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ÖZET
Bu araĢtırmada okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaĢ grubu
çocukların akran iliĢkileri farklı değiĢkenler açısından incelenmiĢtir. AraĢtırmanın
bağımlı değiĢkenini akran iliĢkileri, bağımsız değiĢkenini ise yaĢ, cinsiyet, kurum
tipi, anne-baba eğitim durumu, anne-baba yaĢı, anne-baba mesleği, kardeĢ sayısı,
doğum sırası oluĢturmaktadır.
Bu araĢtırmanın genel evreni Konya ilinde okul öncesi eğitim kurumuna
devam eden 5-6 yaĢ grubu çocuklardan oluĢmaktadır. Örneklemi ise; oransız küme
örnekleme yoluyla seçilen ilköğretim bünyesinde anasınıfları, devlet anaokulları ve
özel anaokullarına devam eden 5-6 yaĢ grubu çocuklardır. AraĢtırmaya devlet
okullarından 395, özel anaokullarından 325 olmak üzere 720 çocuk katılmıĢtır. 351 i
kız, 369 u erkektir. AraĢtırmada okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaĢ
grubu çocukların akran iliĢkilerini incelemek amacıyla; KiĢisel Bilgi Formu, Ladd
ve Profilet Çocuk DavranıĢ Ölçeği ( The Child Behavior Scale), Akranların ġiddetine
Maruz Kalma Ölçeği ( Self Reports of Victimization) Öğretmen Formu
kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde T, F ve Tukey Testi kullanılmıĢtır.
AraĢtırmadan elde edilen bulgular aĢağıda özetlenmiĢtir:
•
Erkek çocukların akranlarına karĢı saldırganlık, dıĢlanma, aĢırı
hareketlilik, akranların Ģiddetine maruz kalma puanları, kız çocuklarının
puanlarından yüksektir.
•
Kız çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ
gösterme puanları, erkek çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanlarından yüksektir.
•
Özel anaokulunda öğrenim gören çocukların akranlarına karĢı
saldırganlık, akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme, akranlarına karĢı korkulukaygılı olma, akranları tarafından dıĢlanma, aĢırı hareketlilik, akran Ģiddetine maruz
kalma puanları devlet anaokulu ve anasınıflarında öğrenim gören çocukların
akranlarına karĢı puanlarından yüksektir.
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•
Özel anaokulunda öğrenim gören çocukların akranlarına karĢı yardımı
amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme, puanları, devlet anaokulu ve anasınıflarında
öğrenim gören çocukların puanlarından yüksektir.
•
Anne-baba eğitim düzeyi arttıkça akranlarına karĢı yardımı amaçlayan
sosyal davranıĢ gösterme puanları artmaktadır. Anne eğitim düzeyi düĢtükçe
akranları tarafından dıĢlanma, akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma ve aĢırı
hareketlilik puanı artmaktadır. Baba eğitim düzeyi artıkça dıĢlanma, aĢırı
hareketlilik, akran Ģiddetine maruz kalma puanı azalmaktadır.
•
Anne-baba yaĢı azaldıkça akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanları artmaktadır. Anne yaĢı arttıkça akranlarına karĢı asosyal
davranıĢ gösterme, akranlarına karĢı korkulu kaygılı olma, dıĢlanma, aĢırı
hareketlilik, akran Ģiddetine maruz kalma puanları da artmaktadır. Baba yaĢı arttıkça
akranlarına karĢı saldırganlık, akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme,
akranlarına karĢı korkulu kaygılı olma, aĢırı hareketlilik, akran Ģiddetine maruz
kalma puanları da artmaktadır.
•
Annesi çalıĢan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ geliĢtirme puanları çalıĢmayanlara göre daha yüksektir.
•
Babasının mesleği memur olan çocukların akranlarına karĢı yardımı
amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanı, babasının mesleği iĢçi olanlardan
yüksektir. Babası memur olan çocukların akran Ģiddetine maruz kalma, akranlarına
karĢı korkulu-kaygılı olma puanları serbest meslek olanlardan düĢüktür. Babası iĢçi
olanlar da memur olanlara göre daha hareketlidir.
•
Aile doğum sırasında 4. Çocuklar akranlarına karĢı saldırganlık,
akranlarına karĢı korkulu kaygılı olma, aĢırı hareketlilik puanları 1. ve 2. çocuklardan
yüksektir. 4. Çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme puanları 2.
çocuklardan yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Akran iliĢkileri, Saldırganlık, Okul öncesi, Sosyal geliĢim
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ONGOING PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS OF SOME
VARIABLES OF PEER RELATIONS CHĠLDREN AGED 5-6

SUMMARY
In this study, peer relationship of the children attending pre-school is
examined according to different variables. Dependent variable of this study is the
relationship with peers and the Independent variables are age, sex, the school,
parents‟ educational level, their ages and jobs, the number of the siblings, birth order.
This investigation includes the children at the age of 5-6 attending pre-schools
in Konya. Children at the age of 5-6 attending primary school nursery classes , state
nursery schools and private nursery schools are chosen by dispropotional sampling
method .Of the 720 children, who participated in this research, 395 were from state
nursery schools and 325 were from private nursery schools.351 of them were girls
and 369 of them were boys. In order to investigate peer relationship of the children
attending nursery schools; Personal Information Form, The Child Behaviours Scale,
Self Reports of Victimization and Teacher Forms were used. For analyzing the data
T, F Test and Tukey Test were used.
Findings of the investigation are summarized below:
•
Boys proved to be more agressive to their peers, more excluded,more
active and more exposed to peer violence than girls.
•
Girls displayed more social behaviours to help their peers than boys.
•
Students in private nursery schools were more agressive, more
antisocial, more scary and anxious, more active, more excluded and more exposed to
peer violence than the students in state nursery schools and primary school nursery
classes.
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•
Private nursery school students displayed more social behaviours to
help their peers than the students in state nursery schools and primary school nursery
classes.
•
As the parents‟ level of education gets higher, their children display
better social behaviour to help their peers. When mother‟s level of education is
lowwer , children become more excluded, more active, scary and anxious. When
father‟s level of education is higher,children become more active,more excluded and
more exposed to peer violence.
•
Children with younger parents display better social behaviour to help
their peers. However, children with older mothers become more antisocial, more
scary and anxious, more excluded, more exposed to peer violence and more active.
Children with older fathers are more agressive , more antisocial, more scary and
anxious, more exposed to peer violence and more active.
•
The children whose mothers are working display better social
behaviour to help their peers compared to the childen whose mothers are
unemployed.
•
Civil servants‟ children display better social behaviours to their peers
than the workers‟ children. Children of the self-employed are more scary and
anxcious, more exposed to peer violence compared to the children whose fathers are
civil servants. Children of the workers are more active than the civil servants‟
children
•
Children of fourth or higher birth orders are more active, scary and
anxious than the first and second child of the family. Children of fourth or higher
birth orders are more antisocial than the second child of the family.
KEY WORDS: Peer Relationship, Agressiveness, Pre-school, Social development
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BÖLÜM 1 GİRİŞ
1.1. PROBLEM
Günümüzde sosyal hayatta meydana gelen değiĢiklikler sebebiyle okulöncesi
eğitimin önemi gittikçe artmaktadır. Önceleri çalıĢan annelerin çocuklarına bakım
hizmeti vermek amacıyla düĢünüldüğü halde günümüzde bir gereklilik oluĢturmakta
ve artık önemi anlaĢıldıkça yavaĢ yavaĢ zorunlu eğitimde yerini almaktadır. Bu da
okula baĢlama yaĢının düĢmesini ve çocukların akran gruplarıyla daha erken yaĢta
tanıĢmasına ve daha uzun süreli bir arada kalıp hayatı paylaĢmasına yol açmıĢtır.
Okulöncesi dönem fiziksel, zihinsel, sosyal- duygusal geliĢim ve öz bakım
becerileri kazanma açısından kritik bir dönemdir ve bu bağlamda önem arz
etmektedir. Sosyal yaĢam gereği çocuklar günlerinin büyük kısmını okullarda
geçirdiklerinden akranlarıyla bazen ailelerinden bile fazla vakit geçirmektedirler. Bu
da olumlu ya da olumsuz birçok davranıĢı akranları aracılığıyla öğrenmeleri bazen
akranlarını etkileyen, bazen de onlardan etkilenen tarafta olmaları anlamına
gelmektedir.
Çocuklarda ilk sosyalleĢme okulöncesi döneme rast gelmektedir. Bu dönemde
olumlu ya da olumsuz akran iletiĢimi ile karĢılaĢmaları gelecek yaĢantılarında da
etkilerini sürdürecektir.
Ülkemizde akran iliĢkileriyle ilgili olarak ilköğretim, lise, üniversite öğrencileri
düzeyinde çalıĢmalar yapılmaktadır. Ancak sosyalleĢmenin ve dolayısıyla akran
iliĢkilerinin temellerinin atıldığı ve uzun vadeli etkilerinin uzun yıllar devam ettiği
okulöncesi dönemdeki çocuklar üzerinde yeterince araĢtırma yapılmamaktadır.
okulöncesi eğitim kurumuna (devlet-özel) devam eden 5- 6 yaĢ grubu öğrencilerin
akran iliĢkilerinin çeĢitli değiĢkenler açısından incelenmesi araĢtırmanın problemini
oluĢturmaktadır.

1.2. AMAÇ
Bu araĢtırmanın temel amacı okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaĢ
grubu çocukların akran iliĢkilerini devlet ve özel kurumlar baz alınarak farklı
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değiĢkenler (yaĢ, cinsiyet, kardeĢ sayısı ve cinsiyeti, okul türü, anne- baba eğitim
durumu ve yaĢı, anne– baba mesleği, doğum sırası ve aile bilgileri) açısından
incelemektir.
2.1. Alt amaçlar
Bu genel amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara cevap aranacaktır.
1) 5-6 yaĢ çocuklarının akran iliĢkilerinde yaĢa göre fark var mıdır?
2) 5-6 yaĢ çocuklarının akran iliĢkilerinde cinsiyete göre fark var mıdır?
3) 5-6 yaĢ çocuklarının akran iliĢkilerinde kurum tipine göre göre fark var
mıdır?
4) 5-6 yaĢ çocuklarının akran iliĢkilerinde anne eğitim durumuna göre fark var
mıdır?
5) 5-6 yaĢ çocuklarının akran iliĢkilerinde baba eğitim durumuna göre fark var
mıdır?
6) 5-6 yaĢ çocuklarının akran iliĢkilerinde anne yaĢına göre fark var mıdır?
7) 5-6 yaĢ çocuklarının akran iliĢkilerinde baba yaĢına göre fark var mıdır?
8) 5-6 yaĢ çocuklarının akran iliĢkilerinde anne mesleğine göre fark var mıdır?
9) 5-6 yaĢ çocuklarının akran iliĢkilerinde baba mesleğine göre fark var mıdır?
10) 5-6 yaĢ çocuklarının akran iliĢkilerinde kardeĢ sayısına göre göre fark var
mıdır?
11) 5-6 yaĢ çocuklarının akran iliĢkilerinde doğum sırasına göre fark var mıdır?
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1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
Dinamik olan toplumsal yapı içindeki değiĢiklikler farklı etkileri de
beraberinde

getirmektedir.

Sosyal

hayattaki

değiĢimler

eğitime

de

farklı

yansımalarda bulunmaktadır. Son yıllarda çalıĢan annelerin sayısındaki artıĢ büyük
Ģehirlerdeki yaĢam koĢulları ( çocukların sokakta uzun süre ve istediği gibi
oynayamaması) ve yapılan araĢtırmalar okulöncesi eğitimin öneminin sıklıkla
vurgulanmasını

beraberinde

getirmiĢtir.

Günümüzde

okulöncesi

eğitim

yaygınlaĢmakta ve bu eğitime baĢlama yaĢı düĢmektedir. Bu geliĢmeler, sosyal
geliĢim açısından çocukların akran iliĢkileriyle daha erken yaĢta tanıĢmasıyla
sonuçlanmaktadır (Gülay, 2010).
Akran iliĢkilerinin çocuğun hayatında kısa ve uzun süreli etkileri de akranların
önemini artırmaktadır. Okulöncesi dönemde olumlu akran iliĢkileri çocukların kısa
sürede okula uyumunu ve öğrenmesini kolaylaĢtırmakta; biliĢsel becerilerini, sosyal
yeterliliklerini, duygusal düzenlerini desteklemektedir. Ayrıca yeni bilgi, beceri ve
davranıĢların öğrenilmesini kolaylaĢtırmaktadır. Bu dönemdeki akran reddi;
akademik baĢarısızlık, saldırganlık, yalnızlık, sosyal uyum ve duygusal sorunlarla
iliĢkili bulunmuĢtur ( Çetin, Bilbay & Kaymak, 2002; Estell vd., 2008; Önder, 2005;
Nash, 2008; Shepherd, 2008: Aktaran: Gülay,2008).
Ülkemizde son yıllarda özellikle ilköğretim ve ortaöğretimde akran iliĢkileriyle
ilgili çalıĢmalar artmaktadır. Ancak çocuğun geliĢiminde akran iliĢkileri bu kadar
alana uzun ve kısa vadeli etkide bulunmasına rağmen okulöncesi dönemde üzerinde
sınırlı sayıda araĢtırmanın yapıldığı görülmüĢtür. Bu nedenle araĢtırmanın alan
yazına katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
Ayrıca kardeĢ sayısı, kardeĢ cinsiyeti, okul türü gibi değiĢkenlerin akran
iliĢkilerine etkisinin; okulöncesi dönem çocuklarda, ülkemizdeki araĢtırmalarda yer
almaması sebebiyle araĢtırma önem taĢımaktadır.

1.4. SAYILTILAR
Bu araĢtırmada aĢağıdaki sayıltılardan hareket edilmiĢtir:
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1. Akran iliĢkilerinin farklı değiĢkenler açısından incelenmesi boyutlarında
ölçekleri dolduran öğretmenlerin, çocukların davranıĢlarıyla ilgili objektif
değerlendirme yaptıkları varsayılmıĢtır.
2. AraĢtırmaya katılan çocuklara ait demografik bilgilerin edinildiği kiĢisel
dosyalarındaki bilgilerin doğru olduğu varsayılmıĢtır.
3. ÇalıĢma gruplarındaki çocukların, evrenle aynı özelliklere sahip bireylerden
oluĢtukları varsayılmıĢtır.

1.5. SINIRLILIKLAR
Bu araĢtırmanın sınırlılıkları aĢağıdaki gibidir.
1. AraĢtırmada incelenecek olan akran iliĢkileri düzeyi, Türk toplumuna
uyarlanan “Ladd ve Profilet Çocuk DavranıĢ Ölçeği ( The Child Behavior
Scale)” ve “Akranların ġiddetine Maruz Kalma Ölçeği ( Self Reports of
Victimization) Öğretmen Formu” nun ölçtüğü niteliklerle ve 5-6 yaĢ grubu
çocuklarla sınırlandırılmıĢtır.
2. Bu araĢtırmanın çalıĢma grubu, Konya ili alt ve üst sosyo-kültürel
çevrelerinde bulunan ailelerin çocuklarıyla sınırlıdır.

1.6. TANIMLAR
SOSYAL GELĠġĠM: Doğumdan itibaren baĢlayan, yaĢam boyu devam eden,
kiĢinin baĢkaları ile iyi iliĢkiler kurmasını ve içinde yaĢadığı topluma uyumunu
sağlayan bir süreçtir (ÇağdaĢ ve Seçer, 2005).
AKRAN: YaĢça denk, yaĢıt, boydaĢ, öğür. (TDK)
SOSYAL

YETERLĠK:

Sosyal

durumlardaki

isteklerini,

fırsatlarını

algılayabilmek ve bu istek, fırsatlara esnek tepkiler verebilmeyi ve kendi ile
diğerlerinin istekleri arasındaki dengeyi sağlayabilmeyi içerir (Hawley, 2002;
Aktaran: Gülay, 2008).
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OLUMLU SOSYAL DAVRANIġ: BaĢkalarının yararı için yapılan, duygusal
tutarlık ve sosyal yeterlikle Ģekillenen gönüllü davranıĢlardır ( Gülay, 2010).
SALDIRGANLIK: Saldırganlık genel olarak, diğerine zarar vermek amacıyla
bir kiĢi ya da grup tarafından gerçekleĢtirilen davranıĢ olarak tanımlanmaktadır.
(Bilgi, 2005).
AKRAN ZORBALIĞI: Bir ya da birden çok öğrencinin, kendilerinden daha
güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kurbanın
kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türü (PiĢkin, 2002).
SOSYAL KONUM: Bir çocuğun akran grubu içerisinde ne kadar sevildiği ya
da sevilmediği ile oluĢan pozisyonudur (Berndt, 1997; Aktaran: Gülay, 2008).
BAġKALARINA

YARDIMI

AMAÇLAYAN

SOSYAL

DAVRANIġ:

BaĢkalarının yararına yapılan, duygusal tutarlılık ve sosyal yeterlikle Ģekillenen
gönüllü davranıĢları ifade eder (Cunningham, 1993; Feldman, 2005; Hawley, 2002;
Hay ve Pawlby, 2003; Persson, 2005a; Aktaran: Gülay,2008).
AKRANLARI

TARAFINDAN

REDDEDĠLME:

Akranları

tarafından

sevilmeme.
AKRAN KABULÜ: Akranları tarafından sevilme ya da gruba kabul edilme
durumu.
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BÖLÜM 2 LİTERATÜR
2.1. AKRAN İLİŞKİLERİ
Dinamik olan toplumsal yapı içindeki değiĢiklikler farklı etkileri de
beraberinde getirmektedir. Sosyal hayattaki değiĢimler eğitime farklı yansımalarda
bulunmaktadır. Son yıllarda, çalıĢan anne sayısındaki artıĢ, büyük Ģehirlerdeki yaĢam
koĢulları

ve

yapılan

vurgulanmasını

araĢtırmalar

beraberinde

okulöncesi

getirmiĢtir.

eğitimin

Günümüzde

öneminin

sıklıkla

okulöncesi

eğitim

yaygınlaĢmakta ve bunun sonucu olarak da eğitime baĢlama yaĢı düĢmektedir. Bu
geliĢmeler de çocukların akran iliĢkileriyle daha erken yaĢta tanıĢması ile
sonuçlanmaktadır (Gülay, 2010).
Akran, Arapça kökenli bir kelime olup; aynı sosyal gruba dahil yani yaĢ,
cinsiyet, cinsel yönelim, meslek, sosyo-ekonomik ve/veya sağlık durumu gibi ortak
özellikleri

olan

insanlar

için

kullanılır

(http://gdb.comu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemi
d=50) . Akran iliĢkileri ise; aynı yaĢta ya da geliĢim, olgunluk düzeyinde olan;
benzer geçmiĢ, değer, yaĢantı, yaĢam tarzı ve sosyal bağlamı paylaĢan kiĢiler
arasında karĢılıklılık ve devamlılık gösteren etkileĢimlerin bütünüdür (Gülay, 2010).

2.2. AKRAN İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Okulöncesi dönemde akran iliĢkileri ile ilgili kavramların baĢlıcaları; sosyal
geliĢim, sosyal yeterlik, duygusal yeterlik, olumlu sosyal davranıĢ, saldırganlık,
arkadaĢlık ve yalnızlık olarak sıralanabilir.
2.2.1.

SOSYAL GELİŞİM: Doğumdan itibaren baĢlayan, yaĢam boyu

devam eden, kiĢinin baĢkaları ile iyi iliĢkiler kurmasını ve içinde yaĢadığı topluma
uyumunu sağlayan bir süreçtir (Arı, 2005:4).
Ġnsanlar yeryüzüne geldikleri günden itibaren baĢka insanlarla birlikte yaĢama
ihtiyacı duymuĢlardır ve topluluklar halinde yaĢamaya baĢlamıĢlardır. Toplu halde
yaĢamak insanın sosyal bir varlık oluĢundan kaynaklanır ve insanlar için bir
ihtiyaçtır. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren toplumun en küçük birimi olan aile
içinde yaĢamaya baĢlar. Böylece çocuğun ilk sosyal etkileĢimi anne-babası ile
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baĢlamıĢ olur (Arı, 2005). Yani sosyalleĢmenin temelleri bağlanma ile baĢlar.
Çocuğun ihtiyaçlarının zamanında karĢılanması, sevgi görmesi vb. anne ile arasında
güvenli bağlanma oluĢmasını sağlar ve bu da gelecek hayatında insanlarla sağlıklı
sosyal iliĢkiler oluĢturması için önemlidir. Bu doğrultuda yaĢ ilerledikçe çocuk
sosyal olgunluk kazanır.
Bunların yanı sıra sosyal geliĢimi etkileyen diğer faktörler; kültür, beklentiler,
uygu, etiketleme, saldırganlık, bağımlılık, liderlik, arkadaĢlar, anaokulu ve
öğretmenlerdir (Arı, 2005).
Okulöncesi dönem sosyal geliĢimin baĢladığı ve Ģekillendiği bir dönemdir.
Okulöncesi eğitim kurumları da çocukların oyun ve arkadaĢ ihtiyacını karĢılayarak
sosyal geliĢimine önemli katkılar sağlarlar. Yani aileden sonra akranlar sosyal
geliĢimi destekler. Ailede güvenli bağlanma ve sağlıklı bir sosyalleĢme
gerçekleĢtiren çocuklar, baĢarılı akran iliĢkileri gerçekleĢtirecektir. Akranları
tarafından sevilen ve kabul edilen bireyler olacaktır (Gülay,2008; Arı,2005).
Ġlk çocukluk dönemindeki çocukların toplumsallaĢma yolunda geliĢim
gösterebilmeleri,
Sosyal kabul için ne denli arzulu olduklarına
Kendi davranıĢlarını nasıl geliĢtirebilecekleri hakkında yeterli bilgiye sahip
olup olmamalarına,
DavranıĢlarıyla sosyal kabul arasında iliĢki kurabilecek düzeyde zihinsel
yeteneğe sahip olup olmamalarına bağlıdır (Yavuzer, 2010;106).
2.2.2.

SOSYAL

YETERLİK:

KiĢinin

birtakım

sosyal

iliĢkileri

yürütebilmesinde gerekli becerilerin kazanılmıĢ olup olmadığını ifade eder. Bu
anlamda bir ölçüte göre kiĢinin değerlendirilmesini içerir. Bir kiĢiye “Sosyal Yeterli”
demek bir takım ölçütleri karĢılayabiliyor demektir. Yeterlik bir diğer açıdan içsel bir
duygudur. “KiĢi kendini o açıdan nasıl görmektedir?” sorusunun yanıtını oluĢturur
(Sökmen, 2010).
Hops ve Finch (1985), sosyal yeterlilik kavramının, hem sosyal hem de sosyal
olmayan becerileri (motor, dil, biliĢsel becerileri) içerdiğini, bu becerilerin birlikte ve
olumlu yönde geliĢmesinin, bireyin sosyal yeterliliğini arttırdığını ifade etmiĢlerdir
(Aktaran: Merrell ve Gimpel, 1998).
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Kerr ve Nelson (1989), bireyin sosyal yeterliliğinin, sahip olduğu sosyal
becerileri uygun yer, zaman ve ortamlarda sergilemesi sonucu, çevreden aldığı
olumlu geri bildirimlerle geliĢtiğini belirtmiĢlerdir ( Aktaran: Gültekin, 2008).
Reschly

ve

Gresham

(1981),

sosyal

yeterliliği

iki

boyutlu

olarak

açıklamaktadır. Bunlar, uyumsal davranıĢ ve sosyal becerilerdir. Uyumsal davranıĢ,
çocukların ve gençlerin bağımsız iĢlev becerilerini, fiziksel geliĢimini, akademik
yeterliliğini ve dil geliĢimini içermektedir. Sosyal beceriler ise üç alt boyuttan
oluĢmaktadır. Bu boyutlar; kiĢiler arası davranıĢlar, kendi ile iliĢkili davranıĢlar ve
görevleriyle iliĢkili davranıĢlardır. KiĢiler arası davranıĢlar, otoriteyi kabul etme,
konuĢma becerileri, iĢbirliği ve oyun davranıĢları; kendi ile iliĢkili davranıĢlar,
duygularını ifade etme, ahlaki davranıĢ, kendine karĢı olumlu tutum geliĢtirme gibi
davranıĢları; görevle ilgili davranıĢlar ise uyarılara dikkat etme, sorumluluklarını
yerine getirme, talimatları/yönergeleri takip etme, bağımsız olarak çalıĢma gibi
davranıĢları kapsamaktadır (Aktaran: Gresham, 1988).
AraĢtırmacılar tarafından sosyal yeterlilik uyumsal davranıĢ, sosyal beceriler
ve akran kabulü; sözel ve sözel olmayan davranıĢlar; sosyal beceriler, duygusal
faktör ve kendini kontrol etme; girdi, süreç ve çıktı gibi çeĢitli alt boyutlarda ele
alınmıĢtır (Çimen, 2009).
Akran iliĢkileri doğrudan sosyal becerilerle, dolaylı olarak da sosyal yeterlik ve
uyumlu davranıĢla etkileĢim halindedir. Akran grubu içinde sergilenen sosyal
beceriler, sosyal yeterliği geliĢtirecektir. Böylece uyumlu davranıĢlar artacaktır.
Sosyal becerilere sahip çocuklar, sosyal yeterliğe ve uyumlu davranıĢlara da sahip
olacaklardır. Böylece akranları tarafından kabul edileceklerdir. Özetle akran kabulü,
sosyal beceriler, sosyal yeterlik ve uyumlu davranıĢ ile Ģekillenmektedir (Gülay,
2010).
2.2.3.

