (içe dönük ve dışa dönük sorunları) 

ile öğretmen-çocuk arasındaki ilişkinin (yakınlık, çatışma ve bağımlılık) arasındaki 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda; çocukların yüksek düzeyde dışsa 

dönük davranış sorunları gösterdiklerinde, öğretmenleriyle ilişkilerinde daha fazla 

çatışma durumu yaşadıkları; çocukların içe dönük davranış sorunu gösterdiklerinde 

ise, öğretmenleri ile olan ilişkilerinde daha fazla bağımlılık sorunu yaşadıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. 

2.2.3. Sınıf Yönetimi İle İlgili  Yapılan  Araştırmalar 

Denizel Güven ve Cevher (2005)’in okul öncesi eğitim öğretmenlerinin sınıf 

yönetimi becerilerini incelemek amacıyla yapmış oldukları araştırmada, 

öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin saptanması ve sınıf yönetimi becerilerinin 

öğretmenlerin en son bitirdikleri bölüm, mesleki kıdem, çalıştıkları okul türü, okulun 

sosyo-ekonomik durumu ve hizmet içi eğitim durumları açısından incelenmesi 

amaçlanmıştır. 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Denizli il merkezinde resmi ve 

özel okullarda görev yapan 93 okul öncesi eğitim öğretmeni araştırmanın örneklem 

grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Sınıf Yönetimi Beceri Düzeyi Ölçeği” 

aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; okul 

öncesi eğitim öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin yeterli düzeyde olduğu; 

öğretmenlerin eğitim durumu ve çalışılan okul türü değişkenleri açısından sınıf 

yönetimi becerilerinin farklılaştığı, öğretmenlerin çoğunluğunun öğrenci merkezli bir 

yönetim  anlayışını benimsedikleri ve uygunsuz davranışlarla başa çıkma konusunda 

öğretmenlerin sözel iletişime odaklandıkları belirlenmiştir. 

Özgan ve Yılmaz (2009) tarafından yapılan araştırmada ise müfettişlerin, 

öğretmenlerin sınıf yönetimindeki eksiklikleri konusundaki algılarını ve çözüm 

önerilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 

Türkiye’nin farklı şehirlerinden rastgele seçilen 20 ilköğretim müfettişi 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “görüşme tekniği” aracılığıyla toplanmıştır. 
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Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; öğretmenlerin sınıf yönetimindeki 

eksiklikleri; “sınıf hakimiyeti, öğrenme-öğretme süreci, iletişim, konu alanı ve alan 

eğitimi bilgisi, sınıfın fiziksel durumu ve diğer” başlıkları altında toplanmıştır. 

Araştırma sonucunda, öğretmenlerin ilk sırada öğretme-öğrenme süreci ile ilgili 

eksikliklerinin; ikinci sırada ise, sınıf hâkimiyeti ile ilgili eksikliklerinin bulunduğu 

belirlenmiştir. 

Akar ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan araştırmada ise, anaokulları ve 

ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ve branş öğretmenlerinin sınıf 

yönetimi uygulamaları ile ilgili yaşantılarının örnek olay araştırma metodu ile tespit 

edilmesi ve sınıf yönetimi konusunda öğretmenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, Ankara ilinde toplam 19 öğretmen 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “görüşme tekniği” aracılığıyla toplanmıştır. 

Araştırmada, öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımlarının; fiziksel ortam, sınıftaki 

ilk günler, motivasyon, kurallar, alışılagelmiş sınıf-içi uygulamalar, dersin akısını 

bozan davranışlar ve veli-öğretmen-okul işbirliği konularına göre farklılık gösterdiği 

saptanmıştır. 

Akgün ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi 

eğitim öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi 

stratejilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, Ankara il 

merkezinde çalışan altı okul öncesi eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada 

okul öncesi eğitim öğretmenlerinin sınıf yönetimi stratejileri “Yapılandırılmamış ve 

Katılımcı Olmayan Gözlem” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, 

öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları olumsuz ifade toplamının olumlu 

ifadelerden daha fazla olduğu; olumsuz ifade kullanan öğretmenlerin büyük bir 

çoğununun ise  ön lisans mezunu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Paliç ve Keleş (2011)  tarafından yapılan araştırmada ise, ilköğretim ve 

ortaöğretim kademelerinde çalışan öğretmenlerin, “sınıf yönetimi” kavramına ilişkin 

görüşlerinin; “öğretmen özellikleri, “sergilenen yaklaşımlar”, “karşılaşılan sorunlar” 

ve “öneriler” boyutlarında incelenmesi amaçlanmıştır. 2009–2010 eğitim öğretim yılı 

Rize ilindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan toplam 42 

öğretmen araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın verileri dört 
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açık uçlu sorudan oluşan yazılı “görüşme formu” aracılığıyla toplanmıştır. 

Araştırmada, etkili bir sınıf yönetimi için önemli görülen öğretmen özellikleri; 

“kişisel özellikler”, “mesleki özellikler” ve “öğrenciye yaklaşım” şeklinde 

sıralanırken; öğretmenlerin en çok karşılaştıkları sorunlar sırasıyla; öğrenci 

farklılıkları, farklı aile ortamlarının yansıması ve öğrencinin derse tutumları şeklinde 

sıralanmıştır. 

Gangal (2013) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin sınıfta istenmeyen davranışlarla başa çıkmaya yönelik uygulamaları 

ve sınıf yönetimi stratejileri hakkındaki inançlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın örneklem grubu, 2012–2013 eğitim öğretim yılında Trabzon’da bir 

anaokulunda çalışmakta olan üç okul öncesi öğretmeni ve bu öğretmenlerin 

sınıflarından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri “yapılandırılmamış sınıf içi 

gözlemler”, öğretmenler ile yapılan “yarı yapılandırılmış mülakatlar” ve 

öğretmenlerin “günlük planlarının incelenmesi” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma 

sonucunda, öğretmenlerin sınıf içinde gösterdikleri davranışlar ile belirttikleri 

görüşler arasında farklılıklar olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin kendi yeterlilikleri 

ile ilgili inançlarının çok gerçekçi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Keleş (2013) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi öğretmen 

adaylarının ve öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin inanç ve tutumlarının 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, Adana ili merkez 

ilçelerinde (Sarıçam, Çukurova, Yüreğir) bağımsız anaokullarında görevli 164 

öğretmen ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 

Bölümünde okuyan 141 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak; “Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum ve İnanç Ölçeği” ve araştırmacı 

tarafından oluşturulan “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, hem okul öncesi öğretmen 

adaylarının hem de okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminin ders yönetimi ve 

insan yönetimi boyutlarında müdahaleci bir inanç ve tutuma sahip oldukları 

belirlenmiştir. 

Yeşilay Daşıran (2013) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi 

eğitimde etkili sınıf yönetimi becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan hizmet içi 
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eğitim programının etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ankara ilinde özel bir 

okul bünyesinde görev yapan 34 okul öncesi öğretmeni çalışmanın örneklem 

grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Okul Öncesi Öğretmenleri için Sınıf 

Yönetimi Becerileri Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma kapsamında her 

hafta iki saatlik oturumlar şeklinde toplamda sekiz hafta olarak hazırlanan eğitim 

program öğretmenlere sunulmuştur. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin mesleki 

beceri puan ortalamalarının, hem kendi hem de tarafsız gözlemci 

değerlendirmelerine göre eğitim öncesi mesleki beceri puanlarına kıyasla daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen-çocuk etkileşimi puan 

ortalamalarının ise; hem kendi hem de tarafsız gözlemci değerlendirmelerine göre, 

eğitim öncesi öğretmen çocuk etkileşimi puan ortalamalarına kıyasla düşüş 

gösterdiği saptanmıştır.  

Demir (2015) tarafından yapılan araştırmada ise,  okulöncesi öğretmenlerinin 

öz-yeterlik algılarının ve sınıf yönetimi stratejilerinin öğretmen-çocuk ilişkileri 

üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 

2013-2014 öğretim yılında İzmir ili merkez ilçelerinde bulunan Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı tüm bağımsız anaokullarında görev yapan 98 okulöncesi 

öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Öğretmen Bilgi Formu”, 

“Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği”, “Öğretmen Stratejileri Soru Formu” ve “Öğretmen-

Öğrenci İlişki Ölçeği-Uzun Formu” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde 

edilen bulgular doğrultusunda; okulöncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve 

sınıf yönetimi stratejileri ile çocuklarla kurdukları etkileşimleri algılama biçimleri 

arasında farklı alt boyutlarda ve düzeylerde ilişki saptanmıştır.  

Adıgüzel (2016) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Samsun il merkezi ve ilçelerinde bulunun 

anaokulu ve ilkokullarda görev yapan toplam 349 okul öncesi eğitim öğretmeni 

araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak; “Maslach Tükenmişlik Envanteri” ve “Sınıf Yönetimi Beceri Ölçeği” 

kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin, öğretmenlik mesleğini seçme nedenine 
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bağlı olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır. Öğretmenlerin sınıf yönetimi 

becerilerinin medeni durum, görevdeki kadro pozisyonu, mesleki kıdem yılı, 

kazandıkları ücretten memnuniyet, sınıflarındaki öğrenci sayıları, aile toplam gelir 

düzeyleri ve branşlarını seçme nedenine bağlı olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 

saptanmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi 

becerileri ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu; öğretmenlerin 

sınıf yönetimi becerilerinin tükenmişlik düzeyleri üzerinde belirleyici bir faktör 

olduğu saptanmıştır. 

Dal (2016) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin sınıf içerisinde karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışlarıyla baş 

etmede kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın örneklem grubunu, Iğdır il merkezindeki bağımsız anaokullarında 

çalışan 18 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, 

öğretmenlere sorulan üç sorudan oluşan “yarı yapılandırılmış görüşme formu” 

aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, 

görüşmeler sonucunda öğretmenlerin en çok belirttiği istenmeyen davranışların sınıf 

kurallarına uymama, arkadaşlarını şikâyet etme ve şiddet türü davranışlar olduğu 

saptanmıştır. Öğretmenlerin de bu istenmeyen davranışlarla baş etmek için en çok 

ödül, pekiştirme, sınıf kurallarını belirleme ve görmezden gelme stratejilerini 

kullandıkları  saptanmıştır. 

2.2.4.Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları İle İlgili Yapılan Araştırmalar 

Laible ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan araştırmada, ebeveyn stilleri 

ile çocukların aile ilişkilerine yönelik algıları ve çocukların sosyal davranışları 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 74 çocuk ve ebeveynleri araştırmanın 

örneklem grubunu oluşturmaktadır. Çocukların sosyal yeterlilikleri ve dışsallaştırma 

davranışları ebeveyn ve öğretmen tarafından değerlendirilmiştir. Araştırmanın 

verileri “ebeveynlik ölçeği” ve “demografik bilgi formu” aracılığıyla toplanmıştır. 

Çocuklar, tutarlılık, prososyal temalar ve agresif temalar için kodlanmış ilişki odaklı 

bebek hikayelerini tamamlamışlardır. Araştırma sonucunda, sıcaklık ebeveyn 

tutumunu benimseyen ebeveynlerin çocuklarında olumlu sosyal davranışların yüksek 
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olduğu saptanmıştır. Sert ebeveynlik tutumunu benimseyen ebeveynlerin 

çocuklarında ise,  saldırgan davranışların daha çok görüldüğü tespit edilmiştir. 

Aunola ve Nurmi (2005) tarafından yapılan araştırmada ise, çocukların 

problem davranışları ile annelerin ve babaların ebeveynlik stilleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu anaokulundan ikinci 

sınıfa kadar geçen süreçte toplam 196 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, 

“ebeveynlik biçimlerini ölçen anket” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, 

çocuklardaki içe dönük ve saldırganlık gibi dışa dönük yıkıcı davranış 

problemlerinin artmasında annelerin çocuklarına yönelik sergiledikleri kontrollü 

ebeveynlik stilinin etkili olduğu; ayrıca annelerin kullandıkları davranışsal kontrolün, 

çocukların problem davranışlarını azalttığı saptanmıştır. 

Eisenberg ve arkadaşları (2005) tarafından yapılan araştırmada ise, anne 

çocuk ilişkilerindeki sıcaklık davranışı ile çocuğun dışa dönük yıkıcı davranışları 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu; 186 

çocuk ve ebeveynleri oluşturmaktadır. Altı yıl süren boylamsal araştırmada; anne 

çocuk ilişkilerindeki sıcaklık davranışının çocukların dışa dönük yıkıcı davranışlarını 

azaltığı ve çocukların daha az anti sosyal davranışlar sergilemesine etki ettiği 

saptanmıştır. 

Sarı (2007) tarafından yapılan araştırmada ise, anasınıfına devam eden 5-6 

yaş grubu çocukların, annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarının, çocuğun sosyal 

uyum ve becerilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem 

grubunu 700 anne oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Genel Bilgi Formu”,“Aile 

Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği” (PARI) ve “Sosyal Uyum Ölçeği” 

aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada, annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının, 

çocukların sosyal uyum ve becerilerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Şanlı (2007) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi dönemde çocuğu 

olan annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının ve bunları etkileyen etmenlerin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 390 anne 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu” ve 

“Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde 
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edilen bulgular doğrultusunda; annelerin yaşı, eğitim durumu, çalışma durumu, 

mesleği, eşin eğitim durumu, aylık gelir durumu, ailenin oluştuğu kişiler ve kendi 

annesinin tutumu değişkenlerine göre anne tutumlarında anlamlı farklılaşma olduğu 

saptanmıştır. Annenin yaşının küçük, ev hanımı ve eğitim düzeyinin düşük olması 

durumlarında annelerin aşırı koruyucu ve sıkı disiplin tutumlarının arttığı; eşin 

eğitim düzeyi yüksek olduğunda ise, annenin olumsuz tutumlardan uzaklaştığı, 

demokratik tutumu benimsediği, annenin çocuk yetiştirme konusunda bilgi alması 

durumunda demokratik tutumun arttığı ve diğer tutumlarının azaldığı belirlenmiştir. 

Şentürk (2007) tarafından yapılan araştırmada ise, 60–72 aylık çocukların 

çalışan ve çalışmayan annelerinin çocuk yetiştirme tutumları ile bu çocukların 

sosyal-duygusal uyum düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 

örneklem grubunu; 2006–2007 eğitim-öğretim yılında, İstanbul İli Küçükçekmece 

ilçesindeki beş ilköğretim okulu bünyesindeki anasınıfı ve beş anaokulu olmak üzere 

on resmi okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 480 çocuk ile onların anneleri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu 

Ölçeği” ve “Marmara Sosyal-Duygusal Uyum Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. 

Araştırma sonucunda çalışan ve çalışmayan annenin çocuk yetiştirme tutumlarının; 

annenin eğitim düzeyine, annenin çalışma durumuna, ekonomik durumlarını 

değerlendirmelerine, İstanbul' da yaşama süresine, eşleri ile ilişkilerini nasıl 

gördüklerine, sahip oldukları çocuk sayısına, annelerin yaşına, çocuğun okul türüne 

göre farklılaştığı saptanmıştır. 60–72 aylık çocukların sosyal-duygusal uyum 

düzeylerinin ise; annenin eğitimine, İstanbul'da yaşam süresine, çalışma durumuna, 

akrabayla birlikte yaşamasına, annenin eşiyle ilişki düzeyini algılamasına, çocuğun 

cinsiyetine, ekonomik düzeyine, okul türüne, çocuğun yaşına göre farklılaştığı 

saptanmıştır. 

Tezel Şahin ve Özyürek (2008) tarafından yapılan araştırmada ise, 5-6 yaş 

grubunda çocuğa sahip ebeveynlerin demografik özelliklerinin çocuk yetiştirme 

tutumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Karabük İli’nde yaşayan, 381 anne 

ve 381 baba toplam 762 ebeveyn araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. 

Araştırmanın verileri demografik bilgilerin sorulduğu bir anket ve “Aile Tutum 

Envanteri” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, annelerin çocuklarına 
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karşı tutumlarının, babaların tutumlarına göre daha demokratik olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Anne tutumlarının annenin yaşı, mesleği, çocuğun cinsiyeti ve 

doğum sırası değişkenlerinden anlamlı ölçüde etkilenmediği; baba tutumlarının ise 

yaş, öğrenim düzeyi ve ailede yaşayan diğer bireylerin varlığı durumlarından 

etkilendiği tespit edilmiştir. 

Garip (2010) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi eğitim alan 5-6 

yaş grubunda çocuğu bulunan eşlerin çocuk yetiştirme stilleri ile evlilik uyumları 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 

İstanbul’un 12 ilçesinde okul öncesi kurumlarına devam eden çocukların anne ve 

babası oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi 

Formu”, “Evlilikte Uyum Ölçeği” ve “Anne Babalık Stilleri ve Boyutları” 

kullanılmıştır. Araştırmada, eşlerin demokratik çocuk yetiştirme stili ile evlilik 

uyumları arasında pozitif yönde; çocuk merkezli ve otoriter çocuk yetiştirme stilleri 

ile evlilik uyumları arasında ise, negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

Annelerin çocuk yetiştirme stillerinin yaş, eğitim durumu, meslek, çalışma durumu, 

aylık gelir, evlilik süresi, çocuk sayısı, 5-6 yaş dönemindeki çocuk sayısı ve bu 

dönemdeki çocuğun cinsiyeti değişkenlerine göre farklılaştığı tespit edilirken; 

çalışılan sektör, evlilik sayısı ve aile türü değişkenlerine göre farklılaşmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Babaların çocuk yetiştirme stillerinin ise yaş, eğitim durumu, 

meslek, aylık gelir, evlilik süresi, çocuk sayısı, 5-6 yaş dönemindeki çocuk sayısı ve 

bu dönemdeki çocuğun cinsiyeti değişkenlerine göre farklılaştığı; çalışma durumu, 

çalışılan sektör, evlilik sayısı ve aile türü değişkenlerine göre ise, farklılaşmadığı 

tespit edilmiştir. 

Kılınç (2011) tarafından yapılan araştırmada ise, 24-36 aylık çocukların 

annelerine verilen “Anne Eğitim Programı” ile annelere çocuklarıyla birlikte verilen 

“Anne Çocuk Etkileşim Programının” çocukların bilişsel becerilerine ve annelerin 

çocuk yetiştirme tutumlarına etkisinin belirlenebilmesi amacıyla hazırlanan Anne 

Çocuk Etkileşim Programı deney bir grubuna, Anne Eğitim Programı deney iki 

grubuna, Anne Çocuk Etkileşim Program ve Anne Eğitim Programı deney üç 

grubuna uygulanmıştır. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Bilişsel Beceri 

Ölçeği” ve “Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın 
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sonunda; deney grupları ile kontrol grubundaki çocukların Bilişsel Beceri Ölçeği alt 

boyutlarına ilişkin son test puan ortalamalarında sözel dil, matematiğe hazırlık ve 

öğrenmeye hazırlayıcı davranışlar alt boyut puanları arasında anlamlı farklılaşma 

saptanmıştır. Son test puan ortalamalarına göre deney bir ve deney üç grubundaki 

çocukların bilişsel beceri puanlarının daha yüksek, deney iki ve kontrol grubundaki 

çocukların puanlarının daha düşük olduğu saptanmıştır.   

Yılmaz Polat (2011) tarafından yapılan araştırmada ise, beş altı yaş grubunda 

çocuğu olan anne babalara, çocukların gelişim alanları, davranış özellikleri, anne 

babanın çocuğa yönelik tutum ve davranışları ile anne baba çocuk iletişimi 

konularına yönelik verilen eğitim programının anne babaların tutum ve 

davranışlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya dahil edilen anne-

babaların 50’si deney grubunu, 50’si kontrol grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın 

verileri “Anne Baba Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu” ve “Öğretmen Olarak Anne 

Baba Envanteri” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda; deney ve kontrol 

grubundaki anne-babaların Öğretmen Olarak “Anne Baba Envanteri’nin” (Parent As 

A Teacher Inventory-PAAT) yaratıcılık, hayal kırıklığı, disiplin, oyun, 

öğretme/öğrenme alt boyutları ile toplam son test puanları açısından anlamlı 

farklılaşma saptanmıştır. 

Yurteri (2011) tarafından yapılan araştırmada ise, alt, orta ve üst sosyo 

ekonomik düzeydeki annelerin sosyo demografik özellikleri ve çocukluk dönemi 

örselenme yaşantıları ile aile tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 300 anne oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu”, ”Çocukluk Örselenme 

Yaşantıları Ölçeği” ve ‘‘Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği’’ 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, annelerin çocukluk döneminde uğradıkları 

istismarın çocuk yetiştirme tutumları üzerinde anlamlı etkisi olduğu saptanmıştır. 

Aktaş Özkafacı (2012) tarafından yapılan araştırmada ise, annenin çocuk 

yetiştirme tutumu ile çocuğun sosyal beceri düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında İstanbul il merkezi Üsküdar, 

Ümraniye, Altunizade semtlerinde bulunan, M.E.B’e bağlı anaokullarına devam eden 

6 yaş grubundaki 33 çocuk ve anne araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. 
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Araştırmanın verileri;  çocuklara yönelik uygulanan “Sosyal Beceri Değerlendirme 

Ölçeği”,  çocukların annelerine uygulanan “Ebeveyn Tutum Ölçeği” ve “Kişisel 

Bilgi Formu” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda; annenin demokratik 

tutum alt boyut puanı ile çocuğun sosyal beceri düzeyi puanı arasında  anlamlı pozitif 

yönde bir ilişki saptanırken, annenin otoriter, aşırı koruyucu ve izin verici tutum alt 

boyut puanları ile çocuğun toplam sosyal beceri düzeyi puanları arasında anlamlı bir 

ilişki saptanmamıştır.  

Bayraktar Battal (2013) tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi 

eğitime devam eden çocukların annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarına demografik 

değişkenlerin ve denetim odağının etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 

örneklem grubunu, Aydın iline bağlı Söke ilçe merkezinde bulunan, resmi ve özel 

okullarına devam eden, 5-6 yaş grubu çocukların annelerinden (340 anne) 

oluşmaktadır. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Aile Hayatı ve Çocuk 

Yetiştirme Tutumu Ölçeği ve “Rotter'in İç Dış Denetim Odağı Ölçeği” aracılığıyla 

toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; annelerin eğitim seviyesi, 

yaşları ve gelirleri ile aşırı kontrolcü annelik arasında ters yönlü bir ilişki 

saptanmıştır. Annelerin sahip olduğu kız çocuk sayısı ile aşırı kontrolcü annelik 

arasında ise; pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Annelerin eğitim seviyeleri 

arttıkça ve gelir seviyeleri düştükçe demokratik ve eşitlikçi tutumları artmaktadır. 

Annelerin eğitim seviyesi azaldıkça ve annelerin kız çocuk sayısı arttıkça ev 

kadınlığı rolünü reddetme artmaktadır. Annelerin eğitim seviyesi azaldıkça ve 

annelerin kız çocuk sayısı arttıkça karı koca geçimsizliği artmaktadır. Annelerin kız 

çocuk sayıları ve dış denetimlilik boyutu yükseldikçe, karı koca geçimsizliği 

artmaktadır. Annelerin eğitim seviyeleri, yaşları, gelirleri azaldıkça ve kız çocuk 

sayısı arttıkça; sıkı denetimlerinin arttığı saptanmıştır.  

Gökçe (2013) tarafından yapılan araştırmada 5-6 yaş çocuklarının sosyal 

duygusal uyumları ile annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 5-6 yaş arası toplam 462 öğrencinin 

anneleri ve anasınıfı öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri; “Marmara 

Sosyal-Duygusal Uyum Ölçeği”, “Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği” 

ve “Kişisel Bilgi Formu” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın sonunda; Marmara 
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Sosyal-Duygusal Uyum Ölçeği toplam puanları ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeğinin aşırı koruyucu tutum, ev kadınlığı rolünü reddetme, aile içi 

geçimsizlik ve çatışma alt boyutlarında negatif yönde, demokratiklik ve eşitlik 

tanıma alt boyutu ile pozitif yönde anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca 

cinsiyet, annenin gelir ve eğitim düzeyi ile sosyal-duygusal uyum arasında anlamlı 

düzeyde ilişki saptanmıştır. 