DUYGUSAL YETERLİK: Duygusal yeterlilik ise kiĢinin duygusal

olgunluğu ve beĢeri iliĢkilerde geliĢtirdiği beceriler toplamıdır. Duygusal zekâya
sahip bireylerin duygusal yeterliliklerini geliĢtirebilecekleri söylenebilir. Gerçek zeka
ile duygusal zeka arasındaki belirgin farklardan biri de duygusal yeterliliklerin
öğrenilerek duygusal zekanı geliĢtirilebileceği ancak gerçek zekânın doğuĢtan gelen

16

genetik özellikler olduğundan değiĢtirilemeyeceği inancının olduğu söylenebilir
(Bolatkıran,2006). Duygusal yeterliği oluĢturan üç beceri vardır:
Duygusal Farkındalık: Bir çeĢit ifade becerisidir. Duyguları adlandırıp, sözel
ve sözel olmayan davranıĢların altındaki duyguların farkına varmaktır. Anne-baba ile
yaĢanan günlük etkileĢimlerle Ģekillenir. Okulöncesi dönemde geliĢmeye baĢlayan
duygusal yeterlik beĢ yaĢ civarında olgunlaĢmaya baĢlar. ġöyle ki, beĢ yaĢ çocuğu
mutluluğun, üzüntünün, korkunun, öfkenin, farkındadır. Olumsuz sosyal etkileĢimler
yaĢayan çocuklar duygusal farkındalıklarında da sorun yaĢayabilmektedir. Bu
çocuklar daha saldırgan olmakla birlikte, kiĢiler arası problemleri saldırganlıkla
çözme yoluna giderler. Saldırgan davranıĢlar, kiĢilerin diğer insanların davranıĢlarını,
duygularını yanlıĢ yorumlamalarından kaynaklı olabilmektedir (Stefan,2008;
Aktaran: Gülay, 2010).
DuyuĢsal Anlatımcılık: Duygusal yeterlik, çoklu zekâ kuramını savunan H.
Gardner tarafından ortaya atılmıĢtır. Gardner bu terimle hem duygusal hem de sosyal
yeterlikleri ifade etmeye çalıĢmıĢ, ayrıca duygusal zekâya bağlı olarak öğrenilen bir
beceri olduğunu belirtmiĢtir (Ülker,2008).
DuyuĢsal anlatımcılık bireylerin sözel olmayan iletiĢim becerilerini, özellikle
duyuĢsal mesajları gönderme becerilerini ifade etmektedir. Bu yapı ayrıca bireyler
arası etkileĢimde eğilimlerin sözel olmayan anlatım yönünü ve duyuĢsal durumları
tam olarak ifade etme becerileri olarak tanımlanmaktadır. DuyuĢsal anlatımcı birey,
canlı ve neĢelidir bu becerileri ile diğer insanları etkileyebilir (Yüksel,2001).
Kendi duygusal durumlarını iletebilme yetenekleri olduğundan baĢkalarını da
duygusal olarak etkileyerek cesaretlendirebilirler (Çilingir, 2006).
Duygusal Düzen: Duygusal düzen, bir amaca ulaĢmak için duygusal
tepkilerini gösterme, ifade etmek, azaltmak, geliĢtirmek ve mizaca bağlı tüm
süreçlerin

sorumluluğunu

alabilmektir

(Denham

ve

diğ.,

2003;

Aktaran:

Gülay,2008).
Duygusal düzen becerileri, kiĢilerarası durumlardaki çeĢitli durumların herkes
için uygun biçimde düzenleyebilmektir. Duygusal yeterlilik, akran statüsü ile
iliĢkilidir. Genel olarak reddedilen çocuklarda olumsuz duygulara sahip olan ve bunu
çevrelerine sıkça yansıtan çocuklardır. Duygularını düzenleyebilen çocuklar genel
anlamda güler yüzlü, mizah anlayıĢına sahip, uyumlu çocuklardır ve problem çözme
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becerileri geliĢmiĢtir. Dolayısıyla akranları tarafından sevilirler ve kabul edilirler
(Bierman, 2005; Contreras ve Kerns, 2000; Aktaran: Gülay,2008).
2.2.4.

OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞ: Eisenberg ve Mussen ise (1989),

olumlu sosyal davranıĢları, bir baĢka insanın ya da grubun yararına olabilecek
davranıĢları hiçbir baskı altında olmadan kendi isteği ile ortaya koyması olarak
tanımlamıĢlardır. Bunlara ek olarak Eisenberg ve arkadaĢları (1996), yaptıkları
boylamsal çalıĢmada olumlu sosyal davranıĢların, sadece çocuklukta değil bireyin
tüm yaĢamındaki sosyal yeterliği ile iliĢkili olduğunu belirtmektedirler. Eisenberg ve
Fabes (1998) ise olumlu sosyal davranıĢları çocukların, grup içinde etkileĢim
halindeyken diğerlerinin ilgi ve çıkarlarına yönelik yaptıkları gönüllü davranıĢlar
olarak tanımlamıĢlardır.(Altay,2007) Tam anlamıyla geliĢtiği zaman dostluk,
koruma, samimiyet ve empatiyi de içeren diğerlerinin duygularıyla ilgilenmek, ilgili
olmaktır (Dereli,2008).
Olumlu sosyal davranıĢlardan bazıları, örneğin paylaĢma 18 aylık bebeklerde
gözlenebilir. Büyük çocuklar yardımseverlik ve paylaĢma davranıĢlarını anne
babalarını taklit ederek öğrenirler. Ancak, bebeklikteki paylaĢma davranıĢının
kaynağı henüz açıklanamamıĢtır. Olumlu sosyal davranıĢların büyük bir kısmı aile
içindeki öğrenmeye ve aile bireyleri tarafından sağlanan modellerin örnek alınmasına
dayanmaktadır. Ayrıca çok sayıda deney sonucu, olumlu sosyal davranıĢların
geliĢmesinde sosyal öğrenmenin ve modeli örnek almanın önemini göstermiĢtir.
Modelin yetiĢkin olması gerekmez, baĢka bir çocuk da model olarak alınabilir.
Çocuklar ödül alma sonucu olarak olumlu sosyal davranıĢları öğrenebildikleri gibi
yetiĢkinlerin tutumu da bu davranıĢların öğrenilmesine yardımcı olabilir. YetiĢkinler,
çocukların olumlu sosyal davranıĢlarını onayladıklarında çocuk bunu ödül olarak
kabul eder ve yaĢamında önemli bir yere sahip olan bu kiĢilerin onayını almak için
daha çok çaba sarf eder (Zembat ve Unutkan, 2001;35).
Sonuç olarak olumlu sosyal davranıĢlar akranlarla ve çevreyle iliĢkileri
geliĢtiren ve güçlendiren unsurlardır.
2.2.5.

SALDIRGANLIK: Günümüze kadar saldırganlık davranıĢı pek çok

bilim adamı tarafından tanımlanmıĢ ve saldırganlığın bu farklı tanımlarından
hareketle saldırgan davranıĢların analizini yapmak, ortaya çıkan davranıĢları
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azaltmak için birçok araĢtırmacı birbirinden farklı çalıĢma alanlarında bu sorun
davranıĢa çözüm aramıĢlardır (KarakuĢ, 2008).
Saldırganlık (aggression) sözcüğü genelde olumsuz algılanmasına rağmen,
aslında ne iyi ne de kötüdür. Sözcüğün Latincedeki temel anlamı, bir yere veya
kimseye yaklaĢmak, bir Ģeye baĢlamak, fakat aynı zamanda saldırmak, üzerine
atılmak anlamlarına da gelmektedir. Fakat günümüzde aggression çok dar anlamı ile
ele alınmaktadır. Çoğu bilim adamı da yalnızca canlılara zarar verici, yaralayıcı ve
hatta öldürücü davranıĢları kastetmektedir. Ġlk bakıĢta bu tanımlama doğru gibi
görünse de barıĢçıl davranıĢlarla bir sınırlandırma yapılabiliyor. Görünürde saldırgan
davranıĢ gibi olan, fakat derininde hiç saldırganlık barındırmayan davranıĢlar da
vardır; yanlıĢlıkla bir vazonun devrilmesi gibi (Stein, 1997).
ÇeĢitli özelliklerine bakılarak saldırganlığın birçok tanımı yapılmıĢtır. Ancak
bunları genel olarak üç baĢlık altında toplarsak;
-DavranıĢsal tanımlar, saldırgan davranıĢın sonucunda bir baĢkasına zarar verip
vermediğine, (sonuç odaklı)
-Duygusal tanımlar, saldırgan davranıĢın temelinde öfke duygusunun hâkim olup
olmadığına, ( öfke duygusu odaklı)
-Güdüsel tanımlar ise; saldırgan davranıĢın baĢkasına zarar vermek niyetiyle mi
yapıldığına dikkat çekmektedir. (niyet odaklı)
Saldırganlık üzerine yapılan tüm bu tanımların üstün ve eksik yönleri göz
önüne alındığında, yazılı kaynaklarda saldırganlığın yine de en kabul gören tanımının
niyete önem veren güdüsel yaklaĢımlı tanımlar olduğu belirtilmektedir (AktaĢ, 2000;
Aktaran: KarakuĢ, 2008).
Farklı kriterlere göre çeĢitli saldırganlık sınıflandırmaları yapılmaktadır.
GerçekleĢtirme biçimine göre;
Doğrudan saldırganlık: Doğrudan saldırganlık fiziksel olarak zarar vermeyi
(vurma, itme, tekmeleme vb.) ve doğrudan sözel Ģiddeti (tartıĢma, hakaret etme,
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tehdit etme vb.) içermektedir. Yüz yüze gerçekleĢmektedir (Bonica, Arnold, Fisher,
Zeljo ve Yershova, 2003; Brook ve digerleri, 2001; Cillesen ve Rose, 2005; Ladd ve
Burgess, 1999; Monks ve digerleri, 2002; Ostrov ve Keating, 2004; Peterson, 2001;
Aktaran: Gülay, 2008).
Dolaylı saldırganlık: Doğrudan saldırı olmadan olumsuz tavır gösterme
Ģeklinde olan saldırganlık türüdür.
Amacına göre;
Araç olarak saldırganlık: Bir amaca ulaĢmak için kiĢilere zarar verme
Ģeklidir. Bir oyuncağı elde etmek için arkadaĢını itmek gibi.
DüĢmanca saldırganlık: Direkt kiĢiye zarar vermeyi amaç edinen
saldırganlık Ģeklidir.
Altında yatan sebeplere göre;
Tepkisel saldırganlık: Saldırganlığın en yaygın biçimi olmakla birlikte, bir
tehdide, kıĢkırtmaya karĢılık kendini savunma amaçlı gerçekleĢtirilen saldırganlıktır (
Gülay, 2008).
Amaca yönelik saldırganlık: KıĢkırtıcı amaçları olan, bir amaca ulaĢmak
için yapılan bilinçli, istekli, soğukkanlı, organize olmuĢ, zorbalık, baskı içerebilen,
sert davranıĢlardır. Amaca yönelik saldırganlık gerçekleĢtiren çocuklar, soğukkanlı,
korkusuz, mizah gücüne, liderlik özelliklerine sahip olarak nitelendirilirler
(Camodeca ve Goossens, 2005; Marcus ve Kramer, 2001; Peterson, 2001: Aktaran:
Gülay, 2008).
“Ġnsan neden saldırganlık gösterir?” sorusunun cevabı oldukça zordur ve
aslında tüm insan davranıĢlarının doğasına yönelik bir tartıĢmayı gerektirir.
Hayvanlar için saldırganlığın biyolojik ve davranıĢsal karĢılıklarını, eĢlik edenlerini
bulmak zor değildir. Ancak insan söz konusu olduğunda, biyolojik yapıyı aĢan birçok
faktör iĢin içine girdiğinden iĢ zorlaĢtırmaktadır. Ġnsan davranıĢının doğası, son
derece karmaĢıktır. Saldırganlık insanın doğasında, olan bir Ģey mi, yoksa
yaradılıĢında olmayıp öğrenilmiĢ ya da sonradan içinde bulunulan çevrenin etkisiyle
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ortaya çıkan bir Ģey midir? ġu andaki bilgilerimize göre en uygun cevap “her ikisi
de” olacaktır. Birinci sorunun cevabı, saldırganlığın biyolojik yönüne iĢaret ederken,
ikinci sorununun cevabı sosyal etkenleri öne çıkarmaktadır. Tarih boyunca bu iki
cevaptan birinden yana tavır alanlar olmuĢtur. Ama bugün bilim dünyası, her iki
etkenin de saldırgan davranıĢın ortaya çıkmasında belli ölçülerde önemli olduğunu
kabul etmektedir. Yani saldırgan davranıĢı belirleyen biyolojik etkenler kadar
çevresel ve yaĢantısal etkenler de bulunmaktadır (Meb Yaygın Eğitim Enstitüsü
Müdürlüğü, 2007).
Bu doğrultuda saldırganlığın baĢlıca nedenlerini Ģöyle sıralayabiliriz:
- Engellenme: Ġnsanda engelleme sonucu bedensel ve ruhsal gerginlik olur. Bu
gerginlik, hoĢ olmayan ve istenmeyen bir durumdur. Tedirginlik yaratır. Bu gerginlik
ve tedirginliğin giderilmesi için gerekli olan davranıĢ baĢlatacak itici güç, içgüdü ve
dürtülerin, toplum ve kültürün oluĢturduğu güdülerdir. Bu tür güdülerin yardımıyla,
güdülerin davranıĢ ve eyleme dönüĢmesini sağlayan amaca ulaĢılır. Amaca
ulaĢılması güdünün doyumu ya da güdünün yarattığı gerginlik ve tedirginliğin
boĢalımıdır. Amaca ulaĢıp boĢalım olmazsa gerginlik, hoĢ olmayan durum, engel
döngüsü sürüp gider. Bu döngü de kiĢiden kiĢiye değiĢen, bir sınırdan sonra
saldırganlığı doğuran öfke, kızgınlık ya da kaygıya dönüĢür (Köknel,1999: 168-169).
- Doğrudan Tahrik Edilme: Fiziksel kötüye kullanım ve alay, insanlarda saldırgan
davranıĢları arttırmaktadır. Bir kez saldırganlık ortaya çıktı mı, bu öngörülemez bir
Ģekilde artarak sürebilmektedir. Bunun sonucunda hafif sözel dalga geçmeler veya
bakıĢlar bile süreci baĢlatarak daha Ģiddetli kıĢkırtıcı edici davranıĢlara ve artan
Ģiddet tepkilerine yol açabilmektedirler (Meb Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü,
2007).
- Çevresel Belirleyiciler: Hava kirliliği, gürültü, kalabalık vb. çevresel etmenlerdir.
- Durumsal Belirleyiciler: Ağrı, artmıĢ fizyolojik uyarılma, ilaçlar ve diğer
maddeler, anatomik ve biyokimyasal nedenlerdir.
- Cinsiyet: Genellikle erkek çocuklar daha saldırgandırlar. AnlaĢmazlıklarını
dövüĢerek çözmeye eğilimlidirler. Kız çocuklar ise ağız kavgasını yeğ tutarlar
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(Yörükoğlu, 2010). Crick ve diğerleri (1997)‟ nin yaptığı çalıĢmaya göre
saldırganlığın akran değerlendirmesine dayanan sınıflandırmalar için, erkeklerin
%66'sı ve kızların %87'si; saldırgan olmayan olarak tanımlandı; erkeklerin %11'i ve
kızların 7'si; açık bir Ģekilde saldırgan olarak tanımlandı; erkeklerin %9' u ve kızların
%3'ü; iliĢkisel açıdan saldırgan olarak tanımlandı ve erkeklerin %14'ü ve kızların
%3'ü; açık bir saldırganlıkla beraber iliĢkisel olarak saldırgan olarak tanımlanmıĢtır.
- Güvensizlik: Saldırgan çocuk temelde güvensiz çocuktur. Çevreden iyi bir
davranıĢ beklemediği için ilk tepkisi saldırmak olur. BaĢkaları saldırmadan ilk
saldırıyı kendisi yapar (Yörükoğlu, 2010; 346).
Saldırgan çocukların eğitiminde öncelikle hangi durumlarda daha çok
saldırganlığa yöneldiklerini belirlemek ve belirlenen nedenleri ortadan kaldırmak
gerekir (Sargın, 2001; 103).
Saldırganlık, eğitimde baĢlı baĢına bir konu olarak ele alınabilir. SavaĢtan ve
sömürüden uzak kalmak isteyen bir toplum, kendi çocuklarında saldırgan içtepiler
geliĢtirmekten kaçınabilir. Örneğin, barıĢçı diye bildiğimiz ilkel toplumlardan
ArapeĢlerde bir çocuğun ağlaması, ne pahasına olursa olsun, kaçınılması gereken
acıklı bir olay sayılıyor. Çocuk konuĢurken susmaya zorlanmıyor, yaptığı yaramazlık
zorla bastırılmıyor, böylece saldırgan içtepiler geliĢtirilmiyor. Çocuğun kendini her
yerde güven içinde bulması ve her yerde iyi karĢılanması, onda “karĢı” bir duygu
oluĢturmuyor. Saldırıya uğramayan çocuk, saldırma gereksinimi duymuyor, böyle bir
refleks geliĢtirmiyor, içinde öç alma duygusu beslemiyor. BaĢka bir deyiĢle; çocuğa
kötü davranma ve onda saldırgan duygular geliĢtirmeyle, sınıflı ve savaĢçı bir toplum
olma arasında güçlü bir bağlantı vardır (Portakal, 2005; 20-21).
Saldırganlık nasıl ortaya çıkarsa çıksın, her olguda mutlaka, altta yatan bazı
doyumsuzluklar vardır. Ancak doyumsuzluğun saldırganlığa yol açtığını söylemek
açıklayıcı değil tanımlayıcı olacaktır (Webb, 1991; 32).
Sürekli saldırgan olan çocuk, anlaĢılmaz, geçimsiz ve sinirlidir. ArkadaĢ
iliĢkileri gergin ve sürtüĢmelidir. Akranlarıyla ya da kendinden büyük çocuklarla
oyun oynama zamanlarında, vurma, ısırma, kuralları çiğneme, tükürme veya tekme
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atma gibi saldırgan davranıĢlarda bulunur (Nar, 2005; 125).. Yapılan araĢtırmalarda
saldırganlık akran iliĢkileri açısından incelendiğinde; bazen saldırgan davranıĢ
çocuğun grup tarafından dıĢlanmasına sebep olurken, eğer amaca yönelik
saldırganlık içeriyorsa da akran kabulüne dönüĢmektedir.
2.2.6.

ARKADAŞLIK: akran iliĢkileri söz konusu olduğunda ilk akla gelen

kavramlardan biridir. Kelime olarak; birbirlerine karĢı sevgi ve anlayıĢ gösteren
kimselerden her biri anlamına gelmektedir.
Köknel‟e (1997) göre arkadaĢlık; aileden sonra yaĢamın her döneminde gerekli
olan, iletiĢim gruplarının tüm özelliklerini taĢıyan, ortak davranıĢ kalıpları ve
tutumlarının paylaĢıldığı, yeni davranıĢ kalıpları ve tutumlarının oluĢturulduğu en
küçük toplumsal birimdir.
ArkadaĢlığın iĢlevleri beĢ kategoride toplanmaktadır.
• GeliĢim ve değiĢim için aktif bir etken olarak arkadaĢ: Kendisi model oluĢturarak
değil, tartıĢma, uyarma ve çeĢitli etkinliklere katılmaya davet etme, rehberlik etme ve
bilgi verme gibi sözel olarak önerilerde bulunmaktadır.
• EtkileĢimci arkadaĢ: Etkinlik ve etkileĢimlere katılan, açıkça konuĢan, farklı
düĢünme ve davranma yolları olduğunu gösteren kiĢidir.
• Model olarak arkadaĢ: KiĢinin gözlediği, sözel davranıĢı ya da benlik algısını
değiĢtiren bir modeldir.
• Tepkici arkadaĢ: Geribildirimde bulunan, destek, güvence, cesaret veren ve baskı
yapan kiĢidir.
• Pasif etki olarak arkadaĢ: KiĢiyi dinleyen, anlayan, eleĢtiren ve yargılamadan kabul
eden kiĢidir (Döğücü 2004; Aktaran: Dinçer,2008).
ArkadaĢlık okulöncesi yaĢta daha çok çıkara dayalıdır: bir çocuk arkadaĢ ilan
edilir; çünkü hemen köĢede oturmaktadır ve kendisine her an ulaĢılabilir. Çünkü
müthiĢ bir traktöre ya da bir kobaya sahiptir ya da onunla çok iyi evcilik
oynayabilmektedir. Duygular burada anlık çıkarlardan daha az belirleyicidir. Bu
nedenle bu dönemdeki arkadaĢlıklar baĢladıkları gibi çabucak bitiverir. Yeter ki daha
iyi fikirleri olan bir baĢka oyun arkadaĢı çıkagelsin, dünyanın en sıkı arkadaĢlığı
zamanını doldurmuĢ demektir. (Brigitte,2003)
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Aristotle (1976)‟a göre arkadaĢlık, ortak kullanıĢlığa ve eğlenceye, zevke
bağlıdır. Her iki taraf da birbiri için iyi Ģeyler düĢünür. Aristotle‟a göre arkadaĢlık bir
erdemdir ve yaĢamak için çok gereklidir. O‟na göre kimse arkadaĢsız yaĢayamaz ve
üç çeĢit arkadaĢlık bulunmaktadır:
1. Yarar sağlayan arkadaĢlık: Bu kiĢiler birbirlerinden faydalanmakta ve yalnız
olmamak için arkadaĢlık etmektedirler.
2. Zevke dayalı arkadaĢlık: Daha genç insanların arkadaĢlık türüdür. ArkadaĢlık
eğlenceye yöneliktir.
3. Ġyiliğe dayalı mükemmel iliĢki: KiĢiler birbirleri hakkında iyi Ģeyler düĢünürler,
birbirlerine iyilikle yaklaĢırlar. Çıkar iliĢkisi olmayan arkadaĢlık türüdür ( Aktaran:
Ummanel, 2007).
Dört-yedi yaĢ arasındaki çocuklara göre arkadaĢlık, oyun oynamayı ifade
etmekte, arkadaĢlığı oyun bitene kadar süren bir beraberlik olarak görmektedirler.
Dört-yedi yaĢ arasındaki çocuklar, diğer insanların kendilerinden farklı kiĢiler ve
farklı düĢüncelerinin olduğunu anlamakta fakat iki bakıĢ açısını aynı anda
birleĢtirememektedirler. Bu yaĢ grubundaki çocuklar için yardım eden veya kendisi
için

bir

Ģeyler

yapan

kiĢi

arkadaĢtır.

Ancak

karĢısındaki

kiĢileri

değerlendiremedikleri için arkadaĢlarına olan sorumluluklarını anlayamamaktadırlar
(Dinçer,2008).
Çocuğun geliĢimini ve uyumunu etkileyen akran ve arkadaĢ iliĢkilerini
birbirinden ayırmak gerekir. Akran iliĢkileri tek yönlüdür ve çocuğun bir akran
grubuyla iliĢkisini içerir. ArkadaĢlık ise iki yönlüdür ve çocuğun bir ya da birkaç
yaĢıt ile kurduğu duygusal bağı içermektedir. Çocuklar akran ve arkadaĢ iliĢkilerinde
farklı deneyimler yasarlar. Hiçbir arkadaĢı olmayan bir çocuk akran grubu tarafından
kabul görebilir ya da bir kaç arkadaĢa sahip bir çocuk hiçbir akran grubu içinde
sağlam bir yer edinemeyebilir (Parker ve Asher, 1989; Aktaran: Çetin, Bilbay ve
Kaymak, 2002).
2.2.7.

YALNIZLIK: Bireyler için yaĢamlarının tüm dönemlerinde diğer

insanlarla iletiĢim kurmak önemlidir. Bütün insanlar diğer insanlarla iliĢki ve
etkileĢim kurmaya gereksinim duyarlar. Günümüzde bir çok nedenden dolayı insan
iliĢkilerinde sorunlar yaĢanmakta ve yakın olmaktan mahrum insan sayısı
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artmaktadır. Bu durum insanların sosyal iliĢki yoksunluğu yaĢamasına neden
olmaktadır (Yıldırım,2007).
Peplau ve Perlman (1982) yalnızlığı bireyin var olan sosyal iliĢkisinin
arzulanan, beklenen sosyal iliĢkileri arasındaki farklılık sonucu yaĢanan hoĢ olmayan
bir duygu olarak tanımlamıĢlardır. Yalnızlık bu nedenle fiziksel yakınlıkla ilgili bir
durum değildir.
Yalnızlıkla ilgili olarak kuramcıların yaklaĢımlarına bakacak olursak; KiĢiliğin
oluĢmasında Psikoseksüel geliĢimin önemini vurgulayan Freud‟a göre çocukluk
yaĢantılarında

yaĢanan

sorunlar

yaĢamın

ilerleyen

kısımlarında

da

bireyi

etkilemektedir.
Freud‟a göre eğer çocuk psikoseksüel evreler boyunca yakın çevresiyle içine
girdiği iliĢkilerden sıcak, güven verici, tatmin edici ve onaylayıcı bir tutum
almamıĢsa bu eksiklik ileriki yaĢlarda diğer insanlarla kuracağı sosyal iliĢkilerin
niteliğini ve niceliğini etkilemektedir. Bu dönemde yaĢadığı iliĢkilerde baĢarılı olan
bireyler, ergenlik ve sonraki dönemlerde anlamlı ve doyurucu iliĢkiler kurabilecektir
(Yıldırım,2007).
Weiss (1973), yalnızlığın, kiĢinin ihtiyaç duyduğu sosyal iliĢkilerin eksikliğine
ya da değiĢik sosyal iliĢkileri bulunmasına karĢın, bu iliĢkilerde yakınlığın, içtenliğin
ve duygusallığın bulunmamasına gösterilen bir tepki olabileceğini ileri sürmüĢtür.
Weiss (1973), yalnızlığın sosyal ve duygusal yalnızlık olmak üzere iki Ģekilde
yaĢandığını belirtmiĢtir. Sosyal yalnızlığın, sosyal iletiĢim ağının eksikliğinden ya da
ortak ilgi ve etkinliklerin paylaĢıldığı bir grubun üyesi olamamaktan kaynaklandığını
ve doyum verici bir sosyal ağa ulaĢma ile çözüm bulunabilen bir durum olduğunu
belirtmiĢtir. Bunun aksine, duygusal yalnızlığın, yakın bir bağlılık iliĢkisinin
olmamasından ya da kaybedilmesinden kaynaklandığını, bu tür yalnızlıkta diğer
insanlarla yakın ve içten iliĢkiler kurulamadığını, ancak eksik olan ya da kaybedilen
bağlılık iliĢkisinin yerine baĢarılı bir bağlılık iliĢkisinin yerleĢtirilmesiyle
hafifletilebildiğini belirtmiĢtir.
Sadler ve Johnson (1980) yalnızlık deneyiminin, kozmik, kültürel, sosyal ve
kiĢilerarası olmak üzere dört alt boyutu olduğunu belirtmiĢlerdir.
� Belli bir inançtan, dinden ya da doğadan ayrılma ve yabancılaĢmaya kozmik
yalnızlık,
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� Kültür eksikliğinden ya da kültürel değiĢimim deneyimi ile sonuçlanan ayrılık
duygusuna kültürel yalnızlık,
�Bireyin diğerlerinden ve gruptan ayrılmıĢ olma duygusuna sosyal yalnızlık,
� Bireyin kendisini sosyal iliĢkilerinde diğer kiĢilerden uzak ya da farklı olarak
algılamasına ise kiĢilerarası yalnızlık denilmektedir (Yücel,2009).
Akran iliĢkilerinde olumsuz kendilik algısı ve yalnızlığın ortaya çıkıĢı (Boivin ve Hymel, 1997; Aktaran:
Gülay, 2010)

Çekingenlik

Akran
şiddetine
maruz
kalma
Sosyal tercih

Saldırganlık

Olumsuz
kendilik
algısı ve
yalnızlık

Düşük
düzeyde
yakın ilişki

Görüldüğü gibi çekingenlik ve saldırganlık yalnızlık üzerinde etkili unsurlardır
ve akran grubundaki sosyal tercihleri etkilemektedir. Sosyal tercihler, çekingen
çocukların akran Ģiddetine maruz kalmasına, saldırgan çocukların da yakın
iliĢkilerinin azalmasına neden olur. Akran Ģiddetine maruz kalan ve akranlarıyla
yakın iliĢkileri zarar gören çocukların yalnızlık düzeylerinde ve olumsuz kendilik
algılarında artıĢ görülecektir. ġunu da unutmamak gerekir ki saldırganlık ve
çekingenlik sosyal tercih üzerinde etki yapmadan, doğrudan akran Ģiddetini ve yakın
iliĢkilerin azalmasına da yol açabilmektedir. (Gülay, 2010)
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2.3. AKRAN İLİŞKİLERİNE AİT KURAMLAR
2.3.1. Helen L. Koch: Helen Koch 1930 lu yıllarda çocukların
anaokulundaki akran iliĢkilerini inceleyen ilk araĢtırmacılardan biridir. Koch,
gözleme dayalı araĢtırmaları sonucunda, sınıf ortamında çocuğun kendini sosyal
grubun bir üyesi olarak algılamasının oyun davranıĢlarını ve sınıfa katılımını olumlu
yönde etkilediğini belirtmiĢtir. Ayrıca akran iliĢkilerinin kardeĢ iliĢkilerini doğrudan,
anne-baba-çocuk iliĢkisini de dolaylı olarak etkilediğini ortaya koymuĢtur.
Popülerliği “sosyal etkililik, sosyallik” olarak tanımlayan Koch, okulöncesi dönemde
tek yöntem yerine dereceleme ölçekleri gibi farklı ölçme araçlarıyla sosyal konumun
ortaya konulmasına dikkat çekmiĢtir (Koch, 1933,1957; Aktaran: Gülay, 2010).

2.3.2. George Herbert Mead: mead, insanın sosyal varlık oluĢuna dikkat
çekmiĢtir. Sosyal varlık olma, sosyal yapıların parçası olmanın dıĢında, sosyal
geliĢimin diğer geliĢim alanları üzerindeki etkisiyle de ortaya çıkmaktadır. Bu
bağlamda, zihin, benlik, dil becerileri doğrultusunda sosyal geliĢime çok yönlü bir
bakıĢaçısı getirmiĢtir. YaĢamın ilk yıllarında akranların ve oyunun çocuğu sosyal
yaĢama hazırladığını ifade ederek, okulöncesi dönemin önemini de vurgulamıĢtır.
Mead‟in, içsel konuĢmanın, dil becerilerinin ve sosyal etkileĢimlerin biliĢsel
sembolleri oluĢturmasına iliĢkin görüĢleri, Piaget‟in ve Vygotsky‟ nin kuramlarına
katkı sağlamıĢtır (Gülay, 2010).

2.3.3. Harry Stock Sullivan: KiĢilik geliĢiminin sosyal bir çerçevede
geliĢtiği kanaatinde olan ilk Amerikalı kuramcıdır. Sullivan, diğer insanlar olmadan
bir insanın kiĢiliğinin de olamayacağını söylüyor ve bir kiĢiliğin diğer insanlarla olan
kompleks iliĢkiler arasından izole edilemeyeceğini düĢünüyordu. KiĢiliği “insan
hayatını karakterize eden, nispeten tekrarlayıcı kiĢiler-arası keyfiyetler (situations)
örüntüsü” diye tanımlıyordu (Doksan ve Diğerleri, 2004). Ona göre yalnızlık, bireyin
yaĢayabileceği en acı deneyimdir.
Sullivan yaklaĢımında, çocukluk dönemindeki akran ve arkadaĢlık iliĢkilerine
odaklanmıĢtır.

Okulöncesi

dönemde,

sonraki

yıllardaki

akran

iliĢkilerinin

temellerinin atıldığını ifade ederek; akran iliĢkilerinde akran kabulünü arttıracak
olumlu davranıĢların çocuktaki kaygıyı azaltacağını ve kendilik kavramına olumlu
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katkılar sağlayacağına dikkat çekmiĢtir. Ona göre okulöncesi dönem iliĢkileri çift
yönlü süreçlerle belirlenir.
-

Ġhtiyaçları karĢılamak ya da karĢılamamak

-

KarĢılıklı etkileĢimlerle iliĢkilerin geliĢtirilmesi ya da karĢılıklı etkileĢimlerin
eksikliği ile iliĢkilerin geliĢmemesi

-

Memnuniyet ya da memnuniyetsizlik (Gülay, 2010).
Sullivan, Mead ve Bowbly‟dan etkilenmekle birlikte Piaget ve Vygotsky‟yi de

etkilemiĢ bir kuramcıdır. Ġnsan iliĢkilerini yaĢam boyu incelemiĢtir. Akran
iliĢkilerinin geliĢim dönemlerine göre farklılık gösterdiğini, anne-baba-çocuk
iliĢkisinden farklı bir yapıya sahip olduğunu ifade etmesi, kendisinden sonra gelen
araĢtırmacılara yeni bir bakıĢ açısı sunmuĢtur (Gülay, 2010).

2.3.4. Bilişsel Gelişim Kuramı: Piaget, çocukların çevreleri hakkında
sahip oldukları bilginin, karmaĢık biliĢsel yapılar içinde düzenlendiğine inanmıĢtır.
BiliĢsel yapı, çocuğun bir durumu anlamak için kullandığı birbiriyle iliĢkili anılar,
düĢünceler ve stratejilerin oluĢturduğu bir bütündür. Çocukların zihnindekileri
sürekli olarak değiĢtirdiklerini ileri sürmektedir. BiliĢsel geliĢim ilkelerinin en
önemlileri ise; olgunlaĢma, fiziksel deneyim, dengeleme ve sosyal deneyimdir
(Ömeroğlu ve Kandır,2007; 16,17).
Bilginin yapılandırılmasında sosyal iliĢkilerin etkisini savunan Piaget‟e göre
sosyalleĢme sürecinde, çocuk etkileĢimde bulunduğu kiĢilerden bilgi ve düĢünceleri
doğrudan almamakta, bunları kendi zihninde yeniden yapılandırmaktadır. Kuramda,
sosyal çevredeki tüm unsurların (aile, öğretmen, akran, komĢular vb.) çocuğun
geliĢimini etkileyeceği belirtilirken, akranlarla etkileĢime ayrı bir önem verilir
(Gülay, 2010).
Çocuğun

çevresiyle

ve

akranlarıyla

etkileĢimi

arttıkça

benmerkezci

düĢünceden sıyrılır. Akranlarından farklı biliĢsel deneyimler sağlar. Akranlarıyla
farklı düĢünce yapılarına sahip olduklarından önce bir dengesizlik ve sonucunda da
bir dengeleme yaĢarlar. Bu da biliĢsel geliĢimlerine katkı sağlar.
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2.3.5. Sosyo-Kültürel Gelişim Kuramı: Vygotsky, öğrenmede kültürel
ve sosyal yapının etkileri üzerinde durarak öğrenmede keĢfetme modelini destekler.
Sosyal yapısal kuramının temeli, sosyal etkileĢim oyunlarının biliĢsel geliĢimde rol
oynadığıdır. Vygotsky her fonksiyonun çocuğun kültürel geliĢiminde iki kere ortaya
çıktığını ifade eder: Önce sosyal düzeyde, sonra bireysel düzeyde. Yani; Vygotsky‟e
göre yetiĢkinin, çocuğun bilgiyi içselleĢtirmesine, kazanmasına yardım edebilmesi
için iki noktayı belirlemesi gerekir. Birincisi; çocuğun herhangi bir yetiĢkinin
yardımı olmaksızın, bağımsız olarak kendi kendine sağlayabileceği geliĢim düzeyini
belirlemektir. Ġkincisi ise; bir yetiĢkinin rehberliğinde çalıĢtığında gösterebileceği
potansiyel geliĢim düzeyini belirlemek. Bu ikisi arasındaki fark, çocuğun yakınsal
geliĢim alanıdır. Vygotsky‟nin geliĢim ve eğitime getirdiği en önemli kavram
yakınsal geliĢim alanıdır (Ergün ve Özsüer, 2006).

2.3.6. İşbirlikli Öğrenme: Vygotsky‟ye göre bir birey tek baĢına
öğrenebileceğinden daha fazlasını yakınsak geliĢim alanıyla iĢbirliği yaparak
iĢbirlikli öğrenme yoluyla öğrenebilir. Örneğin; çarpım tablosunu öğrenmekte sorun
yaĢayan bir öğrencinin yanına konuyu iyi bilen bir çocuk oturtularak birlikte
çalıĢmaları sağlanırsa öğrenme daha güçlü olur.

2.3.7. Yakınsal (yakınsak) Gelişim Alanı(proximal zone):
Vygotsky zihinsel geliĢimin sosyal yönüne de dikkat çekmiĢtir. Çocuğun
yetiĢkinlerle yaĢadığı deneyimkendi kendine yaĢadığı deneyime göre öğrenmelerde
daha etkilidir. Bu durumda kendi baĢına öğreneceğiyle sosyal çevresinden
öğreneceği arasındaki fark yakınsak geliĢim alanının katkısı ile olmaktadır. Ayrıca
Vygotsky sosyal etkileĢim için gerekli olan en önemli unsurun da dil olduğunu
söylemektedir. Çünkü sosyal çevredeki bireylerle etkileĢim kurmanın en iyi ve en
kısa yolu dili kullanmaktır ( http://egitimdevi.com/vygotsky%E2%80%99ninzihinsel-gelisim-kurami).
Vygotsky‟e göre öğretim, çocuğun geliĢimini ileriye götürebildiği ölçüde
iyidir. Öğretim, çocuğun yakınsal geliĢim alanını etkili olarak kullanmasını
sağlamalıdır. Bu nedenle, doğrudan bire bir öğretim ve çocukların çocuklarla ve
yetiĢkinlerle etkileĢimlerini sağlayan öğretim biçimleri çocuğun biliĢsel geliĢiminde
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önemli rol oynar. Vygotsky‟e göre öğrenmenin temeli bireyler arası etkileĢimdir.
Birey kendisinden daha bilgili olan bir arkadaĢıyla veya bir yetiĢkinle iletiĢim
kurarak bilgi inĢasında gerekli desteği alabilir. Daha bilgili olanın düĢünme örtüsünü
modeller ve edinir (http://www.ezberim.com/egitim/32067-lev-vygotsky-sosyalyapisal-kuram/).
Vygotsky‟e göre çocuklar yetiĢkinlerin (veya ağabey ya da abla gibi
kendisinden daha becerikli –donanımlı- bir çocukların) rehberliğinde biliĢsel
becerilerini kazanırlar. (http://kisi.deu.edu.tr/didem.siyez/vygotsky.html) Çocuk tek
baĢına yapamayacağını, yetiĢkin veya arkadaĢ desteği ile baĢarabilir (Ergün ve
Özsüer,2006).
Yani Vygotsky‟nin sosyo kültürel geliĢim kuramına göre çocuk akran iĢbirliği
ve iletiĢimi sayesinde hem sosyal hem de zihinsel açıdan geliĢmiĢ olacaktır.

2.3.8. Sosyal Öğrenme Teorisi (Bandura): Günümüzde sosyal
öğrenme kuramı denildiğinde Albert Bandura akla gelmektedir. Bandura‟nın
1960‟ların

baĢında,

öğrenmeye

getirdiği

yaklaĢım

sosyal-davranıĢçılıktır.

Bandura‟nın sistemi davranıĢçı olmasının yanı sıra biliĢsel özellikler de taĢıyordu.
Bandura‟nın öğrenme kuramı davranıĢçı yaklaĢımın bir kolu gibi görünmesine
rağmen biliĢsel yaklaĢımların etkisiyle daha ılımlı bir yapı ortaya koymaktadır.
Sosyal (gözlem yoluyla) öğrenme kuramı biliĢsel öğrenme kuramı ile analitik
davranıĢçı kuramın birleĢtirilerek ortaya konulan bir çeĢit orta yol kuramıdır
(http://www.pdrforum.net/index.php?topic=1568.0).

2.3.9. Gözlem Yoluyla Öğrenme Süreçleri: Dikkat Etme Süreci:
Gözlem yoluyla öğrenmenin temel koĢulu dikkat etmektir. Bu yolla öğrenmenin
gerçekleĢebilmesi için bireyin modelin yaptıklarını izleyip doğru olarak algılaması
gerekmektedir.
Hatırda Tutma Süreci: GeçmiĢte baĢkalarından gördüğümüz davranıĢlardan
yararlanabilmek için hatırlamak zorundayız.
DavranıĢı Meydana Getirme Süreci: Gözlemlenen davranıĢların bellekte
kodlandıktan sonra birey tarafından davranıĢa dönüĢtürülmesidir. KiĢi istenilen
davranıĢı gördükten sonra kendisi yaparsa öğrenme olur.
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Güdülenme Süreci: Ġnsanlar dıĢarıdan her gördüğü davranıĢı gözlemleyerek
öğrenmezler. Gözlemlenen davranıĢın sonunda modelin çevreden almıĢ olduğu tepki
o davranıĢın gözlemleyen tarafından taklit edilip edilemeyeceği kararını vermede
etkilidir.

Eğer

gözlemlenen

davranıĢın

aynı

davranıĢta

gözlemleyende

sonunda

model

bulunma

ödüllendirildi
isteği

ise

oluĢur

(http://www.pdrforum.net/index.php?topic=1568.0).
Çocuklar akranlarını model alarak yeni davranıĢlar öğrenirler. Belirtilen model
alma süreci, çocukların akran iliĢkilerinde de ortaya çıkar. Çocuklar akranlarını
model alarak yeni davranıĢlar öğrenirler. Aldıkları geri bildirimlere göre de
davranıĢları devam eder ya da ortadan kalkar (Gülay, 2010; 18). Gözlem veya taklit
yoluyla akranlarından öğrendikleri davranıĢlardan ödüllendirildikleri pekiĢerek
devam ederken, ceza gördükleri davranıĢlar sönecektir.

2.3.10. Ekolojik Sistem Kuramı ( Urie Bronfenbrender): Ekolojik
yaklaĢım iki değiĢkene odaklanır ve bunların etkileĢimlerini ele alır. Birincisi ;
biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik ögelerdir. Diğer etkileĢim
yolları

ise

mikro, mezo, ekzo

ve

makrosistemlerin

etkileĢimlerinin

olduğunun gözler önüne serilmesidir. Ekolojik yaklaĢım

nasıl

geliĢimsel, eğitimsel,

sosyal problemler açısından çocuklar veya ergenler riske girdiğinde bakılması
gereken faktörleri ayrımlaĢtırmaya çalıĢmıĢtır. (düĢük doğum ağırlığı, yoksulluk,
kaba davranan ebeveyn gibi ) Bireyde oluĢan farklı beklentiler, baskılar,
deneyimler, istekler

ve

bireyi

etkileyen

bütün

sistemler, bütün

bağlantılı

değiĢkenler ele alınır (Beyazyürek,2009).
Bronfenbrenner‟e göre insan varoluĢu büyük ölçüde içinde bulunduğu
sistemler ve bu sistemlerin birbirleriyle etkileĢim Ģekli tarafından belirlenmektedir.
Burada sistemden kasıt – iletiĢim kuran ve bir-birlerini etkileyen insan topluluklarıdır
( http://www.zen.com.tr/sosyalekolojik.php).
MĠKROSĠSTEM : Bronfenbrenner‟a göre
çevre arasındaki kompleks iliĢkileri ve

mikrosistem, insan geliĢimi ve

insanı

sarmalayarak Ģekillendiren

yapıları anlatır. Ev, okul, iĢyeri gibi yapılar bunlara örnektir.
MEZOSĠSTEM: Mezosistem, bireyin

yaĢamında

çeĢitli

mikrosistemler

arasında bir iliĢki ağı oluĢturur. Bazı mikrosistemler diğerleriyle daha fazla
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birbirine bağlı olmuĢ olabilir. Aile-okul, okul-müzik grubu, okul-spor takımı, aile
akran iliĢkisi gibi.
EKZOSĠSTEM: Bronfenbrenner

ekzosistem ile özellikle politik karar

verme, iĢ dünyası gibi sistemleri ele alır. Okul yönetiminin politikaları, akranların
ebeveynleri bu sisteme girer.
MAKROSĠSTEM: Toplumsal

yapının

bir

çeĢit

izdüĢümü olarak

düĢünülebilir. Makrosistem; sosyal, legal, politik, dinsel, ekonomik ve eğitime
dayalı sistemler gibi kültür veya kültürün en üstteki kurumsal örüntüleridir, bu
değerlerin özüdür. Tüm sistemleri içine alır ( Beyazyürek, 2009).
KRONOSĠTEM: Bütün sistemleri kapsayan en son sistem ise çocuğun içinde
yaĢadığı cevrede zaman içinde olan değiĢimlerin çocuğun geliĢimini hangi ölçüde
etkilediğini ifade eden kronosistemdir. Genel olarak bakıldığında, zaman içerisinde
olan bu değiĢimlerden bazıları normatif (Örn. Ġlkokula baĢlama, erinlik) iken bazıları
normatif olmayan (Örn. boĢanma, ebeveyn olumu, taĢınma) geçiĢler olabilir
(Bronfenbrenner 1986; Aktaran: Doğan,2010).
Her çocuk ekolojik sistemin bir parçasıdır. Ekolojik sistem ile çocuk arasında
sürekli bir etkileĢim mevcuttur. Akranlarla iliĢkiler etkileĢim boyutlarından biri
olmakla birlikte, çocuğun diğer ögelerle olan etkileĢimi de akran iliĢkilerini
etkilemektedir. Akranlar da çocukların doğrudan etkileĢim halinde bulunduğu
mikrositemde yer alarak çocuğu doğrudan etkilemektedir (Gülay, 2010).

2.3.11. James Youniss: Piaget‟in kuramının sosyal boyutunu ele almıĢtır.
sullivan ve Piaget gibi akran iliĢkisinin yapısındaki özel bir durumu vurgulamıĢtır:
akranlar arasındaki konum ve güç eĢitliği. Üç kuramcı tarafından da akranlar
arasındaki eĢitliğin, anne-baba-çocuk iliĢkisinde yer almayan bir unsur olduğu ve
yakın demokratik iliĢkilerin temeli olduğu belirtilmiĢtir (Gülay, 2010).

2.3.12. Yorumsal

Kuram:

(William

Carsaro):

Yorumsal

toplumsallaĢma kuramdaki temel ögedir. Üç tip iĢbirlikçi etkileĢim ile gerçekleĢir.
-

Çocuk yetiĢkin dünyasıyla iĢbirliği içindedir. Bu dünyadan bilgi edinir.,
yetiĢkin rehberliğinden yararlanır.
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-

Çocuk akran kültürü ile iĢbirliği içindedir. Bu kültürün hem sahibi hem de
parçasıdır.

-

Çocuk yetiĢkin kültürü ile iĢbirliği içindedir. YetiĢkin kültürünü etkileĢim
esnasında yeniden yorumlar ve özümser (Gülay, 2010).

2.3.13. Zihin Kuramı: Zihin kuramı inanç, niyet, istek, bilgi gibi zihinsel
durumları kendisiyle ve baĢkalarıyla ilintilendirme ve baĢkalarının farklı inanç, istek
ve

niyetlere

sahip

olabileceğini

anlama

becerisidir.

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Zihin_kuram%C4%B1)
3-4 yaĢına gelen bebeğin artık, kendisiyle zihinsel durumu (niyet, inanç, istek
ve bilgileri) ile ötekilerin zihinsel durumunu ayırt edebilmesi, yâni 1. sıra zihin
kuram› becerilerini geliĢtirebilmesi beklenir. Bu konuda yapılmıĢ çalıĢmalarda 1. sıra
yanlıĢ inanç için kullanılan altın standart bir test, Sally ve Anne testidir. Bu testte,
kiĢiye aĢağıdaki hikâye okunur veya bu hikâyenin oynandığı bir video filmi
gösterilir: “Sally ve Anne mutfakta oturup sohbet ediyorlar. Sally masanın üzerindeki
kurabiyeleri yiyor. Sally kalkıyor ve odadan çıkıyor. Anne kurabiye kutusunu alıyor
ve dolaba koyuyor. Sally geri mutfağa dönüyor”. Bu noktada kiĢiye “Sally'nin
kurabiyeleri nerede arayacağı” sorulur. 1. sıra zihin kuramı becerisi geliĢmiĢ olan bir
kiĢi, kendi bilgisiyle baĢkasının (yâni Sally'nin) zihinsel durumu arasındaki farkı
anlayabileceği için “masanın üzerinde” cevabını verecektir. 3 yaĢından küçük
çocukların, yâni henüz 1. sıra zihin kuramı geliĢmemiĢ kiĢilerin cevabı ise “dolapta”
olacaktır. 2. sıra zihin kuramı becerileri ise 6-7 yaĢından itibaren geliĢmeye baĢlar.
Bu becerilerin temelinde baĢkalarının zihinsel temsilleri hakkında fikir yürütebilme
yetisi vardır. 2. sıra yanlıĢ inancı ölçmek için, yukarıdaki hikâyeye bazı eklemeler
yapıp yeni bir soru sorulabilir: “Sally ve Anne mutfakta oturup sohbet ediyorlar.
Sally masanın üzerindeki kurabiyeleri yiyor. Sally kalkıyor ve odadan çıkıyor. Anne
kurabiye kutusunu alıyor ve dolaba koyuyor. Sally mutfak kapısının anahtar
deliğinden olanları gözlüyor ve Annenin kurabiyelerin yerini değiĢtirdiğini görüyor.
Anne yerine oturuyor. Sally geri mutfağa dönüyor”. 2. sıra zihin kuramı becerisini
ölçmek için kiĢiye Ģu soru sorulur: “Anne, Sally'nin kurabiyeleri nerede arayacağını
düĢünmektedir?” Burada değerlendirilmek istenen beceri kiĢinin, diğer bir kiĢinin
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(yanıtı da olsa) zihinsel temsilini algılama yetisidir. Bu soruya 6-7 yaĢından büyük
çocukların verdiği yanıt “masanın üzerinde” olacaktır. Annenin zihinsel temsilini
kendininkinden ve Sally'ninkinden ayırt edemeyen bir kiĢi ise “dolapta” cevabını
verecektir (Sayın ve Candansayar,2008).
DüĢünce yapısındaki bu anlayıĢ, diğer kiĢilerin niyetlerini fark etme becerisi
sosyal yeterlikle iliĢkilidir. Yani karĢısındaki insanı anlama kabiliyeti toplumda
kabul edilme sebebidir.
Akranların davranıĢlarına ve duygularına karĢı ilgili olan, nedenlerini
anlayabilen çocukların daha çok sevildiği ve kabul edildiği bilinmektedir. Akranların
zihinsel durumlarını anlamayan ve bu nedenle akranları tarafından reddedilen
çocuklar, ileriki yıllarda bu becerileri öğrenme ya da geliĢtirme fırsatlarını da
kaybedeceklerdir. Bu doğrultuda engelli çocukların bu becerilerden yoksun oldukları
ve sosyal iliĢkilerinde önemli sorunlar yaĢadıkları bilinmektedir ( Gülay, 2010).

2.3.14. Sosyal Bilgi Süreci Modeli: Bu modelde sosyal davranıĢ, sosyal
problem çözme stratejileri temelinde açıklanır. Bu stratejiler birbirini takip eden bir
dizi adımı içeren bir döngüden oluĢmaktadır. Bu adımlar;
1) Sosyal ipuçlarının kodlanması,
2) Sosyal ipuçlarının yorumlanması (nedensel ve niyetsel yüklemeler),
3) Amacın belirlenmesi,
4) Olası tepkilerin belirlenmesi,
5) Bir tepkinin seçilmesi ve
6) DavranıĢın sergilenmesidir (Akgün ve Araz,2010).
Saldırgan çocuklar ise hafızalarındaki problemler ya da seçici olma, dikkat
etmedeki yetersizlikler nedeniyle sosyal mesajları yanlıĢ, eksik anlayabilmektedirler
(Gülay,2008). Sosyal açıdan yetersiz çocuklar uygun olmayan davranıĢlar
sergilerken, sosyal açıdan yeterli çocuklar ise durumu doğru anlayarak uygun
davranıĢ sergileyeceklerdir.

2.3.15. Çocuk Ve Çevre Yordayıcı Modeller: çocuk ve çevre
modelinde çocuk ve çocuğun sosyal-iliĢkisel çevresi doğrudan ve dolaylı olarak
uyumunu etkilemektedir. Bu çevre içerisinde anne-baba-çocuk iliĢkisi çocuk ve
çocuğun akran iliĢkileri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere sahiptir (Gülay, 2010).
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Ladd (2006), Çocuk –Çevre Yordayıcı Modeli temel alarak, iki model oluĢturmuĢtur:
1. Bozukluk Temelli Model: Bu model, saldırgan ve çekingen davranıĢların
ve ortaya çıkardıkları bozukluklara ve bu durumun akran ortamındaki etkisine
odaklanmıĢtır. Örnek olarak, dıĢa yönelik problemler (duygusal- davranıĢsal kontrol
yetersizliği gibi) sonucunda saldırgan davranıĢlar içinde bulunan çocuk akran
problemleri ile karĢılaĢabilir. Benzer olarak, çekingen çocuğun sergileyeceği içe
yönelik problemler de akranlar tarafından sevilmemeye, reddedilemeye neden
olabilir
2. Yer DeğiĢtirme Modeli: Ladd (2006), bu modelde risk faktörleri ile
uyumsuzluğun zaman içinde yer değiĢtirebildiğini ifade etmektedir. Risk faktörü
olan saldırganlık ve saldırganlığın sonucunda oluĢan akranlar tarafından reddedilme
zamanla ileriki yıllardaki saldırganlığın temel sebebi haline gelmektedir. Akranlar
tarafından reddedilmeyi beraberinde getirir. Modele göre erken okul yıllarında
akranlar tarafından reddedilme ve davranıĢ problemleri yasayan çocuk için,
ilköğretim ve sonraki yıllardaki bu uyumsuz davranıĢlar bu kez saldırganlığın ve
reddedilmenin nedenleri olabilmektedir. Çekingen davranıĢ için de erken okul
yıllarında içe yönelik davranıĢ sorunları, akranlar tarafından reddedilmenin
belirleyicisi iken ilköğretim döneminde sonucudur (Ladd, 2006; Aktaran :
Gülay,2008).