Andı (2014) tarafından yapılan araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarının 

öğretmenleri tarafından değerlendirilen sosyal davranış denetimi, sosyal uyum ve 

sosyal yeterlilik düzeylerinin, ebeveyn çocuk yetiştirme tutumları ve aile hayatına 

göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu; İstanbul 

Hadımköy ve Esenyurtta yer alan iki anaokulundan rastgele seçilen 51 kız, 52 erkek 

olmak üzere toplam 103 öğrenci ile veli ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma 

verileri “Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği (PARI)”, “Okul Sosyal 

Davranış Ölçekleri” ve  “sosyo-demografik bilgi formu” aracılığıyla toplanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; kız çocuklarının erkek çocuklara 

kıyasla kişiler arası ilişkilerde, öz denetim becerilerinde ve akademik becerilerde 

daha iyi olduğu saptanmıştır. Çocukların yıkıcı ve talepkar davranışlarının artması ile 

ailelerin bu çocuklarına karşı daha az demokratik ve eşitlikçi bir yaklaşım 

sergiledikleri saptanmıştır. 

Bazarbashı (2014) tarafından yapılan araştırmada 2-6 yaşlarda çocukları olan 

annelerin duygusal zeka düzeyleri, demografik özellikleri ile ebeveyn tutum puanları 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu; 402 anne 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Duygusal Zeka 

Ölçeğiˮ ve “Ebeveyn Tutum Ölçeğiˮ aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda; 

annelerin eğitim seviyesi düştükçe otoriter, izin verici, koruyucu tutumlarının arttığı, 

annelerin yaşları arttıkça koruyucu, otoriter tutum, izin verici tutumun arttığı, yaşları 

düştükçe ise, demokratik tutumun arttığı saptanmıştır.  

Yener (2014)  tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi eğitimi alan 60 

ay ve üzeri çocukların sosyal beceri düzeyleri ile annelerinin çocuk yetiştirme 

tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem 

grubunu 800 çocuk ve anneleri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri; “Genel Bilgi 
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Formu”, “Sosyal Beceri Ölçeği” ve “Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu 

Ölçeği (PARİ)” aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda; annelerin çocuk 

yetiştirme tutum ölçeğinin demokratik tutum ve eşitlik koruma boyutu ile sosyal 

beceri ölçeğinin sosyal işbirliği, sosyal bağımsızlık–sosyal kabul ve sosyal etkileşim 

becerileri boyutları arasında ve  çocuk yetiştirme tutumu ölçeğinin aşırı kontrolcü 

annelik boyutu ile sosyal becerileri ölçeğinin sosyal bağımsızlık–sosyal kabul ve 

sosyal etkileşim beceri boyutları arasında pozitif yönlü, anlamlı, ilişkinin olduğu 

saptanmıştır. 

Baferani (2015) tarafından yapılan araştırmada, çocukların sosyalleşmesinde 

ailenin rolünü araştırmak amaçlanmıştır. 50 lise öğrencisi ve 50 ebeveyn 

araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “anket” 

aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, ailenin çocuğunu sevme miktarının, 

kontrolünün ve tutumlarının çocukların sosyalleşmesini etkilediği saptanmıştır. 

Çetinel (2016) tarfından yapılan araştırmada ise, annenin çocuk yetiştirme 

tutumu ile çocuğun dinleme becerisi arasındaki ilişkisinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı 

Mersin İlinin Erdemli ilçesine bağlı Limonlu, Kumkuyu, Esenpınar mahallelerinde 

bulunan, MEB’e bağlı ana sınıfındaki 47 çocuk ve anneleri oluşturmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)”, “Okul 

Öncesi Dönemde Dinleme Becerisi Ölçeği” ve “Ebeveyn Bilgi Formu” 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, annenin demokratik, otoriter, izin verici alt 

boyutları ve araştırmaya katılan çocukların dinleme becerisi arasında istatiksel olarak 

ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Çetinkaya (2016)  tarafından yapılan araştırmada ise, okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden 4-5 yaş grubundaki çocukların sosyal duygusal uyumları 

üzerinde annelerinin ve babalarının çocuk yetiştirme tutumlarının etkisi 

incelenmiştir. Kars İl merkezinde bulunan beş resmi anaokulu ile üç resmi ilkokulun 

anasınıflarında eğitim gören 4-5 yaş aralığındaki 287 öğrencinin ebeveynleri ve okul 

öncesi öğretmenleri araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırma 

verileri “Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği–PARI”, “Marmara Sosyal 

Duygusal Uyum Ölçeği-MASDU‟ ve “Kişisel Bilgi Formu” aracılığıyla toplanmıştır. 
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Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda,  Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeğinde çocukların cinsiyetine göre aşırı koruyuculuk boyutunda kız 

çocuğuna sahip anne-babaların erkek çocuğuna sahip anne-babalara göre aşırı 

korumacı tutum sergiledikleri;  demokratik tutum ve eşitlik tanıma boyutu ve ev 

kadınlığı rolünü reddetme boyutunda çocukların cinsiyetine göre anlamlı bir 

farklılığa ulaşılmadığı;  aile içi geçimsizlik ve çatışma boyutunda ise, çocukların 

cinsiyetine göre anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Marmara Sosyal- Duygusal 

Uyum Ölçeği toplam puanları ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği 

toplam puanları arasında Ev Kadınlığı Rolünü Reddetme alt testi ile pozitif yönde 

düşük düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

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

araçları, verilerin toplanması ve analizine yönelik yapılan yöntemler üzerinde 

durulmuştur. 

3.1.Araştırmanın Modeli 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarının, öğretmenlerin öğrencileriyle olan 

ilişkilerinin, sınıf yönetimi becerilerinin ve araştırmada ele alınan demografik 

değişkenlerin çocukların okula uyum becerileri üzerindeki yordayıcı etkisini ortaya 

koymak amacıyla yapılan bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Evren 

hakkında genel bir yargıya ulaşabilmek için çok sayıda elemandan oluşan evrenin 

tamamı ya da evrenden alınacak bir grup ya da örneklem üzerinde yapılan tarama 

düzenlemesi “genel tarama modeli” olarak adlandırılmaktadır (Karasar, 2011). Söz 

konusu araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelinden 

yararlanılmıştır. İlişkisel tarama modelinde ise, iki ve daha çok sayıdaki değişken 

arasında birlikte değişimin varlığı belirlenmeye çalışılmaktadır (Karasar, 2011). 

Araştırmanın bağımlı değişkenini; 5-6 yaş grubu çocukların okula uyum 

becerileri oluştururken, bağımsız değişkenlerini ise; annelerin çocuk yetiştirme 

tutumları (cezalandırma, sıcaklık), okul öncesi eğitim öğretmenlerinin öğrencileriyle 

olan ilişkileri (yakınlık, çatışma), sınıf yönetimi becerileri (zaman yönetimi ve 

demokratik ortam, etkinlikleri planlamada yeterlik, fiziksel çevrenin düzenlenmesi, 

öğretmenin kişisel yeterliliği, sorun davranışların yönetimi)  ve araştırmada ele 

alınan demografik değişkenler (doğum sırası, ailedeki çocuk sayısı, çocuk cinsiyet, 

çocuk yaş, anne yaş ve baba yaş) oluşturmaktadır. 

3.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Konya İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bağımsız anaokulları, ilkokul  ve ortaokulların 

bünyesindeki anasınıflarına devam eden 5-6 yaş grubundaki çocuklar, bu çocukların 
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anneleri ve öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken, 

2016-2017 eğitim öğretim yılında Konya il merkezi ve merkez ilçelerinde bulunan 

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokulları, ilkokul ve ortaokullardan 

bünyesinde anasınıfı bulunan 126 okul arasından; 46 okul tesadüfî küme örnekleme 

yöntemiyle çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Tesadüfi küme örnekleme yoluyla 

belirlenen okullarda tesadüfi eleman örnekleme yapılarak çalışma grubuna dahil 

edilecek çocuklar saptanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 900 çocuk, bu çocukların anneleri ve bu 

çocukların devam ettikleri kurumlarda görev yapan 250 okul öncesi eğitim öğretmeni 

oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubunda yer alan çocukların, öğretmenlerin ve 

ebeveynlerin demografik özellikleri Tablo 3.1. ve Tablo 3.2.’ de verilmiştir. 

Tablo 3.1. Araştırmanın Çalışma Grubunu Meydana Getiren Çocuk ve Annelerin 

Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları 

Demografik Özellik Gruplar   n % 

Çocuk Yaş 5 Yaş 778 86.4 

6 Yaş 122 13.6 

Toplam  900 100 

Çocuk Cinsiyet Kız 438 48.7 

Erkek 462 51.3 

Toplam  900 100 

Çocuğun Doğum Sırası İlk Çocuk 333 37.0 

Ortanca veya 

Ortancalardan Biri 

216 24.0 

Son Çocuk 351 39.0 

Toplam  900 100 

 

Ailedeki Çocuk Sayısı 

1 Çocuk 86 9.6 

2 Çocuk 445 49.4 

3 Çocuk 326 36.2 

4 Çocuk ve Fazlası 43 4.8 

Toplam 900 100 

Çocuğun Okulöncesi Eğitim 

Alma Süresi 

0-6 Ay 146 16.2 

7-12 Ay 580 64.4 

13-18 Ay 23 2.6 

19-24 Ay 56 6.2 

2 Yıldan Fazla 95 10.6 

Toplam  900 100 

Anne Yaş 29 Yaş ve Altı 312 34.7 

30-39 Yaş 515 57.2 

40-49 Yaş 73 8.1 
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Toplam  900 100 

Baba Yaş 29 Yaş ve Altı 196 21.8 

30-39 Yaş 552 61.3 

40-49 Yaş 144 16.0 

50 Yaş ve Üzeri 8 0.9 

Toplam  900 100 

Anne Öğrenim Durumu İlkokul 126 14.0 

Ortaokul 304 33.8 

Lise 260 28.9 

Üniversite 204 22.7 

Lisansüstü ve Üzeri 6 0.7 

Toplam  900 100 

Baba Öğrenim Durumu İlkokul 66 7.3 

Ortaokul 252 28.0 

Lise 329 36.6 

Üniversite 207 23.0 

Lisansüstü ve Üzeri 46 5.1 

Toplam  900 100 

Anne Meslek Ev Hanımı 666 74.0 

Memur 170 18.9 

İşçi 28 3.1 

Serbest Meslek 9 1.0 

Diğer 27 3.0 

Toplam  900 100 

Baba Meslek Memur 280 31.1 

İşçi 282 31.3 

Serbest Meslek 189 21.0 

Diğer 149 16.5 

Toplam 900 100 

Anne Çalışma Durumu Çalışıyor 231 25.7 

Çalışmıyor 669 74.3 

Toplam                               900 100 

 

              Tablo 3.1. incelendiğinde araştırmanın çalışma grubunu meydana getiren 

çocukların % 86.4’ünün 5 yaş grubunda olduğu, % 13.6’sının 6 yaş grubunda 

olduğu, % 48.7’sinin kız, % 51.3’ünün erkek olduğu belirlenmiştir. Çocukların                       

% 37’sinin ilk çocuk, % 24’ünün ortanca veya ortancalardan biri, % 39’unun ise, son 

çocuk olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu meydana getiren 

ailelerden  % 9.6’sının 1 çocuk, % 49.4’ünün 2 çocuk, % 36.2’sinin 3 çocuk, % 4.8’ 
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inin ise, 4 çocuk ve üzerinde çocuğa sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın 

çalışma grubunda yer alan çocukların % 16.2’sinin 0-6 ay, % 64.4’ün 7-12 ay,         

% 2.6’sının 13-18 ay, % 6.2’sinin 19-24 ay, % 10.6’sının 2 yıldan fazla süredir bir 

okul öncesi eğitim kurumuna devam ettiği saptanmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunda yer alan annelerin % 34.7’sinin 29 yaş ve altı, %57.2’sinin 30-39 yaş, 

%8.1’inin 40-49 yaşında olduğu; babaların % 21.8’inin 29 yaş ve altı, % 61.3’ünün 

30-39 yaş; % 16’sının 40-49 yaş, % 0.9’unun 50 yaş ve üzerinde olduğu 

belirlenmiştir. Annelerin % 14’ünün  ilkokul, % 33.8’inin ortaokul, % 28.9’unun lise, 

% 22.7’sinin üniversite, % 0.7’sinin lisansüstü düzeyde öğrenim durumunun olduğu; 

babaların % 7.3’ünün ilkokul, % 28’inin ortaokul, % 36.6’sının lise, % 23’ünün 

üniversite, % 5.1’inin ise lisansüstü düzeyde öğrenim durumunda olduğu 

belirlenmiştir. Annelerin % 74’ünün ev hanımı, % 18.9’unun memur, % 3.1’in işçi, 

% 1’inin serbest meslek, % 3’ünün diğer meslek gruplarından olduğu; babaların      

% 31.1’inin memur, % 31.3’ünün işçi, % 21’inin serbest meslek, % 16.5’inin diğer 

meslek gruplarından olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunda yer alan 

annelerin % 25.7’sinin çalıştığı, % 74.3’ünün ise, çalışmadığı tespit edilmiştir.  
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Tablo 3. 2. Araştırmanın Çalışma Grubunu Meydana Getiren Okul Öncesi Eğitim 

Öğretmenlerinin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları 

Demografik Özellik Gruplar n % 

Medeni  Durum Evli 194 77.6 

Bekar 56 22.4 

Toplam  250 100 

Yaş 25 Yaş ve Altı 11 4.1 

26-35 Yaş 19 7.6 

36-40 Yaş 182 72.8 

40 Yaş ve Üstü 38 15.2 

Toplam  250 100 

Çalışılan Kurum Türü MEB Resmi İlkokul 

Bünyesinde Anasınıfı 

172 68.8 

MEB Resmi Anaokulu 47 18.8 

MEB Resmi Ortaokul 

Bünyesinde Anasınıfı 

31 12.4 

Toplam  250 100 

Hizmet İçi Eğitim Alma Hiç almadım 4 1.6 

1 kez aldım 6 2.4 

2 kez aldım 15 6.0 

3 kez ve daha fazlası 225 90.0 

Toplam  250 100 

Mezun Olunan Kurum 2 yıllık anaokulu 

öğretmenliği 

6 2.4 

4 yıllık anaokulu 

öğretmenliği 

174 69.6 

4 yıllık okul öncesi 

öğretmenliği 

34 13.6 

4 yıllık çocuk gelişimi 

öğretmenliği 

36 14.4 

Toplam  250 100 

Mesleki Kıdem 2-5 yıl 6 2.4 

6-10 yıl 24 9.6 

11-15 yıl 183 73.2 

16 yıl ve üzeri 37 14.8 

Toplam 250 100 
        

Tablo 3.2. incelendiğinde araştırmanın çalışma grubunu meydana getiren okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin % 77.6’sının evli, % 22.4’ünün bekar; % 4.1’inin 25 

yaş ve altı, % 7.6’sının 26-35 yaş, % 72.8’inin 36-40 yaş, % 15.2’sinin 40 yaş ve 

üstü grupta yer aldığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin % 1.6’sının daha önce hiç hizmet 

içi eğitim çalışmalarına katılmadığı,  % 2.4’ünün hizmet içi eğitim çalışmalarına 1 
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kez katıldığı, % 6’sının 2 kez katıldığı, % 90’ın 3 kez ve daha fazla hiç hizmet içi 

eğitim çalışmalarına katıldığı belirlenmiştir. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin      

% 2.4’ünün iki yıllık anaokulu öğretmenliği, % 69.6’sının dört yıllık anaokulu 

öğretmenliği, % 13.6’sının dört yıllık okul öncesi öğretmenliği , % 14.4’ünün dört 

yıllık çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümünden mezun oldukları 

belirlenmiştir. Öğretmenlerin % 2.4’ünün 2-5 yıllık, % 9.6’sının 6-10 yıllık,             

% 73.2’sinin 11-15 yıllık, %14.8’inin 16 yıl ve üstü mesleki kıdeme sahip oldukları 

belirlenmiştir. 

3.3.Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında; araştırmanın çalışma grubunu meydana getiren 

öğretmen, anne ve çocukların demografik özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla; 

“Kişisel Bilgi Formu ve Aile Genel Bilgi Formu”, 5-6 yaş grubu çocukların okula 

uyum becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi-

Kontrol Listesi”, annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının belirlenmesi amacıyla 

“Çocuk Yetiştirme Anketi”, okul öncesi eğitim öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin 

becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla “Okul Öncesi Öğretmenler İçin Sınıf 

Yönetimi Ölçeği”, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin öğrencileriyle olan 

ilişkilerinin değerlendirilmesi amacıyla ise “Öğretmen-Öğrenci İlişki Ölçeği”   

kullanılmıştır. 

3.3.1.Kişisel Bilgi Formu-Aile Genel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formu; okul öncesi eğitim öğretmenlerinin medeni durumları, 

yaşları, mesleki kıdemleri, çalıştıkları kurum, hizmet içi eğitim alma durumları, 

mezun oldukları kurumlara ilişkin bilgilerden oluşmaktadır. Aile genel bilgi formu 

ise; çocuğun cinsiyeti, yaşı, doğum sırası, ailedeki çocuk sayısı, okulöncesi eğitim 

alma süresi, annenin yaşı, babanın yaşı, annenin mesleği, babanın mesleği, annenin 

öğrenim durumu, babanın öğrenim durumu ve annenin çalışma durumu ile ilgili 

bilgilerden oluşmaktadır. 
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3.3.2.Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi-Kontrol Listesi  

Araştırmada, Koth ve arkadaşları tarafından 2009 yılında geliştirilen Aydos 

ve arkadaşları (2015) tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlik ve güvenirlik çalışması 

yapılan “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi-Kontrol Listesi” (Teacher Observation of 

Classroom Adaptation–Checklist) kullanılmıştır. Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi-

Kontrol Listesi; 5-10 yaş grubunda yer alan çocukların okul ortamında sınıf 

davranışlarını ve uyumlarını öğretmen algılarıyla değerlendirmek amacıyla 

geliştirilmiş bir ölçme aracı olup hem güz hem de bahar döneminde 

uygulanabilmektedir. Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi-Kontrol Listesi altılı likert 

tipinde olup, konsantrasyon problemi, yıkıcı/istenmeyen davranışlar ve olumlu 

sosyal davranışlar olmak üzere üç alt boyut ve 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten 

alınabilecek en düşük puan 21 iken; en yüksek puan ise 126’dır. Ölçekten alınan 

yüksek puanlar çocuğun okul ortamında sınıfa uyum sağladığı şeklinde 

yorumlanmaktadır (Aydos ve arkadaşları, 2015). 

Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi-Kontrol Listesi’nin geçerlik ve güvenirlik 

çalışmaları devlet ve okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-72 ay yaş 

grubundaki 254 çocuk ve 21 okul öncesi eğitim öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. 

Aydos ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan kontrol listesinin geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları kapsamında özgün formun faktör yapısının Türk örnekleme 

doğrulanıp doğrulanmadığının belirlenebilmesi amacıyla doğrulayıcı faktör 

analizinden yararlanılmıştır. Gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 

doğrultusunda kontrol listesinin orijinal yapısına uygun olarak 21 madde ve üç alt 

boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Kontrol Listesinin güvenirliğine ilişkin 

gerçekleştirilen analizler sonucunda konsantrasyon problemi alt boyutunun cronbach 

alfa değeri .94, yıkıcı/istenmeyen davranış alt boyutunun cronbach alfa değeri .90, 

olumlu sosyal davranış alt boyutunun .88, kontrol listesinin tümüne ilişkin cronbach 

alfa değeri ise .72 olarak belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda kontrol 

listesinin X² değeri ve serbestlik derecesi 854.33/ 186= 4.59 (X²/ sd) olarak 

saptanmış ve bu değerin yeterli düzeyde uyuma karşılık geldiği, RMSFA değerinin 

.13 olduğu, NFI değerinin .93, NNFI değerinin .94 olduğu bu değerlerin iyi ve 

mükemmel uyuma karşılık geldiği, RMR değerinin .12 olduğu ve bu değerin zayıf ve 
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SRMR değerinin ise .08 olduğu belirlenmiş bu değerin iyi uyuma işaret ettiği, CFI ve 

IFI değerlerinin ise .95 olduğu ve her iki değerinde mükemmel uyuma işaret ettiği 

belirlenmiştir (Aydos ve arkadaşları, 2015). 

Araştırma kapsamında Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi-Kontrol Listesi’nin 

“konsantrasyon problemi” alt boyutunun Cronbach alfa içtutarlık katsayısı .93, 

“yıkıcı/ istenmeyen davranış” alt boyutunun Cronbach alfa içtutarlık katsayısı .92 ve 

“olumlu sosyal davranış” alt boyutunun Cronbach alfa içtutarlık katsayısı .86 olarak 

hesaplanmıştır. 

3.3.3.Çocuk Yetiştirme Anketi 

Araştırmada ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının belirlenmesi 

amacıyla Paterson ve Sanson tarafından 1999 yılında geliştirilen, Yağmurlu ve 

Sanson (2009) tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

yapılan Çocuk Yetiştirme Anketinin “cezalandırma” ve “sıcaklık” alt ölçekleri 

kullanılmıştır. Çocuk Yetiştirme Anketi, annelerin çocuklarını yetiştirme tutumlarını 

değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş, beşli likert tipi, dört alt boyut ve 30 maddeden 

oluşan bir ölçme aracıdır. Anketin alt boyutları; açıklayıcı akıl yürütme (örn: 

çocuğum yanlış davrandığı zaman, onunla mantıklı konuşur ve olayın üzerinden 

geçerim), cezalandırma (örn: çok kötü davrandığında, çocuğuma fiziksel ceza 

veririm; örnek tokat atarım), itaat bekleme (örn: çocuğumun anne ve babasına 

sorgusuz itaat etmesini beklerim) ve sıcaklık (örn: çocuğum mutlu olduğunda da 

endişeli olduğunda da kendimi ona yakın hissederim) alt boyutlarından oluşmaktadır. 

Anketten alınabilecek en düşük puan 30 iken, en yüksek puan ise 150 dir (Yağmurlu 

ve Sanson, 2009). Yağmurlu ve Sanson (2009) tarafından gerçekleştirilen geçerlik ve 

güvenirlik çalışması kapsamında, Çocuk Yetiştirme Anketi Avustralya’da yaşayan 

58 Türk çocuğun annesine uygulanmıştır. Gerçekleştirilen güvenirlik analizi 

sonucunda anketin cronbach alfa içi tutarlılık katsayısının cezalandırma alt boyutu 

için .84, itaat bekleme alt boyutu için .78, açıklayıcı akıl yürütme alt boyutu için .76 

ve sıcaklık alt boyutu için .68 olarak saptanmıştır. Yağmurlu ve Altan (2010) 

tarafından yapılan yapılan diğer bir araştırmada ise, Çocuk Yetiştirme Anketi, yaşları 

46 ile 70 ay arasında değişen 145 Türk çocuğun annesine uygulanmıştır. Ölçek 
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güvenirliğine yönelik gerçekleştirilen analizler sonucunda anketin cronbach alfa iç 

tutarlılık katsayısının cezalandırma alt boyutu için .71, itaat bekleme alt boyutu için 

.79, açıklayıcı akıl yürütme alt boyutu için .79 ve sıcaklık alt boyutu için .64 olarak 

belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında Çocuk Yetiştirme Anketinin “sıcaklık” alt boyutunun 

Cronbach alfa içtutarlık katsayısı .86, “cezalandırma” alt boyutunun Cronbach alfa 

içtutarlık katsayısı  .75 olarak hesaplanmıştır. 