2.4. AKRAN İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ
Son yıllarda kadınların iĢ yaĢamına daha aktif katılması, ebeveynlerin eğitim
düzeyinin yükselmesi ve okulöncesi eğitime daha fazla önem verilmeye baĢlanması
ile çocuklar daha önce evde aileleriyle geçirdikleri zamanı okulöncesi eğitim
kurumlarında eğitim alarak geçirmeye baĢlamıĢtır. Bunun sonucunda da akranlarıyla
daha fazla etkileĢim içine girmiĢler ve daha fazla sosyalleĢmiĢlerdir. Okulöncesi
dönemin çocuğun hayatındaki önemi düĢünülecek olursa bu yaĢlarda kurmuĢ olacağı
sağlıklı sosyal iliĢkiler ileriki yaĢamını da olumlu etkileyecektir. Ancak bu dönemde
herhangi bir olumsuz akran iliĢkisi yaĢaması uzun yıllar iz bırakacaktır ve
gelecekteki sosyal iliĢkilerinde de etkileri sürecektir.
Akran iliĢkilerinin önemini farklı geliĢimsel açılardan inceleyecek olursak;
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BiliĢsel açıdan: okulöncesi dönemde zihninin geliĢmesi harekette bulunmasına
bağlı olduğundan harekete ve çeĢitli oyunlara karĢı büyük ihtiyaç duyar. Sosyal çevre
içinde keĢifler yapar. Sosyal çevre ile sürekli temasta bulunmak suretiyle devamlı
olarak zihnini zenginleĢtirir.
Duygusal açıdan: akranlar birbirlerine duygusal açıdan gerektiği durumlarda
destek olurlar. Akranlar tarafından sağlanan destek, çocukların stresli durumlarla bas
etmesini,

zorbalıktan,

Ģiddete

maruz

kalmadan

korunmasını,

akademik

performanslarının artmasını sağlar (Doll, Murphy ve Song, 2003; Aktaran:
Gülay,2008).
Psikolojik

açıdan:

akranlarla

iliĢkiler

kiĢinin

yalnızlık

duygusundan

uzaklaĢmasını sağlayacaktır. Bu da depresyon vb. psikolojik sorunlardan
uzaklaĢtıracaktır. Bunun yanı sıra akranlarıyla olumsuz iliĢkiler kuran çocuklarda
yalnızlık, depresyon vb. durumlar artmakta ve daha içe kapanık bireyler haline
gelmektedirler. Ya da akranlarla olumlu iliĢkiler kuramamak bireyi insanlara karĢı
daha olumsuz ya da saldırgan tutum içine sokabilmektedir. Bu da sosyal yaĢamdan
daha da dıĢlanmalarına sebep olur.
Sosyal geliĢim açısından: Çocuklar akran iliĢkileri ile sosyal davranıĢları
öğrenme fırsatı bulurlar. Öz düzenleme becerileri, sosyal kontrolleri, sosyal kurallar
ve değerlerle ilgili farkındalıkları geliĢir. Ayrıca akran iliĢkileri, bireysel isteklerin
sosyal ortamda nasıl ifade edileceği ile ilgili çocuklara deneyim kazandırır (Bradley,
2001; Aktaran: Gülay,2008).
Görüldüğü gibi, akran iliĢkileri özellikle yaĢamın ilk yıllarında çocuğun tüm
geliĢim alanları üzerinde kısa ve uzun süreli etkilere sahiptir. Akran iliĢkileri
günümüzde genellikle okulöncesi eğitim kurumlarında baĢlamakta ve çocukluk
yıllarında bu iliĢkiler karmaĢıklaĢan bir yapıya dönüĢmektedir. Akran iliĢkilerinin
iĢlevleri yaĢa göre değiĢse de kiĢinin yaĢamındaki önemi değiĢmemektedir. ġöyle ki,
akran iliĢkileri her yaĢta bireyin çok yönlü geliĢiminde önemli ve kalıcı etkilere yol
açmaktadır ( Gülay,2010).
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2.5. AKRAN İLİŞKİLERİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GELİŞİMİ
Okulöncesi dönem, çocukların yaĢamında büyük öneme sahiptir. Tüm geliĢim
alanlarında, çocuğu yasam boyunca etkileyebilecek önemli ve kalıcı ilerlemeler bu
dönemde gerçekleĢmektedir (Gülay, 2010).

2.5.1. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SOSYALLEŞME SÜRECİ
Sağlıklı toplum, sağlıklı bireyler yetiĢirse ancak verimli bir Ģekilde oluĢabilir.
Bir bireyin sağlıklı bir geliĢim gösterebilmesi için fizyolojik ihtiyaçlarının
karĢılanmasının yanı sıra sosyal ihtiyaçlarının da karĢılanması gerekmektedir. Bu
yüzden sosyal yönden geliĢimini tamamlamıĢ, kedini gerçekleĢtirebilmiĢ, etrafında
olanların farkına olan ve bunlara uyum gösteren bireylerdir. Bireylerin sosyal
geliĢimleri son yıllarda önemini daha da arttırarak insan geliĢiminin en önemli
araĢtırma konularından biri olmaya devam etmektedir (BüyükıĢık,2009).
Çocuk geliĢiminde en önemli süreçlerden biri sosyalleĢmedir. Yalın bir
anlatımla toplumsallaĢma, bireylerin, özellikle de çocukların belirli bir grubun öteki
üyelerinin değerlerini, davranıĢlarını ve inançlarını kazandıkları süreçtir. (5;sf297)
Sürecin gerçekte doğumdan hemen sonra baĢlayıp bir insanın yaĢamı boyunca
sürmesine karĢın, etkilediği davranıĢların çoğu ilk çocukluk döneminde özellikle
belirgin hale gelir. Bunlar arasında; anne-baba-çocuk, çocuk-kardeĢler, çocukakranlar arası etkileĢimler vardır. Çocukların bağımlı davranıĢ gösterme derecesi,
disipline gereksinim duyma derecesi, disiplinin türü ve çocukların buna tepkisi, hepsi
toplumsallaĢma süreciyle yakından iliĢkilidir (Gander ve Gardiner,2001; 297).
SosyalleĢme açısından bakıldığında çocuk kendisini saran dünyayı kavrama
yetisine sahip biri olarak değerlendirilmelidir. Çocuklar toplumdaki kuralları öteki
bireylerin bilinçli ya da bilinçsiz rehberliği sayesinde öğrenir. Toplumdaki öteki
bireyler çocuğa, sorumluluklarını duygusal etkinliklerini, toplumun geleneklerini,
göreneklerini, normlarını farkında olarak ya da olmayarak sergiledikleri örnek
davranıĢlarla çocuğa öğretir (Tel, 2009).
SosyalleĢme sürecinde rol oynayan kritik psikolojik nüvelerin özdeĢleĢme ve
taklit olduğu kabul edilir. ÖzdeĢleĢme kavramını ilk ortaya atan Freud‟a göre
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özdeĢleĢme iki Ģekilde görülebilir; ilki analitik özdeĢleĢme olarak nitelendirilmiĢtir.
Bu kavram libidonun bir sevgi objesine karĢı yönelmesi olarak kullanılmaktadır.
Analitik özdeĢleĢmenin temelinde ebeveyn sevgisini yitirmenin korkusu vardır.
Ġkinci tür özdeĢleĢme ise savunucu özdeĢleĢmedir. Bunun temelinde ise güçlü
ebeveynden korkma ve cezadan kaçınma söz konusudur. Bandura‟nın görüĢüne göre
çocuklar kazandıkları muhtelif davranıĢları gözlem yaparak öğrenirler. Çocuk
dikkate değer bulduğu kiĢileri gözlemleyerek ve taklit ederek kendi düĢüncelerini,
duygularını ve davranıĢ biçimlerini kazanır. Böylece gözlem, taklit ve özdeĢleĢme
çocuğun sosyal davranıĢları kazanmasında sorumlu tutulmaktadır (Orçan, 2004).
0-3 YaĢ arası akran iliĢkilerinin geliĢimi: Doğumdan hemen sonra gözleri iyi
seçemeyen, kulağı yalnızca gürültüleri algılayan bebek, kendi bedeninden gelen
uyaranlara karĢı çok duyarlıdır. Bir baĢka ifade ile bebeğin antenleri çevreye değil,
kendisine dönüktür. Bu nedenle bebeğin ilk aylardaki yaĢamı dıĢa değil içe dönüktür
(Arı,2005; 38).
Bebeğin ilk sosyal davranıĢı 3. ayda gerçekleĢen gülümseme reaksiyonudur. 02 yaĢ döneminde daha çok aile içindeki bireylerle iliĢki halindedir. Ancak kendi
yaĢıtlarını 6 aylıkken fark etmeye baĢlar ve bu çağdan sonra, diğer çocuklarla
ilgilenmesi gittikçe daha canlı bir hal alır. Bebeklik döneminde, yaklaĢık 3 aylık iken
iki bebek karĢılaĢtıklarında birbirlerine herhangi bir yetiĢkine olduğundan daha uzun
süre baktıkları ve daha fazla heyecanlandıkları bulunmuĢtur. 6-12 aylarda ise
birbirlerine karĢılıklı olarak daha fazla dokundukları ve gülümsedikleri gözlenmiĢtir.
Bir yaĢına basmadan önce çocukların pek çoğu baĢka çocukların ağlamasına aldırıĢ
etmez. Bazıları da, yanlarında baĢka bir çocuk ağladığında, homurdanarak ya da
ağlayan çocuğu çevresinden uzaklaĢtırarak dikkati kendi üstünde toplamaya
çalıĢmaktadır (Bayhan ve Artan,2007; 247, Jersild,1979; 273).
2 yaĢ döneminde akranlarıyla daha çok ilgilenmeye baĢlar. Ancak iliĢkileri
daha çok alma eğilimlidir ve oyunları paralel oyun Ģeklindedir. 2,5 yaĢ civarında
baĢkaldırma ve isyan dönemini atlattıktan sonra çocuğun sosyal iliĢkileri 3 yaĢta
daha olumlu ve dengeli bir döneme girer.
Yasamın ilk iki yılında, çocukların bir araya geldiklerinde daha çok ikili
gruplar oluĢturdukları gözlemlenmiĢtir. Üç yastan itibaren de hem akran
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gruplarındaki çocuk sayısında hem de bu grupların oluĢmasında farklılıklar
görülebilmektedir. ikili gruplar halinde oymayı tercih etseler de, daha kalabalık
gruplarla da ilgilenmeye baĢlarlar. Kendi cinsiyetlerinden olan akranlarıyla iliĢki
kurma eğilimleri de giderek artmaktadır (Önder, 2005; Aktaran: Gülay,2008).
3-4 yaĢlarında grup halinde oynamaya, oynarken birbirleriyle konuĢmaya ve
grup içinde oynamak istediklerini seçmeye baĢlarlar. En çok rastlanan ortak
davranıĢlar birbirini seyretme ve konuĢmadır (Yavuzer, 2010; 107). Üç yaĢ ile
birlikte aynı cinsiyetten akran grupları tercih edilmeye baĢlar.
- 4-6 yaĢ arası akran iliĢkilerinin geliĢimi: 4 yaĢ çocuğu 3 yaĢ çocuğuna
oranla daha uyumlu davranıĢlar sergiler ve akranlarıyla daha uzun süreli iletiĢim
kurar. Sosyal çevre ile sürekli temasta bulunmak suretiyle devamlı olarak zihnini
zenginleĢtirir. (Çakmaklı,1996; 149) Bu yaĢta zihninin geliĢmesi harekette
bulunmasına bağlı olduğundan harekete ve çeĢitli oyunlara karĢı büyük ihtiyaç duyar.
Sosyal çevre içinde keĢifler yapar (Çakmaklı,1991; 109).
Akran tercihlerinin ve popülerliğin temel karakteristiği 4-5 yastan itibaren
Ģekillenmeye baĢlamaktadır. Olumlu davranıĢlar, popülerlikle, olumsuz davranıĢlar
ise akran reddi ile iliĢkilidir. Popüler çocukların popüler olmayanlara göre daha çok
arkadaĢı vardır. Akranları tarafından reddedilen çocuklar, kendilerini yalnız
hissetmektedirler

ve

akranlarıyla

olumlu

iliĢkiler

geliĢtirme

fırsatlarından

uzaklaĢmaktadırlar (Erwin, 1993; Aktaran: Gülay, 2008) arkadaĢlarını memnun
etmek ister. Kelime dağarcığı arttıkça duygularını daha rahat ifade ettiği için
öfkelerini sözel olarak belirtir ve saldırganlık azalır. Bu yaĢ döneminde arkadaĢlarını
daha çok taklit etme eğilimi gösterir.
5 yaĢ döneminde ise akranlarıyla baĢladığı oyunu bir gün sonra devam
ettirebilir. ArkadaĢlarını kendi seçer. Onların duygularını paylaĢır ve anlar, iĢbirliği
yapar. Grup oyunlarını tercih eder (Cirhinlioğlu,2001; 142). Anne babadan
bağımsızlaĢtığı için akran iliĢkileri daha fazla geliĢme gösterir. Akranlarıyla daha çok
vakit geçirerek paylaĢmayı, sıra beklemeyi, sıra olmayı öğrenir.
6 yaĢ döneminde akran grupları ile kurallı karmaĢık oyunlar oynar. Sözel ifade
becerisi daha da artmıĢtır. Daha çok arkadaĢlarla iliĢki kurar ve aile iliĢkileri zayıflar.
Bireysel oyunun yerini grup oyunları almıĢtır. ArkadaĢlarını dinler ve konu hakkında
görüĢlerini belirtir.
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ArkadaĢlık iliĢkisi

Toplumsal

BiliĢsel özellikler

etkileĢim
0-12 ay

YaĢıtın toplumsal Yeğlenen eĢ

Oyuncaklarla

bir

oynama

eĢ

olarak

tanınması
Tamamlayıcı

13-24 ay

25-36 ay
3-5 yaĢ

ve Kalıcı

Sözcük ve “sanki”

karĢılıklı oyun

arkadaĢlıklar

davranıĢlar dizisi

Anlamın iletiĢimi

Esnek

KonuĢma becerisi,

arkadaĢlıklar

imge kullanımı

YaĢıt

grubuna ArkadaĢ

iliĢkin bilgi

ve Olaylara

arkadaĢ

baĢkasının

olmayanların

açısından

ayrımı

bakabilme

Akranlarla toplumsal yeterlilik: temel aĢamalar ve biliĢsel özellikler (Howes,
1987; Aktaran: Hortasçu, 2003)

2.6. AKRAN İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR
Akran iliĢkilerinin geliĢimini etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Ancak
bunların baĢlıcaları: bireysel farklılıklar ( sosyal çekingenlik, utangaçlık, dil, mizaç
vb), aile, okulöncesi eğitim kurumları ve oyundur.

2.6.1. Bireysel Farklılıklar
2.6.1.1.

Sosyal Çekingenlik: ĠletiĢimde kopukluk yaratan bir

davranıĢ örüntüsü olan çekingenlik, kiĢinin amacına ulaĢmakta ve gereksinimlerini
karĢılamakta güçlük çekmesi, kendi haklarını korumakta yetersiz olması ve hakları
çiğnendiğinde

karĢı

koymaması

olarak

tanımlanır.

Çekingen

olan

kiĢiler

istemedikleri bir davranıĢı sırf baĢkası istiyor diye yapan, istedikleri Ģeyleri iletme
becerileri olmayan, sorunlardan kaçan, söyleyeceklerini açıkça ifade edemeyen,
baĢkalarını incitmekten kaçınan kiĢilerdir (Altınmakas,2010).
Sosyal

açıdan

çekingenlik,

görülmektedir (Asendorpf, 1991):

genellikle

üç

durumun

sonucu

olarak
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1. Bazı çocuklar, utangaç oluĢlarından dolayı, diğer çocuklarla etkileĢim
halinde bulunmaktan korkarlar ya da etkileĢimden kaygılanırlar. Bu
nedenle de yalnız oynarlar.
2. Bazı çocukların yalnız oynamasının sebebi de diğer çocuklara ve onlarla
oyun oynamaya ilgi duymamalarıdır.
3. Bazıları da akranları tarafından reddedildikleri için yalnız oynarlar
(Gülay,2010).
Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan çekingenliğin ilköğretim ve ergenlik
döneminde devam edebildiği belirlenmiĢtir. Okulöncesi dönem boyunca, sosyal
açıdan çekingen çocuklar akran Ģiddetine maruz kalmazken, sonraki yıllarda maruz
kalma olasılıklarının arttığı saptanmıĢtır. Sosyal açıdan çekingenliğin çocuk üzerinde
uzun süreli etkilerine bakıldığında; yalnızlık, olumsuz sosyal yeterlik algısı, düĢük
özgüven, kaygı, okulu bırakma, akademik baĢarısızlık, içe yönelik davranıĢ
problemleri görülebilmektedir (Christensen ve digerleri, 2007; Rubin ve digerleri,
2004; Ladd, 2006: Aktaran: Gülay,2010).
Çekingenlik konusunda çeĢitli sınıflandırmalar yapılmıĢtır ancak en basit
düzeyde eğilimsel ve konumsal çekingenlik olarak ayrım yapılabilir. Eğilimsel
çekingenlik, bir kiĢilik özelliğidir ve çeĢitli durumlarda görece istikrarlı ve açık
biçimlerde görülebilir. Konumsal çekingenlik ise sosyal durumun geçici sonucudur.
Örneğin; çocukların yabancılara karĢı çekingen davranma ancak evde daha rahat
hareket etmeleri gibi (Erwin,2000; 122).

2.6.1.2.

Utangaçlık: Zimbardo (1977), utangaçlık için tek bir tanımın

yeterli olamayacağını ve farklı insanlar için farklı anlamlara gelebileceğini ileri
sürmektedir. Utangaç olmak, çekingenlik ya da güvensizlik nedeniyle sosyal
ortamlarda bulunmakta güçlük yaĢamak demektir. Ona göre utangaçlık, orta dereceli
bir çekimserlik durumundan sosyal fobi durumuna kadar giden bir değiĢiklik
göstermektedir.
Hillard (2005) utangaçlığın fobi gibi bir duygu olmadığına fakat bir davranıĢ,
kaygıdan kaçınmak için bir giriĢim olduğuna vurgu yapmıĢtır (Mercan,2007).
Zolten ve Long (1997) çocukların utangaç olma nedenlerini su sekilde
sıralamıĢlardır;
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•Çocuklar yeni karĢılaĢtıkları durumlarla yaĢanan deneyimleri az olduğu için bas
etmede zorluk yasarlar ve sosyal ortamdan çekilmeye karar verirler.
•Utangaç bireylerin ailelerinde de utangaçlık görüldüğü düĢünülürse utangaçlığın
nedeni kalıtım da olabilir.
•Çocukların kendilerine olan güvensizlikleri utangaç olmalarına sebep olabilir.
•Bireyin sürekli olarak çevresi tarafından eleĢtirilmesi bireyin sosyal ortamlardan
ve diğer insanlardan kaçmasına sebep olabilir.
•Çocuklar sosyal ortamlara etkili bir Ģekilde nasıl katılacaklarını bilemedikleri
için bu ortamlardan kendilerini çekerler ve utangaç olabilirler.
•DüĢük özsaygıya sahip olan çocuklar baĢkalarının da aynı Ģekilde hissettiklerini
düĢünerek utangaç davranıĢlar sergileyebilirler.
•Utangaç aileler sosyal ortamlardan uzak oldukları için bu ailelerin çocukları da
nasıl

arkadaĢ

edineceklerini

ve

sosyal

ortamlara

nasıl

katılacaklarını

öğrenemezler. Çocuklar ailelerini model aldıkları için utangaç olabilirler
(Yıldırım,2006).
Utangaç çocuklar akran iliĢkilerinde sorun yaĢadıkları gibi diğer sosyal
iliĢkilerde de sorun yaĢarlar. Akranları tarafından reddedilen bireyler haline
gelebilirler.

2.6.1.3.

Sosyal Kaygı: DSM-4 2001 de “Tanımadık insanlarla

karĢılaĢtığı ya da baĢkalarının gözünün üzerinde olabileceği, bir ya da birden fazla
toplumsal ya da bir eylemi gerçekleĢtirdiği durumdan belirgin ve sürekli bir korku
duyma. KiĢi küçük duruma düĢeceği ya da utanç duyacağı bir biçimde
davranacağından korkar. Korkulan toplumsal durumla karĢılaĢma hemen her zaman
anksiyete doğurur, bu da duruma bağlı ya da durumsal olarak yatkınlık gösterilen bir
panik atağı biçimini alabilir. KiĢi, korkusunun aĢırı ya da anlamsız olduğunu bilir.
Korkulan toplumsal ya da bir eylemin gerçekleĢtirildiği durumlardan kaçınılır ya da
yoğun anksiyete ve sıkıntıyla bunlara katlanılır. Kaçınma, anksiyöz beklenti ya da
korkulan toplumsal ya da bir eylemin gerçekleĢtirildiği durumlarda sıkıntı duyma,
kiĢinin olağan günlük iĢlerini, mesleki (ya da eğitimle ilgili) iĢlevselliğini, toplumsal
etkinliklerini, iliĢkilerini bozar. ” Ģeklinde tanımlanmaktadır.
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AraĢtırmalar, sosyal açıdan kaygılı çocukların, kaygısız çocuklara göre
(akranlar tarafından reddedilme, akran Ģiddetine maruz kalma gibi) olumsuz akran
iliĢkilerini daha sıkça yasadıklarını, kendilerini diğer çocuklara göre daha yalnız
hissettikleri belirtmektedirler (Bierman, 2005; Frazier, 2000; Roth Ledley ve
Heimberg, 2006; Aktaran: Gülay,2008).

2.6.1.4.

Aşırı hareketlilik: sürekli büyük kas etkinlikleri gösterme,

dikkatsizlik, ilgi eksikliği, acelecilik, düzensizlik vb. durumudur. AĢırı hareketlilik
gösteren çocuklar yaĢıtlarıyla ya da çevrelerindeki diğer insanlarla uyum problemleri
gösterebilirler. AĢırı hareketliliğin yanı sıra buna saldırganlık gibi davranıĢ
bozuklukları da eĢlik edebilir. Bu çocuklar sabırsız, dikkatsiz, hareketli ve öfkeli
olabilirler. Bu durum da akranları tarafından reddedilmeyle sonuçlanmaktadır. AĢırı
hareketli çocuklarla akranları arasında sosyal etkileĢimi sağlamak için kaynaĢtırma
çalıĢmaları yapılmalıdır.

2.6.1.5.

Mizaç: Doksat‟a (2008) göre mizaç, duygu, duygudurum ve

dürtünün biyolojik temellerinin sonucu olup duygulara dayalı becerilerin ve
alıĢkanlıkların bütünleĢtirilmesinin altında yatan duyumsama, bağlantı kurma ve
motivasyon süreçlerine karĢılık gelmektedir. Yani, mizaç, duygusal uyarılara
doğuĢtan yapısal olarak belli bir Ģekilde otomatik tepki gösterme eğilimidir
(ġahinoğlu,2010).
YumuĢak mizaca sahip çocuklar akranları tarafından sevilip kabul görürken,
zor mizaca sahip olan çocuklar akranlarıyla iletiĢim sorunları yaĢarlar.

2.6.1.6.

Kendilik kavramı: bireyin kendi diğer kiĢilerden ayıran tüm

özellikleri kendilik olarak nitelendirilmektedir.
Bebeklerin kendilik duygusunu hangi yaĢta edindiği konusunda birçok tartıĢma
yapılmıĢtır. Birçok yazar yeni doğan çocuğun berrak bir kendilik duygusu
edinmesinin birkaç ay sürdüğünü ileri sürmektedir (Erwın, 2000; 43).
Küçük çocuklarla yapılan çalıĢmalarda bir buçuk yaĢ dolaylarında fiziksel
görünüĢlerinde

bir

değiĢiklik

yapılan

çocukların

görünüĢlerine

ĢaĢırdıkları

görülmüĢtür. Yani kendilerine ait bir kendilik algıları vardır. Çocuğun kendi
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görünüĢünün kalıcılığına inancının, nesne kalıcılığı kavramıyla aynı zamanda
geliĢtiği ve aynı aĢamalardan geçtiği görülmüĢtür (Erwin,2000; 183).
Kendilik kavramının kazanılmasında sosyal çevre etkindir. Sağlıklı kendilik
algısı geliĢtiren çocuk akranlarıyla olumlu sosyal iliĢkiler kurarken, olumsuz kendilik
algısına sahip çocuklar ise sosyal açıdan akran iliĢkilerine zarar verirler.

2.6.1.7.

Bilişsel yeterlik: biliĢsel yeterliğe sahip olan çocuklar

genellikle akranları tarafından tercih edilen popüler çocuklardır. Bu çocukların sorun
çözme becerileri yüksek olduğu için sosyal anlamda daha uyumlu ve akranlarıyla
olumlu iliĢkiler içindedirler.
BiliĢsel açıdan yetersiz çocuklar ise akranları tarafından sevilmemekte,
sorunlarını çözememekte, paylaĢmak, sohbet etmek gibi etkinliklerde baĢarısız
olmaktadır. Bu da olumsuz akran iliĢkilerine sebep olmaktadır.

2.6.1.8.

Dil: Dil, iletiĢimin vazgeçilmez unsurudur. Çocuklarda sözcük

dağarcığı geliĢtikçe, kendini ifade etme becerileri atmakta ve bu doğrultuda
çevreleriyle iletiĢimleri artmaktadır. Sözlü iletiĢim kullanmaya baĢladıktan sonra
çocuklarda zarar verme, saldırganlık vb. durumlar azalmaktadır. Bu da akran
iliĢkilerine olumlu katkı sağlamaktadır. Dili iyi kullanan çocuklar düĢüncelerini ve
duygularını daha iyi ifade ettikleri için akranlarıyla ve çevreyle daha iyi iletiĢim
kuracaklardır.
Bunun yanı sıra dil becerileri yetersiz olan çocuklar duygularını iyi ifade
edemedikleri zaman saldırganlık içeren ya da içekapanık davranıĢlar gösterebilirler.
Bu da akran iletiĢimini olumsuz yönde etkiler.

2.6.1.9.

Fiziksel görünüş: ĠletiĢimde fiziksel görünüĢ ilk izlenimi

yaratmaktadır ve bu açıdan çok önemlidir. Fiziksel çekiciliğe sahip çocuklar akran
reddine daha az uğramaktadırlar. Bu da daha az saldırgan davranıĢ göstermelerini
sağlamaktadır.
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Ancak bedensel engeli, kilosu ya da diğer fiziksel özellikleri sebebiyle
çekiciliğe sahip olmayan çocuklar daha çok akran reddine uğramakta ve bu da
saldırgan ya da içekapanık davranıĢların artmasına sebep olmaktadır.

2.6.1.10.

Cinsiyet: Cinsiyet tercihlerine bakıldığında, çocuklarda

yasamın ilk iki yılında aynı vakit geçirirken aynı cinsiyet tercihi görülmemektedir.
Üç-dört yas civarında ise aynı cinsiyette oyun arkadaĢlarını tercih etmeye baĢlarlar.
Dört-on iki yas arasında bu tercih daha belirgin hale gelmektedir (Erwin, 1993;
Kostelnik ve digerleri, 2005; Santrock, 2004; Aktaran: Gülay,2008).
Akran iliĢkilerinde erkekler daha saldırgan bir tutum gösterdikleri için kız
çocuklar daha sosyaldir ve akran gruplarınca tercih edilirler. Erkekler daha büyük
oyun gruplarını kızlar da sayıca az olan oyun gruplarını tercih etmektedir.