3.3.4.Okul Öncesi Öğretmenler İçin Sınıf Yönetimi Ölçeği 

Araştırmada Balat ve arkadaşları (2011) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi 

Öğretmenlerine Yönelik Sınıf Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Sınıf yönetimi Ölçeği 

okul öncesi eğitim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin belirlenebilmesi ve 

bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek; zaman 

yönetimi ve demokratik ortam, etkinlikleri planlamada yeterlik, fiziksel çevrenin 

düzenlenmesi, öğretmenin kişisel yeterliliği, sorun davranışların yönetimi olmak 

üzere beş alt boyut ve 35 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük 

puan 35 iken;  en yüksek puan ise 175 olup, ölçekten alınacak yüksek puanlar okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine hâkim oldukları şeklinde 

yorumlanmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kapsamında 400 okul 

öncesi öğretmeni ile çalışılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda birinci 

faktörün ölçeğe ilişkin toplam varyansın % 28.7’sini, ikinci faktörün % 6.8’ini, 

üçüncü faktörün % 4.7’sini, dördüncü faktörün % 4.2’sini ve beşinci faktörün ise     

% 3.7’sini açıkladığı saptanmıştır. Ölçeğin güvenirliğine yönelik yapılan çalışmalar 

sonucunda cronback alfa iç tutarlık güvenirlik kat sayıları zaman yönetimi ve 

demokratik ortam alt ölçeği için 0.90, etkinlikleri planlamada yeterlik alt ölçeği için 

0.82, fiziksel çevrenin düzenlenmesi alt ölçeği için 0.79, öğretmenin kişisel 

yeterliliği alt ölçeği için 0.72, sorun davranışların yönetimi alt ölçeği için 0.50 ve 

ölçeğin bütünü için 0.91 olarak saptanmıştır (Balat ve arkadaşları, 2011; Akın, 2013). 

3.3.5. Öğretmen-Öğrenci İlişki Ölçeği 

Araştırmada Pianta tarafından 2001 yılında geliştirilen ve Şahin (2014) 

tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Öğretmen-
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Öğrenci İlişki Ölçeği” nin “yakınlık” ve “çatışma” alt ölçekleri kullanılmıştır. Ölçek 

öğretmenin belli bir öğrenciyle kurduğu ilişkiyi algılama biçimini değerlendirmek 

amacıyla oluşturulan bir ölçme aracıdır. Öğretmen-Öğrenci İlişki Ölçeği; çatışma, 

yakınlık ve bağımlılık olmak üzere üç faktör, 28 maddeden oluşan beşli likert tipi bir 

ölçektir. Ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek puanlar sırasıyla 28 ve 140 dır. 

Ölçeğin toplamından alınan puanın yüksek olması, öğretmen öğrenci arasında düşük 

düzeyde çatışma ve bağımlılık yaşadığını ve yüksek düzeyde yakınlık olduğunu 

göstermektedir. Çatışma alt boyutu puanının yüksek olması, öğretmenin öğrencisiyle 

nasıl baş edeceğini bilememesi ve öğrencisiyle arasında iyi bir ilişkinin olmadığı, 

yakınlık alt puanının yüksek olması, öğretmenin öğrenciyi iyi bir öğrenci olarak 

algıladığını, öğrencinin de öğretmeni benzer şekilde kendine yakın bir yetişkin olarak 

gördüğü, bağımlılık alt boyutunun puanının yüksek olması ise, öğrencinin öğretmene 

karşı bağımlı olmasına yönelik problemlerin çokluğu şeklinde yorumlanmaktadır. 

Ölçeğin yapı geçerliğine yönelik yapılan analizler sonucunda, ölçeğin “çatışma” alt 

boyutunun toplam varyansın % 17.47’sini, “yakınlık” alt boyutunun toplam 

varyansın % 14.49’unu ve “bağımlılık” alt boyutunun toplam varyansın % 9.25’ini 

açıkladığı saptanmıştır. Elde edilen faktör yapısının 28 madde üzerinden toplam 

varyansın % 41.21’ini açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin güvenirliğine yönelik 

gerçekleştirilen analizler sonucunda cronbach alfa içtutarlık katsayıları çatışma alt 

boyutu için 0.84, yakınlık alt boyutu için 0.80, bağımlılık alt boyutu için 0.72 ve 

toplam puanda 0.86 olarak hesaplanmıştır (Şahin, 2014).  

Araştırma kapsamında Öğretmen-Öğrenci İlişki Ölçeğinin “yakınlık” alt 

boyutunun Cronbach alfa içtutarlılık katsayısı .85, “çatışma” alt boyutunun Cronbach 

alfa içtutarlık katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır. 

3.4.Verilerin Toplanması  

Araştırma kapsamında verilerin toplanabilmesi amacıyla Konya İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ile görüşülmüş, bağımsız anaokullarının ve bünyesinde anasınıfı 

bulunan ilkokul ve ortaokulların listesi alınmıştır. Daha sonraki süreçte araştırma 

kapsamındaki okullar için izin alınmıştır. Bu kapsamda söz konusu okulların 

yöneticileri ile görüşülmüş, araştırma hakkında bilgi verilmiş, alınan izinler 
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doğrultusunda ölçekler okul öncesi eğitim öğretmenlerine ve annelere uygulanmıştır. 

Okul öncesi eğitim öğretmenleri sınıflarındaki öğrencileri için “Sınıfa Uyum 

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi”, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Öğretmen-Öğrenci 

İlişki Ölçeği’ni” doldurmuştur. Anneler ise “Aile Genel Bilgi Formu” ve” Çocuk 

Yetiştirme Anketi’ni” doldurmuşlardır. “Okul Öncesi Öğretmenleri için Sınıf 

Yönetimi Ölçeğini” öğretmenler doldurmuştur. 

3.5. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Ölçek 

puanlarının normallik sınamasında Çarpıklık (Skewness) katsayısından 

yararlanılmıştır. Çarpıklık katsayısının (Skewness) ±1 sınırları içinde olması 

puanların normal dağılımdan önemli bir sapma göstermediği anlamına işaret 

etmektedir (Büyüköztürk, 2016). Yapılan normallik sınamasında tüm ölçek ve alt 

boyut puanlarının normal dağılım gösterdiği saptanmıştır. Bu nedenle araştırma 

kapsamında kullanılan ölçek ve ölçeklere ilişkin alt boyut puanları ile Sınıfa Uyum 

Öğretmen Kontrol Listesinin alt boyutları arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi 

amacıyla “Pearson Korelâsyon Katsayısı” kullanılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda korelasyon katsayıları anlamlı bulunan değişkenlerin “Sınıfa Uyum 

Öğretmen Kontrol Listesinin” alt boyutları üzerindeki yordayıcısını belirleyebilmek 

amacıyla demografik değişkenler kontrol altında tutularak “Aşamalı Çoklu 

Regresyon Analizinden” yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında sınıflama türündeki 

demografik değişkenlerin (yaş, cinsiyet, doğum sırası, ailedeki çocuk sayısı, anne 

yaş, baba yaş) ilk seçenekleri kukla değişken olarak tanımlanmıştır. Analizlerde 

güven aralığı % 95 (anlamlılık düzeyi 0.05 p<0.05) olarak belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda araştırmada bağımsız değişken olarak ele alınan yaş değişkeni kukla 

değişkene dönüştürülmüş 6 yaş referans kategori olarak kullanılmış; 5 yaş çocuklar 

0, 6 yaş çocuklar ise 1 olarak kodlanmıştır. Araştırmada bağımsız değişken olarak ele 

alınan cinsiyet değişkeni kukla değişkene dönüştürülmüş, kız çocuk referans kategori 

olarak kullanılmış; kız çocuklar 1 ve erkek çocuklar ise 0 olarak kodlanmıştır. 

Araştırmada bağımsız değişken olarak ele alınan doğum sırası değişkenleri kukla 

değişkene dönüştürülmüş; ortanca ve ortancalardan biri ve son çocuk değişkenleri 

referans kategori olarak kullanılmış; ortanca ve ortancalardan biri ve son çocuk olma 
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durumu 1, ilk çocuklar ise 0 olarak kodlanmıştır. Araştırmada yine bağımsız 

değişken olarak ele alınan ailedeki çocuk sayısı değişkeni açısından ise, ailede iki ve 

daha fazla çocuğa sahip olma durumu referans kategori olarak ele alınmış 2 çocuk ve 

3 çocuk ve 4 çocuk ve daha fazla çocuğa sahip olma 1; ailede tek çocuk olma 0 

olarak kodlanmıştır. Araştırmada bağımsız değişken olarak ele alınan anne ve baba 

yaşı değişkenleri kukla değişkene dönüştürülmüş, 29 yaş ve altı referans kategori 

olarak ele alınmış 29 yaş ve altı 1, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50 yaş ve üzeri ise 0 olarak 

kodlanmıştır.  

Kukla değişkeni; regresyon aşamasında nicel değişkenler gibi kulanılmakta 

ve doğal bir ölçüm skalası bulunmamaktadır. Bu sebeple, bu değişkenlerin modele 

katkısını gözlemleyebilmek için bir sınıfa bu tür değişkenlerin atanması gerekir. Bu 

değişkenler kukla değişkeni olarak tanımlanmaktadır. Kukla değişkenler genelde “0” 

ve “1” değerlerini almaktadırlar. Kukla değişkenleri sadece gözlemlerin hangi 

kategoriye ait olduğunu gösterdiği için bu yeni değişkenler sayısal olarak bir anlam 

taşımamaktadır. Kukla değişkenler açıklayıcı olabildiği gibi bağımlı değişken de 

olabilir ve bağımlı değişkenler iki değer almaktadırlar. Olayın varlığı için “1” ve 

yokluğu için de “0” kullanılmaktadır (İnal ve arkadaşları, 2006). 

Tablo 3.3. Ölçeklere İlişkin Betimsel İstatistikler 

 

Ölçek ve Alt 

Boyutları 

Alt Boyut n  Ss 

Sınıfa Uyum 

Öğretmen 

Gözlemi Kontrol 

Listesi 

Konsantrasyon Problemi 900 16.36 7.638 

Yıkıcı Davranışlar 900 19.18 8.715 

Olumlu Sosyal Davranışlar 900 22.67 5.300 

Öğrenci -

Öğretmen İlişki 

Ölçeği 

Çatışma 900 19.22 7.736 

Yakınlık 900 40.55 7.445 

Çocuk Yetiştirme  

Anketi 

Cezalandırma 

 

900 15.14 3.733 

Sıcaklık 900 41.47 3.737 

 

Sınıf Yönetimi 

Ölçeği 

Zaman Yönetimi ve Demokratik 

Ortam 

250 77.16 1.950 

Etkinlikleri Planlamada Yeterlik 250 37.29 2.399 

Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi 250 17.11 1.723 

Öğretmenin Kişisel Yeterliliği 250 14.32 0.864 

Sorun Davranışların Yönetimi 250 13.10 1.211 
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Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “konsantrasyon 

problemi” alt boyutunun aritmetik ortalaması ( =16.36), “yıkıcı davranışlar” alt 

boyutunun aritmetik ortalaması ( =19.18), “olumlu sosyal davranışlar” alt 

boyutunun aritmetik ortalaması ( =22.67) olarak saptanmıştır. Öğrenci Öğretmen 

İlişki Ölçeğinin “çatışma” alt boyutunun aritmetik ortalaması ( =19.22), “yakınlık” 

alt boyutunun aritmetik ortalaması ( =40.55) olarak saptanmıştır. Çocuk Yetiştirme 

Anketinin “cezalandırma” alt boyutunun aritmetik ortalaması ( =15.14), “sıcaklık” 

alt boyutunun aritmetik ortalaması ( =41.47) olarak saptanmıştır. Sınıf Yönetimi 

Ölçeğinin “zaman yönetimi ve demokratik ortam” alt boyutunun aritmetik ortalaması 

( =77.16), “etkinlikleri planlamada yeterlik” alt boyutunun aritmetik ortalaması               

( =37.29), “fiziksel çevrenin düzenlenmesi” alt boyutunun aritmetik ortalaması               

( =17.11), “öğretmenin kişisel yeterliliği” alt boyutunun aritmetik ortalaması                   

(  =14.32), “sorun davranışların yönetimi” alt boyutunun aritmetik ortalaması                             

( =13.10) olarak saptanmıştır. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmada ele alınan amaç ve alt amaçlara uygun olarak toplanan 

verilerin istatistiksel analizleri sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  

Tablo 4.0. Araştırmada Ele Alınan Bağımsız Değişkenler ile Sınıfa Uyum 

Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi Arasındaki İlişkiye Ait Korelâsyon Analizi 

Sonuçları 

 Konsantrasyon 

Problemi 

      Olumlu Sosyal 

Davranışlar 

Yıkıcı/ İstenmeyen 

Davranışlar 

Öğretmen Öğrenci İlişki 

Ölçeği /Çatışma  

           .612**            -.589**          .674** 

Öğretmen Öğrenci İlişki 

Ölçeği /Yakınlık  

          -.584**             .606**         -.591** 

Çocuk Yetiştirme 

Anketi /Cezalandırma  

            .290**            -.412**          .528** 

Çocuk Yetiştirme 

Anketi /Sıcaklık  

           -.286**             .362**         -.477** 

Sınıf Yönetimi 

Ölçeği/ZamanYönetimi-

Demokratik Ortam  

             .015            -.025         -.001 

Sınıf Yönetimi Ölçeği / 

Etkinlikleri Planlamada 

Yeterlik  

           -.027              .009         -.052 

Sınıf Yönetimi Ölçeği 

/Fiziksel Çevrenin 

Düzenlenmesi  

           -.007              .004          .017 

 Sınıf Yönetimi Ölçeği 

/Öğretmenin Kişisel 

Yeterliliği  

 

            .051     

 

            -.061 

 

         .038 

Sınıf Yönetimi Ölçeği / 

Sorun Davranışların 

Yönetimi  

 

            .014 

 

              .024 

 

        -.049 

Doğum Sırası                                 .153**                              -.245**                      .230**             

Çocuk Sayısı                                 -.013                                 -.104**                      .051 

 Cinsiyet                                        -.207**                               .207**                    -.336** 

 Çocuk Yaş                                -.099**                                   .060                         -.079** 

 Baba Yaş                                    .076*                                     .002                          .106** 

Anne Yaş                                    .069*                                     .009                           .072* 

*p<0,05 **p<0,001 
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Korelasyon katsayısının 1.00 olması, mükemmel pozitif bir ilişkiyi ifade 

ederken; -1.00 olması mükemmel negatif bir ilişkiyi, 0.00 olması ise,  ilişkinin 

olmadığı şeklinde yorumlanmaktadır. Korelasyon katsayısının 0.70-1.00 olması yüksek 

düzeyde  bir ilişki, korelasyon katsayısının 0.70-0.30 arasında olması orta ve 0.30-0.00 

arasında olması ise, düşük  düzeyde bir ilişki olarak değerlendirilmektedir 

(Büyüköztürk, 2016). Bu doğrultuda “Öğretmen-Öğrenci İlişki Ölçeğinin” çatışma alt 

boyutu ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin” konsantrasyon 

problemi (r =.612) ve yıkıcı/istenmeyen davranışlar alt boyutları arasında (r=.674) orta 

düzeyde (0.30<|r|<0.70), pozitif yönlü (r>0) ve anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmıştır.  

Öğretmen- Öğrenci İlişki Ölçeğinin çatışma alt boyutu ile “Sınıfa Uyum Öğretmen 

Gözlemi Kontrol Listesinin” olumlu sosyal davranışlar (r=-.589)  alt boyutu arasında 

ise, orta düzeyde (0.30<|r|<0.70),  negatif yönlü (r<0) ve anlamlı düzeyde ilişki 

saptanmıştır. 

“Öğretmen- Öğrenci İlişki Ölçeğinin” yakınlık alt boyutu ile “Sınıfa Uyum 

Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin” konsantrasyon problemi (r=-.584) ve 

yıkıcı/istenmeyen davranışlar alt boyutları (r=-.591) arasında orta düzeyde 

(0.30<|r|<0.70),  negatif yönlü (r<0) ve anlamlı düzeyde ilişki saptanmıştır. “Öğretmen- 

Öğrenci İlişki Ölçeğinin” yakınlık alt boyutu ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi 

Kontrol Listesinin” olumlu sosyal davranışlar (r=.606)  alt boyutu arasında orta düzeyde 

(0.30<|r|<0.70), pozitif yönlü (r>0) ve anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmıştır (p<0.01).  

“Çocuk Yetiştirme Anketinin” cezalandırma alt boyutu ile “Sınıfa Uyum 

Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin” konsantrasyon problemi alt boyutu (r=.290) 

arasında düşük düzeyde (|r|<0.30), pozitif yönlü (r>0) ve anlamlı düzeyde bir ilişki 

saptanmıştır (p<0.01). “Çocuk Yetiştirme Anketinin” cezalandırma alt boyutu ile 

“Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin” yıkıcı/istenmeyen davranışlar alt 

boyutu (r=.528)  arasında orta düzeyde (0.30<|r|<0.70), pozitif yönlü (r>0) ve anlamlı 

düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir (p<0.01). “Çocuk Yetiştirme Anketinin” cezalandırma 

alt boyutu ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin” olumlu sosyal 

davranışlar (r = -.412)  alt boyutu arasında orta düzeyde (0.30<|r|<0.70),  negatif yönlü 

(r<0) ve anlamlı düzeyde ilişki saptanmıştır. 
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 “Çocuk Yetiştirme Anketinin” sıcaklık alt boyutu ile “Sınıfa Uyum Öğretmen 

Gözlemi Kontrol Listesinin” konsantrasyon problemi (r=-.286) alt boyutu arasında 

düşük düzeyde (|r|<0.30), negatif yönlü (r<0) ve anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmıştır 

(p<0.01). “Çocuk Yetiştirme Anketinin” sıcaklık alt boyutu ile “Sınıfa Uyum Öğretmen 

Gözlemi Kontrol Listesinin” yıkıcı/istenmeyen davranışlar alt boyutu (r=-.477) arasında 

orta düzeyde (0.30<|r|<0.70),  negatif yönlü (r<0) ve anlamlı düzeyde ilişki saptanmıştır. 

“Çocuk Yetiştirme Anketinin” sıcaklık alt boyutu ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi 

Kontrol Listesinin” olumlu sosyal davranışlar (r=.362) alt boyutu arasında orta düzeyde 

(0.30<|r|<0.70), pozitif yönlü (r>0) ve anlamlı düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir 

(p<0.01).   

 “Sınıf Yönetimi Ölçeğinin” zaman yönetimi-demokratik ortam alt boyutu ile 

“Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin” konsantrasyon problemi (r= .015), 

yıkıcı/istenmeyen davranışlar  (r= -.001) ve olumlu sosyal davranışlar ( r= -.025)  alt 

boyutları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. “Sınıf Yönetimi Ölçeğinin” 

etkinlikleri planlamada yeterlik alt boyutu ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol 

Listesinin” konsantrasyon problemi (r= -.027), yıkıcı/istenmeyen davranışlar  (r=-.052) 

ve olumlu sosyal davranışlar (r=.009) alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmamıştır. “Sınıf Yönetimi Ölçeğinin” fiziksel çevrenin düzenlenmesi alt boyutu  

ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin” konsantrasyon problemi       

(r=-.007), yıkıcı/istenmeyen davranışlar  (r=.017) ve olumlu sosyal davranışlar (r= .004) 

alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. “Sınıf Yönetimi Ölçeğinin”  

öğretmenin kişisel yeterliliği  alt boyutu ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol 

Listesinin” konsantrasyon problemi (r= .051), yıkıcı/istenmeyen davranışlar  (r= .038) 

ve olumlu sosyal davranışlar (r= -.061) alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmamıştır. “Sınıf Yönetimi Ölçeğinin” sorun davranışların yönetimi  alt boyutu ile 

“Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin” alt boyutları olan konsantrasyon 

problemi (r=.014), yıkıcı/ istenmeyen davranışlar  (r= -.049) ve olumlu sosyal 

davranışlar (r= .025) alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

Çocuğun doğum sırası değişkeni ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol 

Listesinin” konsantrasyon problemi ve (r= .153) yıkıcı/istenmeyen davranışlar alt 

boyutları  (r= .230) arasında düşük düzeyde (|r|<0.30), pozitif yönlü (r>0) ve anlamlı 
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düzeyde bir ilişki saptanmıştır (p<0.01). Çocuğun doğum sırası değişkeni ile “Sınıfa 

Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin” olumlu sosyal davranışlar (r= -.245) alt 

boyutu arasında ise düşük düzeyde (|r|<0.30), negatif yönlü (r<0) ve anlamlı düzeyde bir 

ilişki tespit edilmiştir (p<0.01).   

Ailedeki çocuk sayısı değişkeni ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol 

Listesinin” konsantrasyon problemi (r= -.013) ve yıkıcı/istenmeyen davranışlar alt 

boyutları (r= .051) arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Ailedeki çocuk sayısı 

değişkeni ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin” olumlu sosyal 

davranışlar alt boyutu (r= -.104) arasında düşük düzeyde (|r|<0.30), negatif yönlü (r<0) 

ve anlamlı düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir (p<0.01).   

Çocuğun cinsiyeti değişkeni ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol 

Listesinin” konsantrasyon problemi alt boyutu (r=-.207) arasında düşük düzeyde 

(|r|<0.30), negatif yönlü (r<0) ve anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmıştır (p<0.01). 

Çocuğun cinsiyeti değişkeni ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin” 

yıkıcı/istenmeyen davranışlar alt boyutu (r=-.336) arasında orta düzeyde (0.30<|r|<0.70),  

negatif yönlü (r<0) ve anlamlı düzeyde ilişki saptanmıştır. Çocuğun cinsiyeti değişkeni 

ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin” olumlu sosyal davranışlar alt 

boyutu (r=.207) arasında düşük düzeyde (|r|<0.30), pozitif yönlü (r>0) ve anlamlı 

düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir (p<0.01).   

Çocuğun yaşı değişkeni ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol 

Listesinin” konsantrasyon problemi (r= -.099) ve yıkıcı/istenmeyen davranışlar alt 

boyutları (r= -.079) arasında düşük düzeyde (|r|<0.30), negatif yönlü (r<0) ve anlamlı 

düzeyde bir ilişki saptanmıştır (p<0.01). Çocuğun yaşı değişkeni ile “Sınıfa Uyum 

Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin” olumlu sosyal davranışlar alt boyutu (r=.060) 

arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

Babanın yaşı değişkeni ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin” 

konsantrasyon problemi (r= .076 ) ve yıkıcı/istenmeyen davranışlar alt boyutları         

(r= .106) arasında düşük düzeyde (|r|<0.30), pozitif yönlü (r>0) ve anlamlı düzeyde bir 

ilişki tespit edilmiştir (p<0.01).  Babanın yaşı değişkeni ile “Sınıfa Uyum Öğretmen 
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Gözlemi Kontrol Listesinin” olumlu sosyal davranışlar alt boyutu  (r=.002) arasında ise 

anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

Annenin yaşı değişkeni ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin”  

konsantrasyon problemi (r=.069) ve yıkıcı/istenmeyen davranışlar alt boyutları (r= .072) 

arasında düşük düzeyde (|r|<0.30), pozitif yönlü (r>0) ve anlamlı düzeyde bir ilişki 

tespit edilmiştir (p<0.01). Annenin yaş değişkeni ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi 

Kontrol Listesinin” olumlu sosyal davranışlar alt boyutu (r=.002) arasında anlamlı bir 

ilişki saptanmamıştır. 

Araştırma kapsamında “Sınıf Yönetimi Ölçeği” dışındaki tüm bağımsız 

değişkenler ile “Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi”nin konsantrasyon 

problemi, yıkıcı/istenmeyen davranışlar ve olumlu sosyal davranışlar alt boyutları  

arasında doğrusal bir ilişki bulunduğu tespit edildiğinden (regresyon ön koşulu olan 

doğrusal ilişki bulunduğundan), tespit edilen ilişkinin bağımlı değişkendeki değişimi 

açıklama durumları için regresyon analizi yapılmıştır. 

1) Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

annelerinin çocuk yetiştirme tutumları, öğretmenlerinin öğrencileriyle olan 

ilişkisi ve sınıf yönetimi becerileri ile demografik değişkenler “Konsantrasyon 

Problemi” puanlarını açıklamakta mıdır? 

Tablo 4.1. Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi “Konsantrasyon 

Problemi” Alt Test Puanları İle Araştırmada Ele Alınan Bağımsız Değişkenler 

Arası B, Beta Korelasyon ve Anlamlılık Düzeyleri 

 

 B Std. Hata Beta    t   p 

Sabit 23.105 3.912  5.906 .000 

Çatışma .392 .038 .397 10.239 .000 

Yakınlık -.319 .041 -.311 -7.842 .000 

Cezalandırma  .145 .069  .071   2.111 .035 

Sıcaklık  .009 .066  .004    .130 .897 

Doğum Sırası  .958 .435  .061   2.204 .028 

Cinsiyet -.269 .418 -.018   -.644 .520 

Çocuk Yaş -1.258 .577 -.056 -2.181 .029 

Baba Yaş .834 .694  .045   1.202 .230 

Anne Yaş  .064 .610  .004    .105 .916 
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Tablo 4.1. incelendiğinde Öğretmen- Öğrenci İlişki Ölçeğinin “çatışma ve 

yakınlık” alt boyutlarının, Çocuk Yetiştirme Anketinin “cezalandırma” alt boyutunun, 

doğum sırası ve çocuk yaş değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol 

Listesinin “konsantrasyon problemi” alt boyutunu anlamlı olarak yordadıkları; Çocuk 

Yetiştirme Anketinin “sıcaklık” alt boyutunun, araştırmada ele alınan demografik 

değişkenlerden cinsiyet, baba yaş, anne yaş değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen 

Gözlem Kontrol Listesinin “konsantrasyon problemi” alt boyutunu anlamlı olarak 

yordamadığı (p>.05) saptanmıştır. Sınıf Yönetimi Ölçeğinin alt boyutları ve araştırmada 

ele alınan demografik değişkenlerden ailedeki çocuk sayısı değişkeni ile Sınıfa Uyum 

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin “konsantrasyon problemi” alt boyutu arasında 

regresyon ön koşulu için gerekli doğrusal ilişki bulunmadığından söz konusu 

değişkenler regresyon eşitliği dışında bırakılmıştır. Söz konusu yordayıcı değişkenlerin 

Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin “konsantrasyon problemi” alt 

boyutunu yordamada anlamlı bir katkılarının olup olmadığını tespit etmek amacıyla 

aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. Aşamalı regresyon analizi ile araştırmada ele 

alınan değişkenlerin her birinin Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin 

“konsantrasyon problemi” alt boyutunun yordanmasında açıklanan toplam varyansa 

katkıları belirlenmiş; yapılan aşamalı regresyon analizi sonuçları Tablo 4.2.ve Tablo 

4.3.’de verilmiştir. 

Tablo 4.2. Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi “Konsantrasyon 

Problemi”  Alt Test Puanlarının Yordanmasına İlişkin Aşamalı Çoklu Regresyon 

Analizi Sonuçları 

Model         R               R
2                

Adjusted R
2                 

Yor. Std. Hatası           R Square Change 

  1              .612           .375              .374                         6.043                            .375 

  2              .643           .413              .412                         5.858                            .038 

  3              .646           .417              .415                         5.839                            .004 

  4              .648           .421              .418                         5.827                            .003 

  5              .650           .423              .420                         5.818                            .002 
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Tablo 4.3. Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi “Konsantrasyon 

Problemi “Alt Test Puanları İle Araştırmada Ele Alınan Bağımsız Değişkenler 

Arası B, Beta Korelasyon ve Anlamlılık Düzeyleri 

Model Yordayıcılar B Std. Hata Beta t  p 

 

 

1 

 

Sabit 

 

Çatışma 

 

    

 4.741  

 

 .604                   

 

.540 

 

.026 

 

 

 

.612 

 

8.781 

 

23.195 

 

.000 

 

.000 

 

 

2 

Sabit 

 

Çatışma 

 

Yakınlık 

 

20.891 

 

.393 

 

-.298 

 

2.175 

 

.037 

 

.039 

 

 

.398 

 

-.290 

9.604 

 

10.474 

 

-7.649 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

 

 

 

3 

 

Sabit 

 

Çatışma 

 

Yakınlık 

 

Çocuk Yaş 

 

21.531 

 

.383 

 

-.304 

 

-1.501 

 

 

 

2.182 

 

.038 

 

.039 

 

.571 

 

 

 

.388 

 

-.297 

 

-.067 

 

9.869 

 

10.212 

 

-7.822 

 

-2.627 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.009 

 

 

 

 

4 

Sabit 

 

Çatışma 

 

Yakınlık 

 

Çocuk Yaş 

 

Cezalandırma 

 

24.150 

 

.399 

 

-.326 

 

-1.471 

 

.135 

2.484 

 

.038 

 

.040 

 

.570 

 

.061 

 

 

.404 

 

-.318 

 

-.066 

 

  .066 

9.723 

 

10.463 

 

-8.138 

 

-2.579 

 

 2.191 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.010 

 

.029 

 

 

 

 

 

 

5 

Sabit 

 

Çatışma 

 

Yakınlık 

 

Çocuk Yaş 

 

Cezalandırma 

 

Doğum Sırası 

 

23.688 

 

.397 

 

-.322 

 

-1.376 

 

  .147 

 

   .808 

2.491 

 

.038 

 

.040 

 

.571 

 

.062 

 

.411 

 

 

 

.402 

 

-.314 

 

 -.062 

 

 .072 

 

 .051 

9.510 

 

10.434 

 

-8.046 

 

-2.409 

 

  2.379 

 

  1.967 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.016 

 

.018 

 

.049 
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Tablo 4.2. ve Tablo 4.3. incelendiğinde, Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol 

Listesinin “konsantrasyon problemi” alt boyutunda açıklanan varyansa sırasıyla en 

yüksekten en düşüğe doğru; öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma,  yakınlık,  

çocuk yaş, çocuk yetiştirme tutumları bakımından çocuğa verilen cezalandırmalar ve 

doğum sırası değişkenlerinin katkı sağladığı saptanmıştır. Sınıfa Uyum Öğretmen 

Gözlem Kontrol Listesinin “konsantrasyon problemi” alt boyutu üzerinde anlamlı bir 

katkıları bulunmayan Çocuk Yetiştirme Anketinin “sıcaklık”, Sınıf Yönetimi Ölçeğinin 

“zaman yönetimi”, “demokratik ortam”, “etkinlikleri planlamada yeterlik”, “fiziksel 

çevrenin düzenlenmesi”, “öğretmenin kişisel yeterliliği” ve “sorun davranışların 

yönetimi becerileri” alt boyutları ile araştırmada ele alınan demografik değişkenlerden 

çocuğun cinsiyeti, ailedeki çocuk sayısı, baba yaş, anne yaş değişkenleri regresyon 

eşitliği dışında bırakılmış, aşamalı regresyon analizi beş aşamada tamamlanmıştır. 

Birinci aşamada; belirlenen bu değişkenlerden konsantrasyon problemine en 

yüksek katkısı olan öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma durumu değişkeni 

ile regresyon eşitliğine girilmiş ve bu değişkenin konsantrasyon probleminde varyansın 

% 37.5’ ini açıkladığı görülmüştür (R=.612, R
2 

=.375). Diğer bir ifade ile konsantrasyon 

probleminin en güçlü yordayıcısının “öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma 

durumları” olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen Öğrenci Ilişki Ölçeğinin “çatışma” alt 

boyutu ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “konsantrasyon 

problemi” alt boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta değerinin 

pozitif (+) olması,  öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma durumları artıkça 

çocukların okula uyumları açısından yaşadıkları konsantrasyon problemlerinin de 

arttığını ortaya koymaktadır.  

İkinci aşamada öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu değişkeni 

modele eklenmiş ve bu değişkenin modele eklenmesi ile konsantrasyon problemi 

puanında açıklanan varyans % 37.5’ten % 41.3’e çıkmıştır (R=.643, R
2
 = .413). Yani, 

öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık  durumunun açıklanan varyansa % 3.8’lik  bir 

katkısı olduğu görülmektedir. Öğretmen Öğrenci Ilişki Ölçeğinin “yakınlık” alt boyutu 

ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “konsantrasyon problemi” alt 

boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında,  beta değerinin negatif (-) yönlü 

olması, öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık  durumu ile konsantrasyon problemi  
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arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu; öğretmen öğrenci ilişkilerindeki  yakınlık 

azaldıkça çocukların okula uyumları açısından yaşadıkları konsantrasyon problemlerinin 

arttığını; öğretmen öğrenci ilişkilerindeki  yakınlık artıkça çocukların okula uyumları 

açısından yaşadıkları konsantrasyon problemlerinin de azaldığını  göstermektedir. 

Üçüncü aşamada çocuk yaş değişkeni modele eklenmiş ve bu değişkenin modele 

eklenmesi ile konsantrasyon problemi puanında açıklanan varyans % 41.3’den             

% 41.7’ye çıkmıştır (R=.646, R
2
=.417). Yani, çocuk yaş değişkeninin açıklanan 

varyansa  % 0. 4’ lük bir katkısı olduğu görülmektedir. Çocuk yaş değişkeni açısından 

beta değerinin negatif (-) olması Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin 

“konsantrasyon problemi” alt boyutu ile çocuk yaş değişkeni arasında ters yönlü bir 

ilişki olduğunu göstermektedir. Araştırmada bağımsız değişken olarak ele alınan çocuk 

yaş değişkeni kukla değişkenine dönüştürülürken, çocuğun 6 yaşında olması referans 

kategori olarak alınmış, çocuğun 5 yaş olması durumu 0, çocuğun 6 yaşında olması 

durumu ise 1 olarak kodlanmıştır. Bu açıdan incelendiğinde 6 yaş grubu çocukların 

konsantrasyon problemlerinin daha az olduğu, çocukların yaşları arttıkça konsantrasyon 

problemlerinin azaldığı tespit edilmiştir. 

Dördüncü aşamada çocuk yetiştirme tutumları bakımından çocuğa verilen  

cezalandırma değişkeni modele eklenmiş ve bu değişkenin modele eklenmesi ile 

konsantrasyon problemi puanında açıklanan varyans  % 41.7’den % 42.1’e çıkmıştır 

(R=.648, R
2 

= .421). Yani, cezalandırma değişkeninin açıklanan varyansa % 0.3’lük bir 

katkısı olduğu görülmektedir. Çocuk Yetiştirme Anketinin  “cezalandırma”  alt boyutu 

ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “konsantrasyon problemi” alt 

boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta değerinin pozitif (+) yönlü 

olması, konsantrasyon problemi  ile  çocuk yetiştirme tutumları bakımından çocuğa 

verilen cezalandırmalar arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu; buna göre çocuk 

yetiştirme tutumları bakımından çocuğa yönelik cezalandırma durumları artıkça 

çocukların okula uyumları açısından yaşadıkları konsantrasyon problemlerinin de 

arttığını ortaya koymaktadır. 

Beşinci aşamada çocuğun doğum sırası değişkeni modele eklenmiş ve bu 

değişkenin modele eklenmesi ile konsantrasyon problemi puanında açıklanan varyans  
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% 42.1’den % 42.3’e çıkmıştır (R=.650, R
2
=.423). Yani, çocuğun doğum sırası 

değişkeninin açıklanan varyansa % 0.2’ lik bir katkısı olduğu görülmektedir. Çocuğun 

doğum sırası değişkeni ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin 

“konsantrasyon problemi” alt boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında,  

beta değerinin pozitif (+) olması konsantrasyon problemi ile çocuğun doğum sırası 

değişkeni arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Araştırmada 

bağımsız değişken olarak ele alınan çocuğun doğum sırası kukla değişkenine 

dönüştürülmüş, çocuğun doğum sırası; ortanca-ortancalardan biri ve son çocuk olma 

durumu referans kategorisi olarak alınmış, çocuğun doğum sırasının; ilk çocuk 

durumuna 0, ortanca-ortancalardan biri ve son çocuk olması durumu ise 1 olarak 

kodlanmıştır. Bu açıdan incelendiğinde ortanca-ortancalardan biri ve son çocuk 

olanların konsantrasyon problemlerinin daha fazla olduğu, ailedeki çocuk sayısı arttıkça 

konsantrasyon problemlerinin de arttığı saptanmıştır. 

      Regresyon analizi sonuçlarına göre, Çocuk Yetiştirme Anketinin “sıcaklık” alt 

boyutunun, araştırmada ele alınan demografik değişkenlerden cinsiyet, baba yaş, anne 

yaş değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi  “konsantrasyon 

problemi” alt boyutu üzerinde anlamlı etkisinin bulunmadığı ancak,  Çocuk Yetiştirme 

Anketinin “cezalandırma”, Öğretmen Öğrenci İlişki Ölçeğinin “çatışma” ve  “yakınlık” 

alt boyutları ile araştırmada ele alınan demografik değişkenlerden çocuğun yaşının ve 

çocuğun doğum sırası değişkenlerinin anlamlı etkilerinin olduğu saptanmıştır. 

Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre, “konsantrasyon problemi” alt boyutu  

üzerinde göreceli önem sırası, öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma (β=.402; 

t=10.434; p<0.05), yakınlık (β=-.314; t=-8.046; p<0.05), çocuk yaş (β=-.062;  t=-2.409;  

p<0.05) çocuk yetiştirme tutumları bakımından çocuğa verilen cezalandırmalar (β=.072; 

t= 2.379;  p<0.05) ve doğum sırası (β=.051; t=1.967; p<0.05) şeklinde sıralanmaktadır. 

2) Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

annelerinin çocuk yetiştirme tutumları, öğretmenlerinin öğrencileriyle olan ilişkisi 

ve sınıf yönetimi becerileri ile demografik değişkenler “Olumlu Sosyal Davranış” 

puanlarını açıklamakta mıdır? 
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Tablo 4.4. Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi “Olumlu Sosyal 

Davranış” Alt Test Puanları İle Araştırmada Ele Alınan Bağımsız Değişkenler 

Arası B, Beta Korelasyon ve Anlamlılık Düzeyleri 

 B Std. Hata  Beta t p 

Sabit 16.858 2.664  6.329 .000 

Çatışma -.191 .026 -.279 -7.316 .000 

Yakınlık   .235 .028   .330  8.446 .000 

Cezalandırma  -.102 .047 -.072 -2.182 .029 

Sıcaklık   .059 .044   .042  1.337 .182 

Cinsiyet  -.223 .286 -.021  -.778 .437 

Çocuk Sayısı   .160 .493   .009   .325 .745 

Doğum Sırası -1.561 .305  -.142 -5.119 .000 

      

  Tablo 4.4. incelendiğinde Öğretmen Öğrenci İlişki Ölçeğinin “çatışma” ve 

“yakınlık” alt boyutlarının, Çocuk Yetiştirme Anketinin “cezalandırma” alt boyutunun 

ve doğum sırası değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin 

“olumlu sosyal davranış”  alt boyutunu anlamlı olarak yordadıkları;  Çocuk Yetiştirme 

Anketinin “sıcaklık” alt boyutunun, araştırmada ele alınan demografik değişkenlerden 

ailedeki çocuk sayısı ve cinsiyet değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlem 

Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutunu anlamlı olarak yordamadığı 

(p>.05) saptanmıştır. Sınıf Yönetimi Ölçeğinin alt boyutları ve araştırmada ele alınan 

demografik değişkenlerden çocuk yaş, baba yaş, anne yaş değişkenleri ile Sınıfa Uyum 

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutu arasında 

regresyon ön koşulu için gerekli doğrusal ilişki bulunmadığından söz konusu 

değişkenler regresyon eşitliği dışında bırakılmıştır. Söz konusu yordayıcı değişkenlerin 

Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt 

boyutunu yordamada anlamlı bir katkılarının olup olmadığını tespit etmek amacıyla 

aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. Aşamalı regresyon analizi ile araştırmada ele 

alınan değişkenlerin her birinin Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin 

“olumlu sosyal davranış” alt boyutunun yordanmasında açıklanan toplam varyansa 

katkıları belirlenmiştir. Yapılan aşamalı regresyon analizi sonuçları Tablo 4.5.ve Tablo 

4.6.’da verilmiştir. 
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Tablo 4.5. Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi “Olumlu Sosyal 

Davranış” Alt Test Puanlarının Yordanmasına İlişkin Aşamalı Çoklu Regresyon 

Analizi Sonuçları 

Model         R               R
2                

Adjusted R
2                 

Yor. Std. Hatası      R Square Change 

  1              .606          .367              .366                        4.219                              .367 

  2              .641          .411              .410                        4.071                              .044 

  3              .657          .432              .430                        4.002                              .020 

4          .661          .437             .434                        3.987                                .005 

 

Tablo 4.6. Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi “Olumlu Sosyal 

Davranış” Alt Test Puanları İle Araştırmada Ele Alınan Bağımsız Değişkenler 

Arası B, Beta Korelasyon ve Anlamlılık Düzeyleri 

 

Model Yordayıcılar      B Std.Hata  Beta t  p 

 

 

1 

 

Sabit 

 

Yakınlık 

 

 

5.177 

 

.431 

 

 

.779 

 

.019 

 

 

 

.606 

 

6.644 

 

22.826 

 

.000 

 

.000 

 

 

2 

Sabit 

 

Yakınlık 

 

Çatışma 

 

15.928 

 

.267 

 

-.214 

1.512 

 

.027 

 

.026 

 

 

.376 

 

-.312 

10.537 

 

9.885 

 

-8.198 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

 

 

 

3 

 

Sabit 

 

Yakınlık 

 

Çatışma 

 

Doğum Sırası 

 

17.219 

 

.257 

 

-.206 

 

-1.588 

 

 

1.503 

 

.027 

 

.026 

 

.280 

 

 

 

 

 

.361 

 

-.301 

 

-.145 

 

 

11.453 

 

9.634 

 

-8.051 

 

-5.668 

 

 

 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

 

 

4 

Sabit 

 

Yakınlık 

 

Çatışma 

 

Doğum Sırası 

 

Cezalandırma 

 

19.513 

 

.238 

 

-.193 

 

-1.510 

 

-.120 

1.699 

 

.027 

 

.026 

 

.280 

 

.042 

 

 

.334 

 

-.281 

 

-.138 

 

-.085 

11.482 

 

8.674 

 

-7.420 

 

-5.387 

 

-2.855 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.004 
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Tablo 4.5. ve Tablo 4.6. incelendiğinde, Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol 

Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutunda açıklanan varyansa sırasıyla en 

yüksekten en düşüğe doğru; öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık ve çatışma 

durumu, doğum sırası ve çocuğa yönelik verilen cezalandırmalar değişkenlerinin katkı 

sağladığı saptanmıştır. Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin “olumlu 

sosyal davranış” alt boyutu üzerinde anlamlı bir katkıları bulunmayan Çocuk Yetiştirme 

Anketinin “sıcaklık”, Sınıf Yönetimi Ölçeğinin “zaman yönetimi ve demokratik ortam”, 

“etkinlikleri planlamada yeterlik”, “fiziksel çevrenin düzenlenmesi”, “öğretmenin 

kişisel yeterliliği” ve “sorun davranışların yönetimi becerileri” alt boyutları ile 

araştırmada ele alınan demografik değişkenlerden çocuğun cinsiyeti, ailedeki çocuk 

sayısı, çocuğun yaşı, baba yaş, anne yaş değişkenleri regresyon eşitliği dışında 

bırakılmıştır. Aşamalı regresyon analizi dört aşamada tamamlanmıştır.  

Birinci aşamada; belirlenen bu değişkenlerden olumlu sosyal davranışlara en 

yüksek katkısı olan öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu değişkeni ile 

regresyon eşitliğine girilmiş ve bu değişkenin olumlu sosyal davranışlarda  varyansın % 

36.7’ sini açıkladığı görülmüştür (R=.606, R
2 

=.367). Diğer bir ifade ile olumlu sosyal 

davranışlarının en güçlü yordayıcısı “öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu” 

olarak tespit edilmiştir. Öğretmen Öğrenci Ilişki Ölçeğinin “yakınlık” alt boyutu ile 

Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutu 

arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta değerinin pozitif (+) olması,  

öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu artıkça çocukların olumlu sosyal 

davranışlarının da arttığını ortaya koymaktadır.  

İkinci aşamada; öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma durumu 

değişkeni modele eklenmiş ve bu değişkenin modele eklenmesi ile olumlu sosyal 

davranış puanında açıklanan varyans % 36.7’den  % 41.1’e çıkmıştır (R=.641,            

R
2
=.411). Yani, öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma durumu değişkeninin 

açıklanan varyansa % 4.4’ lük bir katkısı olduğu görülmektedir. Öğretmen Öğrenci 

Ilişki Ölçeğinin “çatışma” alt boyutu ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol 

Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate 

alındığında, beta değerinin negatif (-) yönlü olması, olumlu sosyal davranışlar  ile  

öğretmen öğrenci iletişiminde yaşanan çatışma durumları arasında ters yönlü bir ilişki 
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olduğunu; öğretmen- öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma durumları azaldıkça 

çocukların olumlu sosyal davranışlarının arttığı; öğretmen öğrenci iletişiminde yaşanan 

çatışma durumları artıkça çocukların olumlu sosyal davranışlarının azaldığı 

saptanmıştır.  

Üçüncü aşamada doğum sırası değişkeni modele eklenmiş ve bu değişkenin 

modele eklenmesi ile olumlu sosyal davranış puanında açıklanan varyans % 41.1’den  

% 43.2’ye çıkmıştır (R=.657, R
2
=.432). Yani, doğum sırası değişkeninin açıklanan 

varyansa % 2.0’lık  bir katkısı olduğu görülmektedir. Doğum sırası değişkeni ile Sınıfa 

Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutu 

arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında,  beta değerinin negatif (-) yönlü olması, 

Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutu 

ile çocuğun doğum sırası değişkeni arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Araştırmada bağımsız değişken olarak ele alınan çocuğun doğum sırası 

kukla değişkenine dönüştürülmüş, çocuğun doğum sırası; ortanca-ortancalardan biri ve 

son çocuk olma durumu referans kategorisi olarak alınmış, çocuğun doğum sırasının; ilk 

çocuk durumuna 0, ortanca-ortancalardan biri ve son çocuk olması durumu ise 1 olarak 

kodlanmıştır. Bu açıdan incelendiğinde ilk çocuk olanların olumlu sosyal 

davranışlarının daha fazla olduğu, ailedeki çocuk sayısı arttıkça olumlu sosyal 

davranışların azaldığı saptanmıştır. 

Dördüncü aşamada çocuk yetiştirme tutumları bakımından çocuğa yönelik 

verilen cezalandırma değişkeni modele eklenmiş ve bu değişkenin modele eklenmesi ile 

olumlu sosyal davranış puanında açıklanan varyans % 43.2’den % 43.7’ye çıkmıştır 

(R=.661, R
2 

= .437). Yani, çocuk yetiştirme tutumları bakımından çocuğa yönelik olarak 

verilen cezalandırmaların açıklanan varyansa % 0.5’lık bir düzeyde bir katkısı olduğu 

görülmektedir. Çocuk Yetiştirme Anketinin  “cezalandırma”  alt boyutu ile Sınıfa Uyum 

Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutu arasındaki 

ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta değerinin negatif (-) yönlü olması, olumlu 

sosyal davranışlar ile çocuğa yönelik verilen cezalandırma durumları arasında ters yönlü 

bir ilişki olduğunu, çocuğa yönelik verilen cezalandırma durumları azaldıkça çocukların 

olumlu sosyal davranışlarının arttığı; çocuğa yönelik verilen cezalandırma durumları 

artıkça ise, olumlu sosyal davranışlarının azaldığı saptanmıştır. 
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Regresyon analizi sonuçlarına göre, Çocuk Yetiştirme Anketinin  “sıcaklık” alt 

boyutu ile araştırmada ele alınan demografik değişkenlerden çocuğun cinsiyeti, ailedeki 

çocuk sayısı değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi  “olumlu 

sosyal davranış” alt boyutu üzerinde anlamlı etkisinin bulunmadığı ancak, Çocuk 

Yetiştirme Anketinin “cezalandırma”, Öğretmen-Öğrenci İlişki Ölçeğinin “çatışma”, 

“yakınlık” ve araştırmada ele alınan demografik değişkenlerden doğum sırası 

değişkeninin anlamlı etkilerinin olduğu saptanmıştır. Standardize edilmiş regresyon 

katsayısına göre, olumlu “sosyal davranış” alt boyutu  üzerinde göreceli önem sırası;  

öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık (β=.334; t=8.674; p<0.05) ve çatışma 

durumları (β=-.281; t=-7.420; p<0.05), doğum sırası (β=-.138; t=-5.387; p<0.05),  çocuk 

yetiştirme tutumları bakımından çocuğa yönelik verilen cezalandırmalar (β=-.085;        

t= -2.855; p<0.05)  şeklinde sıralanmaktadır. 

3. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

annelerinin çocuk yetiştirme tutumları, öğretmenlerinin öğrencileriyle olan ilişkisi 

ve sınıf yönetimi becerileri ile demografik değişkenler “Yıkıcı/İstenmeyen 

Davranış” puanlarını açıklamakta mıdır? 

Tablo 4.7.  Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi  “Yıkıcı/İstenmeyen 

Davranış” Alt Test Puanları İle Araştırmada Ele Alınan Bağımsız Değişkenler 

Arası B, Beta Korelasyon ve Anlamlılık Düzeyleri 

 B Std. Hata Beta t  p 

Sabit 19.006 3.925  4.842 .000 

Çatışma .486 .038 .432 12.647 .000 

Yakınlık -.098 .041 -.084 -2.407 .016 

Cezalandırma .382 .069 .163 5.526 .000 

Sıcaklık -.280 .066 -.120 -4.253 .000 

Doğum Sırası 1.943 .436   .108   4.456 .000 

Cinsiyet -1.859 .420  -.107 -4.429 .000 

Çocuk Yaş -.364 .579  -.014 -.628 .530 

Baba Yaş 2.040 .696   .097 2.932 .003 

Anne Yaş -.132 .612 -.007 -.216 .829 
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Tablo 4.7.’de verilen değerler incelendiğinde Çocuk Yetiştirme Anketinin 

“cezalandırma”, “sıcaklık” alt boyutlarının, Öğretmen Öğrenci İlişki Ölçeğinin 

“çatışma”, “yakınlık” alt boyutlarının ve araştırmada ele alınan çocuğun doğum sırası, 

çocuğun cinsiyeti, baba yaş değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol 

Listesi  “yıkıcı/istenmeyen davranış” alt boyutunun anlamlı yordayıcıları olduğu 

saptanmıştır. Araştırmada ele alınan demografik değişkenlerden çocuk yaş ve anne yaş 

değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen Kontrol Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranış” 

alt boyutunu anlamlı olarak yordamadığı (p>.05) saptanmıştır. Sınıf Yönetimi Ölçeğinin 

alt boyutları ve araştırmada ele alınan demografik değişkenlerden ailedeki çocuk sayısı 

değişkeni ile Sınıfa Uyum Öğretmen Kontrol Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranış” alt 

boyutu arasında regresyon ön koşulu için gerekli doğrusal ilişki bulunmadığından söz 

konusu değişkenler regresyon eşitliği dışında bırakılmıştır. Söz konusu yordayıcı 

değişkenlerin Sınıfa Uyum Öğretmen Kontrol Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranış” 

alt boyutunu yordamada anlamlı bir katkılarının olup olmadığını tespit etmek amacıyla 

aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. Aşamalı regresyon analizi ile araştırmada ele 

alınan değişkenlerin her birinin Sınıfa Uyum Öğretmen Kontrol Listesinin 

“yıkıcı/istenmeyen davranış” alt boyutunun yordanmasında açıklanan toplam varyansa 

katkıları belirlenmiş, yapılan aşamalı regresyon analizi sonuçları Tablo 4.8 ve Tablo 

4.9.’da verilmiştir. 

Tablo 4.8. Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi  “ Yıkıcı/İstenmeyen 

Davranış” Alt Test Puanlarının Yordanmasına İlişkin Aşamalı Çoklu Regresyon 

Analizi Sonuçları 

Model         R               R
2                

Adjusted R
2                 

Yor. Std. Hatası            R Square 

Change 

  1              .674           .455              .454                        6.440                            .455 

  2              .713           .508              .507                        6.118                            .054 

  3              .723           .523              .522                        6.026                            .015 

  4              .733           .537              .535                        5.944                            .013 

  5              .738           .545              .542                        5.896                            .008 

  6              .743           .553              .550                        5.848                            .008 

  7              .745          .555               .552                        5.833                            .003 
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Tablo 4.9. Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi  “Yıkıcı/İstenmeyen 

Davranış” Alt Test Puanları İle Araştırmada Ele Alınan Bağımsız Değişkenler 

Arası B, Beta Korelasyon ve Anlamlılık Düzeyleri 

Model Yordayıcılar  B Std. 

Hata 

Beta t  p 

 

 

1 

 

Sabit 

 

Çatışma 

 

 

4.586 

 

.759 

 

.575 

 

.028 

 

 

 

.674 

 

7.971 

 

27.354 

 

.000 

 

.000 

 

 

2 

Sabit 

 

Çatışma 

 

Cezalandırma 

 

-2.005 

 

.616 

 

.618 

.861 

 

.030 

 

.062 

 

 

.547 

 

.265 

-2.328 

 

20.457 

 

9.900 

.020 

 

.000 

 

.000 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Sabit 

 

Çatışma 

 

Cezalandırma 

 

Sıcaklık 

 

 

15.713 

 

.581 

 

.457 

 

-.353 

 

 

 

3.423 

 

.030 

 

.068 

 

.066 

 

 

 

.516 

 

.196 

 

-.151 

 

4.591 

 

19.158 

 

6.685 

 

-5.344 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

 

 

 

 

4 

Sabit 

 

Çatışma 

 

Cezalandırma 

 

Sıcaklık 

 

Cinsiyet 

 

18.554 

 

.558 

 

.389 

 

-.360 

 

-2.140 

3.422 

 

.030 

 

.069 

 

.065 

 

.421 

 

 

.495 

 

.166 

 

-.154 

 

-.123 

5.422 

 

18.432 

 

5.649 

 

-5.532 

 

-5.081 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

 

 

 

 

 

5 

Sabit 

 

Çatışma 

 

Cezalandırma 

 

Sıcaklık 

 

17.356 

 

.552 

 

.372 

 

-.350 

 

3.408 

 

.030 

 

.068 

 

.065 

 

 

 

.490 

 

.160 

 

-.150 

 

5.093 

 

18.361 

 

5.447 

 

-5.416 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 
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Cinsiyet 

 

Doğum Sırası 

 

-1.944 

 

1.652 

.421 

 

.417 

-.112 

 

.092 

-4.621 

 

3.965 

.000 

 

.000 

 

 

 

 

 

 

6 

Sabit 

 

Çatışma 

 

Cezalandırma 

 

Sıcaklık 

 

Cinsiyet 

 

Doğum Sırası 

 

Baba Yaş 

14.559 

 

.544 

 

.402 

 

-.305 

 

-1.975 

 

2.013 

 

1.950 

3.453 

 

.030 

 

.068 

 

.065 

 

.417 

 

.424 

 

.493 

 

 

.483 

 

.172 

 

-.131 

 

-.113 

 

.112 

 

.092 

4.216 

 

18.204 

 

5.895 

 

-4.687 

 

-4.733 

 

4.748 

 

3.957 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

7 Sabit 

 

Çatışma 

 

Cezalandırma 

 

Sıcaklık 

 

Cinsiyet 

 

Doğum Sırası 

 

Baba Yaş 

 

Yakınlık 

18.992 

 

.488 

 

.378 

 

-.284 

 

-1.869 

 

1.990 

 

1.965 

 

-.096 

3.921 

 

.038 

 

.069 

 

.066 

 

.419 

 

.423 

 

.491 

 

.041 

 

 

.433 

 

.162 

 

-.122 

 

-.107 

 

.110 

 

.093 

 

-.082 

4.843 

 

12.757 

 

5.500 

 

-4.332 

 

-4.465 

 

4.705 

 

3.999 

 

-2.366 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.018 

 

Tablo 4.8. ve Tablo 4.9. incelendiğinde Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol 

Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranış” alt boyutunda açıklanan varyansa sırasıyla en 

yüksekten en düşüğe doğru; öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma durumu, 

çocuk yetiştirme tutumları bakımından cezalandırma ve sıcaklık, cinsiyet, doğum sırası, 

baba yaş ve öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu değişkenlerinin katkı 

sağladığı saptanmıştır. Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “yıkıcı 

/istenmeyen davranış” alt boyutu üzerinde anlamlı bir katkıları bulunmayan Sınıf 

Yönetimi Ölçeğinin “zaman yönetimi ve demokratik ortam”, “etkinlikleri planlamada 
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yeterlik”, “fiziksel çevrenin düzenlenmesi”, “öğretmenin kişisel yeterliliği” ve “sorun 

davranışların yönetimi” becerileri alt boyutları ile araştırmada ele alınan demografik 

değişkenlerden çocuğun yaşı, ailedeki çocuk sayısı, anne yaş değişkenleri regresyon 

eşitliği dışında bırakılmıştır. Aşamalı regresyon analizi yedi aşamada tamamlanmıştır. 

Birinci aşamada; belirlenen bu değişkenlerden yıkıcı /istenmeyen davranışlara en 

yüksek katkısı olan öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma durumu değişkeni 

ile regresyon eşitliğine girilmiş ve bu değişkenin yıkıcı/ istenmeyen davranışlarda 

varyansın % 45.5’ini açıkladığı görülmüştür (R=.674, R
2
=.455). Diğer bir ifade ile 

yıkıcı/ istenmeyen davranışların en güçlü yordayıcısının “öğretmen öğrenci ilişkilerinde 

yaşanan çatışma durumu” olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen Öğrenci İlişki Ölçeğinin 

“çatışma” alt boyutu ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “yıkıcı/ 

istenmeyen davranışlar” alt boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta 

değerinin pozitif (+) olması,  öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma durumları  

artıkça çocukların  yıkıcı/ istenmeyen davranışlarının da arttığı belirlenmiştir. 

İkinci aşamada çocuk yetiştirme tutumları bakımından çocuğa verilen  

cezalandırma değişkeni modele eklenmiş ve bu değişkenin modele eklenmesi ile yıkıcı/ 

istenmeyen davranış  puanında açıklanan varyans % 45.5’den % 50.8’e çıkmıştır  

(R=.713, R
2
=.508). Yani, çocuk yetiştirme tutumları bakımından cezalandırma 

değişkeninin açıklanan varyansa % 5.4’lük bir katkısı olduğu görülmektedir. Çocuk 

Yetiştirme Anketinin “cezalandırma”  alt boyutu ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi 

Kontrol Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranışlar” alt boyutu arasındaki ilişkinin 

niteliği dikkate alındığında, beta değerinin pozitif (+) yönlü olması, yıkıcı/istenmeyen 

davranışlar ile çocuk yetiştirme tutumları bakımından çocuğa yönelik verilen 

cezalandırmalar arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu; buna göre çocuğa verilen 

cezalandırma durumları artıkça çocukların yıkıcı/istenmeyen davranışların da arttığı 

belirlenmiştir.  

Üçüncü aşamada çocuk yetiştirme tutumları bakımından sıcaklık değişkeni 

modele eklenmiş ve bu değişkenin modele eklenmesi ile yıkıcı/ istenmeyen davranış 

puanında açıklanan varyans % 50.8’den % 52.3’e çıkmıştır (R=.723, R
2 

= .523). Yani, 

çocuk yetiştirme tutumları bakımından anne çocuk arasındaki sıcaklık değişkeninin 
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açıklanan varyansa % 1.5’lik bir katkısı olduğu görülmektedir. Çocuk Yetiştirme 

Anketinin “sıcaklık” alt boyutu ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin 

“yıkıcı/istenmeyen davranışlar” alt boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate 

alındığında,  beta değerinin negatif (-) yönlü olması, yıkıcı/istenmeyen davranışlar ile 

anne çocuk ilişkilerindeki sıcaklık değişkeni arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu; 

anne çocuk ilişkilerindeki sıcaklık davranışı artıkça çocukların yıkıcı/istenmeyen 

davranışlarının azaldığı; anne çocuk ilişkilerindeki sıcaklık davranışı azaldıkça 

çocukların yıkıcı/istenmeyen davranışlarının arttığı tespit edilmiştir. 

Dördüncü aşamada çocuğun cinsiyet değişkeni modele eklenmiş ve bu 

değişkenin modele eklenmesi ile yıkıcı/istenmeyen davranış puanında açıklanan varyans 

% 52.3’den % 53.7’ye çıkmıştır (R=.733, R
2
=.537). Yani, çocuğun cinsiyet 

değişkeninin açıklanan varyansa  % 1.3’lük bir katkısı olduğu görülmektedir. Cinsiyet 

değişkeni ile ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “yıkıcı/ istenmeyen 

davranışlar” alt boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta değerinin 

negatif (-) yönlü olması, yıkıcı/ istenmeyen davranışlar ile  cinsiyet  değişkeni arasında 

ters yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Araştırmada bağımsız değişken olarak ele 

alınan çocuk cinsiyet kukla değişkenine dönüştürülmüş; çocuğun kız olması referans 

kategorisi olarak alınmış ve çocuğun erkek olması durumuna 0, çocuğun kız olması 

durumu ise 1 olarak kodlanmıştır. Bu sonuca göre kız çocukların yıkıcı/istenmeyen 

davranışlarının daha az olduğu saptanmıştır. 

Beşinci aşamada çocuğun doğum sırası değişkeni modele eklenmiş ve bu 

değişkenin modele eklenmesi ile yıkıcı/istenmeyen davranış puanında açıklanan varyans  

% 53.7’den % 54.5’e çıkmıştır (R=.738, R
2
=.545). Yani, çocuğun doğum sırası 

değişkeninin açıklanan varyansa % 0.8’lik bir katkısı olduğu görülmektedir. Doğum 

sırası değişkeni ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “yıkıcı/ 

istenmeyen davranışlar” alt boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta 

değerinin pozitif (+) olması “yıkıcı/istenmeyen davranış” ile çocuğun doğum sırası 

değişkeni arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmada 

bağımsız değişken olarak ele alınan çocuğun doğum sırası kukla değişkenine 

dönüştürülmüş, çocuğun doğum sırası; ortanca-ortancalardan biri ve son çocuk olma 

durumu referans kategorisi olarak alınmış, çocuğun doğum sırasının; ilk çocuk 



 

106 

durumuna 0, ortanca-ortancalardan biri ve son çocuk olması durumu ise 1 olarak 

kodlanmıştır. Bu açıdan incelendiğinde ortanca-ortancalardan biri ve son çocuk 

olanların yıkıcı davranışlarının daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Altıncı aşamada baba yaş değişkeni modele eklenmiş ve bu değişkenin modele 

eklenmesi ile yıkıcı/istenmeyen davranış puanında açıklanan varyans  % 54.5’ten          

% 55.3’e çıkmıştır  (R=.743, R
2 

= .553). Yani, baba yaş değişkeninin açıklanan varyansa 

% 0.8’lik bir katkısı olduğu görülmektedir. Baba yaş değişkeni ile Sınıfa Uyum 

Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranışlar” alt boyutu 

arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta değerinin pozitif (+) yönlü olması, 

“yıkıcı/ istenmeyen davranışlar” ile baba yaş değişkeni arasında pozitif yönlü bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. Araştırmada bağımsız değişken olarak ele alınan baba yaşı 

değişkenleri kukla değişkene dönüştürülmüş, 29 yaş ve altı referans kategori olarak ele 

alınmış 29 yaş ve altı 1, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50 yaş ve üzeri ise 0 olarak kodlanmıştır. 

Bu açıdan incelendiğinde 29 yaş ve altı babaların çocuklarının  yıkıcı davranışlarının 

daha fazla olduğu, babaların yaşları arttıkça çocukların yıkıcı davranışlarının azaldığı 

saptanmıştır. 

Yedinci aşamada öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık değişkeni modele 

eklenmiş ve bu değişkenin modele eklenmesi ile  yıkıcı/istenmeyen davranış puanında 

açıklanan varyans % 55.3’den % 55.5’e çıkmıştır  (R=.745, R
2 

= .555). Yani, öğretmen 

öğrenci ilişkilerindeki yakınlık değişkeninin açıklanan varyansa % 0.3’ lük bir katkısı 

olduğu görülmektedir. Öğretmen Öğrenci İlişki Ölçeğinin “yakınlık” alt boyutu ile 

Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranışlar” alt 

boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta değerinin negatif (-) yönlü 

olması, yıkıcı/istenmeyen davranışlar ile öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık 

arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre, öğretmen öğrenci 

ilişkilerindeki yakınlık durumu azaldıkça çocukların yıkıcı/ istenmeyen davranışlarının 

arttığı; öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu arttıkça çocukların yıkıcı/ 

istenmeyen davranışlarının azaldığı belirlenmiştir. 

Regresyon analizi sonuçlarına göre, Çocuk Yetiştirme Anketinin 

“cezalandırma”, “sıcaklık”, Öğretmen Öğrenci İlişki Ölçeğinin “çatışma”, “yakınlık” ve 
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araştırmada ele alınan demografik değişkenlerden doğum sırası, cinsiyet, baba yaş 

değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi  “yıkıcı/istenmeyen 

davranışlar ” alt boyutu üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu ancak; çocuk yaş, anne yaş 

değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi  “yıkıcı/istenmeyen  

davranış” alt boyutu üzerinde anlamlı etkisinin bulunmadığı saptanmıştır. Standardize 

edilmiş regresyon katsayısına göre, “yıkıcı istenmeyen davranış” alt boyutu  üzerinde 

göreceli önem sırası, öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma (β=.433; t= 12.757; 

p<0.05), çocuğa yönelik verilen cezalandırmalar  (β=.162; t=5.500; p<0.05),  anne 

çocuk ilişkilerindeki sıcaklık (β=-.122; t=-4.332; p<0.05), cinsiyet (β=-.107; t=-4.465; 

p<0.05), doğum sırası  (β=.110; t= 4.705; p<0.05), baba yaş (β=.093; t= 3.999 ; p<0.05)  

ve öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık (β=-.082; t=-2.366; p<0.05) şeklinde 

sıralanmaktadır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

TARTIŞMA VE YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular, alan yazından elde edilen 

bulgular da kullanılarak tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

5.1. Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi  “Konsantrasyon Problemi”  

Alt Test Puanlarının Yordanmasına İlişkin Aşamalı Çoklu Regresyon Analizi 

Sonuçlarına İlişkin Tartışma ve Yorum  

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Öğretmen-Öğrenci İlişki 

Ölçeğinin “çatışma ve yakınlık” alt boyutlarının, Çocuk Yetiştirme Anketinin 

“cezalandırma” alt boyutunun, doğum sırası ve çocuk yaş değişkenlerinin Sınıfa Uyum 

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin “konsantrasyon problemi” alt boyutunu anlamlı 

olarak yordadıkları; Çocuk Yetiştirme Anketinin “sıcaklık” alt boyutunun, araştırmada 

ele alınan demografik değişkenlerden cinsiyet, baba yaş, anne yaş değişkenlerinin Sınıfa 

Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin “konsantrasyon problemi” alt boyutunu 

anlamlı olarak yordamadığı saptanmıştır. Söz konusu yordayıcı değişkenlerin Sınıfa 

Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin “konsantrasyon problemi” alt boyutunu 

yordamada anlamlı bir katkılarının olup olmadığını tespit etmek amacıyla aşamalı 

regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Sınıfa 

Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin “konsantrasyon problemi” alt boyutunda 

açıklanan varyansa sırasıyla en yüksekten en düşüğe doğru; öğretmen öğrenci 

ilişkilerinde yaşanan çatışma, yakınlık, çocuk yaş, çocuk yetiştirme tutumları 

bakımından çocuğa verilen cezalandırmalar ve doğum sırası değişkenlerinin katkı 

sağladığı saptanmıştır.  

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen  değişkenlerden 

konsantrasyon problemine en yüksek katkısı olan değişken “öğretmen öğrenci 

ilişkilerinde yaşanan çatışma durumu” olarak saptanmış; öğretmen öğrenci ilişkilerinde 

yaşanan çatışma durumunun konsantrasyon probleminde varyansın % 37.5’ini 

açıkladığı belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile konsantrasyon probleminin en güçlü 

yordayıcısının “öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma durumu” olduğu tespit 
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edilmiştir. Öğretmen öğrenci ilişki ölçeğinin çatışma alt boyutu ile sınıfa uyum 

öğretmen gözlemi kontrol listesinin “konsantrasyon problemi” alt boyutu arasındaki 

ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta değerinin pozitif (+) olması,  öğretmen 

öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma durumu artıkça çocukların okula uyumları 

açısından yaşadıkları konsantrasyon problemlerinin arttığı; bu durumun ise çocukların 

okula uyumlarını olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. Araştırma sonucunda elde 

edilen bu bulgu,  öğretmen-öğrenci ilişkilerinin çatışmalı olması durumunda; çocukların  

eğitim çalışmalarına dikkatlerini veremedikleri, dikkatlerinin kolaylıkla dağıldığı,  

verilen görevleri tamamlama konusunda problemler yaşadıkları, bu durumun  ise 

çocukların okula uyumlarını olumsuz yönde etkilediği şeklinde yorumlanabilir. 

Çocuk, okula başlamasıyla birlikte aile ortamından sonra okul öncesi eğitim 

öğretmeni ile karşılaşmaktadır. Çocuk için okul öncesi öğretmeni; annesinden ilk defa 

gün boyu ayrılmak zorunda kalan çocuğun karşısına çıkan ilk kişi, öğreten, dostluk 

kuran, bütün çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşan, seven ve eğiten bir insan 

olarak tanımlanmaktadır (Oktay, 2002). Öğretmen, çocuğun kişiliğinin şekillenmesinde 

büyük rol oynamaktadır. Çünkü çocuk, anne ve babasından sonra kendisine öğretmenini 

model almakta ve öğretmeniyle özdeşim kurmaktadır (Yavuzer, 2015b; Bilgin, 2013a). 

Bu nedenle çocuğun öğretmeniyle arasındaki ilişki bir kat daha önem kazanmaktadır. 

Dolayısıyla bu yıllarda çocuklarla öğretmenleri arasındaki çatışma ve yakınlık 

durumları çocukların akademik performansları, başarıları ve motivasyonları üzerinde 

etkili olmaktadır (Hughes ve arkadaşları, 2012).  

Hughes ve arkadaşları (2012)  tarafından yapılan araştırmada, öğretmenle çocuk 

arasında yaşanan çatışma durumunun çocukların motivasyonlarını ve okul başarılarını 

olumsuz yönde etkilediği; Baker (2006) tarafından yapılan araştırmada, olumlu 

öğretmen-çocuk ilişkilerinin çocukların okula uyumunda olumlu etkisinin olduğu; 

Portilla ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan araştırmada ise, öğretmenle çocuk 

arasında yaşanan çatışma boyutunun çocukların konsantrasyonu ve dikkat becerisini 

olumsuz yönde etkilediği saptanmış olup, araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar 

ile literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular birbirini destekler niteliktedir. 
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Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda konsantrasyon problemine 

ikinci en yüksek katkısı olan değişken “öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık 

durumu” olarak saptanmış; öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumunun 

açıklanan varyansa % 3.8’lik bir katkısı olduğu belirlenmiştir. Öğretmen Öğrenci İlişki 

Ölçeğinin “yakınlık” alt boyutu ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin 

“konsantrasyon problemi” alt boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında, 

beta değerinin negatif (-) yönlü olması, konsantrasyon problemi ile öğretmen öğrenci 

ilişkilerindeki yakınlık durumu arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ortaya çıkan bu durum öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu 

azaldıkça çocukların okula uyumları açısından yaşadıkları konsantrasyon problemlerinin 

arttığı, bu durumun ise çocukların okula uyumlarını olumsuz etkilediği şeklinde 

yorumlanabilir. Başka bir ifade ile öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu 

arttıkça çocukların okula uyumları açısından yaşadıkları konsantrasyon problemleri de 

azalmaktadır. 

Öğretmen öğrenci arasında yakın ve olumlu bir ilişki olmadan başarılı bir 

eğitimin yapılamayacağı bir gerçektir. Hiçbir öğretim yöntemi yakın ve olumlu 

öğretmen öğrenci ilişkisinin yerini tutamamaktadır (Sürücü, 2017). Öğretmen-öğrenci 

arasındaki ilişkinin kuvvetli olması çocukların okula uyum süreçlerini etkilemektedir. 