2.6.2. Aile
Bireylerin içinde büyüdüğü ve geliĢtiği en küçük toplum birimidir. Çocuk,
toplumla kaynaĢmayı, toplum üyesi kimliğini, sağlıklı ruhsal geliĢmesini bu çevrede
kazanır. Çocuğun toplumsal geliĢiminde anne-baba-çocuk iliĢkisi, anne- baba
tutumları temel etkendir (Eryılmaz,2010). Çocuk ilk sosyal davranıĢları aile
bireyleriyle etkileĢim sonucu kazanır (ÇağdaĢ,1997).
Okulöncesi eğitim çağında bulunan çocuklar iyi bir gözlemcidirler. Annebabalarının kendileriyle, birbirleriyle ve baĢkaları ile iliĢkilerini gözlerler. Çocuk,
insan iliĢkilerinde önemli rol oynayan anlaĢma, uzlaĢma ve iĢbirliğine iliĢkin
davranıĢları, anne- babaları ile etkileĢimleri ve gözlemleri sonucunda kazanır.
Çocuklar yetiĢkinlerin davranıĢlarını taklit etmekten hoĢlanırlar ve bunda oldukça
baĢarılıdırlar. Genellikle kendileri için önemli olan kiĢileri taklit ederler ve onunla
özdeĢleĢirler (ÇağdaĢ,1997).
Anne-babaların çocukları ile kurdukları iliĢkinin niteliği çocukların daha
sonraki duygusal yakınlık kurma ve olumlu iliĢkiler geliĢtirme düzeyini etkilemesi
yaĢa bağlı olarak değiĢir (Webb, 1991). Çocuğun sosyal yönden geliĢmesi için anne
babanın iyi bir model olmasının yanı sıra, çocuklarına karĢı yönelttikleri sağlıklı
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tutum ve yaklaĢımlarının da önemli olduğu söylenebilir. Ancak anne babanın
çocuklarına karĢı tutumları her zaman sağlıklı olmayabilir (Koçak,2004).
Anne- baba tutumlarını olumlu ve olumsuz olmak üzere iki baĢlıkta
inceleyebiliriz.
1. Olumsuz Anne Baba Tutumları
Ġtici tutum: anne babanın çocuğu çeĢitli sebeplerden dolayı istememesi ve ona
karĢı düĢmanca duygular beslemesidir. Anne babalarının sevgi, ilgi ve Ģefkatinden
yoksun olan bu çocuklar olumlu bir benlik saygısı ve özgüven geliĢtirmezler. Anne
babası tarafından olumlu davranıĢları görmezden gelinirken, olumsuz davranıĢları
üzerinde durulur. Çocuk da zamanla sevilmediğini düĢünerek olumsuz davranıĢlarını
değiĢtirme çabası göstermez (ÇağdaĢ, 2008; 144,145). Gittikçe saldırgan ve
düĢmanca davranıĢlar göstermeye baĢlar ve bu da ailede olduğu gibi akran grupları
içinde de reddedilen çocuk konumuna gelmesine sebep olur.
AĢırı koruyucu tutum: anne babaların en önemli görevlerinden biri, çocuklarını
dıĢarıdan gelebilecek tehlikelere karĢı korumak ve kontrol etmektir. Ancak koruma,
çocuğun sağlıklı büyüyüp geliĢmesine engel olacak düzeyde olmamalıdır (ÇağdaĢ ve
Seçer, 2007; 127).
Çocuk büyüyünce ne yapacağına dair çocukluk yıllarında bilgi ve beceriler
edinir. AĢırı koruyucu tutumla onlara yaklaĢmak, her zaman hayattan aynı ilgiyi
beklemelerine sebep olur (Çakmaklı,2007; 72). Çocuğun aĢırı korunması sağlıklı
sosyalleĢmesini engeller. Kendisini koruyan anne-babasının olmadığı durumlarda
gruba girmekte zorlanırlar ve kendilerini yalnız hissederler. Özerklik geliĢtiremezler.
Akran iliĢkileri ve diğer sosyal iliĢkilerde yalnız kalırlar.
AĢırı hoĢgörülü, Ģımartıcı tutum: aĢırı koruyucu tutumun aksine burada çocuk
için hiçbir kural ve sınırdan söz edilemez. Her istediği yerine getirilir. Bu da çocukta
paylaĢma, iĢbirliği vb. davranıĢların geliĢimini engeller. Bu tutumla yetiĢtirilmiĢ olan
çocuk baĢkaları tarafından sevilmeyen ve istenmeyen çocuk konumuna gelir.
BaĢkalarının haklarına saygı göstermeyen, iĢbirliği içinde çalıĢamayan, sadece kendi
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çıkarlarını düĢünen bu çocuklar olumlu sosyal iliĢki kuramazlar ve akran grubuna
alınmak istemezler ya da grubun dıĢına itilirler (ÇağdaĢ, 2008; 151).
Tutarsız tutum: toplumda en sık rastlanan ve çocuğa en çok zarar veren
tutumdur. Çocuğun bir davranıĢı hoĢ görülürken aynı davranıĢ baĢka bir zaman
tekrarlandığında hoĢ görülmeyebilir. Çocuk neyin doğru neyin yanlıĢ olduğunu
kestiremez.
Çocuğun sosyalleĢebilmesi için yaĢadığı toplumda kabul edilen ve kabul
edilmeyen davranıĢları öğrenmesi gerekir. Ancak bu tutumda çocuk ne için
cezalandırıldığını ya da ne için ödüllendirildiğini bilemediği için toplumsal
davranıĢları tam olarak kazanamazlar. Bu durum da çocuğun bulunduğu sosyal
çevreye ve akran grubuna uyumunu zorlaĢtırır.
Otoriter tutum: bu tutumu benimseyen anne babalar kendi kurallarına çocuğun
kayıtsız Ģartsız uymasını beklerler. Anne- baba ve çocuk arasında korku hâkimdir.
Otoriter tutumla yetiĢen çocuklar oldukça çekingen ve pasif kiĢiliklere sahiptirler.
DıĢtan denetimli bireylerdir. Bu özellikler de çocuğun akran grubu tarafından
reddedilmesine sebep olur.

Ayrıca ailede korkunun ve otoritenin hâkim olması

sevginin az olduğunu göstermektedir. Eğer anne babada saldırganlık, Ģiddet gibi
davranıĢlar da varsa çocuk ailede öğrendiği bu davranıĢları evde uygulayamadığı için
akran gruplarında uygulamayı tercih edebilir. Bu da akran reddine sebep olmaktadır.
2.

Olumlu Anne- Baba Tutumu

Demokratik tutum: en sağlıklı ve en baĢarılı tutumdur. Çocuğa karĢı hoĢgörü,
güven verici ve destekleyici bir yaklaĢımı gerektirir ( ÇağdaĢ, 2008; 154).
Bu tutumla yetiĢen çocuklar oldukça özgüveni yüksek, içten denetimli,
hoĢgörülü, baĢkalarının haklarına saygı gösteren bireylerdir. Akran iletiĢimi
açısından bu kiĢilik özelliklerine sahip bireyler grupta sevilen ve istenen arkadaĢlar
olmuĢlardır.
Anne babanın tutumlarının yanı sıra anne banın model olması, kiĢilik
özellikleri, disiplin yöntemleri, çocuk yetiĢtirmeyle ilgili algı ve inançları ve çocuğun
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bağlanma biçimi ( gerilimli- kaçınmacı, güvenli, gerilimli karĢı koyucu) çocuğun
akran iliĢkilerini olumlu ya da olumsuz etkiler.
Ailede anne- baba çocuk iliĢkisi olduğu kadar kardeĢlerle iliĢkiler de sosyal
geliĢim açısından etkilidir. Anne babayı model alan çocuk aile içinde eğer kardeĢ
varsa onu da model alacaktır.
KardeĢlerle iliĢkiler belli noktalarda anne-baba-çocuk iliĢkisinden farklıdır.
YaĢam boyu devam eden bu iliĢki türünde, sosyal geliĢim ve akran iliĢkileri
açısından önemli beceriler kazanılırken, kardeĢler arasında rekabet ve çatıĢma da
görülebilir. KardeĢ iliĢkilerinde sorunlar genel olarak anne babanın çocuklara yönelik
tutumlarından kaynaklanmaktadır. Çocukları kıyaslamak, adil davranmamak, olumlu
örnek olmamak gibi davranıĢlarla Ģekillenen tutumlar kardeĢler arasında iliĢkileri
zedeleyecektir (Gülay,2010; 163-164).

2.6.3. Kültür
Kültür genel olarak, bir grup insan tarafından paylaĢılan, ortaya çıkartılan ve
gelecek kuĢaklara aktarılan davranıĢlar, değerler ve kuralların tamamıdır. Bir
toplumun dünyaya bakıĢ açısıdır (Gülay,2010; 164).
Kültürün akran iliĢkileri üzerindeki etkisi, çocuğun sosyalleĢmesindeki aktif
rolüdür. ġöyle ki akran grubundaki beklentiler ve değerler var olan kültürün
değerleriyle Ģekillenebilmektedir. Örnek olarak, akran yapısı için de saldırganlığın
akranlar tarafından reddedilmeyle sonuçlanmadığı, kabul gördüğü bir kültürde, baĢka
kültürde reddedilmeye yol açan saldırgan tavırlar “değerli” olarak kabul
edileceklerdir (Bierman, 2005; Aktaran: Gülay, 2008).
Toplumlar eğitim sistemlerini belirlerken kültürel değerlerini dikkate alırlar.
Çocuklarını kendi kültürel değerlerinin beklentilerine uygun davranıĢlar geliĢtirecek
Ģekilde yetiĢtirirler. Böylece çocukların içinde yaĢadıkları topluma uyum
sağlamasına yardımcı olurlar. Kendi kültürünün dıĢında bir kültürde yaĢamak
zorunda kalan bir çocuğun, sosyal uyumsuzluğunun en önemli nedenlerinden biri
kültürler arası farklılıklardır ( Arı, 2005; 58).
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Kültürler arası farklılıkları anlayabilmek için yapılmıĢ araĢtırmaların
incelenmesi yararlı olabilir: Çinli ve Kanadalı 4 yasındaki 380 çocukla yapılan bir
çalıĢmada, utangaçlıkla akran etkileĢimleri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Sonuçlara
bakıldığında, utangaçlığın Çinli ve Kanadalı çocukların sosyal etkileĢimlerinde farklı
tepkilere yol açtığını göstermektedir. Kanadalı çocuklarda utangaç davranıĢ, akran
reddi ile iliĢkili çıkmıĢtır. Çinli çocuklarda ise Kanadalı çocuklara göre utangaçlık
daha kabul edilebilir bir davranıĢ olduğu belirlenmiĢtir. Sözsüz, pasif baĢlangıç
davranıĢları, Çinli çocukların sosyal iletiĢim kurmalarına yardımcı olabilmekteyken,
Kanadalı çocuklar da ise olumsuz akran tepkilerine yol açmıĢtır (Chen, DeSouza,
Chen ve Wang, 2006, Aktaran: Gülay,2008).
Bir toplumun yaĢam biçimi, o toplumdaki çocuk yetiĢtirme anlayıĢını ve
yöntemlerini belirler. Ekonomik iliĢkiler, gelenek ve görenekler baĢta olmak üzere,
bir ülkenin tarihi, coğrafyası, ulusal kiĢilik yapısını oluĢturur. Ailenin görevi
toplumun kültürünü bir sonraki kuĢağa aktarmaktır (Yörükoğlu, 2010).
Kültür, içerdiği beklentiler, davranıĢ kalıpları, değerler ile anne-baba
davranıĢları baĢta olmak üzere sosyalleĢme sürecine yönelik sağladığı koĢullar, akran
davranıĢları, tepkileri ile akran iliĢkileri üzerinde etkilidir. Kültürel farklılıklar,
herhangi bir kültürün diğerine göre daha yeterli olduğunu ifade etmemektedir.
Belirtildiği üzere, kültür bir bakıĢ açısıdır. Bu bağlamda, kültürlerarası farklılıklar
incelenirken, kültürel yapının, düĢünme, algılama biçiminin ortaya konulması ön
planda tutulmalıdır (Gülay, 2010; 167).

2.6.4. Oyun
Oyun çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, kendi deneyimleriyle
öğrenmesi

yöntemidir. Sonucu düĢünülmeden, eğlenmek amacıyla yapılan

hareketlerdir (Yavuzer, 2010; 176).
Oyun, çocuğu hayata hazırlayan bir faaliyettir. Çocuk oyun sayesinde motor
becerilerini geliĢtirir, kognitif yapısı geliĢir, çocuk fazla enerjisini kullanarak
gerginlikten kurtulur. Bütün bu özelliklerden baĢka oyun çocuğun sosyalleĢmesine
yardımcı olur (Aydın, 2005; 149).
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Bir zamanlar birçoklarınca günah olduğu, kimilerince de zaman kaybı olduğu
düĢünülen çocuk oyunları bugün toplumsal geliĢimin ve kiĢilik geliĢiminin önemli
bir yönü olarak düĢünülmektedir (Gander ve Gardiner, 2001; 315).
Oyun süresince ortaya çıkan duygular, düĢünceler ve akranlardan alınan
geribildirimler, çocukların ben merkezli düĢünce yapılarının ötesine geçerek,
karĢısındakinin bakıĢ açısını fark etmesine yardımcı olmaktadır. Bu beceriler,
çatıĢma

çözme

ve

iĢbirlikçi

öğrenme

becerilerinin

geliĢimine

de

temel

oluĢturmaktadır (Guralnick, 1993; Aktaran: Oruç,2008).
Oyun yaĢlara göre özellikler gösterir. Çocukların oyun faaliyetlerini gruplara
göre inceleyen Parten (1932) çocukların davranıĢlarını:
1. Tek baĢına oyun: çocuğun izlediği ancak diğer çocukların oyuna katılmadığı
2. Paralel oyun: arkadaĢları ile aynı faaliyet içinde olup tek baĢına oynanan oyun
3. Birlikte oynanan oyun: baĢka çocuklarla birlikte oynanan, oyuncakların
paylaĢıldığı oyun
4. ĠĢbirliğine dayalı

oyun:

kurallar

eĢliğinde

oynanan

oyun Ģeklinde

sınıflandırmıĢtır (Aydın, 2005; 149).
Bu alandaki ilk kuramcılar, küçük çocukların akranlarıyla ikiĢki kurma
giriĢimlerinin önemli ölçüde oyuncaklar (nesneler) aracılığıyla gerçekleĢtiğini ileri
sürmüĢlerdir. Yine de küçük bebeklerle yapılan bazı araĢtırmalar bu saptamaya
kuĢku düĢürmüĢtür. Örneğin Vandel ve arkadaĢları (1980) 6-12 aylık bebekler ile
akranları arasındaki oyuncaksız etkileĢimin oyuncaklı iliĢkilere kıyasla daha sık ve
daha uzun sürelerle gerçekleĢtiğini göstermiĢlerdi. Oyuncak olunca çocuklar daha
bağımsız davranmakta ama birbirlerinden de etkilenmektedir. Bağımsız olarak
oynamalarına rağmen zaman zaman birbirlerinin ne yaptığına göz atabilmekte, hatta
bazen diğerlerini izleyip birlikte oynamakta ya da oyuncak değiĢ tokuĢu
yapabilmektedirler. Bu küçük çocuklar açısından çok daha uyumlu ve kolay
yürütülen bir iliĢki biçimidir. Küçük bebekler içinse oyuncaklar akranlarla sosyal
etkileĢim kurmanın yararlı bir uzantısıdır ( Erwın, 2000; 106-107).
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Çocuğun yetiĢkinlerle ilgili olumsuz duygularının çoğu, arkadaĢları ile
oynadıkları oyunlarla çözülebilir. Örneğin, parmak emme, mastürbasyon eğilimleri,
gece korkuları, yemek yeme sorunları, baĢka çocuklar geldiğinde anne babasını
kaybetme korkusu, çaresizlik duyguları büyük ölçüde azalır. Çocuğun bu
problemlerle baĢa çıkması ise onun büyümesine, kendisine güven duymasına ve
geliĢiminde karĢılaĢtığı diğer güçlükleri yenmesine yardım ederek, onun sosyal bir
varlık olarak yaĢama hazırlar ( Oktay, 2000; 131).
ArkadaĢlarıyla oynamak, çocuğa iĢbirliğini ve toplu yaĢam için gerekli
kuralları öğretir. Oyun yoluyla sosyalleĢen “ben” ve “baĢkası” kavramlarının
bilincine varan çocuk, vermeyi ve almayı da oyun aracılığıyla öğrenir. Çocuk, ev ve
okul çevresinde neyin doğru, neyin yanlıĢ kabul edildiğini görür. Ancak bu tür
kurallara uymanın zorunluluğunu oyun ortamında anlayabilir (Yavuzer,2010; 177).
Oyunla akran iliĢkileri karĢılıklı iliĢki içindedirler. Çocuğun bireysel özellikleri
oyun becerilerini ve dolaylı olarak akran iliĢkilerini de etkiler. Akranlar tarafından
sevilme, kabul edilme gibi olumlu yaĢantılar oyunlara katılmayı arttıracaktır. Oyun
ile akran iliĢkileri okulöncesi dönemi Ģekillendiren, paralel geliĢim gösteren ve
birbirini tamamlayan iki temel unsurdur ( Gülay, 2010; 170).

2.6.5. Okulöncesi Eğitim Kurumları
Okulöncesi eğitim kurumlarının en önemli görevlerinden biri de çocuklara
olumlu sosyal iliĢkilerde bulunmayı öğretmektir. Kurum bu görevi bazen evdeki
olumlu öğretileri pekiĢtirerek, bazen evdeki eksiklikleri gidererek, bazen de evdeki
bozuklukları dengeleyerek yapar. Üç yaĢından itibaren gittikçe yaĢıtlarına yönelen
bir sosyalleĢme eğilimi gösteren çocuk için okul yaĢantısı çok olumlu bir olanak
sağlayabilir. Yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki okulöncesi eğitim kurumuna giden
çocuklar daha sosyal, daha bağımsız ve giriĢken, daha güvenli ve çevreyle ilgili
olmaktadır ( Zembat ve Unutkan, 2001; 35).
Aile çevresindeki koĢulları ne denli iyi ve elveriĢli olursa olsun, çocuğu
yaĢıtlarıyla birlikte uygun bir ortamda ve uzman eğitimcilerin gözetiminde temel
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öğrenim olan ilköğretime hazırlamak daha olumlu sonuçlar vermektedir (Yavuzer,
2005; 179).
Okulöncesi eğitim kurumları çocukların oyun ve arkadaĢ ihtiyacını karĢılar. O
zaman kadar ailesiyle olan çocuk akranlarıyla daha fazla vakit geçirme ve etkileĢim
olanağı kazanır ve grup içi etkileĢim fırsatı edinir. Çocuk, grup içinde hem
baĢkalarının haklarına saygı duymayı, hem de kendi haklarını savunmayı öğrenir.
PaylaĢma, yardımlaĢma, liderlik, iĢbirliği vb. davranıĢları kazanmasını sağlar.
Çocuğun tüm geliĢim alanlarındaki potansiyelini en üst düzeye çıkarır.
Okulöncesi eğitim kurumları öğretmen baĢta olmak üzere, diğer personeller,
fiziki koĢullar ve uygulanan programla tüm geliĢim alanlarında olduğu gibi akran
iliĢkileri üzerinde de etkilidir. Okulöncesi eğitimdeki ve eğitimin verildiği
kurumlardaki kalite arttırıldıkça, sosyal açıdan uyumlu, giriĢken, bağımsız ve
çevresine duyarlı çocuklar yetiĢecektir (Gülay, 2010; 172).

2.7. FARKLI AKRAN İLİŞKİ TÜRLERİ
2.7.1. Akranlar tarafından kabul edilme
Akran kabulü; akranlar tarafından sevilmeyi ifade etmektedir. Akranlar
tarafından kabul edilmek çocuklar için oldukça önemli bir durumdur. Akranları
tarafından kabul gören çocukların akademik baĢarısı yüksek, fiziksel çekiciliğe sahip,
iĢbirliğinden hoĢlanan, sosyal becerileri yeterli ve popüler çocuklar oldukları
söylenebilir. Bunun yanı sıra akran kabulü gören çocuklarda bu tür olumlu sosyal
davranıĢlarda artıĢ da gözlenir.
Sosyal etkileĢim ile sosyal statü arasındaki iliĢkiye eğilen araĢtırmaların büyük
kısmında sadece popüler ve popüler olmayan çocukların davranıĢ kalıplarındaki
farklılıklar saptanmaya çalıĢılmakla birlikte, bazı araĢtırmaların da bu davranıĢların
gerçekten popülerliğin nedeni mi yoksa sonucu mu olduğunu belirlemeyi hedef
aldığı söylenebilir. Akranlarına karĢı çok tutarlı biçimde olumlu ve destekleyici
davranıĢlar gösteren çocukların geleceğin sosyal starları ve liderleri olma ihtimali
çok fazladır (Shantz, 1986; Aktaran: Erwin, 2000; 63). Sosyal bakımdan becerikli
baĢka insanlarla birlikte bir grubun parçası olmak, çocukların becerilerini iyice
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keskinleĢtirmelerini sağlayan geri bildirimlere ulaĢma olanağını verecektir (Erwin,
2000; 63).
Hartup (1970), akran kabulü gören çocukların daha sosyal, iĢbirlikçi, arkadaĢ
canlısı, empatik, kaygı düzeyi düĢük, zeki, akademik yönden baĢarılı olduğunu
saptamıĢtır. Akranlarınca kabul görmeyen çocukların ise daha az sosyal olduğu ve
akranlarınca ihmal gördüğü, ihmal edilen çocukların daha fazla ret gördüğü, üzgündepresif çocukların daha fazla ihmal ve ret yaĢadıkları da araĢtırma bulguları
arasında yer almaktadır (Harrist, Zaia, Bates, Dodge ve Petit, 1997).
Akranları tarafından kabul gören çocukların benlik saygısı yükselmekte ve
okul faaliyetlerine daha çok katılım göstermekte iken kabul görmeyenlerde okuldan
uzaklaĢma ve düĢük benlik saygısı oluĢmaktadır.

2.7.2. Akranlar tarafından reddedilme
Akranlar tarafından reddedilme, akranlar tarafından sevilmeme ya da sevilme
düzeyinin az olmasıdır (Farmer, 2000; Aktaran: Gülay, 2008).
Akranlar tarafından kabul edilme ya da reddedilme önemli bir sosyal güç
olarak kabul edilmektedir. Sosyal olarak kabul edilen çocukların özsaygı, kendine
güven ve diğer çocuklarla iĢbirliği yapmaktan hoĢlanma düzeyleri oldukça yüksektir.
Akranları tarafından reddedilen çocuklar ise sevilmezler ve önemsenmezler. Bu
çocuklar akran iliĢkilerinde saldırgan, uygunsuz tepkiler gösteren çocuklar olarak
algılanmaktadırlar (Wheeler, 2004; Aktaran: ġad,2007).
Sosyal beceri çalıĢmalarının temel varsayımı, iliĢki sürdürme ve etkileĢim
sağlama becerilerinin diğer davranıĢsal beceriler gibi öğretilebileceği yönündedir. Bir
çocuğun sosyal çevresi tarafından reddedilmesinin nedenleri arasında çocuğun
karakteristik özellikleri (yaĢı, cinsiyeti, etnik grubu vb.) ve çocuğun içinde
bulunduğu geniĢ sosyal ağın belli baslı özellikleri yer alabilir (Erwin, 2000).
Akranları tarafından reddedilen çocuklar genellikle fiziksel olarak çekici
olmayan, özgüven düzeyi düĢük, sosyal açıdan yetersiz ve saldırgan çocuklardır.
Akran reddine uğrayan çocuklarda olan bu özellikler akran reddi devam ettikçe
artacak ve bir kısır döngü içine girecektir. Yani saldırgan çocuk akran reddine
uğradığı için saldırganlığı daha da artacak; bunun yanı sıra saldırganlığı artan çocuk
akran reddine uğramaya devam edecektir.
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AraĢtırmalar, erken dönemlerde yaĢanan akran reddinin ileriki yaĢlardaki
düĢmanca davranıĢlar için bir risk etmeni olduğuna iĢaret etmektedir. Örneğin,
Dodge, Lansford, Burks, Bates, Pettit, Fontaine ve Price (2003), çocukların okul
yaĢamlarının ilk yıllarında yaĢadıkları akran reddinin daha sonraki saldırgan
davranıĢların artmasında (önceki saldırganlık düzeyleri kontrol edildiğinde bile)
önemli bir rol oynadığını ortaya koymuĢlardır. Miller-Johnson, Coie, MAumaryGremaud, Lochman ve Terry (1999) ise, akran reddinin saldırganlıkla birlikte ergen
suçluluğunun önemli bir yordayıcısı olduğunu belirtmektedirler. Onlara göre,
rahatsız edici ve olumsuz davranıĢların yol açtığı akran reddi, zamanla daha da
artmaktadır. Sonuç olarak, reddedilmiĢ çocuklar kendileri gibi reddedilmiĢ diğer
çocuklarla daha fazla etkileĢim içerisine girmektedirler. Bu toplumsal ağ, erken
gençlik döneminde baĢlayan suçla ilgili etkinlikler için uygun bir ortam
sağlamaktadır ( Ergül,2009).
AraĢtırmacılar, reddedilmiĢ çocukları iki alt gruba ayrılmaktadır. Bunlardan
ilki “saldırgan-reddedilmiĢler”, ikincisi ise “geri çekilen-reddedilmiĢlerdir (Coie ve
Cillessen, 1993; French, 1988; Miller-Johnson, Coie, MAumary-Gremaud, Lochman
ve Terry, 1999; Aktaran: Ergül,2009). Coie ve Cillessen‟ e (1993) göre, saldırganreddedilmiĢ çocuklar, buyurgan, baskın ve kesintiye uğratıcı olmak eğilimindedirler.
Ayrıca, bu çocuklar, diğer çocuklarla sık sık kavga etmekte, sonuç olarak da
akranları onlardan hoĢlanmamakta ve sürekli olarak onlardan kaçınmaya
çalıĢmaktadırlar. Akran reddi yalnızca saldırganlıkla iliĢkili değildir. Toplumsal
olarak geri çekilen çocuklar da, akranları tarafından genellikle reddedilmektedirler.
Geri çekilen-reddedilmiĢ olarak adlandırılan bu çocuklar, utangaçlık, kaygılılık ve
içedönüklük

özellikleri

taĢımaktadırlar.

Geriçekilen-reddedilmiĢ

çocukların

akranlarının olumsuz davranıĢlarına maruz kalma olasılıkları yüksektir. Akranları bu
çocukları, sık sık aĢağılamakta, oyun gruplarından dıĢlamakta ve görmezlikten
gelmektedirler (Ergül, 2009).
Akran kabulü ve reddi akran iliĢkilerinin olumlu ve olumsuz iki yüzünü
göstermektedir. Bu iki yön içerisinde olumlu davranıĢlar akran kabulünü, olumsuz
davranıĢlar ise akran reddini ortaya çıkarır ( Gülay, 2010; 99).
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2.7.3. Akran Şiddeti (Zorbalık)
Ġnsan psikolojisinde evrensel olarak varlığı kabul edilen ve cinsellikle birlikte
en güçlü iki dürtüden biri olan Ģiddet, toplumda pek çok boyutta gözlemlenen bir
olgudur. (Polat, 2001; 12) Ortamda bulunan diğer öğrencilerin korkutucu ve
saldırgan davranıĢları çocuğun okuldan korkmasına sebep olmaktadır (Nar,2005; 19).
Dünya literatüründe zorbalıkla ilgili en kapsamlı araĢtırmaları yapan
Olweus(1995) zorbalığı bir kiĢinin baĢka bir kiĢi ya da grup tarafından sürekli ve
uzun süreli olarak olumsuz hareketlere maruz kalması olarak tanımlamaktadır.
Olumsuz hareket, bir kiĢiye kasıtlı olarak acı çektirmek ya da acı çektirmeye
teĢebbüs etmek olarak nitelendirilebilecek hareketleri kapsar. Bu hareketler; sözle
tehdit etmek, aĢağılamak, isim takmak, dalga geçmek, kiĢiyi gruptan dıĢlamak gibi
hareketlerin yanı sıra, birine vurmak, tekmelemek, çimdiklemek gibi fiziksel temas
gerektiren hareketler de olabilir (Çayırdağ,2006).
Akran zorbalığı;
Bir bireyin ya da grubun bireye yönelik uyguladığı,
Tekrarlayıcı ve sürekliliği olan,
Gücün sistematik olarak kötüye kullanılmasını içeren,
Zarar verici ve incitici saldırgan davranıĢı olarak tanımlanmaktadır.
(Güvenir, 2005; 27)
Akran zorbalığına maruz kalan kiĢiye kurban, akran Ģiddeti uygulayan kiĢiye
ise zorba denilmektedir.
Normal akran çatıĢmasıyla akran zorbalığı arasındaki farklar (Güvenir, 2005;
28)
NORMAL AKRAN ÇATIġMASI

AKRAN ZORBALIĞI

EĢit güçler, arkadaĢlık var

Güçte dengesizlik, arkadaĢlık yok

Arada sırada olur

Tekrarlayıcı olumsuz hareketler var

Ciddi değildir

Ciddidir, fiziksel ve ruhsal zarara yol
açar

Güç ve dikkat arayıĢı yok

Güç ve kontrol arayıĢı vardır

Belli bir kazanç arayıĢı yok

Güç kazanmayı ya da belli bir eĢyayı,
parayı almayı deneme var
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PiĢmanlık ve sorumluluk alma vardır

PiĢmanlık ve sorumluluk alma yok

Problemi çözmek için çaba sarf edilir.

Problemi çözmek için çaba sarf edilmez

EĢit duygusal tepki

Sadece

mağdurda

yoğun

olumsuz

duygusal tepki
Son 30 yıldır birçok araĢtırmacı okul çocukları ve gençlerin yaĢadığı akran
istismarı konusunda araĢtırma ve müdahaleler üzerinde çalıĢmaktadır. Norveç‟te
1982 yılının sonlarına doğru bazı gazetelerde 10-14 yaĢları arasında üç erkek
çocuğunun yaĢıtları tarafından tekrarlayıcı bir Ģekilde akran Ģiddetine uğradığına ve
sonrasında bu çocuk ve ergenlerin ölümle sonuçlanan intihar giriĢimlerine dair bir
haber yayınlanmıĢtır. 1997 yılında Japonya‟da ise 14 yaĢında bir çocuk 11 yaĢında
bir öğrencinin kafasını kesmiĢ ve herkesin görmesi için okulun giriĢine bırakmıĢtır.
2004‟te 12 yaĢındaki öğrenci 11 yaĢındaki sınıf arkadaĢı tarafından kesici aletle
öldürülmüĢtür ( Debarbieux, 2009: 35, Güvenir, 2005; 25). Bunlar akran zorbalığına
dair sadece birkaç örnektir.
Boulton ve Underwood‟un(1992) araĢtırmalarında mağdurlar saldırganlığın
%65 inin erkekler tarafından; %15 inin kızlar tarafından ve %19 unun hem erkek
hem de kızlar tarafından yapıldığını belirtmiĢtir (EkĢi ve Yaman, 2010; 19).
Crick (1995) akran Ģiddetinin muhtemel amaçları arasında ayrımlar yapmıĢtır.
Örneğin, mağduru fiziksel olarak incitmek, mağdurun diğerleriyle olan iliĢkilerini
zedelemektedir. Ġkincisi genellikle iliĢkisel zorbalık olarak adlandırılır.
Akran zorbalığı;
3.

Doğrudan ya da dolaylı

4.

Fiziksel ya da sözel olarak sınıflandırılabilir.
Doğrudan akran istismarında mağdur ile zorba karĢı karĢıyadır. Ancak dolaylı

akran istismarında ise mağdur ve zorba karĢı karĢıya gelmez. Hakkında söylenti
yayma, oyuna almama vs Ģekillerde olur.
Fiziksel akran istismarında mağdura karĢı vurma, tekmeleme vs. fiziksel
tepkiler söz konusudur. Sözel istismarda ise mağduru aĢağılama, laf atma vb.
davranıĢlar vardır.
Akran istismarının sözel, fiziksel, dolaylı ya da doğrudan olması mağdurun
daha az ruhsal problem yaĢayacağı anlamına gelmemektedir.
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Akran zorbalığı cinsiyete göre de farklılıklar göstermektedir. Erkek öğrenciler
daha fazla Ģiddet uygulamakta ya da Ģiddete maruz kalmakta ve daha çok erkek
öğrencileri istismar etmektedirler.
Tüm dünyadaki araĢtırmacılar genel olarak her 7 öğrenciden 1 inin akran
istismarına uğradığını kabul etmektedir (Güvenir, 2005; 33).
Kochenderfer ve Ladd (1996), anaokuluna yeni baĢlayan öğrencilerle yaptıkları
okulun ilk yılını kapsayan boylamsal bir çalıĢmada, zorbalığa maruz kalmanın okula
uyumla ilgili bazı sorunların habercisi olduğunu göstermiĢtir. Anaokuluna yeni
baĢlayan çocukların akranları tarafından zorbalığa maruz kaldıktan sonra daha fazla
yalnızlaĢtığı ve okula gitmek istemedikleri, ayrıca zorbalığa maruz kalma kararlı
(stabile) hale geldikçe uyum sorunlarının arttığı görülmüĢtür (Ergül, 2009).
Zorbalık döngüsü (Olweus, 2003).
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Olweus (2003) zorbalığa karıĢan öğrencilerin profillerini belirttiği zorbalık
döngüsünde aslında zorbalığa dâhil olan bir öğrencinin zorbalığın diğer biçimleriyle
de yakından iliĢkili olduğunu göstermeye çalıĢmaktadır. Zorbalık döngüsünde (Ģekil
2) zorbalığı baĢlatan zorbaların (A) hemen yanında zorbalara destek olan ancak
zorbalığı zorba olarak baĢlatmayan zorbaların yandaĢları (B) bulunmaktadır. Bu iki
grubun hemen yanında bunları destekleyen (örneğin kurban hakkında söylenti
çıkararak zorbanın kurbanına saldırmasını sağlamak gibi) ama etkin olarak zorbalığa
katılmayan öğrenciler (C) yer almaktadır. Zorbalığı seyreden ve bundan zevk alan bir
grup öğrenci ise gelecekte olası zorbalar olarak (D) döngüde yerini almaktadır. Bir
grup öğrenci ise zorbalığı görmesine rağmen tepki vermeden zorbalığın olduğu
yerden uzaklaĢan (E) öğrencilerdir. Zorbalıktan hoĢlanmayan ve onlara destek
verilmesi gerektiğini düĢünmesine karĢın kurbana açık destek vermek için hareket
etmeyenlerin (F) yanı sıra zorbalıktan hoĢlanmayan ve kurbanın zorbalıktan
kurtulması için kurbana destek olan (G) öğrenciler de döngüde bulunmaktadır. Son
olarak her Ģeyin odağında ve zorbanın olumsuz tekrarlayıcı davranıĢlarına maruz
kalan kurban (Y) bulunmaktadır. Bu döngüden anlaĢılacak baĢka bir çıkarım ise
zorbalığa karıĢan farklı gruptaki öğrenciler birbirlerinden çok ayrıymıĢ gibi algılansa
da aslında birbirlerine pamuk ipliğiyle bağlı olduklarıdır. Bunun için bu döngü içine
giren öğrenci her an zorba veya kurban olabilmektedir (Totan, 2008).
Zorbalık davranıĢı gösteren öğrencilerin ortak özellikleri
1.

Genellikle benlik saygısı normal ya da normalin üstündedir.

2.

Saldırganlığın ve çatıĢmanın yoğun olduğu ailelerden gelmektedir.

3.

EriĢkin yaĢlarına gelindiğinde bu çocukların yarısından çoğu suça eğilim
gösterir.

4.

Empati kurma yeteneğinden yoksundur.

5.

Duygusal izolasyonu vardır.

6.

Ailede model olarak görebileceği eriĢkinler arasında Ģiddet yaygındır.

7.

Sosyal becerilerde ve iliĢki kurma biçimlerinde yetersizlik vardır.

8.

Saldırgan ve dürtüsel mizaca sahiptir. Erkeklerde fiziksel üstünlük de eĢlik
eder.
Akran zorbalığına uğrayan öğrencilerin ortak özellikleri

9.

Güvensiz ve kendini koruyamayan pasif ve boyun eğicidir.
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10.

Utangaç ve içine kapanıktır.

11.

Yakın arkadaĢı yoktur.

12.

Genellikle aĢırı koruyucu ailelerin çocuğudur.

13.

Farklı ırk ve etnik grup üyesi olabilir.

14.

Farklı özelliklere sahip olabilir. Kekemelik vb.

15.

Özel öğrenme gereksinimi ya da engeli olabilir

16.

Pahalı eĢyalara sahip olabilir. Son model bir cep telefonu gibi.(Güvenir, 2005;
41,42)

2.7.4. Akran şiddetine maruz kalma
Hawker ve Boulton‟ a (2000) göre akran Ģiddetine maruz kalmanın 5 tipi
bulunmaktadır:
1. Dolaylı akran Ģiddetine maruz kalma: ġiddeti gerçekleĢtiren çocuğun
Ģiddeti çok kalabalık ortamlarda yapması ve saldırganın kolaylıkla tanımlamaz
olusudur.
2. ĠliĢkisel akran Ģiddetine maruz kalma: ArkadaĢlığa ve akran kabulüne
zarar verecek davranıĢlarda bulunmadır (tehdit etme, dıĢlama vb.) dır.
3. Sözel akran Ģiddetine maruz kalma: ġiddeti gerçekleĢtirenin sözel
Ģiddetine maruz kalmadır.
4. Fiziksel Ģiddete maruz kalma: Vurma, itme, tekmeleme, çimdikleme gibi
fiziksel saldırganlığa maruz kalmadır.
5. Çoklu akran Ģiddetine maruz kalma ise belirlenmiĢ akran Ģiddeti tiplerinin
birden fazlasının bir arada bulunmasıdır ( Gülay, 2008).
Akran Ģiddetine maruz kalma sonucu karĢılaĢılan ruhsal sorunlar
1.

Var olan sorunların daha çok artması. Kekemelik gibi.

2.

Gece alt ıslatma

2.

Uyku sorunları

3.

Depresyon

4.

Somatik yakınmalar
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5.

Okul fobisi

6.

Ġntihar düĢünceleri ve giriĢimi
Akran Ģiddetine maruz kalma sonucu karĢılaĢılan akademik sorunlar

1.

Konsantrasyon kaybı

2.

Ders baĢarısında düĢme

3.

Okul reddi

4.

Ders içi uyumsuzluk
Akran Ģiddetine maruz kalma sonucu karĢılaĢılan sosyal sorunlar

1.

DüĢük benlik saygısı

2.

AzalmıĢ kendine güven

3.

Olumsuz kendilik algısı

4.

ArkadaĢları tarafından ihmal edildiği duygusu

5.

Güvensizlik ve içine kapanıklık

6.

Utangaçlık (Güvenir, 2005; 54-55)
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2.8. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Gülay (2008), okulöncesi dönem çocuklarına yönelik akran iliĢkileri
ölçeklerinin (Ladd ve Profilet Çocuk DavranıĢ Ölçeği, Akranlarının ġiddetine Maruz
Kalma Ölçeği ve Resimli Sosyometri Ölçeği) dilsel es değerlik, güvenirlik ve
geçerlik çalıĢmalarını gerçekleĢtirmek ve akran iliĢkilerini, çeĢitli değiĢkenler
(cinsiyet, anne tutumları, anne ve baba eğitim düzeyleri) açısından incelemek
amacıyla bir çalıĢma yapmıĢtır. Ġstanbul ilindeki 5-6 yaĢ grubu öğrenciler
araĢtırmaya katılmıĢtır. Anne tutumlarına bağlı olarak çocukların dıĢlanma düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıĢtır. Otoriter annelerin çocuklarının,
demokratik annelerin çocuklarına göre daha çok dıĢlandıkları belirlenmiĢtir.
Çocukların cinsiyetlerine bağlı olarak aĢırı hareketlilik düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılığa rastlanmıĢtır. Erkek çocuklarının, kız çocuklarına göre daha aĢırı hareketli
oldukları belirlenmiĢtir. Anne eğitim düzeylerine bağlı olarak çocukların sosyal
konumları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıĢtır. Eğitim düzeyi yüksek
annelerin çocuklarının, eğitim düzeyi düĢük annelerin çocuklarına göre akranları
tarafından daha çok tercih edildikleri belirlenmiĢtir. Eğitim düzeyi düĢük annelerin
çocuklarının, eğitim düzeyi yüksek annelerin çocuklarına göre asosyal davranıĢları
daha sık gerçekleĢtirdikleri belirlenmiĢtir. Eğitim düzeyi yüksek babaların
çocuklarının akranları tarafından, eğitim düzeyi düĢük babaların çocuklarına göre
daha çok tercih edildikleri belirlenmiĢtir.
Uz BaĢ ve Siyez (2011) yaptıkları çalıĢmada akranları tarafından kabul gören
ve görmeyen ilköğretim okulu (4.5. sınıf) öğrencilerinin akran iliĢkilerine yönelik
algılarını incelemiĢlerdir. 44 öğrenci ile görüĢülmüĢ, Akranları tarafından kabul
gören öğrencilerin, kabul görmeyen öğrencilere göre arkadaĢ iliĢkilerini baĢlatmak
ve sürdürmek ile çatıĢma çözümü alanında sosyal açıdan daha yeterli yanıtlar
verdikleri görülmüĢtür.
Crick ve Ladd (1993), 3. ve 5. sınıf düzeyinden seçtiği çocukların akran
yaĢantılarını algılayıĢ biçimlerini, yaptıkları yüklemeleri, yalnızlık ve sosyal kaçınma
düzeylerini incelemiĢtir. AraĢtırma sonuçları, çocukların algılarının akran statülerine
bağlı olarak farklılaĢtığını ortaya koymuĢtur. Reddedilen çocukların, diğer
akranlarıyla kıyaslandığında yalnızlık düzeylerinin daha yüksek olduğu, iliĢkileri ile
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ilgili baĢarısızlıkları dıĢsal faktörlere yükleme eğiliminde oldukları bulunmuĢtur. (4370)
Verschueren ve Alfons Marcoen (2002) tarafından ilköğretim 3. ve 4. sınıf
düzeyinde yürütülmüĢ, araĢtırmada saldırgan olan-reddedilen ve saldırgan olmayanreddedilen çocukların kendilerini ve ebeveynleri ile olan iliĢkilerini algılayıĢ
biçimleri

incelenmiĢtir.

Sonuçlar,

saldırgan

olmayan-reddedilen

çocukların

kendilerini tüm benlik kavramı boyutlarında, en düĢük olarak değerlendirdiklerini
ortaya koymuĢtur.
Hopp

(2004),

çocukluk

döneminde

akranları

tarafından

reddedilme

yaĢantılarının yetiĢkinlik dönemindeki etkilerini araĢtırdığı nitel bir çalıĢma
yapmıĢtır. Sonuçlar, akran reddi yaĢantılarının, araĢtırma kapsamına giren tüm
yetiĢkin katılımcılar için acı veren yaĢantılar olarak algılandığını ve bu yaĢantıların
etkilerinin güçlü ve kalıcı olduğunu ortaya koymuĢtur. Ayrıca, tüm katılımcıların,
arkadaĢlık kurmak ve sürdürmekle ilgili güçlükleri olduğu, yetiĢkinlik döneminde
iliĢkilerinde yalnızlık ve dıĢlanma duyguları yaĢadıklarını, akranları, öğretmenleri ve
çevrelerindeki diğer kiĢiler tarafından zorbalığa maruz kaldıkları bulunmuĢtur.
Demir, Baran ve Ulusoy (2005) yaptıkları araĢtırmada Türkiye‟de gençlerin
arkadaĢ-akran grubu ve flörtleriyle yaĢadıkları iliĢkilerin onların depresyon belirtileri
göstermesindeki ve intihar da dahil sapmıĢ davranıĢlar içine girmelerindeki rolünü
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Örneklem grubunu Ankara‟daki lise son sınıf
öğrencileri oluĢturduğu 726 genç ile yapılan survey çalıĢmasının neticesinde, gencin
arkadaĢlarına güvenmesi, sorunlarını ve sırlarını paylaĢması, boĢ zamanlarını birlikte
geçirmesi ile ebeveyni tarafından sevilen bir çocuk olması, ebeveyninin kullandığı
pekiĢtireçler, aile içi Ģiddet, ebeveyninin kendisini anlamadığını düĢünmesi,
depresyon belirtileri göstermesi ve intihar düĢüncesi arasında anlamlı ve güçlü
iliĢkiler bulunmuĢtur. Sonuç olarak sorunlu aile atmosferi yaĢayan gençlerin,
arkadaĢ- akranları ve flörtleriyle de olumsuz etkileĢimleri olduğu ve intihar
düĢüncesi dâhil pek çok sapmıĢ davranıĢ içinde oldukları saptanmıĢtır.
Çakaloz, Akay ve Günay (2007) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
[DEHB]

ve

KarĢıt

Olma

KarĢı

Gelme

Bozukluğu

eĢlik

eden

DEHB

[DEHB+KOKGB] olan çocukların sorunlu davranıĢlarının, akademik baĢarılarının,
akran

iliĢkilerini

karĢılaĢtırarak

incelemiĢlerdir.

ÇalıĢmaya

DEÜTF

çocuk
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psikiyatrisi polikliniğine ilk kez baĢvuran 6–11 yaĢ arasında DEHB tanısı konan 21,
DEHB+KOKGB tanısı konan 26, sağlıklı gönüllülerden oluĢan kontrol grubuna 27
erkek çocuk alınmıĢtır. DEHB ve DEHB+KOKGB grubunda kontrol grubuna oranla
istatistiksel olarak daha fazla akran iliĢkilerinde sorun yaĢama ve daha düĢük
akademik baĢarı saptanmıĢtır.
Kabasakal ve diğerleri (2008) kaynaĢtırma öğrencileri, akran iliĢkileri ve akran
istismarını incelemiĢlerdir. Ġzmir‟de kaynaĢtırma öğrencisi bulunan üç ilköğretim
okulunun 10 sınıfında öğrenim gören 16 özel gereksinimli kaynaĢtırma öğrencisi ve
232 özel gereksinimli olmayan öğrenci olmak üzere toplam 251 öğrenciden
oluĢmaktadır. KaynaĢtırma öğrencilerinin 12 si zihinsel engelli, 4 ü dikkat eksikliği
ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almıĢ çocuklarıdır. Ġki gruptaki öğrencilerde okulda
kendilerini mutlu ve güvende hissetmektedir. Güvenirlik açısından ise iki grup içinde
en güvenilir yerin sınıf olduğu, fakat kaynaĢtırma öğrencilerinin bahçeyi diğer
öğrencilere göre daha tehdit edici algıladıkları görülmüĢtür. bunun nedeni bahçenin
çok kalabalık olması ve daha büyük öğrencilerle paylaĢılıyor olması olabilir. DEHB
tanılı öğrenciler zihinsel yetersiz öğrencilere göre daha yüksek oranlarda uyumsuz
olarak görülmektedir.
ÇalıĢkan ve Çınar (2010)