Başka bir ifade ile öğretmen-çocuk arasında kurulan ilişki, çocuğun ileriki yaşantısına 

yön vermektedir. Öğretmenlerin çocuklarıyla yakın ilişki ve duygusal bağ kurması 

çocukların okula karşı olumlu duygu ve düşüncelerini kolaylaştırmaktadır. Aynı şekilde, 

çocukların öğretmeni ile açık iletişime sahip olması, çocukların öğrenmesini ve okul 

performansını kolaylaştırmada önemli rol oynamaktadır. Öğretmenle yakın ilişki içinde 

olan çocuklar; okul ortamını destekleyici olarak algılamakta ve bu durum okula karşı 

olumlu tutumlar geliştirmesinde önemli rol oynamaktadır. Öğretmen-çocuk ilişkisinde 

yakınlık, çocukların duygularını ve endişelerini açıkça ifade etme fırsatı vermekte ve bu 

nedenle okul ortamına uyum sağlama girişimlerinde uygun yardım ve rehberlik 

sağlamaktadır (Birch ve Ladd, 1997; Colwell ve Lindsey, 2003).  

Hamilton ve Gordon (1978 ) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen öğrenci 

ilişkisinin yoğun olduğu çocuklarda verilen görevi yerine getirme düzeyinin daha 

yüksek olduğu; Ateş (2016) tarafından yapılan araştırmada, ilkokul birinci sınıf 
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çocuklarının  okula uyumlarına etki eden en büyük faktörün öğretmen-öğrenci 

arasındaki sağlıklı ilişki  olduğu; Birch ve Ladd (1997) tarafından yapılan araştırmada 

ise, öğretmen-öğrenci ilişkilerindeki yakınlığın çocuğun akademik performasını olumlu 

yönde etkilediği ve bu durumun da çocukların okula uyumlarına olumlu yönde katkı 

sağladığı belirlenmiştir. Granot (2014) tarafından yapılan başka bir araştırmada ise, 

güvenli öğretmen-öğrenci ilişkisi yaşayan çocukların, güvensiz öğretmen öğrenci ilişki 

yaşayan çocuklara kıyasla daha düşük düzeyde davranış problemleri sergiledikleri, öz-

denetimin öğrenilmesinde daha az zorluklar yaşadıkları, bu çocukların görev 

yönelimlerinin daha iyi olduğu, akranları arasında daha popüler ve daha iyi akademik 

başarılar sergiledikleri saptanmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ile 

literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular birbirini destekler niteliktedir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen değişkenlerden 

konsantrasyon problemine üçüncü en yüksek katkısı olan değişken “çocuğun yaşı”  

değişkeni olmuş; çocuk yaş değişkeninin açıklanan varyansa  % 0.4’lük bir katkısı 

olduğu belirlenmiştir. Çocuk yaş değişkeni açısından beta değerinin negatif (-) olması 

Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “konsantrasyon problemi” alt 

boyutu ile çocuk yaş değişkeni arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Bu açıdan incelendiğinde 6 yaş grubu çocukların konsantrasyon problemlerinin daha az 

olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre çocukların yaşları arttıkça konsantrasyon 

problemlerinin azaldığı söylenebilir. Küçük ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan 

araştırmada çocukların yaşlarının artmasıyla birlikte dikkat düzeylerininde arttığı 

saptanmıştır. Sarı (2007), Doğan ve arkadaşları (2008), Gülay Ogelman ve Erten 

(2013b),  Kaya ve Akgün (2016) tarafından yapılan araştırmalarda 6 yaş grubu 

çocukların 5 yaş grubu çocuklara kıyasla okula uyumlarının ve okulu sevme 

düzeylerinin daha iyi olduğu saptanmıştır. Başaran ve arkadaşlarının (2014) okul öncesi 

eğitim öğretmenlerinin okula yeni başlayan çocukların okula uyum sürecinde 

karşılaştıkları problemlerin araştırılması ve bu problemler doğrultusunda çözüm 

önerileri geliştirilmesi amacıyla yapmış oldukları araştırmada, uyum sorunu yaşayan 

çocukların 5 yaş grubu okul öncesi eğitime yeni başlayan çocuklar olduğu, çocukların 

sıklıkla ağlama, etkinliklere katılmama, annesinden ayrılmama, annesini yanında isteme 

davranışını sergiledikleri saptanmıştır. Kapıkıran ve arkadaşları (2006) tarafından 
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yapılan araştırmada, cinsiyet, yaş değişkenlerinin çocukların sosyal becerileri üzerindeki 

etkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, okulöncesi eğitim 

kurumlarına devam eden 343 çocuk oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, altı yaşındaki 

çocukların okula uyum düzeylerinin ise beş yaşındaki çocuklardan daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Ensar ve Keskin (2014) tarafından yapılan, ilkokula 60-66 ay ve 66-72 ay 

aralığında başlayan ve birinci sınıfa devam eden çocukların sosyal duygusal uyum 

düzeylerinin incelendiği araştırmada, 66-72 aylık çocukların sosyal duygusal uyum 

düzeylerinin 60-66 aylık çocuklardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Özarslan 

(2014) tarafından öğrenim görmekte olan (60-71 ve 72-84 aylık) öğrencilerin okul 

olgunluğu düzeyleri ve bu öğrencilerin öğretmenlerinin gözlemlediği okula uyum ve 

sınıf yönetimi sorunlarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, 60-71 ay arası 

çocukların okula uyum sağlamada zorlandıkları, bu çocuklarda sıklıkla sınıfta sürekli 

oyun oynama isteği, öğretmeninden sürekli yardım isteme ve yazı yazarken çabuk 

yorulmaya yönelik uyum problemlerinin görüldüğü saptanmıştır. Başar (2013) 

tarafından yapılan nitel araştırmada,  ilkokula 60-66 ay aralığında başlayan çocukların 

2012-2013 eğitim- öğretim yılının başında okula uyum sorunu yaşadıkları; aradan geçen 

7 aylık süreçten sonra olgunlaştıkları ve okula uyum sağladıkları saptanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen değişkenlerden 

konsantrasyon problemine dördüncü en yüksek katkısı olan değişken “çocuk yetiştirme 

tutumları bakımından çocuğa verilen cezalandırma” değişkeni olmuş,  cezalandırma 

değişkeninin açıklanan varyansa % 0.3’lük bir katkısı olduğu belirlenmiştir. Çocuk 

Yetiştirme Anketinin “cezalandırma”  alt boyutu ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi 

Kontrol Listesinin “konsantrasyon problemi” alt boyutu arasındaki ilişkinin niteliği 

dikkate alındığında, beta değerinin pozitif (+) yönlü olması, konsantrasyon problemi ile 

çocuğa verilen cezalandırmalar arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu; buna göre 

çocuğa verilen cezalandırmalar artıkça çocukların okula uyumları açısından yaşadıkları 

konsantrasyon problemlerinin de arttığı bu durumun çocukların okula uyumlarını 

olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. 

Anne ve babanın kısıtlayıcı ve cezalandırıcı tutumları çocukların, sosyal uyum, 

iletişim ve girişimcilik becerilerini olumsuz yönde etkilemekte, bu tür sağlıksız aile 

koşullarında yetişen çocuklar nasıl düşünüp, nasıl davranması gerektiğini belirleyen katı 
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kalıplara sokulmaya çalışılmaktadır. Baskı kullanarak istenilen davranışı yapmak üzere 

zorlanan çocukta korku, kendine güvensizlik, düşük benlik saygısı, çekingenlik 

görülmektedir (Yavuzer, 2014b). Sarı (2007) tarafından 5-6 yaş grubu çocukların 

annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarının, çocuğun sosyal uyum ve becerilerine 

etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırmada;  annelerin çocuk yetiştirme 

tutumlarının, çocukların sosyal uyumlarını ve becerilerini etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Zupancic ve  Kavcic (2011)  tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, 

çocukların kişisel özellikleri (cinsiyet, bilişsel yetenek, annece-algılanan kişilik 

özellikleri), aile ortamı (anne eğitimi, öz-bildirimli ebeveynlik uygulamaları) ve okul 

öncesi deneyimleri (en az üç yıl deneyime karşı deneyimsiz) ile çocukların okula sosyal 

uyumu, sosyal yeterlilikleri arasındaki ilişki incelenmiş olup araştırma sonucunda, 

ailenin çocuğuna karşı baskıcı ya da özgür tutumunun, çocukların okula uyumlarına ve 

davranışlarına etkisi olduğu saptanmıştır.  

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda konsantrasyon problemine 

beşinci en yüksek katkısı olan değişken “çocuğun doğum sırası değişkeni” olmuş; 

çocuğun doğum sırası değişkeninin açıklanan varyansa % 0.2’lik bir katkısı olduğu 

belirlenmiştir. Çocuğun doğum sırası değişkeni açısından beta değerinin pozitif (+) 

olması Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “Konsantrasyon Problemi” 

alt boyutu ile çocuğun doğum sırası değişkeni arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Bu sonuca göre; ortanca-ortancalardan biri ve son çocukların 

konsantrasyon problemlerinin daha fazla olduğu, ilk çocukların ise konsantrasyon 

problemlerinin daha az olduğu saptanmıştır. Ortaya çıkan bu durum aile içindeki çocuk 

sayısı arttıkça çocukların konsantrasyon problemlerinin arttığı şeklinde yorumlanabilir. 

ilk çocukların, ortanca-ortancalardan biri ve son çocukların yaşlarının, aile içindeki 

konumlarının ve aile içinde çocuktan beklentilerin çocukların konsantrasyon ve okula 

uyumlarında farklılıklara neden olabileceği düşünülmektedir. 

Anne babaların gözünde ilk çocuk her zaman daha farklı kabul görmektedir. Bir 

çok anne, ilk çocuğuna daha fazla özen göstermekte; ilk çocuk hem çok sevilmekte hem 

de sıkı bir denetim altına alınmaktadır. Yeni  kardeşin dünyaya gelmesiyle ilk çocuk, 

çocuk olmaktan çıkmakta ve birden büyümektedir. Bu durum ilk çocuklara bazı 

sorumluklar yüklemektedir. Bu yüzden ilk çocukların olgunlaşması daha çabuk olmakta 
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ve yetişkin tavır ve alışkanlıkları kazanmaktadır (Yavuzer, 2003; Kırkıncıoğlu, 2003; 

Kalkınç, 2008). Bunun yanında ortanca çocuk, kendisinden daha güçlü ve yetenekli bir 

kardeşle, kendisinden sonra gelen kardeşin yarattığı ikili sorunlarla baş etmek zorunda 

kalmakta; çocuk, ablasıyla veya abisiyle kavga etse “sen küçüksün, sus bakalım” 

denmektedir. Küçük kardeşiyle kavga etse “sen büyüksün kardeşine örnek olmalısın” 

sözleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu çocukların ileriki yaşantılarında tepkici, 

başkaldırıcı ya da ezik, karamsar davranış bozukluklarına neden olabilmektedir 

(Yavuzer, 2003; Kalkınç, 2008). Durum en küçük  çocuk açısından ele alındığında ise, 

aile ortamında en küçük  çocuğa çoğunlukla her evde bebek gözüyle bakılmakta; anne 

ve baba yaşlandıkça, tutumlarında gevşeklik ölçüsüne varabilen bir yumuşama 

görülmekte ve disiplin daha  da gevşemektedir.  Çocuk evin en küçüğü olmanın bütün 

önceliklerinden, üstünlüklerinden yararlanmakta ve isteklerinin hepsini elde etmekte; 

yaramazlıkları daha hoşgörüyle karşılanmaktadır. Bu durum ileride çocuğun daha çok 

bencil ve şımarık bir kişilik yapısının oluşmasına sebep olmaktadır (Yörükoğlu, 2015; 

Kalkınç, 2008).  

5.2. Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi  “Olumlu Sosyal Davranış” 

Alt Test Puanlarının Yordanmasına İlişkin Aşamalı Çoklu Regresyon Analizi 

Sonuçlarına İlişkin Tartışma ve Yorum  

Araştırma sonucunda Öğretmen Öğrenci İlişki Ölçeğinin “çatışma” ve 

“yakınlık” alt boyutlarının, Çocuk Yetiştirme Anketinin “cezalandırma” alt boyutunun 

ve doğum sırası değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin 

“olumlu sosyal davranış”  alt boyutunu anlamlı olarak yordadıkları;  Çocuk Yetiştirme 

Anketinin “sıcaklık” alt boyutunun, araştırmada ele alınan demografik değişkenlerden 

ailedeki çocuk sayısı ve cinsiyet değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen Kontrol 

Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutunu anlamlı olarak yordamadığı (p>.05) 

saptanmıştır. Söz konusu yordayıcı değişkenlerin Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlem 

Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutunu yordamada anlamlı bir 

katkılarının olup olmadığını tespit etmek amacıyla aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. 

Aşamalı regresyon analizi ile araştırmada ele alınan değişkenlerin her birinin Sınıfa 

Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutunun 
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yordanmasında açıklanan toplam varyansa katkıları belirlenmiştir. Sınıfa Uyum 

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutunda açıklanan 

varyansa sırasıyla en yüksekten en düşüğe doğru; öğretmen öğrenci ilişkilerindeki 

yakınlık ve çatışma durumu, doğum sırası ve çocuğa yönelik verilen cezalandırmalar 

değişkenlerinin katkı sağladığı saptanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen  değişkenlerden 

olumlu sosyal davranışlara en yüksek katkısı olan değişken öğretmen öğrenci 

ilişkilerindeki yakınlık durumu olduğu tespit edilmiş; “öğretmen öğrenci ilişkilerindeki 

yakınlık durumu” değişkeninin açıklanan varyansa % 36.7’lik bir katkısı olduğu 

belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile olumlu sosyal davranışlarının en güçlü yordayıcısı 

“öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu” olarak tespit edilmiştir. Öğretmen 

Öğrenci Ilişki Ölçeğinin yakınlık” alt boyutu ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi 

Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutu arasındaki ilişkinin niteliği 

dikkate alındığında, beta değerinin pozitif (+) olması,  öğretmen öğrenci ilişkilerindeki 

yakınlık durumu artıkça çocukların olumlu sosyal davranışlarının arttığı; bu durumun 

ise; çocukların okula uyumlarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.  

Öğretim sürecinin iki önemli öğesi öğretmen ve öğrencidir. Öğrencilerin sınıf 

ortamında kendilerini ifade edebilmesinde, okula yönelik olumlu tutum sosyal 

davranışlar geliştirmelerinde, akademik başarılarında ve psikososyal gelişimlerine 

öğretmenleriyle kurdukları ilişkiler son derece önemli olmaktadır (Aydın, 2014). 

Öğretmeni ile olumlu ilişki kurabilen, beklediği iletileri ve dönütleri alabilen 

öğrencilerin, olumlu davranışları artmaktadır. Bu nedenle öğretmenle çocuk arasında 

kurulan olumlu iletişim çocukların olumlu davranışlarının artmasında önemli rol 

oynamaktadır (Hoşgörür, 2012). Pianta ve Stuhlman (2004)’ a göre, anaokulundan 

ilkokula geçişte öğrencilerin okula ilişkin akademik ve olumlu sosyal becerilerinin 

yüksek olmasının altında yatan faktör; öğretmen-öğrenci arasında kurulan  yakın  ve 

olumlu ilişki olarak nitelendirilmiştir.  Colwell ve Lindsey (2003) tarafından yapılan 

araştırmada öğretmen çocuk arasında kurulan güçlü ilişkinin çocukların okula  

uyumlarını olumlu yönde etkilediği saptanırken; Howes ve arkadaşları (1994), Hamre 

ve Pianta (2001), Berry ve O'Connor (2010) tarafından yapılan araştırmalarda 

öğretmenleriyle olumlu yakın ilişki içinde olan çocukların ileriki okul yıllarında daha 
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fazla olumlu sosyal davranışlar sergiledikleri, daha fazla sosyal becerilere sahip 

oldukları, bunun yanında saldırganlık  davranışlarında azalma olduğu ve bu çocukların 

akademik alanda daha başarılı oldukları saptanmıştır.  Birch ve Ladd (1997) tarafından 

yapılan araştırmada ise, öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkinin yakın olması 

çocukların yüksek sosyal yetkinlik ve prososyal davranışları kazanmasında önemli rol 

oynadığı ortaya konulurken; Sabol ve Pianta (2012) tarafından yapılan bir başka  

araştırmada ise, öğretmen-öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu ile çocukların sosyal 

yetkinlikleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Griggs ve arkadaşları 

(2009) tarafından yapılan araştırmada, olumlu öğretmen-öğrenci etkileşim durumu ile 

çocukların okula sosyal uyumları arasında pozitif anlamlı ilişki saptanmıştır. Gündüz 

(2015) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen-öğrenci ilişkileri ile çocukların okula 

sosyal uyumları ve akademik benlik saygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, okul öncesi eğitim kurumlarına devam 

eden 48-60 aylık 272 çocuk oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, öğretmen-çocuk 

ilişkisi ile okula sosyal uyumları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki saptanmıştır. 

Dereli (2016) tarafından yapılan araştırmada ise, öğretmen-öğrenci ilişkilerindeki 

yakınlık, çatışma ve bağımlılık durumunun çocukların sosyal yetkinlik ve problem 

çözme becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu, 4-5 

yaş grubu 167 çocuk oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, öğretmen-öğrenci 

ilişkilerindeki yakınlık durumu ile çocukların sosyal yetkinlik becerileri arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen  değişkenlerden 

olumlu sosyal davranışların en güçlü ikinci yordayıcısının öğretmen öğrenci 

ilişkilerinde yaşanan çatışma durumu olduğu tespit edilmiş; “öğretmen öğrenci 

ilişkilerinde yaşanan çatışma durumu değişkeninin açıklanan varyansa % 4.4’lük bir 

katkısı olduğu belirlenmiştir. Öğretmen Öğrenci Ilişki Ölçeğinin “çatışma” alt boyutu 

ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt 

boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta değerinin negatif (-) yönlü 

olması, okula uyum açısından “olumlu sosyal davranışlar” ile  öğretmen öğrenci 

ilişkilerinde yaşanan çatışma durumu  arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu; öğretmen 

öğrenci iletişiminde yaşanan çatışmalı durumlar azaldıkça çocukların olumlu 
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davranışlarının ve okula uyumlarının arttığı bunun yanında  öğretmen öğrenci 

iletişiminde yaşanan çatışmalı durumlar arttıkça çocukların olumlu davranışlarının ve 

okula uyumlarının azaldığı  şeklinde yorumlanabilir.    

Birch ve Ladd (1998), Zimmer-Gembeck ve arkadaşları (2005) tarafından 

yapılan araştırmalarda öğretmen-öğrenci arasındaki ilişkinin çatışmalı olması 

durumunda çocukların daha düşük düzeyde prososyal davranışlar sergiledikleri bunun 

yanında, düşük sosyal becerilere de sahip oldukları saptanmıştır.  

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen  değişkenlerden 

olumlu sosyal davranışların en güçlü üçüncü yordayıcısının çocuğun doğum sırası 

değişkeni olduğu tespit edilmiş; doğum sırası değişkeninin açıklanan varyansa % 2.0’lık  

bir katkısı olduğu belirlenmiştir. Doğum sırası değişkeni ile Sınıfa Uyum Öğretmen 

Gözlemi Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutu arasındaki ilişkinin 

niteliği dikkate alındığında, beta değerinin negatif (-) yönlü olması, Sınıfa Uyum 

Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutu ile çocuğun 

doğum sırası değişkeni arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.  Bu 

açıdan incelendiğinde ilk çocuk olanların olumlu sosyal davranışlarının daha fazla 

olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre ailedeki çocuk sayısı arttıkça çocukların olumlu 

sosyal davranışlarının azaldığı şeklinde yorumlanabilir. İlk çocukların aile içindeki 

konumları, diğer çocuklara oranla kendisi ile ilgilenilme durumu, kendisinden 

beklenenler ve aile içindeki rollerinden dolayı ortanca-ortancalardan biri ve son 

çocuklara kıyasla olumlu sosyal davranışlar sergiledikleri söylenebilir. 

Çünkü,  ilk çocuklar belirli bir süre ilgi odağı iken yeni bir kardeşin dünyaya 

gelmesiyle ilgiyi paylaşmak zorunda kalmakta; kardeşinin sorumluğunu alarak hemen 

büyümek zorunda kalmakta, bunun yanında; bağımsızlıklarını ve olgunlaşmalarını 

hızlandıracak yetişkin tavır ve alışkanlıkları kazanmak durumunda kalmakta bu 

nedenden dolayı da; daha fazla kendi kendine yetebilmekte ve daha olgun olmaktadırlar 

(Kırkıncıoğlu, 2003).  

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen  değişkenlerden 

olumlu sosyal davranışların en güçlü dördüncü yordayıcısının çocuk yetiştirme 

tutumları bakımından çocuğa verilen  cezalandırmalar  olduğu tespit edilmiş; çocuk 
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yetiştirme tutumları bakımından çocuğa yönelik olarak verilen cezalandırmaların 

açıklanan varyansa % 0.5’lık  bir düzeyde  bir katkısı olduğu belirlenmiştir.  Çocuk 

Yetiştirme Anketinin  “cezalandırma”  alt boyutu ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi 

Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış” alt boyutu arasındaki ilişkinin niteliği 

dikkate alındığında, beta değerinin negatif (-) yönlü olması, olumlu sosyal davranışlar 

ile çocuğa yönelik verilen cezalandırma durumları arasında ters yönlü bir ilişki 

olduğunu, çocuğa yönelik verilen cezalandırma durumları azaldıkça çocukların olumlu 

sosyal davranışlarının arttığı; çocuğa yönelik verilen cezalandırma durumları artıkça ise, 

olumlu sosyal davranışlarının azaldığı saptanmıştır. 

Çocukların gösterdikleri istenmeyen davranışların altında aileye yönelik 

faktörler de bulunmaktadır. Çocuklarıyla yeterince ilgilenmeyen, çocuklarını 

cezalandıran ve  sokağı adeta bir eğitim yeri olarak gören ailelerin çocukları daha 

sorunlu olmaktadır (Çelik, 2013). Keller (2008)’e göre, ebeveyn tutumları çocukların 

sosyalleşmesinde ve gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Amato (1986) tarafından 

yapılan araştırmada ebeveyni tarafından destek gören çocukların psikolojik uyumları ve 

okul başarılarının yüksek; ebeveynleri tarafından sert cezalandırmalar uygulanan 

çocukların  uyumlarının ve okul başarısının ise, düşük olduğu saptanmıştır. Zupancic ve  

Kavcic (2011) tarafından yapılan araştırmada ailenin çocuğuna karşı baskıcı ya da özgür 

tutumunun, çocukların çevreye uyumlarını ve davranışlarını etkilediği saptanmıştır. 

Yener (2014) tarafından yapılan araştırmada annelerin çocuk yetiştirme tutumu 

ölçeğinin sıkı disiplin alt boyutu ile çocukların sosyal beceri puanları arasında ters yönlü 

ilişki saptanmış olup;  Baferani (2015) tarafından yapılan araştırmada ailenin çocuğunu 

sevme miktarının, kontrolünün ve tutumlarının çocukların sosyalleşmesini etkilediği 

saptanmıştır. Durmuşoğlu Saltalı ve Arslan (2012) tarafından yapılan araştırmada 

ebeveyn tutumlarının çocukların sosyal yetkinlik ve içe dönük davranışları yordama 

düzeyleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu, okulöncesi eğitim kurumlarına 

devam eden 60-72 aylık 309 çocuğun anne ve öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırma 

sonucunda, ebeveyn tutumlarının çocukların sosyal yetkinlik davranışlarının anlamlı 

yordayıcısı olduğu; ebeveynlerin otoriter tutumları ile çocukların sosyal yetkinlikleri 

arasında negatif ilişki saptanmıştır. 
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5.3. Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi  “Yıkıcı/ İstenmeyen 

Davranış” Alt Test Puanlarının Yordanmasına İlişkin Aşamalı Çoklu Regresyon 

Analizi Analizi Sonuçlarına İlişkin Tartışma ve Yorum 

Çocuk Yetiştirme Anketinin “cezalandırma”, “sıcaklık” alt boyutlarının, 

Öğretmen Öğrenci İlişki Ölçeğinin “çatışma”, “yakınlık” alt boyutlarının ve araştırmada 

ele alınan çocuğun doğum sırası, çocuğun cinsiyeti, baba yaş değişkenlerinin Sınıfa 

Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi  “yıkıcı/istenmeyen davranış” alt boyutunun 

anlamlı yordayıcıları olduğu saptanmıştır. Araştırmada ele alınan demografik 

değişkenlerden çocuk yaş ve anne yaş değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen Kontrol 

Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranış” alt boyutunu anlamlı olarak yordamadığı 

(p>.05) saptanmıştır. Söz konusu yordayıcı değişkenlerin Sınıfa Uyum Öğretmen 

Kontrol Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranış” alt boyutunu yordamada anlamlı bir 

katkılarının olup olmadığını tespit etmek amacıyla aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. 