Akran Desteği: Öğrencilerin Sınıf Ortamı Ve

Uygulama Alanlarında Birbirleriyle YardımlaĢma Durumlarını değerlendirmiĢ,
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu‟nda 2008–2009 öğretim yılında
kayıtlı 378 öğrenci oluĢturdu. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini içeren “Öğrenci Tanıtım Formu” ve 17 maddeden oluĢan
“Akran Desteği Ölçeği” kullanmıĢtır. Akran Desteği Ölçeği puanlarının bölümler
arasında farklı olmadığı, dördüncü sınıf öğrencilerin fiziksel, duygusal ve toplam
yardım puanlarının diğer sınıftakilerden daha yüksek olduğu bulundu. ArkadaĢ grubu
olan öğrencilerin, arkadaĢ grubu olmayan öğrencilere göre yardım puanları daha
yüksek bulunmuĢtur.
PiĢkin (2010) da yaptığı araĢtırmanın temel amacı, Ankara‟da 4, 5, 6, 7, ve 8.
sınıf ilköğretim öğrencileri arasında zorba, kurban ve zorba-kurban öğrenci
oranlarını belirlemektir. AraĢtırmada, farklı tür zorbaca davranıĢların (sözel, fiziksel,
söylenti yayma, dıĢlama ve eĢyalara zarar verme) cinsiyet, eğitim düzeyi ve
sosyoekonomik düzey bakımından farklılaĢıp farklılaĢmadığı da incelenmiĢtir.
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AraĢtırma biri alt SED, biri üst SED ve ikisi orta SED olmak üzere dört ilköğretim
okulunda, toplam 1154 öğrenci üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada, veri
toplamak amacıyla araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen “Akran Zorbalığı Anketi”
kullanılmıĢtır. Bulgular öğrencilerin %35.1‟inin “kurban”, %30.2‟sinin “zorba”,
%6.2‟sinin ise “hem zorba hem de kurban” olduğunu göstermektedir. Bulgular
ayrıca, “zorba” ve “zorba-kurban” grubunda erkeklerin, “kurban” grubunda ise
kızların daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Veriler, üst sosyoekonomik düzey
(SED) okuldaki çocukların, orta ve alt SED okuldaki çocuklara oranla daha fazla
zorbalık yaptıklarını göstermektedir. AraĢtırmada ayrıca, en yaygın zorbalık türünün
sözel zorbalık olduğu, bunu fiziksel zorbalığın izlediği görülmektedir.
Ada (2010), yaptığı çalıĢmada ilköğretim 6,7,8. Sınıf öğrencilerinn akran
zorbalıklarının akademik baĢarı, disiplin durumu değiĢkenlerine göre anlamlı
düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını ve yordayıcı değiĢken olarak analize sokulan
yaĢ ve kardeĢ sayısı değiĢkenlerinin akran zorbalığını yordayıp yordamadığının
belirlenmesini amaçlamıĢtır. AraĢtırma, Erzurum ili merkez ve ilçelerinde bulunan
ilköğretim okulları 6,7,8. Sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Zorba ve
kurban belirleme ölçeği çocuk formu kullanılmıĢtır. Öğrencilerin akademik baĢarı
düzeylerine göre, zorbalık yapmada sözel zorbalık ve eĢyaya zarar verme; zorbalığa
uğramada ise sözel zorbalık boyutlarında anlamlı farklılaĢma olduğu görülmüĢtür.
Disiplin durumlarına göre zorbalık yapmanın ceza alanlarda anlamlı düzeyde yüksek
olduğu bulunmuĢtur. Yordayıcı değiĢken olarak analize sokulan yaĢ ve kardeĢ
sayısının birlikte akran zorbalığı yapma puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı
görülmüĢtür.
Sarı ve Kuğuoğlu yaptıkları çalıĢmada üniversite öğrencileri üzerindeki
arkadaĢ baskıları, boyutları ve etkileĢim düzeylerini incelemiĢtir. AraĢtırmanın
çalıĢma grubunu, Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Karadeniz Teknik
Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde, sınıf öğretmenliği ve psikolojik danıĢmanlık
ve rehberlik bölümlerinde halen öğrenim hayatlarına devam etmekte olan 18- 23 yaĢ
arasındaki 450 üniversite öğrencisi oluĢturmaktadır. ÇalıĢma grubunun cinsiyete göre
dağılımı 262‟si kız (%58), 188‟i erkek (%42) biçimindedir. ÇalıĢmada, veri toplama
aracı olarak, araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen ve geçerlik güvenirlik analizleri
yapılan “ArkadaĢ Baskısını Belirleme Ölçeği” kullanılmıĢtır. arkadaĢ baskısı
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kavramına cinsiyet açısından bakıldığında, erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha
çok arkadaĢ baskısına maruz kaldıkları belirlenmiĢtir. Ayrıca yapılan bir baĢka
analizde öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyi arttıkça, arkadaĢ baskısına maruz kalma
düzeylerinin azalmakta olduğu sonucuna varılmıĢtır. anneleri, üniversite/yüksek okul
mezunu olan öğrencilerin, anneleri ilkokul ve lise mezunu olanlara göre daha fazla
arkadaĢ baskısına maruz kaldıkları belirlenmiĢtir. Aynı inceleme babaların eğitim
düzeyi göz önüne alınarak yapıldığında da benzer Ģekilde, babaları okur-yazar
olmayan öğrencilerin, babaları lise ve üniversite mezunu olanlara göre daha fazla
arkadaĢ baskısına maruz kaldıkları sonucuna varılmıĢtır.
Kaner (1998) de akran iliĢkileri ölçeği ve akran sapması ölçeği geliĢtirme
çalıĢması yapmıĢtır. Bu araĢtırmada iki ayrı ölçek geliĢtirilmiĢtir. Veriler 14-18
yaĢlarında 1648 ergenden toplanmıĢtır. Ölçeklerin güvenirlikleri iç tutarlılık ve testtekrar test yöntemiyle incelenmiĢtir. Sonuçlar ölçeklerin psikometrik özelliklerinin
yeterli olduğunu göstermektedir.
Günaydın ve Yöndem (2007) ergenlerin akran bağlılığını bazı değiĢkenler
açısından incelemiĢtir. AraĢtırmanın katılımcıları yas ortalaması 16.5 olan toplam
396 ( 205 kız ve 191erkek) lise öğrencisinden oluĢmaktadır. AraĢtırma verilerinin
toplanmasında Ebeveyn-Akran Bağlılığı Envanteri (EABE) ve Bilgi Formu
kullanılmıĢtır. Bulgulara göre, ele alınan niteliklerden ergenlerde akran bağlılığını en
çok yordayan ebeveyn bağlılığıdır. Ebeveynlerine orta düzeyde bağlanan ergenler
akranlarına daha çok bağlanmaktadır. Yine kızların akranlarına daha fazla
bağlandıkları gözlenmiĢtir. Aynı cinsiyetten arkadaĢ sayısı ve sınıf düzeyi akran
bağlılığını yordayan nitelikler olarak bulunmuĢtur. Ancak kardeĢ sayısı, karsı
cinsiyetten arkadaĢ sayısı gibi değiĢkenlerin akran bağlılığını yordamada etkili
olmadığı belirlenmiĢtir
Ġmrak (2009), öğretmen ve ebeveynlerin, okulöncesi dönemde kaynaĢtırma
eğitimine iliĢkin tutumları incelenmiĢ, kaynaĢtırma eğitimi uygulanan sınıflardaki
akran iliĢkileri gözlenmeye çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma Adana ili merkez ilçelerinde
bulunan 20 ilköğretim okulu ile 14 bağımsız anaokulunda görev yapan toplam 89
okulöncesi öğretmeni, çocuğu anasınıfına devam eden 281 ebeveyn ve kaynaĢtırma
eğitimine devam eden dört sınıfta bulunan 4 özel gereksinimli çocuk ile bu
çocukların sınıflarında yer alan 72 normal geliĢim gösteren çocukla yürütülmüĢtür.
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AraĢtırmada öğretmen ve ebeveynlerin tutumlarını belirlemek üzere „Okulöncesi
Dönemde KaynaĢtırmaya KarĢı Tutum Ölçeği‟ kullanılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda
ebeveynlerin tutumları ile özel gereksinimli çocuk sahibi olma, kaynaĢtırma
eğitimini sakıncalı bulma, aylık gelir, öğrenim durumları ve kaynaĢtırma eğitimine
alınmasını tercih ettikleri özür grupları arasında anlamlı iliĢki bulunmuĢtur.
Öğretmenlerin tutumları ile meslekteki kıdem, kaynaĢtırma konusunda eğitim alma,
sınıfında yardımcı personel bulunma durumları ve kaynaĢtırma tecrübesi ile
aralarında anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. KaynaĢtırma eğitimi uygulanan sınıflarda,
olumlu sosyal iletiĢim davranıĢları olumsuz sosyal iletiĢim davranıĢlarından daha
fazla olduğu ve öğretmen yaklaĢımının akran iliĢkilerinde etkili olduğu görülmüĢtür.
Özaydın, Ġftar ve Kaner (2008) arkadaĢlık iliĢkilerini geliĢtirme programının
özel gereksinimi olan okulöncesi çocuklarının sosyal etkileĢimine etkisini
incelemiĢtir. ArkadaĢlık Becerilerini GeliĢtirme Programı (ABGP)‟nın, özel
gereksinimli akranların sosyal etkileĢim davranıĢlarını artırma üzerindeki etkisini
belirlemek amaçlanmıĢtır. AraĢtırmaya, özel gereksinimli dört çocuk “hedef çocuk”
ve onların sınıflarındaki normal geliĢim gösteren 13 çocuk ise “eğitici akran” olarak
katılmıĢlardır. Eğitici akranların yetiĢtirilme süreci, küçük gruplarda, doğrudan
öğretim yöntemi kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Eğitici akranlar ABGP‟yi, hedef
çocuklar ile akran aracılı uygulama yöntemlerinden akran baĢlatmalı öğretimi
kullanarak uygulamıĢlardır. Eğitici akranların arkadaĢlık becerilerini oldukça yüksek
düzeyde güvenilir olarak uyguladıkları görülmüĢtür. Bu doğrultuda, hedef çocukların
eğitici akranları ile sosyal etkileĢim davranıĢlarında olumlu yönde belirgin artıĢ
görülmüĢtür. Ayrıca hedef çocuklar öğrendikleri sosyal etkileĢim davranıĢlarını
uygulama süreci sona erdikten sonraki 3. ve 4. haftalarda da korumuĢlar ve sınıftaki
diğer iki akrana genelleyebilmiĢlerdir.
Dodge ve meslektaĢları (2003) tarafından sosyal reddedilme ile asosyal
davranıĢ arasındaki iliĢkinin incelendiği 4 çalıĢmadan oluĢan bir araĢtırmada da, ilk
araĢtırmaya, 6-8 yas arası 259 çocuk, 2. araĢtırmaya, 5-8 yas arası 585 çocuk
katılmıĢtır. Üçüncü araĢtırmaya, 1. çalıĢmanın örneklem grubu, 4. çalıĢmaya da 2.
çalıĢmanın örneklem grubu katılmıĢtır. Ġlk çalıĢmada, ilköğretime baĢlayan çocuklar
3 yıl boyunca izlenmiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucunda, ilk yıllardaki sosyal tercihin
çocukların sonraki yıllardaki saldırganlıklarını etkileyebildiğini belirtmektedir.
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Ayrıca erkekler, kızlardan daha saldırgan bulunmuĢlardır. Ġkinci çalıĢmada, 5-8 yas
arası çocuklar 4 yıl boyunca izlenmiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucunda, reddedilen
çocukların ileriki yıllarda saldırgan davranıĢlar sergilemeye eğilimli oldukları ifade
edilmiĢtir. Üçüncü çalıĢmada, ilk çalıĢmada yer alan 259 kiĢi yer almıĢtır. Bu
çalıĢmada akranları tarafından reddedilen bir çocuğun gösterebileceği farklı tepkileri
içeren 12 hikaye (her hikaye 3 dakika sürmektedir) gösterilmiĢ ve sorular
sorulmuĢtur. Çocuklarla yapılan görüĢmeler sonucunda, ilk yıllardaki sosyal
tercihler, 4. ve 5. yılla iliĢkili bulunmuĢtur. Dördüncü çalıĢmada ise ikinci çalıĢmaya
katılan 585 kiĢi yer almıĢtır. Bu çocuklara da akran grubuna giriĢ ile ilgili 12 hikaye
izlettirilmiĢtir. Genel sonuçlara bakıldığında, ilköğretimin ilk yıllarında akranları
tarafından reddedilme, ileriki yıllardaki asosyal davranıĢlarla iliĢkilidir. Ġkincisi,
akranlar tarafından reddedilme her iki cinsiyet için de saldırgan davranıĢları
ortalamanın üzerinde olan çocukları etkilemektedir. Bunlara ek olarak sosyal
reddedilmenin, ileriki yıllarda saldırganlığın belirleyicisi olduğu da ifade edilmiĢtir.
Bu etkinin tepkisel saldırganlıkta daha güçlü olduğu belirlenmiĢtir. Akranlar
tarafından reddedilme, her iki cinsiyet için de bir stres kaynağı olabilmektedir.
Sosyal reddedilme, ileriki yıllardaki uyumu, çocukların sosyal biliĢ süreçlerini
etkileyebilmektedir. Çocuklar reddedildikçe, zamanla akranlarından gelen her
davranıĢın altında bir düĢmanlık, kasıt aramaya baĢlarlar ve bunun sonucu olarak
saldırgan davranıĢ örnekleri gerçekleĢtirirler.( Aktaran: Gülay, 2008)
Akduman (2010) yaptığı çalıĢmada yedi- on dört yaĢ grubundaki çocukların
akran istismarına uğrama durumlarını ve bu problem konusunda çözüm önerilerini
ortaya koymayı amaçlamıĢtır. AraĢtırmaya yüz kırk altı çocuk dahil edilmiĢtir.
AraĢtırmada veri toplamak amacıyla Genel Bilgi Formu ve Akran Zorbalığını
Belirleme Ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda; çocukların yaĢ, cinsiyet,
kardeĢ sayısı ve aile durumlarının akran istismarına ait bazı boyutlardan alınan
puanlarda anlamlı (p<0.01, p<0.05) farklılığa neden olduğu bulunmuĢtur.
Kocayörük ve Sümer (2009) baba katılım eğitiminin aile iĢlevlerine ve
ergenlerin akran iliĢkilerine etkisini incelemiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini, lise 9.
sınıf öğrencilerinin babaları oluĢturmuĢtur. Baba katılım eğitimine 26 baba, gönüllü
olarak katılmıĢtır. Bulgular baba katılım eğitiminin, babaların aile iĢlevlerine yönelik
değerlendirmelerine anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiĢtir. ÇalıĢmaya katılan
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babaların çocukları, “yakın iliĢkiler” ve “duyarlılık” boyutlarında ilerleme
göstermelerine

rağmen

bu

ilerleme

6

ay

sonraki

izleme

ölçümlerinde

korunamamıĢtır. Baba katılım eğitimi alan babaların çocuklarının, Akran iliĢkileri
Ölçeğinin “güven ve özdeĢim” alt boyutunda, babaları eğitim almayan çocuklara
göre ilerleme gösterdiği belirlenmiĢtir.
Çetinkaya ve diğerleri (2009) Sosyoekonomik durumu farklı üç ilköğretim
okulu öğrencilerinde akran zorbalığının depresyon ve benlik saygısı düzeyiyle
iliĢkisini incelemiĢtir. ÇalıĢmaya 5-8. sınıflardaki 563 öğrenciden anketleri tam
olarak yanıtlayan 521 (%92.5) öğrenci alınmıĢtır. Öğrencilerin zorbalığa maruz
kalma oranı %43.0‟tür. Sosyo-ekonomik düzeyi düĢük olan okulda, zorbalığa maruz
kalanlarda depresyon düzeyinin arttığı (p=0.00), benlik saygısı düzeyinin azaldığı
saptanmıĢtır (p=0.00). Öğrencilerin yaĢı, sınıfı, baba mesleği, babanın öğrenim
durumu, kardeĢ sayısı ve sosyoekonomik durumu ile zorbalık düzeyi arasında
anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. (p=0.000).
Sargın ve Çetinkaya (2010) akran baskısını azaltmada grupla psikolojik
danıĢmanın etkililiğini incelemiĢtir. AraĢtırma Konya ili Cihanbeyli ilçesinde bir
lisede öğrenim gören lise birinci sınıfta tamamı erkek, toplam 24 öğrenci üzerinde
yapılmıĢtır. AraĢtırmada Esen (2002) tarafından geliĢtirilen akran baskısı ölçeği
kullanılmıĢtır.

ÇalıĢmada

araĢtırmacılar

tarafından

eklektik

bir

yaklaĢımla

geliĢtirilmiĢ 8 hafta süren 8 oturumla grupla psikolojik danıĢma uygulamaları
gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulama sonucunda geliĢtirilen programın akran baskısının
azaltılmasında etkili olduğu bulunmuĢtur.
Özen (2010), cinsiyet, yaĢ ve içe yönelim türü problem davranıĢ
değiĢkenlerinin, akran zorbalığına maruz kalma boyutlarını yordamaya katkılarının
olup olmadığının belirlenmek için, 6, 8 ve 10. sınıflarında öğrenim gören, 189‟u kız
ve 194‟ü erkek olan 383 öğrenciye „Akran Zorbalığı Kurbanlarını Belirleme Ölçeği‟,
„Çocuklar Ġçin Depresyon Ölçeği‟ ve „Durumluk-Sürekli Kaygı Envanterinin, Sürekli
Kaygı Ölçeği‟ni kullanmıĢtır. Zorbalığına maruz kalma tüm alt boyutlarının, içe
yönelim türü problem davranıĢlarca anlamlı olarak yordandığı; cinsiyet değiĢkeninin
de, “açık saldırı” ve “korkutma/sindirme” alt boyutlarında zorbalığa maruz kalmada
yordayıcı güce sahip olduğu gözlenmiĢtir.
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Gökler (2007)‟de ilköğretim sekizinci sınıf öğrencileri arasında akran
zorbalığının incelenmesi ve zorbalığın empatik eğilim, özsaygı, problem çözme
becerileri, içedönüklük-dıĢadönüklük ve kaygı gibi bazı kiĢilik özellikleri ile
iliĢkisini araĢtırmıĢtır. Ankara‟nın üç merkez ilçesi olan Çankaya, Yenimahalle ve
Keçiören‟den seçilen orta sosyo-ekonomik düzeye mensup beĢ resmi ilköğretim
okuluna devam eden toplam 576 sekizinci sınıf öğrencisi oluĢturmaktadır.
Öğrencilerin %10.10‟unun zorba, %27.30‟unun kurban, %20.90‟ının zorba-kurban
olduğu

belirlenmiĢtir.

Zorbalık

ve

kurbanlık

oranları

cinsiyete

göre

değerlendirildiğinde, hem zorba, hem de zorba-kurban grubunda erkeklerin daha
fazla olduğu saptanmıĢtır. Zorba, kurban, zorba-kurban ve nötr öğrencilerin “toplam
kaygı” puanlarına iliĢkin bulgular, erkek grubunda en yüksek ortalamaya zorbaların
sahip olduğu, bunu zorba-kurbanların, kurbanların ve nötr grupların izlediği
görülmektedir. Kız grubunda da sıralama aynıdır.
Dinçer (2008), alt ve üst sosyo-ekonomik düzeyde lise ikinci sınıfa devam eden
ergenlerin anne baba tutumlarını algılamaları ile arkadaĢlık iliĢkilerini incelemiĢ,
araĢtırma sonucunda alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki ergenler arasında
arkadaĢlık iliĢkileri alt boyutları ile algılanan anne baba tutum puan ortalamaları
açısından anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıĢtır. (p<0.05) Ergenlerin sosyoekonomik düzeyleri arttıkça anne baba tutumlarının demokratik olarak algılanması
ile arkadaĢ iliĢkileri puanları da artmaktadır (p<0.001).
Çayırdağ (2006), ilköğretim 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin okul kültürünü
algılayıĢları ile zorbalık eğilimleri ve zorbalıkla baĢetme düzeyleri arasındaki iliĢkiyi
incelemiĢ, zorbalık eğilimi toplam puanı ile okul kültürünün tüm alt boyutları
arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢ, ayrıca zorbalıkla baĢetme düzeyi ve okul
kültürünün geliĢim ve baĢarı boyutlu algılanması arasında pozitif yönde anlamlı bir
iliĢki ve kurallara bağlılık ile zorbalıkla baĢ etme arasında negatif yönde anlamlı bir
iliĢki saptanmıĢtır. Hem zorbalık eğiliminin hem de zorbalıkla baĢetme düzeylerinin
kız ve erkekler arasında anlamlı derecede farklılaĢtığı görülmüĢtür.
Yöndem (2008) ergenlerde zorbalığı anne baba ve akran iliĢkileri açısından
incelemiĢ, araĢtırma katılımcılarında zorbalık davranıĢları oranları; 67 zorba
(%11,26), 76 kurban (%12,77), 48 zorba/kurban (%8,07) ve 404 zorbalığa
katılmayan (%67,90) olarak belirlenmiĢtir. Zorba oranının erkeklerde ve kızlarda
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benzerlik gösterdiği, kurban oranın kızlarda, zorba/kurban oranının ise erkeklerde
daha fazla olduğu bulunmuĢtur. sınıf düzeyi yükseldikçe zorba olmanın arttığı,
kurban olmanın ise azalma eğiliminde olduğu gözlenmiĢtir.
ġad (2007), akranları tarafından reddedilen ve kabul edilen ilköğretim 2.
kademe öğrencilerinin özsaygı, sosyal beceri, davranıĢ problemler� ve okul
baĢarılarının karĢılaĢtırmıĢtır. AraĢtırmaya akranları tarafından 129 reddedilen, 113
kabul edilen ve 283 ortalama olmak üzere toplam 525 öğrenci katılmıĢtır. Akranları
tarafından reddedilen ve kabul edilen öğrencilerin Özsaygı Ölçeğinin Genel Özsaygı,
Sosyal Özsaygı, Ev-Aile Özsaygısı ve Okul- Akademik Özsaygı alt boyutlarında
kabul edilen öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Aynı zamanda akranları
tarafından reddedilen ve kabul edilen öğrencilerin Sosyal Beceri Ölçeğinin Olumlu
Sosyal Beceriler alt boyutunda kabul edilen öğrenciler lehine, Olumsuz Sosyal
Beceriler alt boyutunda reddedilen öğrenciler aleyhine anlamlı farklılık bulunmuĢtur.
Okul akademik baĢarıları açısından kabul edilen öğrenciler lehine anlamlı farklılık
bulunmuĢtur.
Güleryüz (2009), kaynaĢtırma eğitimine devam eden engelli öğrencilerin
akranları ile iliĢkilerinde karĢılaĢtıkları sorunları araĢtırmıĢtır. Konya ili Sarayönü
ilçesinde 9 resmi ilköğretim okulunda kaynaĢtırma eğitimine devam eden 27
öğrenciyle görüĢülmüĢtür. kaynaĢtırma eğitimine devam eden öğrencilerin akranları
ile bir takım sorunlar yasadığı arkadaĢlık iliĢkisi kurmakta zorlandıkları, kendilerini
tam olarak ifade edemedikleri gözlenmiĢtir.
Oruç (2008) 6 yaĢ çocuklarında sosyal yeterliliğin, akran iliĢkilerinin ve sosyal
bilgi iĢleme sürecini araĢtırmıĢtır. ÇalıĢmaya 6 yaĢ grubunda 62 öğrenci katılmıĢtır.
Akran grubuna giriĢ, provakasyona tepki, baĢarısızlığa tepki, baĢarıya tepki, sosyal
beklentiler, proaktif saldırganlık alt boyutları ile cinsiyet değiĢkeni arasında bir
farklılık bulunmamıĢtır. Öğretmen beklentileri ve reaktif saldırganlık alt boyutları ile
cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Bunun yanı sıra anne eğitim düzeyi
ve cinsiyet değiĢkeni ile sosyal statü arasında bi farklılık bulunamamıĢtır.
Ummanel (2007), okulöncesi çocuklarda akran kabulünü çeĢitli değiĢkenler
açısından incelemiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini ise Kuzey Kıbrıs‟ta üç okulöncesi
eğitim kurumuna devam eden 75‟i kız, 83‟ü erkek olmak üzere toplam 158 çocuk
oluĢturmuĢtur. Bu çocukların yaĢ aralığı 40-72 aydır. AraĢtırma sonucunda
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okulöncesi dönemde görülebilecek duygusal davranıĢsal sorunların ve kiĢisel sosyal
geliĢimin akran kabulünü yordadığı görülmüĢtür.
Yücel (2009), ergenlerin akran iliĢkileri ve yalnızlık düzeylerinde evde internet
kullanımının etkilerini incelemiĢtir. Ankara il Merkezinde bulunan orta sosyoekonomik düzeydeki liselerin ikinci sınıfına devam eden 15-16 yaĢ grubunda olan
ergenler katılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda evlerinde internet olan ve olmayan
ergenler arasında akran iliĢkileri ölçeği alt boyutları ile ergenlerin yalnızlık puan
ortalamaları açısından anlamlı farklılıklar saptanmıĢtır (p<0.05). Ergenlerin evlerinde
internet bağlantısının olması akran iliĢkileri ölçeği puanlarını artırmakta ve yalnızlık
düzeylerini düĢürmektedir (p<0.01).
Vannatta ve diğerleri (2011) yaptıkları çalıĢmada beyin tümörü olan 8-18 yaĢ
arası kronik olmayan 28 hasta çocuk akran iliĢkileri açısından incelenmiĢ, beyin
tümörü tanısı almıĢ çocukların daha az arkadaĢa sahip oldukları ve sosyal açıdan
daha izole oldukları görülmüĢtür. Bu veriler beyin tümörü olan çocukların sosyal
açıdan risk altında olduğunu göstermektedir.
Dekoviç, Vissink, Meijer (2004), ergenlik döneminde aile ve akran iliĢkilerinin
rolünü farklı etnik gruplar açısından incelemiĢtir. 4 etnik gruba mensup 603 ergen
(%68 Hollanda, % 11 Fas, %13 Türk, % 8 Surinam) çalıĢmaya katılmıĢtır. Anti
sosyal davranıĢ, ebeveyn ve akran iliĢkileri etnik gruplar açısından farklılık
göstermektedir.
Crick ve diğerleri(1997)‟ nin yaptığı çalıĢmaya göre saldırganlığın akran
değerlendirmesine dayanan sınıflandırmalar için, erkeklerin %66'sı ve kızların
%87'si; saldırgan olmayan olarak tanımlandı; erkeklerin %11'i ve kızların 7'si; açık
bir Ģekilde saldırgan olarak tanımlandı; erkeklerin %9' u ve kızların %3'ü; iliĢkisel
açıdan saldırgan olarak tanımlandı ve erkeklerin %14'ü ve kızların %3'ü; açık bir
saldırganlıkla beraber iliĢkisel olarak saldırgan olarak tanımlanmıĢtır.
Akranları

tarafından

sevilme,

arkadaĢ

edinme,

arkadaĢlığını

devam

ettirebilmenin erken okul uyumuna etkisinin incelendiği bir araĢtırmaya (Ladd,
1990), 125 anasınıfı öğrencisi katılmıĢtır. Öğrenciler, okul yılının basında, okul
baĢladıktan iki ay sonra ve okul yılının sonunda izlenmiĢlerdir. AraĢtırmanın
sonuçları, akran iliĢkilerinin okulun baslarında ve okul yılı boyunca okula uyumunu
etkileyebildiğini göstermiĢtir. Okulöncesi dönemde akranları tarafından reddedilen
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çocukların ilköğretimin 1. yılında da okula uyumlarının olumsuz etkilendiği
belirlenmiĢtir. Ayrıca arkadaĢ edinmenin okul performansını arttırabildiği, akran
reddinin okul performansını olumsuz etkilediği, okuldan kaçınmaya yönelik
tutumları arttırabildiği belirlenmiĢtir. (Aktaran: Gülay, 2008)
Kochenderfer- Ladd (2004), tarafından yapılan bir araĢtırmaya, anaokulundan
ilköğretim 5. sınıfa kadar 145 (anaokulu, 12, 1. sınıf, 20, 2. sınıf 26, 3. sınıf 28, 4.
sınıf 41, 5. sınıf 18) çocuk katılmıĢtır. AraĢtırmada, çocukların

akran

saldırganlıklarına karsı gösterdikleri duygusal tepkiler incelenmiĢtir. Örneklem
grubunda orta ve düĢük sosyo ekonomik düzeyden gelen 66 kız ve 79 erkek çocuk
bulunmaktadır. AraĢtırmanın sonuçlarına göre, akran Ģiddetine maruz kalan çocuklar,
akran saldırganlığına karĢılık sadece olumsuz duygusal tepkiler vermekle
kalmamakta, aynı zamanda uyumlu ya da uyumsuz bas etme stratejileri de
geliĢtirmektedirler. Örnek olarak, akran saldırganlığı karsısında korkan çocuklar
yardım istemekten ziyade öfke duymayı tercih etmektedirler. Akran saldırganlığına
karsı gösterilen en yaygın duygusal tepkinin de öfke olduğu belirlenmiĢtir.
Cinsiyetler ve yaslar arasında en yaygın duygusal tepki açısından farklılık
bulunmamıĢtır. Yas ilerledikçe, saldırganlığa karsı barıĢçıl çözümler bulma, yardım
isteme gibi çözüm yollarında azalma görüĢmüĢtür. Yasla birlikte öfke ve üzüntünün
yoğunluğunun arttığı belirlenmiĢtir. Kız çocukların erkeklere göre akran Ģiddetinden
duygusal olarak daha çok etkilendikleri de diğer bulgular arasındadır. (Aktaran:
Gülay, 2008)
Hoza ve arkadaĢları (2005), 1026 erkek ve 272 kız ile yaptıkları çalıĢmada
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk sayısı ise 130 erkek 35 kızdı.
Bu çalıĢmada dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda daha fazla
negatif dengesizlik olduğu ve akranları tarafından daha az tercih edildiği
görülmüĢtür.
Margie ve arkadaĢları (2005), azınlık çocuklarının gruplar arası tutumu ile
akran iliĢkilerini incelemek için Afrika kökenli ve Amerikalı 150 çocuk
incelenmiĢtir. Siyah ve beyaz çocuklarda bazı durumlarda ırksal önyargılar ortaya
çıkmıĢtır.
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BÖLÜM 3 YÖNTEM
Bu bölümde araĢtırmanın modeli, evreni örneklemi ve veri toplama araçları ile
toplanan verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel analizler yer
almaktadır.

3.1. ARAŞTIRMA MODELİ
Okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaĢ grubu çocukların akran
iliĢkilerinin farklı değiĢkenler açısından incelenmesine yönelik tarama modelinde bir
çalıĢmadır.
Tarama modeli geçmiĢte ya da halen var olan bir durumu var olduğu biçimi ile
betimlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımıdır. AraĢtırmaya konu olan olay birey ya
da nesne kendi koĢulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalıĢılır (Karasar,
2009,s.77).

3.2. EVREN VE ÖRNEKLEM
AraĢtırmanın evreni araĢtırma sonuçlarının genellemek istediği elemanlar
bütünü olup genel ve çalıĢma evreni olarak iki türlüdür. Genel evren tanımlaması
kolay fakat ulaĢılması güç hatta çoğu zaman olanaksız bir bütündür (Karasar, 2009,
ss.109-110). Bu nedenle araĢtırmada çalıĢma evreni alınmıĢtır.
Bu araĢtırmanın genel evreni Konya ilinde okulöncesi eğitim kurumuna devam
eden 5-6 yaĢ grubu çocuklardan oluĢmaktadır.
Örneklemi ise; oransız küme örnekleme yoluyla seçilen ilköğretim bünyesinde
anasınıfları, devlet anaokulları ve özel anaokullarına devam eden 5-6 yaĢ grubu
çocuklardır.

3.3. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
AraĢtırmada okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaĢ grubu
çocukların akran iliĢkilerini incelemek amacıyla;
1. KiĢisel Bilgi Formu
2. Ladd ve Profilet Çocuk DavranıĢ Ölçeği ( The Child Behavior Scale)
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3. Akranların ġiddetine Maruz Kalma Ölçeği ( Self Reports of Victimization)
Öğretmen Formu

3.3.1. Kişisel Bilgi Formu
AraĢtırma kapsamına alınan çocukların ve ailesinin niteliklerini belirlemek
amacıyla araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen kiĢisel bilgi formu kullanılmıĢtır. KiĢisel
bilgi formunda, çocuğun yaĢı, cinsiyeti, devam ettiği kurum tipi, anne-baba eğitim
düzeyi, kardeĢ sayısı, doğum sırası, annenin mesleği, babanın mesleği, anne babanın
yaĢına iliĢkin bölümlere yer verilmiĢtir.

3.3.2. Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği (The Child Behavior
Scale)
1996‟ da Ladd ve Profilet tarafından öğretmen görüĢleri doğrultusunda
geliĢtirilmiĢtir. 6 alt ölçekten oluĢur. (Ladd ve Profilet, 1996)
1.

Akranlarına karĢı saldırganlık (3,12,17,27,28,30,38. Maddeler)

2.

Akranlarına

karĢı

yardımı

amaçlayan

sosyal

davranıĢ

(19,21,26,31,32,33,35,37,40,43. Maddeler)
3.

Akranlarına karĢı asosyal davranıĢ gösterme (18,23,24,29,39,42,44. Maddeler)

4.

Akranlarına karĢı korkulu-kaygılı davranıĢ gösterme (5,6,7,9,10,11,14,15,16.
Maddeler)

5.

Akranları tarafından dıĢlanma (4,20,22,25,34,36,41. Maddeler)

6.