Aşamalı regresyon analizi ile araştırmada ele alınan değişkenlerin her birinin Sınıfa 

Uyum Öğretmen Kontrol Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranış” alt boyutunun 

yordanmasında açıklanan toplam varyansa katkıları belirlenmiştir. Sınıfa Uyum 

Öğretmen Kontrol Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranış” alt boyutunda açıklanan 

varyansa sırasıyla en yüksekten en düşüğe doğru; öğretmen öğrenci ilişkilerinde 

yaşanan çatışma durumu, çocuk yetiştirme tutumları bakımından cezalandırma ve 

sıcaklık, cinsiyet, doğum sırası, baba yaş ve öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık 

durumu değişkenlerinin katkı sağladığı saptanmıştır 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda yıkıcı/istenmeyen davranışların 

en güçlü yordayıcısının öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma durumu olduğu 

belirlenmiş, yıkıcı/istenmeyen davranışların  varyansın % 45.5’ini açıkladığı 

görülmüştür. Öğretmen Öğrenci Ilişki Ölçeğinin “çatışma” alt boyutu ile Sınıfa Uyum 

Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranışlar” alt boyutu 

arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta değerinin pozitif (+) olması,  

öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma durumları  artıkça çocukların  yıkıcı/ 

istenmeyen davranışlarının da arttığı bu durumun çocukların okula uyumlarını olumsuz 

yönde etkilediği şeklinde yorumlanabilir.  
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Mashburn ve arkadaşları (2008) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen-

öğrenci ilişkilerinin çatışmalı olması durumunda çocuklarda istenmeyen davranışların 

ortaya çıktığına vurgu yapılırken; Demirkaya (2013) tarafından yapılan araştırmada ise, 

öğretmen-öğrenci arasındaki çatışmalı ilişki durumu arttıkça çocuklardaki davranış 

problemlerinin arttığı saptanmıştır. Blankemeyer ve arkadaşları (2002) tarafından 

yapılan araştırmada, saldırgan olarak nitelendirilen çocuklar ile zayıf sosyal yeterliliği 

olan çocukların öğretmen-öğrenci ilişkilerinin istenilen düzeyde olmadığı ve çocukların 

okula uyumda sıkıntı yaşadıkları belirlenmiştir. Stipek ve Miles (2008), Doumen ve 

arkadaşları (2009), Runions ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan araştırmalarda 

çatışmalı öğretmen-öğrenci ilişkisi ile çocukların saldırganlık düzeyleri arasında anlamlı 

ilişkinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca Ertürk Kara (2017) tarafından yapılan araştırmada 

ise, öğretmen çocuk ilişkilerinde yaşanan çatışma durumu ile çocukların saldırganlık 

davranış problemi arasında anlamlı pozitif ilişki saptanmıştır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda ise, öğretmen-öğrenci arasındaki ilişkinin 

olumsuz, çatışmalı  olması durumunda çocukların ileriki okul yaşantısında daha fazla 

davranış problemi sergiledikleri, bu durumun çocuklardaki dışsallaştırma-yıkıcı 

davranış problemlerini artırdığı, bu çocukların akademik açıdan problemler yaşadıkları 

ve bu çocukların okula uyumlarının düşük olduğu saptanmıştır  (Pianta ve Nimetz, 

1991; Pianta ve arkadaşları, 1995; Hamre ve Pianta, 2001; Ladd ve Burgess, 2001; 

Hughes ve arkadaşları, 2014; Lipscomb ve arkadaşları, 2014;  Eisenhower ve 

arkadaşları, 2015; Collins ve arkadaşları, 2016;  Henricsson ve Rydell, 2004; Baker ve 

arkadaşları, 2008; Jerome ve arkadaşları, 2009). Yüksek Usta (2014) tarafından yapılan 

araştırmada ise, anne-öğretmen-çocuk ilişkisi ile çocukların davranış problemleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, Ankara 

ilinde okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-60 aylık 252 çocuk annesi ve 59 

öğretmen oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, çocukların öğretmenleriyle çatışmalı 

ilişkileri ile çocuklardaki dışa yönelim davranış problemleri arasında pozitif, anlamlı 

ilişki saptanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen  değişkenlerden 5-6 

yaş grubu çocukların okula uyumları bakımından yıkıcı/istenmeyen davranışların en 

güçlü ikinci  yordayıcısının çocuğa verilen  cezalandırma değişkeni olduğu belirlenmiş; 
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çocuk yetiştirme tutumları bakımında cezalandırma değişkeninin açıklanan varyansa % 

5.4’lük bir katkısı olduğu saptanmıştır. Çocuk Yetiştirme Anketinin “cezalandırma”  alt 

boyutu ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “yıkıcı/istenmeyen 

davranışlar” alt boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta değerinin 

pozitif (+) yönlü olması, yıkıcı/istenmeyen davranışlar ile çocuk yetiştirme tutumları 

bakımından çocuğa yönelik verilen cezalandırmalar arasında pozitif yönlü bir ilişki 

olduğunu; buna göre çocuğa verilen cezalandırma durumları artıkça çocukların yıkıcı/ 

istenmeyen davranışların da arttığı şeklinde yorumlanabilir.  

Annelerin çocuklarına katı ceza, anlayışsızlık, yetersiz sevgi göstermesi, 

çocuğun  sürekli dayak yemesi ve olumsuz anne baba tutumu çocuklarda saldırganlık 

davranışların oluşmasında büyük rol oynamaktadır (Karataş, 2009). Anneler, genellikle 

çocuklarına ceza verirken hiçbir neden belirtmemekte bu nedenle de çocuklar bazen 

neden cezalandırıldıklarını bile bilmemektdir. Annesi tarafından cezalandırılan 

çocuklar; sınıf içinde huzur kaçırma, hiç söz dinlememe, sorumsuz, hırçın, 

arkadaşlarıyla uyumsuz davranışlar sergileyebilmektedirler (Yavuzer, 2013). Campbell 

(1994) tarafından yapılan araştırmada, ebeveynlerin düşmanca tavırlarının erken 

çocuklukta görülen davranış problemlerini artırdığı; Laible ve arkadaşları (2004) 

tarafından yapılan araştırmada sert ebeveynlik tutumunu benimseyen ebeveynlerin 

çocuklarında ise,  saldırgan davranışların daha çok görüldüğü saptanmıştır. Criss ve 

arkadaşları (2002) ve Taşın Yeter (2010) tarafından yapılan araştırmalarda annelerin 

sıkı/sert disiplin tutumları ile çocukların düşmanca, isyankâr davranışları arasında 

anlamlı ilişki saptanmıştır. Derman ve Başal (2013) tarafından yapılan araştırmada 

ebeveyn tutumları ile çocuklardaki davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, okul öncesi eğitim kurumlarına devam 

eden 1112 çocuk oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, ebeveynlerin sıkı disiplin 

tutumları ile çocuklardaki davranış problemleri (aşırı inatçılık ve vurma davranışı) 

arasında pozitif anlamlı ilişki saptanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen  değişkenlerden 5-6 

yaş grubu çocukların okula uyumları bakımından yıkıcı/istenmeyen davranışların en 

güçlü üçüncü  yordayıcısı anne çocuk ilişkilerindeki  sıcaklık değişkeni olmuş;  anne 

çocuk ilişkilerindeki sıcaklık değişkeninin açıklanan varyansa % 1.5’lik bir katkısı 
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olduğu tespit edilmiştir. Çocuk Yetiştirme Anketinin “sıcaklık” alt boyutu ile Sınıfa 

Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranışlar” alt boyutu 

arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında,  beta değerinin negatif (-) yönlü olması, 

yıkıcı/ istenmeyen davranışlar ile anne çocuk ilişkilerindeki sıcaklık değişkeni arasında 

ters yönlü bir ilişki olduğunu; anne çocuk ilişkilerindeki sıcaklık davranışı artıkça 

çocukların yıkıcı/ istenmeyen davranışlarının azaldığı; anne çocuk ilişkilerindeki 

sıcaklık davranışı azaldıkça çocukların yıkıcı/istenmeyen davranışlarının arttığı tespit 

edilmiştir. 

Laible ve arkadaşları (2004)’nın ebeveyn stilleri ile çocukların aile ilişkileri 

algıları ve sosyal davranışları arasındaki bağlantıyı incelemek amacıyla yapmış 

oldukları araştırmada, çocuklarıyla olan ilişkilerinde sıcak ebeveyn tutumunu 

benimseyen ebeveynlerin çocuklarında olumlu sosyal davranışların yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Mathijssen ve arkadaşları (1998) tarafından yapılan araştırmada olumlu 

ebeveyn çocuk ilişkisinin çocuklardaki davranış problemlerini azalttığı saptanmıştır. 

Kerr ve arkadaşları (2004)’nın ebeveynlerin disiplin yöntemleri ile çocukların davranış 

problemleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapmış oldukları araştırma 

sonucunda, ebeveynlerin çocuklarına karşı sıcak tutumlar sergilemelerinin ve fiziksel 

şiddetin az olması durumunda, çocuklarda daha az davranış problemlerinin görüldüğü 

belirlenmiştir. Eisenberg ve arkadaşları (2005) tarafından yapılan araştırmada anne 

çocuk ilişkilerindeki sıcaklık davranışının çocukların dışa dönük yıkıcı davranışlarını 

azaltığı ve çocukların daha az anti sosyal davranışlar sergilemesine neden olduğu 

saptanmıştır. Kiuru ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan araştırmada anne desteğinin 

ve anne çocuk ilişkisindeki sıcaklığın çocukların okula uyumlarını  kolaylaştırdığı 

belirlenmiştir.   

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen  değişkenlerden 5-6 

yaş grubu çocukların okula uyumları bakımından yıkıcı/istenmeyen davranışların en 

güçlü dördüncü  yordayıcısının çocuğun cinsiyeti değişkeni olduğu saptanmış, çocuğun 

cinsiyet değişkeninin açıklanan varyansa  % 1.3’lük bir katkısı olduğu belirlenmiştir. 

Cinsiyet değişkeni ile ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “yıkıcı/ 

istenmeyen davranışlar” alt boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta 

değerinin negatif (-) yönlü olması, yıkıcı/istenmeyen davranışlar ile cinsiyet  değişkeni 
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arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu açıdan incelendiğinde erkek 

çocukların kız çocuklarına kıyasla yıkıcı davranışlarının daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Ortaya çıkan bu durumun erkek çocukların yetiştirilme biçimleri ve erkek çocuklara 

yönelik bakış açısından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Ülkemizde bazı yörelerde, erkek çocuk çok değerli görülmektedir. Böyle 

ailelerden gelen kız ve erkek çocuklarda anti sosyal davranışlar görülebilmektedir. Bu 

durum çocukların kişilikleri olumsuz etkilediğinden, çocuklarda problemli davranışlar 

görülebilmektedir (Kırkıncıoğlu, 2003).  

Alanyazında yapılan araştırmalar sonucunda kız çocukların erkek çocuklara 

kıyasla okula daha kolay uyum sağladıkları, kız çocukların akademik başarı ve uyum 

seviyelerinin daha yüksek olduğu, daha fazla olumlu sosyal davranışlara, becerilere 

sahip oldukları saptanmıştır (Battisstich ve Solomon, 1991; Birch ve Ladd, 1997; 

Ramey ve arkadaşları, 1998; Dinç ve Gültekin, 2003; Koçak ve Tepeli, 2006;  Kurt, 

2007; Elibol Gültekin, 2008;  Altay ve Güre, 2012;  Tatlı, 2014; Başaran ve arkadaşları, 

2014; Gülay Ogelman ve Çiftçi Topaloğlu, 2014; Kaya ve Akgün, 2016;  Tozduman 

Yaralı ve Özkan, 2016). 

Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda erkek çocukların kız çocuklarına kıyasla 

daha fazla problem davranışlar sergiledikleri  saptanmıştır  (Özdoğan, 1982; Elliott ve 

arkadaşları, 1989; Katsurada and Sugawara, 1998; Blankemeyer ve arkadaşları, 2002; 

Dinç, 2002; Kanlıkılıçer, 2005;  Seven, 2007; Uyanık Balat ve arkadaşları, 2008; Özbey 

ve  Alisinanoğlu, 2009; Kadan, 2010; Taner Derman ve Başal, 2013; Uysal ve Dinçer, 

2013; Andı, 2014; Bolattekin, 2014; Işıklar ve arkadaşları, 2015; Ural ve arkadaşları, 

2015; Ertürk Kara, 2017).      

Seven (2007) tarafından yapılan araştırmada ailesel faktörlerin çocukların sosyal 

davranış problemleri üzerindeki etkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 

örneklem grubunu, Muş merkez ilçesinde okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 

110 çocuk oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, erkek çocukların dışsallaştırılmış 

davranış problemlerinin kızlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Andı (2014) 

tarafından yapılan araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarının öğretmenleri tarafından 

değerlendirilen sosyal davranış denetimi, sosyal uyum ve sosyal yeterlilik düzeylerinin, 
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ebeveyn çocuk yetiştirme tutumları ve aile hayatına göre incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın örneklem grubunu; İstanbul Hadımköy ve Esenyurtta yer alan iki 

anaokulundan rastgele seçilen 51 kız, 52 erkek olmak üzere toplam 103 öğrenci ile veli 

ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; kız 

çocuklarının erkek çocuklara kıyasla kişiler arası ilişkilerde, öz denetim becerilerinde ve 

akademik becerilerde daha iyi olduğu; erkek çocukların daha fazla anti sosyal agresif 

davranış sergiledikleri saptanmıştır.  Gür ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan 

araştırmada cinsiyet değişkeninin okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-60 

aylık çocukların sosyal yetkinlik becerileri ve davranışları üzerindeki etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, Ankara İl merkezinde okul 

öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-60 aylık 847 çocuk oluşturmuştur. Araştırma 

sonucunda, erkek çocukların sosyal yetkinlik becerilerinin kızlardan daha düşük olduğu 

ve kızgınlık-saldırganlık davranışlarının ise daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen  değişkenlerden 5-6 

yaş grubu çocukların okula uyumları bakımından yıkıcı/istenmeyen davranışların en 

güçlü beşinci yordayıcısının, çocuğun doğum sırası değişkeni olarak saptanmış,  

çocuğun doğum sırası değişkeninin açıklanan varyansa % 0.8’lik bir katkısı olduğu 

belirlenmiştir. Doğum sırası değişkeni ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol 

Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranışlar” alt boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate 

alındığında, beta değerinin pozitif (+) olması “yıkıcı/istenmeyen davranış” ile çocuğun 

doğum sırası değişkeni arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu açıdan incelendiğinde ortanca-ortancalardan biri ve son çocuk olanların yıkıcı 

davranışlarının daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre aile içindeki çocuk 

sayısı arttıkça yıkıcı/istenmeyen davranışların arttığı şeklinde yorumlanabilir. Ortaya 

çıkan bu durum aile ortamında kardeşlerin rolleri, çocuklardan beklentilerden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Ortanca çocuklar, büyük kardeşin otoritesi ve küçük kardeşin şımarıklığı 

arasında kalmaktadırlar. Çocuk ablasıyla veya abisiyle kavga etse “sen küçüksün, sus 

bakayım” denmekte; küçük kardeşiyle kavga etse “sen büyüksün, kardeşine örnek 

olmalısın” sözleriyle iki kardeş arasında ezilmektedir. Bu durum  çocuğun ya tamamen 

silik, içine kapanık sessiz biri olmasına ya da çok konuşan, geveze, kavgacı  bir kişilik 
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gelişmesine zemin hazırlamaktadır (Kırkıncıoğlu, 2003; Kalkınç, 2008). Son çocuklar 

ailenin en küçüğü olduğu için ailenin sevgi ve ilgi odağıdır. Anne ve babanın bilinçli 

yaklaşımı olmazsa diğer kardeşleri tarafından ve anne tarafından çocuğun her dediği 

yapılmaktadır. Çocuğun yaşı ilerlese bile her zaman küçük olarak görülmekte olup; bu 

durum çocuğun ileride bencil bir birey olmasına sebep olmaktadır (Kırkıncıoğlu, 2003; 

Kalkınç, 2008).  

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen  değişkenlerden 5-6 

yaş grubu çocukların okula uyumları bakımından yıkıcı/istenmeyen davranışların en 

güçlü altıncı yordayıcısının baba yaş değişkeni olduğu saptanmış; baba yaş değişkeninin 

açıklanan varyansa % 0.8’lik bir katkısı olduğu belirlenmiştir. Baba yaş değişkeni ile 

Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranışlar” alt 

boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta değerinin pozitif (+) yönlü 

olması, “yıkıcı/istenmeyen davranışlar” ile baba yaş değişkeni arasında pozitif yönlü bir 

ilişki olduğunu göstermektedir. Bu açıdan incelendiğinde 29 yaş ve altı babaların 

çocuklarının  yıkıcı/istenmeyen davranışlarının daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu 

sonuca göre babaların yaşları arttıkça çocukların yıkıcı/istenmeyen davranışlarının 

azaldığı şeklinde yorumlanabilir. Söz konusu yaş grubundaki babaların genç ve çocuk 

bakımı ve eğitimi konusunda deneyimsiz olmalarının bu duruma neden olabileceği 

düşünülmektedir. Babanın yaşı ile birlikte yaşam deneyimleri de artmakta ve çocuğuna 

nasıl davranması gerektiği konusunda daha bilinçli hale gelebilmektedir. Bunun yanında 

babanın ev ortamında gerek çocuğuna ve gerek eşine gerekse günlük yaşamda diğer 

kimselere yönelik sergilemiş olduğu tutumları da çocukların davranışlarının 

şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Çocuk babanın davranış biçimlerini model 

alarak bunu kişilerarası ilişkilerini yönlendirmekte, bu ilişkinin olumsuz olma 

durumunda çocuk kişilerarası ilişkilerde yıkıcı/istenmeyen davranışlar 

sergileyebilmektedir şeklinde yorumlanabilir.  

Sarı (2007) tarafından yapılan araştırmada, anasınıfına devam eden 5-6 yaş 

grubu çocukların, annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarının, çocuğun sosyal uyum ve 

becerilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 700 

anne oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, babası 30 yaş ve altı, 31-35 yaş grubu, 36-
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40 yaş grubu ve 41 yaş ve üzerinde olan çocukların sosyal uyum düzeyleri arasında 

anlamlı farklılık olduğu; baba yaşı 30 yaş ve altı ve 31- 35 yaş arasında olan çocukların 

sosyal uyumlarının baba yaşı 36-40 yaş arasında olanlardan daha düşük olduğu 

saptanmıştır. Tatlı (2014) tarafından yapılan araştırmada ise  çocukların ebeveynleri ve 

öğretmenleri arasındaki  ilişki ile çocukların sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, Sivas İl merkezinde 348 

çocuk, çocukların ebeveynleri ve öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, 

baba yaşının artması ile çocuklardaki sosyal işbirliği gelişimi arasında pozitif yönlü 

anlamlı ilişki saptanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen  değişkenlerden 5-6 

yaş grubu çocukların okula uyumları bakımından yıkıcı/istenmeyen davranışların en 

güçlü yedinci  yordayıcısının  öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık değişkeni 

olduğu belirlenmiş,  öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık değişkeninin açıklanan 

varyansa % 0.3’lük bir katkısı olduğu saptanmıştır. Öğretmen Öğrenci İlişki Ölçeğinin 

“yakınlık” alt boyutu ile Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesinin “yıkıcı/ 

istenmeyen davranışlar” alt boyutu arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında, beta 

değerinin negatif (-) yönlü olması, yıkıcı/istenmeyen davranışlar ile öğretmen öğrenci 

ilişkilerindeki yakınlık arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Buna 

göre, öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu azaldıkça çocukların yıkıcı/ 

istenmeyen davranışlarının arttığı; öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu 

arttıkça çocukların yıkıcı/istenmeyen davranışlarının azaldığı belirlenmiştir. 

Öğretmen-öğrenci arasında kurulan sağlıklı ilişkinin çocukların olumlu sosyal 

davranışlarının artmasında, yıkıcı-saldırgan davranışların azalmasında, akademik 

başarılarının artmasında, okula uyumlarının kolaylaşmasında, öğrenci davranışlarının 

şekillenmesinde, çocuklara verilen görevlerin yerine getirilmesinde ve akran grupları 

arasında olumlu sosyal davranışlar sergilemelerinde önemli rolü bulunmaktadır. Bunun 

yanında öğretmen-öğrenci arasında kurulan sağlıklı ilişki çocukların ileriki öğrenim 

yaşantılarında, akranlarıyla olan sosyal ilişkilerinin öğretmeniyle olan ilişkilerinin ve 

sınıf içerisinde yaşadıkları sosyo-duygusal iklimin oluşmasında önemli bir belirleyici 

olmaktadır (Kılıç, 2012; Hamilton ve Gordon, 1978; Howes ve arkadaşları, 1994; 

Howes, 2000).  
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Meehan ve arkadaşları (2003)’nın öğretmen-öğrenci arasındaki kaliteli ilişkinin 

çocuklarda istenmeyen yıkıcı davranışlardan saldırganlık düzeyi ile arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amacıyla yapılan araştırmada, öğretmen-öğrenci ilişkisindeki kalitenin 

çocuklardaki istenmeyen saldırgan davranışları azalttığı tespit edilmiştir. Skalicha ve 

arkadaşları (2015) tarafından yapılan boylamsal bir araştırmada,  anaokulunda davranış 

sorunları gösteren çocukların öğretmenle olan yakınlığın az olduğu daha çok 

ilişkilerinde çatışma yaşadıkları saptanmıştır. 

Alanyazında yapılan araştırmalarda öğretmen- öğrenci arasında yaşanan yakınlık 

durumu artıkça çocukların davranış problemlerinin ve agresif davranışlarının, 

saldırganlık düzeylerinin, çocuklardaki sosyal-duygusal zorlukların azaldığı, çocukların 

okul sevgilerinin ve okul başarılarının arttığı saptanmıştır (Hughes ve arkadaşları, 1999; 

Ladd ve arkadaşları, 1999; Webster-Stratton ve Reid, 2004; Silver ve arkadaşları, 2005; 

Palermo ve arkadaşları, 2007; Buyse ve arkadaşları, 2008; Webster-Stratton ve 

arkadaşları, 2008;  Myers ve Morris, 2009). 
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ALTINCI BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırmalarda elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuçlara 

ve bu sonuçlara dayalı olarak sunulan önerilere yer verilmektedir. 

6.1.Sonuç    

 Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda; Öğretmen-Öğrenci İlişki 

Ölçeğinin “çatışma ve yakınlık” alt boyutlarının, Çocuk Yetiştirme Anketinin 

“cezalandırma” alt boyutunun, doğum sırası ve çocuk yaş değişkenlerinin Sınıfa 

Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin “konsantrasyon problemi” alt boyutunu 

anlamlı olarak yordadıkları; Çocuk Yetiştirme Anketinin “sıcaklık” alt boyutunun, 

araştırmada ele alınan demografik değişkenlerden cinsiyet, baba yaş, anne yaş 

değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin “konsantrasyon 

problemi” alt boyutunu anlamlı olarak yordamadığı (p>.05) saptanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda konsantrasyon problemine en 

yüksek katkısı olan değişken “öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma 

durumu” olarak saptanmış; öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma 

durumunun konsantrasyon probleminde varyansın % 37.5’ini açıkladığı belirlenmiş 

ve   öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma durumu artıkça çocukların okula 

uyumları açısından yaşadıkları konsantrasyon problemlerinin de arttığı saptanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda konsantrasyon problemine ikinci 

en yüksek katkısı olan değişken “öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu” 

olarak saptanmış; öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumunun açıklanan 

varyansa % 3.8’lik bir katkısı olduğu belirlenmiş ve öğretmen öğrenci ilişkilerindeki 

yakınlık durumu azaldıkça çocukların okula uyumları açısından yaşadıkları 

konsantrasyon problemlerinin arttığı, öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık 

durumu arttıkça çocukların okula uyumları açısından yaşadıkları konsantrasyon 

problemlerinin azaldığı saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda konsantrasyon problemine üçüncü en yüksek katkısı olan değişken  

“çocuğun yaşı”  değişkeni olarak saptanmış;  çocuk yaş değişkeninin açıklanan 

varyansa  % 0.4’lük bir katkısı olduğu belirlenmiş ve 5 yaş grubu çocukların 6 yaş 
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grubu çocuklara kıyasla konsantrasyon problemlerinin daha fazla olduğu 

saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen 

değişkenlerden konsantrasyon problemine dördüncü en yüksek katkısı olan değişken 

“çocuk yetiştirme tutumları bakımından çocuğa verilen cezalandırma” değişkeni 

olmuş,  cezalandırma değişkeninin açıklanan varyansa % 0.3’lük bir katkısı olduğu 

belirlenmiş ve çocuk yetiştirme tutumları bakımından çocuğa verilen cezalar artıkça 

çocukların okula uyumları açısından yaşadıkları konsantrasyon problemlerinin de 

arttığı saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen  

değişkenlerden konsantrasyon problemine beşinci en yüksek katkısı olan değişken 

“çocuğun doğum sırası değişkeni” olmuş; çocuğun doğum sırası değişkeninin 

açıklanan varyansa % 0.2’lik bir katkısı olduğu belirlenmiş ve ortanca-ortancalardan 

biri ve son çocukların ilk çocuklara kıyasla konsantrasyon problemlerinin daha fazla 

olduğu saptanmıştır.  

 Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda Öğretmen Öğrenci İlişki 

Ölçeğinin “çatışma” ve “yakınlık” alt boyutlarının, Çocuk Yetiştirme Anketinin 

“cezalandırma” alt boyutunun ve doğum sırası değişkenlerinin Sınıfa Uyum 

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin “olumlu sosyal davranış”  alt boyutunu 

anlamlı olarak yordadıkları;  Çocuk Yetiştirme Anketinin “sıcaklık” alt boyutunun, 

araştırmada ele alınan demografik değişkenlerden ailedeki çocuk sayısı ve cinsiyet 

değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlem Kontrol Listesinin “olumlu sosyal 

davranış” alt boyutunu anlamlı olarak yordamadığı (p>.05) saptanmıştır.  

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda olumlu sosyal davranışların en 

güçlü yordayıcısının öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu olduğu tespit 

edilmiş; “öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu” değişkeninin açıklanan 

varyansa  % 36.7’lik bir katkısı olduğu belirlenmiş ve  öğretmen öğrenci 

ilişkilerinde yaşanan yakınlık durumu artıkça çocukların okula uyumları açısından 

olumlu sosyal davranışların da arttığı saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen 

bulgular doğrultusunda belirlenen  değişkenlerden olumlu sosyal davranışların en 

güçlü ikinci yordayıcısının  öğretmen öğrenci arasında yaşanan çatışma durumu 

olduğu tespit edilmiş; “öğretmen öğrenci arasında yaşanan çatışma durumu 

değişkeninin açıklanan varyansa % 4.4’lük bir katkısı olduğu belirlenmiş ve 
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öğretmen öğrenci iletişiminde yaşanan çatışmalı durumlar azaldıkça çocukların 

olumlu davranışlarının ve okula uyumlarının arttığı bunun yanında  öğretmen 

öğrenci iletişiminde yaşanan çatışmalı durumlar arttıkça çocukların olumlu 

davranışlarının ve okula uyumlarının azaldığı saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen 

bulgular doğrultusunda belirlenen değişkenlerden olumlu sosyal davranışların en 

güçlü üçüncü yordayıcısının çocuğun doğum sırası değişkeni olduğu tespit edilmiş; 

doğum sırası değişkeninin açıklanan varyansa % 2.0’lık bir katkısı olduğu 

belirlenmiş ve ilk çocukların ortanca-ortancalardan biri ve son çocuklara kıyasla 

olumlu sosyal davranışlarının daha fazla olduğu saptanmıştır. Araştırmadan elde 

edilen bulgular doğrultusunda belirlenen değişkenlerden olumlu sosyal davranışların 

en güçlü dördüncü yordayıcısının çocuk yetiştirme tutumları bakımından çocuğa 

verilen cezalandırmalar olduğu tespit edilmiş; çocuk yetiştirme tutumları 

bakımından çocuğa yönelik olarak verilen cezalandırmaların açıklanan varyansa     

% 0.5’lık  bir düzeyde  bir katkısı olduğu belirlenmiş ve çocuğa yönelik verilen 

cezalandırmalar artıkça çocukların okula uyumları bakımından olumlu sosyal 

davranışlarının azaldığı; bunun yanında aile ortamında çocuğa yönelik verilen 

cezalandırmalar azaldıkça çocukların olumlu sosyal davranışlarının arttığı 

saptanmıştır.  

 Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda Çocuk Yetiştirme 

Anketinin “cezalandırma”, “sıcaklık” alt boyutlarının, Öğretmen Öğrenci İlişki 

Ölçeğinin “çatışma”, “yakınlık” alt boyutlarının ve araştırmada ele alınan çocuğun 

doğum sırası, çocuğun cinsiyeti, baba yaş değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen 

Gözlemi Kontrol Listesi  “yıkıcı/istenmeyen davranış” alt boyutunun anlamlı 

yordayıcıları olduğu saptanmıştır. Araştırmada ele alınan demografik 

değişkenlerden çocuk yaş ve anne yaş değişkenlerinin Sınıfa Uyum Öğretmen 

Gözlem Kontrol Listesinin “yıkıcı/istenmeyen davranış” alt boyutunu anlamlı olarak 

yordamadığı (p>.05) saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 

belirlenen  değişkenlerden çocukların okula uyumları bakımından yıkıcı/istenmeyen 

davranışların en güçlü yordayıcısının öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşanan çatışma 

durumu olduğu belirlenmiş, yıkıcı/ istenmeyen davranışların  varyansın % 45.5’ini 

açıkladığı görülmüş ve öğretmen öğrenci ilişkilerinde  yaşanan çatışma durumu 
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artıkça çocukların okula uyumları açısından yaşadıkları yıkıcı/istenmeyen 

davranışlarının da arttığı saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda  yıkıcı/istenmeyen davranışların en güçlü ikinci  yordayıcısının 

çocuğa verilen  cezalandırma değişkeni olduğu belirlenmiş; çocuk yetiştirme 

tutumları bakımında cezalandırma değişkeninin açıklanan varyansa % 5.4’lük bir 

katkısı olduğu görülmüş ve  çocuğa yönelik verilen cezalar  artıkça çocukların okula 

uyumları açısından yaşadıkları yıkıcı/istenmeyen davranışların da arttığı 

saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda yıkıcı/istenmeyen 

davranışların en güçlü üçüncü  yordayıcısı annelerin çocuk yetiştirme tutumları 

bakımından sıcaklık değişkeni olmuş;  çocuk yetiştirme tutumları bakımından anne 

çocuk arasındaki sıcaklık değişkeninin açıklanan varyansa % 1.5’lik bir katkısı 

olduğu belirlenmiş ve anne çocuk ilişkilerindeki sıcaklık davranışı arttıkça 

çocukların okula uyumları bakımından yıkıcı/istenmeyen davranışlarının azaldığı 

saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen  

değişkenlerden  yıkıcı/istenmeyen davranışların en güçlü dördüncü  yordayıcısının 

çocuğun cinsiyeti değişkeni olduğu saptanmış, çocuğun cinsiyet değişkeninin 

açıklanan varyansa  % 1.3’lük bir katkısı olduğu belirlenmiş ve erkek çocuklrın kız 

çocuklara kıyasla daha fazla yıkıcı istenmeyen davranışlar sergiledikleri 

saptanmıştır.Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda yıkıcı/istenmeyen 

davranışların en güçlü beşinci  yordayıcısının, çocuğun doğum sırası değişkeni 

olarak saptanmış,  çocuğun doğum sırası değişkeninin açıklanan varyansa % 0.8’lik 

bir katkısı olduğu belirlenmiş ve ortanca-ortancalardan biri ve son çocukların ilk 

çocuklara kıyasla daha fazla yıkıcı istenmeyen davranışlar sergiledikleri 

saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda yıkıcı/istenmeyen 

davranışların en güçlü altıncı yordayıcısının baba yaş  değişkeni olduğu saptanmış; 

baba yaş değişkeninin açıklanan varyansa % 0.8’lik bir katkısı olduğu belirlenmiş ve  

29 yaş ve altı  babaların çocuklarının 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50 yaş ve üzeri  

babaların çocuklarına kıyasla yıkıcı/istenmeyen davranışlarının daha fazla olduğu 

saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda yıkıcı/istenmeyen 

davranışların en güçlü yedinci yordayıcısının öğretmen öğrenci ilişkilerindeki 

yakınlık değişkeni olduğu belirlenmiş, öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yakınlık 
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değişkeninin açıklanan varyansa % 0.3’lük bir katkısı olduğu görülmüş ve öğretmen 

öğrenci ilişkilerindeki yakınlık durumu azaldıkça çocukların okula uyumları 

açısından yaşadıkları yıkıcı/istenmeyen davranışlarının da arttığı; öğretmen öğrenci 

ilişkilerindeki yakınlık durumu arttıkça çocukların okula uyumları açısından 

yaşadıkları yıkıcı/ istenmeyen davranışları da azaldığı saptanmıştır.  

6.2. Öneriler  

6.2.1. Araştırma Bulgularına Yönelik Öneriler 

1. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular aile ortamındaki çocuk yetiştirme 

tutumlarının, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin iletişim becerilerinin çocukların 

okula uyumları üzerindeki etkisini ortaya koyar niteliktedir. Elde edilen bulgular 

doğrultusunda aile ortamındaki çocuk yetiştirme tutumlarının çocukların okula 

uyumları üzerindeki etkilerine yönelik aileleri bilgilendirmeye yönelik aile eğitim 

programları hazırlanabilir.   

2. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin iletişim becerilerinin çocukların okula uyumları 

üzerindeki etkilerine yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları, seminerler 

düzenlenebilir. 

 6.2.2.Gelecekteki Araştırmalara Yönelik Öneriler 

1. Araştırma kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 

annelerin çocuklarını yetiştirme tutumları, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin 

öğrencileriyle olan ilişkisi, sınıf yönetimi becerileri ile demografik değişkenlerin 

(doğum sırası, ailedeki çocuk sayısı, çocuk cinsiyet, çocuk yaş, anne yaş ve baba 

yaş) çocukların okula uyumları üzerindeki yordayıcı etkisi incelenmiş olup, 

çocukların okula uyumlarını yordayabilecek anne, baba, çocuk, ev ortamı, okul 

ortamına ilişkin başka değişkenler ele alınarak çocukların okula uyum becerileri 

değerlendirilebilir. 

2. Araştırmanın çalışma grubunda anneler yer almış olup aile içindeki diğer bireylerin 

özellikle babaların çocuklarıyla olan iletişimleri, çocuk yetiştirme tutumlarının 

çocukların okula uyumlarına olan etkisine yönelik farklı çalışmalar yapılabilir.  
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3. Okul öncesi dönem çocuklarının kendilerine ilişkin niteliklerinin (problem çözme, 

iletişim, sosyal beceri, kişilik özellikleri vb.) çocukların okula uyumlarına olan 

etkisine yönelik farklı çalışmalar yapılabilir.  

4. Okul öncesi dönem çocuklarının okula uyumlarının ilkokul birinci sınıftaki okula 

uyumları ve akademik başarına yönelik boylamsal çalışmalar yapılabilir. 

5. Çocukların okula uyumlarını değerlendirmek için daha farklı ve kapsamlı ölçekler 

geliştirip daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir. Çocukların okula uyumları hakkında 

bilgi toplamak için nitel araştırma yöntemleri kullanılabilir. 

6. Araştırma kapsamı “Çocuk Yetiştirme Anketinin” “cezalandırma” ve “sıcaklık” alt 

boyutları ile öğretmen “Öğretmen–Öğrenci İlişki Ölçeğinin” “yakınlık” ve 

“çatışma” alt boyutları ile sınırlandırılmış olup, diğer araştırmalarda ölçeklere ait 

diğer alt boyutların çocukların okula uyumları üzerindeki etkileri incelenebilir. 
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EKLER 

Ek 1.Kişisel Bilgi Formu 

Değerli Öğretmenler;Uygulanacak olan bu bölümde doğru ya da yanlış cevap yoktur; 

sadece kişisel görüşlerinizi belirlemeye yöneliktir.Aşağıda verilen ifadelerden sizin 

için en uygun olan seçeneği (x) şeklinde işaretleyiniz. 

1. Medeni Haliniz:  ( ) Evli        ( ) Bekâr 

 2. Yaşınız :  (   ) 25 yaş ve altı  (   )  26-35 yaş  

                       (   ) 36-45 yaş   (   )  40 yaş ve üzeri 

3. Şu anda çalışmakta olduğunuz kurumun türü: 

 ( ) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilkokul bünyesinde anasınıfı 

( ) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ilkokul bünyesinde anasınıfı 

( ) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi anaokulu  
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( ) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel anaokulu  

4. Kaç yıldır okulöncesi eğitim öğretmeni olarak çalışıyorsunuz? 

 ( ) 2-5     ( ) 6-10 

 ( ) 11-15    ( ) 16 yıl ve üstü 

5. Daha önce hizmet içi eğitim aldınız mı? 

 ( ) Hiç almadım  ( ) 1 kez aldım 

 ( ) 2 kez aldım  ( ) 3 kere ve daha fazla 

6. Mezun olduğunuz kurum 

 ( ) Kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü 

( ) 2 yıllık anaokulu öğretmenliği (ön lisans) 

( ) 2 yıllık çocuk gelişimi (ön lisans) 

( ) 4 yıllık anaokulu öğretmenliği (lisans) 

( ) 4 yıllık çocuk gelişimi bölümü (lisans) 

( ) 4 yıllık okul öncesi öğretmenliği bölümü (lisans) 

( ) Diğer………………… 
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Ek.2.Aile Genel Bilgi Formu 

1. Çocuğun Yaşı :                (  ) 5 Yaş                   (  ) 6 Yaş 

2. Çocuğun Cinsiyeti:          (  ) 1. Kız                   (  ) 2. Erkek   

3. Doğum sırası:  (  ) 1. İlk çocuk         (  ) 2. Ortanca veya ortancalardan biri          

                        (  ) 3. Son çocuk 

 4. Ailedeki çocuk sayısı:  (  ) 1 çocuk (  ) 2 çocuk      

    (  ) 3 çocuk (  ) 4 çocuk ve fazlası   

 5.Çocuk ne kadar süredir bir okul öncesi kuruma devam ediyor? 

      (  ) 0-6 ay     (  ) 7-12 ay  (  ) 13-18 ay      (  ) 19-24 ay      (  ) İki yıldan fazla   

6. Anne-babanın yaşı                                   Anne                              Baba     

(  ) 1. 29 yaş ve altı                                 ………………..             ……………… 

(  ) 2. 30-39 yaş                                       ………………..             ……………… 

(  ) 3. 40-49 yaş                                       ………………..              ………………  

(  ) 4. 50 yaş ve üzeri                              ………………..             ………………   

7. Öğrenim Durumu                                  Anne                              Baba       

(  ) 1. İlkokul                                       ………………..             ……………… 

(  ) 2. Ortaokul                                    ………………..             ………………  

(  ) 3. Lise                                              ………………..             ………………  

(  ) 4.  Üniversite                                   ………………..              ………………  

(  ) 5. Lisansüstü     ve üstü                       ………………..             ………………  

8. Mesleği                                                    Anne                              Baba       

(  ) 1. Ev hanımı                                    ………………..             ………………  

(  ) 2. Memur                                         ………………..             ………………  

(  ) 3. İşçi                                                ………………..             ………………  

(  ) 4. Serbest                                         ………………..             ………………  
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(  ) 5. Diğer                                             ………………..             ………………   

 

9. Çalışma durumu                                     Anne                              Baba      

(  ) 1. Çalışıyor                                       ………………..                ………………  

(  ) 2. Çalışmıyor                                    ………………..                ……………… 
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Ek 3 . ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİ ÖLÇEĞİ 

Lütfen bu formu doldururken göz önünde bulundurduğunuz öğrenciyle ilgili 

aşağıdaki bilgileri veriniz. 

Çocuğun Yaşı:                   Çocuğun Cinsiyeti:  

Lütfen aşağıdaki ifadelerin bu öğrenciyle şu andaki ilişkinizi ne kadar yansıttığını 

düşünün.  

Aşağıdaki ölçeği kullanarak, her bir madde için uygun olan rakamı işaretleyiniz.  

Kesinlikle Uymuyor    Pek Uymuyor    Bilmiyorum   Biraz Uyuyor   Tamamen         

Uyuyor     

 1                                 2                              3                               4               5                               

1. Bu çocukla sevgi dolu, sıcak bir ilişki paylaşırım. 1 2 3 4 5 

2. Bu çocuk ve ben daima birbirimizle mücadele eder gibiyiz 1 2 3 4 5 

3. Eğer üzgünse/kızgınsa, bu çocuk benden onu rahatlatmamı 

ister. 

1 2 3 4 5 

4. Bu çocuk benim, fiziksel olarak şefkat göstermemden ya da 

dokunmamdan rahatsız olur  

1 2 3 4 5 

5. Bu çocuk benimle olan ilişkisine değer verir 1 2 3 4 5 

7. Bu çocuğu övdüğümde gururlanır 1 2 3 4 5 

9. Bu çocuk kendisiyle ilgili bilgileri kendiliğinden paylaşır 1 2 3 4 5 

11. Bu çocuk bana kolayca sinirlenir 1 2 3 4 5 

13. Bu çocuk ona haksız muamele yaptığımı düşünür 1 2 3 4 5 

15. Bu çocuğun hissettiklerini anlayıp paylaşmak kolaydır. 1 2 3 4 5 

16. Bu çocuk, beni bir ceza ve eleştiri kaynağı olarak görür 1 2 3 4 5 

18. Bu çocuk disiplin altına alındıktan sonra kızgınlığını ya da  

direncini sürdürür 

1 2 3 4 5 

19. Bu çocuk yanlış davrandığında, bakışıma ya da ses 

tonuma  uygun karşılık verir 

1 2 3 4 5 
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20. Bu çocukla uğraşmak enerjimi tüketir 1 2 3 4 5 

21. Bu çocuğun benim davranışımı ya da bir şeyleri yapma 

tarzımı taklit ettiği dikkatimi çekti 

1 2 3 4 5 

22. Bu çocuk kötü bir ruh hali içinde geldiğinde, uzun ve zor 

bir gün geçireceğimizi anlarım  

1 2 3 4 5 

23. Bu çocuğun bana karşı beslediği duygular tahmin 

edilemeyebilir ya da aniden değişebilir  

1 2 3 4 5 

24. Tüm çabalarıma rağmen, bu çocukla geçinmenin yolunu  

bulamamış olmak beni rahatsız ediyor  

1 2 3 4 5 

26. Bu çocuk bana karşı sinsi ya da çıkarcıdır 1 2 3 4 5 

27. Bu çocuk duygularını ve yaşantılarını benimle açıkça 

paylaşır 

1 2 3 4 5 

28. Bu çocukla aramdaki etkileşim, kendimi etkili ve güvenli 

hissetmemi sağlar 

1 2 3 4 5 
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Ek 4.OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN SINIF YÖNETİMİ ÖLÇEĞİ  

Maddeleri 1 ile 5 arası puanlayınız. “5”  ‘katılıyorum’u, “1” ‘katılmıyorum’u’, temsil 

eder. 

1 Çocuklar arasında fırsat eşitliğine önem veririm 5 4 3 2 1 

8 Çocuklara söz hakkı veririm 5 4 3 2 1 

10 Sınıfta işbirliğini destekleyecek etkinliklere yer veririm 5 4 3 2 1 

12 Öğrencilerim duygu ve düşüncelerini anlatırken onları 

dinlemeye özen gösteririm 

5 4 3 2 1 

17 Öğrencilerin düşüncelerini çekinmeden ifade edebilecekleri 

bir ortam yarattığımı düşünüyorum 

5 4 3 2 1 

19 Öğrencilerimle konuşurken sesimin tonlamalarına dikkat 

ederim 

5 4 3 2 1 

23 Sınıfta olumsuz davranışları görmezden gelip söndürmeye 

çalışırım 

5 4 3 2 1 

25 Alanımla ilgili yayınları sürekli takip ederim 5 4 3 2 1 

31 Sınıf faaliyetlerimi özel eğitime gereksinim duyan 

çocuklara göre de planlayabilirim 

5 4 3 2 1 

33 Etkinlikler sırasında sürekli konuşan, huzursuzluk yaratan 

çocuklara sınıf kurallarını hatırlatırım 

5 4 3 2 1 

35 Müzik, spor, dans, yabancı dil, bilgisayar gibi farklı 

alanlarda da becerilere sahibim 

5 4 3 2 1 
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Ek 5. ÇOCUK YETİŞTİRME ANKETİ  

 

 

Hiç bir 

Zaman 

Çok  

Seyrek 
Bazen 

Çoğu 

Zaman 

Her  

Zaman 

2. Tokat atmanın, çocuğumun 

daha iyi davranmasını sağlayacak 

iyi bir yol olduğunu düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

3. Çocuğum korkmuş ya da 

üzüntülü olduğu zaman, onu 

rahatlatır ve ona anlayışlı 

davranırım.  

1 2 3 4 5 

6. Çocuğuma sevgimi, onu 

kucaklayarak, öperek ve sarılarak 

ifade ederim. 

1 2 3 4 5 

8. Çocuğumun davranışını kontrol 

etmek için ona tokat atar veya 

vururum. 

1 2 3 4 5 

9. Belirli bir neden olmaksızın, 

çocuğumu kucaklar veya sarılırım.  
1 2 3 4 5 

10. Çocuğuma, davranışlarının 

sonuçlarını açıklarım. 1 2 3 4 
5 

 

11. Çocuğum yanlış davrandığında 

ona bağırırım. 1 2 3 4 
5 

 

13. Çocuğuma, onun beni ne kadar 

mutlu ettiğini söylerim. 1 2 3 4 
5 

 

14. Çocuğum yanlış davrandığında 

fazla açıklama yapmadan, onu 

yanımdan uzaklaştırırım.  

1 2 3 4 5 

16. Çocuğumla benim, sıcak ve 

çok yakın olduğumuz anlar vardır. 
1 2 3 4 5 
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17. Yanlış davrandığı zaman 

çocuğuma, sevdiği bir şeyi 

yasaklarım (TV seyretmek ya da 

arkadaşlarıyla oynamak gibi). 

1 2 3 4 5 

18. Çocuğumu dinlemek ve onunla 

bir şeyler yapmaktan zevk alırım. 
1 2 3 4 5 

20. Canımı sıktığı zaman, kendimi 

çocuğumdan uzaklaştırırım. 
1 2 3 4 5 

21. Çok kötü davrandığında, 

çocuğuma fiziksel ceza veririm; 

örnek, tokat atarım. 

1 2 3 4 5 

23. Çocuğumu kucaklamayı ve 

öpmeyi severim. 
1 2 3 4 5 

24. Fiziksel cezalandırmanın 

(örnek: itme, vurma, çimdik atma 

gibi), çocuğumun davranışını 

düzeltmede en iyi yol olduğuna 

inanırım. 

1 2 3 4 5 

26. Çocuğum mutlu olduğunda da, 

endişeli olduğunda da kendimi ona 

yakın hissederim. 

1 2 3 4 5 

27. Çocuğum itaatkar 

davranmadığı zaman, ona tokat 

atarım. 

1 2 3 4 5 

29. Çocuğumla şakalaşır ve oyun 

oynarım. 
1 2 3 4 5 
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Ek.9.Araştırma İzin Belgesi 
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