AĢırı hareketlilik (1,2,8,13. Maddeler)
Gülay (2008), yapmıĢ olduğu geçerlik-güvenirlik çalıĢmasında ölçek için Ģu

sonuçları elde etmiĢtir:
Saldırganlık, baĢkalarına yardımı amaçlayan sosyal davranıĢlar, asosyal
davranıĢlar, korkulu- kaygılı olma, dıĢlanma, aĢırı hareketlilik alt ölçeklerinin tüm
maddeleri hem madde toplamda, hem madde kalanda istatistiksel anlamda ,001
düzeyinde anlamlı bulunmuĢtur. Sonuçlara göre alt ölçeklerin tüm maddelerinin
güvenilir olduğu anlaĢılmıĢ ve ölçekte kalmalarına karar verilmiĢtir.
Ladd ve Profilet Çocuk DavranıĢ Ölçeği dıĢlanma alt ölçeğinin her bir
maddesinin ayıredici gücüne iliĢkin “t” test analizi sonuçlarına göre .001 düzeyinde
anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiĢtir. Bu durum, Ladd ve Profilet Çocuk
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DavranıĢ Ölçeği dıĢlanma alt ölçeğinin ayırdedici güce sahip olduğunu, dolayısıyla
geçerli olduğunu ifade edilmiĢtir.
Ölçekte davranıĢlara iliĢkin “tamamen uygun (2)”, “bazen uygun(1)”, “uygun
değil(0)” seçenekleri yer almaktadır. Her alt ölçek kendi içinde değerlendirilmekte ve
toplam puan alınmamaktadır. Ölçek, çocukları en yakından tanıdığı için okulöncesi
öğretmenleri tarafından doldurulmuĢtur.
Ölçeğin Türkiye‟de geçerlik ve güvenirliği Hülya GÜLAY‟ a ait olup gerekli
izinler alınmıĢtır.

3.3.3. Akranların Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği
2002 de Kochenderfer ve Ladd tarafından geliĢtirilmiĢtir. Geçerlik ve
güvenirliğini Türkiye‟ de Hülya GÜLAY yapmıĢ olup gerekli izinler alınmıĢtır.
Öğretmenler tarafından doldurulmaktadır. Ölçekte davranıĢlara iliĢkin “tamamen
uygun (2)”, “bazen uygun(1)”, “uygun değil(0)” seçenekleri yer almaktadır.
Gülay (2008), yapmıĢ olduğu geçerlik-güvenirlik çalıĢmasında ölçek için Ģu
sonuçları elde etmiĢtir:
Akranların ġiddetine Maruz Kalma Ölçeği‟ nin tüm maddeleri hem madde
toplamda, hem madde kalanda istatistiksel anlamda, 001 düzeyinde anlamlı
bulunmuĢtur. Sonuçlara göre akranların Ģiddetine maruz kalma ölçeğinin tüm
maddelerinin güvenilir olduğu anlaĢılmıĢ ve ölçekte kalmalarına karar verilmiĢtir.
Akranların ġiddetine Maruz Kalma Ölçegi‟nin her bir maddesinin ayıredici
gücüne iliĢkin t test analizi sonuçlarına göre .001 düzeyinde anlamlı bir farklılık
gösterdiği tespit edilmiĢtir. Bu durum, Akranların ġiddetine Maruz Kalma Ölçeği‟nin
ayırdedici güce sahip olduğunu, dolayısıyla geçerli olduğunu ifade etmektedir.

3.4. VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ
3.4.1. Verilerin Toplanması
Ölçekler 2011 yılında okulöncesi öğretmenleri tarafından doldurulmuĢtur.
AraĢtırmaya katılan okulöncesi eğitim kurumları tek tek ziyaret edilerek
öğretmenlere ölçekler için gereken açıklama yapılmıĢtır. Demografik bilgiler ise
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çocukların dosyalarındaki bilgiler esas alınarak yine öğretmenler tarafından
doldurulmuĢtur.

3.4.2. Verilerin Analizi
ÇalıĢmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programı
kullanılmıĢtır. ÇalıĢma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları
(Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıĢtır.
AraĢtırmaya katılan çocukların “Ladd ve Profilet Çocuk DavranıĢ Ölçeği” ve
“Akranların ġiddetine Maruz Kalma Ölçeği” nden aldıkları puanların ; yaĢ, cinsiyet,
okul türü, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, anne yaĢı, baba yaĢı, anne
mesleği, baba mesleği, kardeĢ sayısı ve doğum sırasına göre farklılık gösterip
göstermedikleri incelenmiĢtir. YaĢ, cinsiyet, okul türü, anne mesleği, kardeĢ sayısının
akran iliĢkileri üzerine etkisini görmek amacıyla t Testi yapılmıĢtır. Anne baba
eğitim durumu, anne baba yaĢı, baba mesleği, doğum sırası değiĢkenlerinde de F tek
yönlü varyans analizi yapılmıĢ. Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak
amacıyla da Tukey Testi yapılmıĢtır.
Ayrıca araĢtırmada, grupların aritmetik ortalamaları ve standart sapmalarını
hesaplamak

amacıyla

betimsel

istatistik

kullanılmıĢtır.

AraĢtırmada,

puan

ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı 0.05 manidarlık düzeyinde test edilmiĢtir.

BÖLÜM 4 BULGULAR
4.1. Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin
Bulgular
Tablo 1. Örneklem Grubunun YaĢlarına Göre Dağılımı
Frekans

Yüzde (%)

5 yaĢ

277

38,5

6 yaĢ

443

61,5

Toplam

720

100,0
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Örneklem grubunun yaĢlarına göre dağılımı Tablo 1'de incelenmiĢtir. Buna
göre araĢtırmaya katılan çocukların 277'si (% 38,5) 5 yaĢ, 443'ü (% 61,5) 6 yaĢ
grubundadır.

ġekil 1. Örneklem Grubunun YaĢlarına Göre Dağılımı

Tablo 2. Örneklem Grubunun Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Frekans

Yüzde (%)

Kız

351

48,8

Erkek

369

51,3

Toplam

720

100,0

Örneklem grubunun cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo 2'de incelenmiĢtir. Buna
göre araĢtırmaya katılan çocukların 351'i (% 48,8) kız, 369'u (% 51,3) erkektir.

ġekil 2. Örneklem Grubunun Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
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Tablo 3. Örneklem Grubunun Öğrenim Gördüğü Okul Türüne Göre Dağılımı
Frekans

Yüzde (%)

Özel anaokulu ve anasınıfı

325

45,1

Devlet anaokulu ve anasınıfı

395

54,9

Toplam

720

100,0

Örneklem grubunun öğrenim gördüğü okul türüne göre dağılımı Tablo 3'de
incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılan çocukların 325'i (% 45,1) özel anaokulu
ve anasınıfı, 395'i (% 54,9) devlet anaokulu ve anasınıfında öğrenim görmektedir.
Özel anaokulu ve
anasınıfı
45%

Özel anaokulu ve anasınıfı
Devlet anaokulu ve
anasınıfı

Devlet anaokulu ve
anasınıfı
55%

ġekil 3. Örneklem Grubunun Öğrenim Gördüğü Okul Türüne Göre Dağılımı

Tablo 4. Örneklem Grubunun Anne Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Frekans

Yüzde (%)

Ġlköğretim mezunu

315

43,8

Lise Mezunu

172

23,8

Üniversite Mezunu

233

32,4

Toplam

720

100,0

Örneklem grubunun anne eğitim durumuna göre dağılımı Tablo 4'de
incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılan çocukların 315‟'inin (% 43,8) annesinin
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ilköğretim mezunu, 172'sinin (% 23,8) annesinin lise mezunu, 233'ünün (% 32,4)
annesinin üniversite mezunu olduğu görülmektedir.

ġekil 4. Örneklem Grubunun Anne Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Tablo 5. Örneklem Grubunun Baba Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Frekans

Yüzde (%)

Ġlkokul Mezunu ve altı

192

26,7

Lise Mezunu

220

30,6

Üniversite Mezunu

308

42,8

Toplam

720

100,0

Örneklem grubunun baba eğitim durumuna göre dağılımı Tablo 5'de
incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılan çocukların 192‟sinin (% 26,7) babasının
ilköğretim mezunu, 220‟sinin (% 30,6) babasının lise mezunu, 308‟inin (% 42,8)
babasının üniversite mezunu olduğu görülmektedir.

79

İlköğretim
mezunu
27%
Üniversite
Mezunu
43%

İlköğretim mezunu
Lise Mezunu
30%

Lise Mezunu
Üniversite Mezunu

ġekil 5. Örneklem Grubunun Baba Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Tablo 6. Örneklem Grubunun Annelerinin YaĢ Grubuna Göre Dağılımı
Frekans

Yüzde (%)

20-30 yaĢ

267

37,1

31-40 yaĢ

408

56,7

41 yaĢ ve üstü

45

6,3

Toplam

720

100,0

Tablo 6 incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılan çocukların 267‟sinin (% 37,1)
annesinin 20-30 yaĢ, 408‟inin (% 56,7) annesinin 31-40 yaĢ, 45‟inin (% 6,3)
annesinin 41 ve üstü yaĢ aralığında olduğu görülmektedir.

ġekil 6. Örneklem Grubunun Annelerinin YaĢ Grubuna Göre Dağılımı
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Tablo 7. Örneklem Grubunun Babalarının YaĢlarına Göre Dağılımı
Frekans

Yüzde (%)

20-30 yaĢ

165

22,9

31-40 yaĢ

481

66,8

41 yaĢ ve üstü

74

10,3

Toplam

720

100,0

Örneklem grubunun babalarının yaĢlarına göre dağılımı Tablo 7'de
incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılan çocukların 165'inin (% 22,9) babasının
20-30 yaĢ, 481'inin (% 66,8) babasının 31-40 yaĢ, 74'ünün (% 10,3) babasının 41 ve
üstü yaĢ aralığında olduğu görülmektedir.

ġekil 7. Örneklem Grubunun Babalarının YaĢlarına Göre Dağılımı

Tablo 8. Örneklem Grubunun Anne Mesleklerine Göre Dağılımı
Frekans

Yüzde (%)

ÇalıĢmayan

461

64,0

ÇalıĢan

259

36,0

Toplam

720

100,0
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Tablo 8 incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılan çocukların 461‟inin (%
64,0) annesinin çalıĢmadığı, 259‟ unun (% 36) annesinin çalıĢtığı görülmektedir.

ġekil 8. Örneklem Grubunun Anne Mesleklerine Göre Dağılımı

Tablo 9. Örneklem Grubunun Baba Mesleklerine Göre Dağılımı
Frekans

Yüzde (%)

Memur

258

35,8

ĠĢçi

138

19,2

Serbest Meslek

324

45,0

Toplam

720

100,0

Tablo 8 incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılan çocukların 461‟inin (% 64,0)
annesinin çalıĢmadığı, 259‟ unun (% 36) annesinin çalıĢtığı görülmektedir.
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ġekil 8. Örneklem Grubunun Anne Mesleklerine Göre Dağılımı

Tablo 9'da incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılan çocukların 258‟inin (% 35,8)

babasının memur, 138‟inin (% 19,2) babasının iĢçi, 324‟ünün (% 45,0) babasının
serbest meslek sahibi olduğu görülmektedir.

Memur
36%

Serbest Meslek
45%

Memur
İşçi
İşçi
19%

Serbest Meslek

ġekil 9. Örneklem Grubunun Baba Mesleklerine Göre Dağılımı
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Tablo 10. Örneklem Grubunun KardeĢ Sayısına Göre Dağılımı
Frekans

Yüzde (%)

KardeĢi Yok

169

23,5

KardeĢi var

551

76,5

Toplam

720

100,0

Tablo 8 incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılan çocukların 461‟inin (%

64,0) annesinin çalıĢmadığı, 259‟ unun (% 36) annesinin çalıĢtığı görülmektedir.

ġekil 8. Örneklem Grubunun Anne Mesleklerine Göre Dağılımı

Tablo 9'da incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılan çocukların 258‟inin (% 35,8)

babasının memur, 138‟inin (% 19,2) babasının iĢçi, 324‟ünün (% 45,0) babasının
serbest meslek sahibi olduğu görülmektedir.
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Memur
36%
Serbest Meslek
45%

Memur
İşçi

İşçi
19%

Serbest Meslek

ġekil 9. Örneklem Grubunun Baba Mesleklerine Göre Dağılımı

Tablo 10'da incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılan çocukların 169‟unun

(% 23,5) kardeĢinin olmadığı, 55 „ inin (% 76.5) kardeĢinin olduğu görülmektedir.

Kardeşi Yok
23%

Kardeşi Yok
Kardeşi var
Kardeşi var
77%

ġekil 10. Örneklem Grubunun KardeĢ Sayısına Göre Dağılımı
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Tablo 11. Örneklem Grubunun Doğum Sırasına Göre Dağılımı
Frekans

Yüzde (%)

1. çocuk

346

48,1

2. çocuk

253

35,1

3. çocuk

90

12,5

4. çocuk ve üzeri

31

4,3

Toplam

720

100,0

Örneklem grubunun doğum sırasına göre dağılımı Tablo 11'de incelenmiĢtir.
Buna göre araĢtırmaya katılan çocukların 346'sının (% 48,1) 1. çocuk, 253'ünün (%
35,1) 2. çocuk, 90'ının (% 12,5) 3. çocuk, 31'inin (% 4,3) 4. çocuk ve üzeri doğum
sırasında olduğu görülmektedir.

ġekil 11. Örneklem Grubunun Doğum Sırasına Göre Dağılımı
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4.2. Araştırmaya Katılan Çocukların Akran İlişki Düzeylerinin
Ortalamaları
Tablo 12. AraĢtırmaya Katılan Çocukların Akran ĠliĢki Düzeylerinin
Ortalamaları
N
Akranlarına karĢı saldırganlık

Min.

Max.

Ort.

720 0,000 14,000 2,525

S. s
3,316

Akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal 720 0,000 20,000 13,081 5,360
davranıĢ gösterme
Akranlarına

karĢı

asosyal

davranıĢ 720 0,000 14,000 2,317

2,937

geliĢtirme
Akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma

720 0,000 17,000 3,638

3,514

Akranları tarafından dıĢlanma

720 0,000 14,000 1,832

2,825

AĢırı hareketlilik

720 0,000 8,000

2,315

2,262

Akranların Ģiddetine maruz kalma

698 0,000 8,000

0,764

1,594

Tablo 12‟de görüldüğü üzere, araĢtırmaya katılan çocukların akran iliĢki
düzeylerinin ortalamaları incelendiğinde, akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanlarının ortalamasının en yüksek, akranların Ģiddetine maruz
kalma puanlarının ortalamasının en düĢük olduğu görülmektedir.
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ġekil 12. AraĢtırmaya Katılan Çocukların Akran ĠliĢki Düzeylerinin
Ortalamaları

4.3. Araştırmaya Katılan Çocukların Akran İlişki Düzeylerinin
Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması
Tablo 13. AraĢtırmaya Katılan Çocukların Akran ĠliĢki Düzeylerinin YaĢ
DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması
Grup N
Akranlarına karĢı saldırganlık
Akranlarına

Χ

Ss

T

5 yaĢ

277 2,466

3,110 ,379

6 yaĢ

443 2,562

3,442

karĢı

yardımı 5 yaĢ

277 12,776 5,440 1,205

sosyal

davranıĢ 6 yaĢ

443 13,271 5,307

karĢı

asosyal 5 yaĢ

277 2,513

2,875 1,417

6 yaĢ

443 2,194

2,972

korkulu- 5 yaĢ

277 3,884

3,329 1,493

kaygılı olma

6 yaĢ

443 3,483

3,620

Akranları tarafından dıĢlanma

5 yaĢ

277 1,852

2,766 ,150

6 yaĢ

443 1,819

2,865

5 yaĢ

277 2,444

2,235 1,208

6 yaĢ

443 2,235

2,278

maruz 5 yaĢ

255 0,702

1,405 ,815

6 yaĢ

443 0,799

1,694

amaçlayan

P
0,705

0,228

gösterme
Akranlarına

davranıĢ geliĢtirme
Akranlarına

karĢı

AĢırı hareketlilik
Akranların
kalma

Ģiddetine

0,157

0,136

0,880

0,227

0,416
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AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı saldırganlık puanları
ortalamalarının yaĢ değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (p=0.705>0,05)
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanları ortalamalarının yaĢ değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup
ortalamaları

arasındaki

fark

istatistiksel

açıdan

anlamlı

bulunmamıĢtır.

(p=0.228>0.05)
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme
puanları ortalamalarının yaĢ değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (p=0.157>0.05)
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanları
ortalamalarının yaĢ değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (p=0.136>0.05)
AraĢtırmaya katılan çocukların akranları tarafından dıĢlanma puanları
ortalamalarının yaĢ değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (p=0,880>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların aĢırı hareketlilik puanları ortalamalarının yaĢ
değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
yapılan t testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmamıĢtır (p=0,227>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma puanları
ortalamalarının yaĢ değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
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belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,416>0,05).
Tablo 14. AraĢtırmaya Katılan Çocukların Akran ĠliĢki Düzeylerinin Cinsiyet
DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması
Grup N
Akranlarına karĢı saldırganlık

Kız

Χ

351 1,821

Erkek 369 3,195
Akranlarına
amaçlayan

karĢı
sosyal

yardımı Kız

Ss

T

2,714 5,722

P
,000

3,682

351 13,670 5,337 2,890

,004

davranıĢ Erkek 369 12,520 5,329

gösterme
Akranlarına

karĢı

asosyal Kız

davranıĢ geliĢtirme
Akranlarına

karĢı

351 2,231

Erkek 369 2,398
korkulu- Kız

351 3,575

2,970 ,765
2,906
3,496 ,462

kaygılı olma

Erkek 369 3,696

3,534

Akranları tarafından dıĢlanma

Kız

2,651 2,33

AĢırı hareketlilik

351 1,581

Erkek 369 2,070

2,965

Kız

2,069 5,206

351 1,875

Erkek 369 2,734
Akranların

Ģiddetine

kalma

maruz Kız

342 0,588

Erkek 356 0,933

,444

,645

,020

,000

2,359
1,432 2,882

,004

1,722

AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı saldırganlık puanları
ortalamalarının

cinsiyet

değiĢkenine

göre

anlamlı

bir

farklılık

gösterip

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,000<0,05). Ortalamalar
arasındaki farka göre, erkek çocukların akranlarına karĢı saldırganlık puanları
( Χ =3,195), kız çocukların akranlarına karĢı saldırganlık puanlarından( Χ =1,821)
yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanları ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir
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farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,004<0,05).
Ortalamalar arasındaki farka göre, kız çocukların akranlarına karĢı yardımı
amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanları( Χ =13,670), erkek çocukların
akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanlarından
( Χ =12,520)yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme
puanları ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,444>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanları
ortalamalarının

cinsiyet

değiĢkenine

göre

anlamlı

bir

farklılık

gösterip

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,645>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranları tarafından dıĢlanma puanları
ortalamalarının

cinsiyet

değiĢkenine

göre

anlamlı

bir

farklılık

gösterip

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,020<0,05). Ortalamalar
arasındaki

farka

göre,

erkek

çocukların

akranları

tarafından

dıĢlanma

puanları( Χ =2,070), kız çocukların akranları tarafından dıĢlanma puanlarından
( Χ =1,581) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların aĢırı hareketlilik puanları ortalamalarının
cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla yapılan t testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel
açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,000<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre,
erkek çocukların aĢırı hareketlilik puanları( Χ =2,734), kız çocukların aĢırı
hareketlilik puanlarından ( Χ =1,875) yüksektir.
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AraĢtırmaya katılan çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma puanları
ortalamalarının

cinsiyet

değiĢkenine

göre

anlamlı

bir

farklılık

gösterip

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,004<0,05). Ortalamalar
arasındaki farka göre, erkek çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma
puanları( Χ =0,933), kız çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma puanlarından
( Χ =0,588) yüksektir.
Tablo 15. AraĢtırmaya Katılan Çocukların Akran ĠliĢki Düzeylerinin Öğrenim
Gördüğü Okul Türü DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması
Grup

N

Akranlarına

Özel anaokulu ve 325

karĢı

anasınıfı

saldırganlık

Devlet anaokulu ve 395

Ss

t

P

3,123

3,459

4,402

0,000

2,033

3,112

13,551

5,210

2,140

0,033

12,694

5,457

2,591

2,766

2,278

0,023

2,091

3,056

4,046

3,561

2,845

0,005

3,301

3,442

2,086

2,642

2,196

0,028

Χ

anasınıfı
Akranlarına
karĢı

Özel anaokulu ve 325

yardımı anasınıfı

amaçlayan

Devlet anaokulu ve 395

sosyal

anasınıfı

davranıĢ
gösterme
Akranlarına
karĢı

Özel anaokulu ve 325

asosyal anasınıfı

davranıĢ

Devlet anaokulu ve 395

geliĢtirme

anasınıfı

Akranlarına

Özel anaokulu ve 325

karĢı korkulu- anasınıfı
kaygılı olma

Devlet anaokulu ve 395
anasınıfı

Akranları

Özel anaokulu ve 325

tarafından

anasınıfı
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dıĢlanma

Devlet anaokulu ve 395

1,623

2,954

2,591

2,302

2,089

2,206

1,013

1,736

0,572

1,450

anasınıfı
AĢırı

Özel anaokulu ve 325

hareketlilik

anasınıfı
Devlet anaokulu ve 395

2,980

0,003

3,569

0,000

anasınıfı
Akranların

Özel anaokulu ve 303

Ģiddetine

anasınıfı

maruz kalma

Devlet anaokulu ve 395
anasınıfı

AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı saldırganlık puanları
ortalamalarının öğrenim gördüğü okul türü değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,000<0,05).
Ortalamalar arasındaki farka göre, Özel anaokulu ve anasınıfında öğrenim gören
çocukların akranlarına karĢı saldırganlık puanları( Χ =3,123) , Devlet anaokulu ve
anasınıfında öğrenim gören çocukların akranlarına karĢı saldırganlık puanlarından
( Χ =2,033) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanları ortalamalarının öğrenim gördüğü okul türü değiĢkenine
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi
sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur
(p=0,033<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, özel anaokulu ve anasınıfında
öğrenim gören çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ
gösterme puanları ( Χ =13,551), devlet anaokulu ve anasınıfında öğrenim gören
çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme
puanlarından ( Χ =12,694) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme
puanları ortalamalarının öğrenim gördüğü okul türü değiĢkenine göre anlamlı bir
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farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,023<0,05).
Ortalamalar arasındaki farka göre, özel anaokulu ve anasınıfında öğrenim gören
çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme puanları ( Χ =2,591), Devlet
anaokulu ve anasınıfında öğrenim gören çocukların akranlarına karĢı asosyal
davranıĢ geliĢtirme puanlarından( Χ =2,091) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanları
ortalamalarının öğrenim gördüğü okul türü değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,005<0,05).
Ortalamalar arasındaki farka göre, özel anaokulu ve anasınıfında öğrenim gören
çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanları( Χ =4,046), Devlet
anaokulu ve anasınıfında öğrenim gören çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı
olma puanlarından ( Χ =3,301) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranları tarafından dıĢlanma puanları
ortalamalarının öğrenim gördüğü okul türü değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,028<0,05).
Ortalamalar arasındaki farka göre, özel anaokulu ve anasınıfında öğrenim gören
çocukların akranları tarafından dıĢlanma puanları( Χ =2,086), Devlet anaokulu ve
anasınıfında

öğrenim

gören

çocukların

akranları

tarafından

dıĢlanma

puanlarından( Χ =1,623) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların aĢırı hareketlilik puanları ortalamalarının
öğrenim gördüğü okul türü değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,003<0,05). Ortalamalar
arasındaki farka göre, özel anaokulu ve anasınıfında öğrenim gören çocukların aĢırı
hareketlilik puanları( Χ =2,591), Devlet anaokulu ve anasınıfında öğrenim gören
çocukların hareketlilik puanlarından( Χ =2,089) yüksektir.
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AraĢtırmaya katılan çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma puanları
ortalamalarının öğrenim gördüğü okul türü değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,000<0,05).
Ortalamalar arasındaki farka göre, özel anaokulu ve anasınıfında öğrenim gören
çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma puanları( Χ =1,013), Devlet anaokulu ve
anasınıfında öğrenim

gören çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma

puanlarından( Χ =0,572) yüksektir.
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Tablo 16. AraĢtırmaya Katılan Çocukların Akran ĠliĢki Düzeylerinin Anne
Eğitim Durumu DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması
Grup

N

Χ

Ss

T

P

Tuk
ey

Akranlarına

Ġlköğretim mezunu (1) 315 2,701

3,474

karĢı

Lise Mezunu (2)

172 2,569

3,162

saldırganlık

Üniversite Mezunu (3) 233 2,253

3,202

Akranlarına

Ġlköğretim mezunu (1) 315 12,778 5,620

karĢı yardımı Lise Mezunu (2)
amaçlayan

172 12,953 5,106

1,246

0,288

11,86

0,000

9

1-3
2-3

Üniversite Mezunu (3) 233 14,395 4,916

sosyal
davranıĢ
gösterme
Akranlarına

Ġlköğretim mezunu (1) 315 2,466

karĢı asosyal Lise Mezunu (2)

3,229

172 2,384

2,694

Üniversite Mezunu (3) 233 2,064

2,678

Akranlarına

Ġlköğretim mezunu (1) 315 3,850

3,801

karĢı

Lise Mezunu (2)

172 3,948

3,281

korkulu-

Üniversite Mezunu (3) 233 3,120

3,219

Akranları

Ġlköğretim mezunu (1) 315 2,130

3,152

tarafından

Lise Mezunu (2)

172 1,849

2,442

dıĢlanma

Üniversite Mezunu (3) 233 1,416

2,569

AĢırı

Ġlköğretim mezunu (1) 315 2,533

2,426

hareketlilik

Lise Mezunu (2)

172 2,390

2,148

Üniversite Mezunu (3) 233 1,966

2,074

Akranların

Ġlköğretim mezunu (1) 315 0,885

1,741

Ģiddetine

Lise Mezunu (2)

170 0,747

1,535

maruz kalma

Üniversite Mezunu (3) 224 0,612

1,413

davranıĢ

1,317

0,269

3,806

0,023

geliĢtirme
1-3
2-3

kaygılı olma
4,319

0,014

1-3

4,379

0,013

1-3

1,911

0,149

96

AraĢtırmaya

katılan

çocukların

akranlarına

karĢı

saldırganlık

puanı

ortalamalarının anne eğitim durumu değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,288>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanı ortalamalarının anne eğitim durumu değiĢkeni açısından
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi
sonuçlarına

göre;

grup

ortalamaları

arasındaki

fark

anlamlı

bulunmuĢtur

(p=0,000<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey
testi uygulanmıĢtır. Buna göre; anne eğitim durumu üniversite mezunu olan
çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme
puanı( Χ =14,395), anne eğitim durumu ilköğretim olan çocukların akranlarına karĢı
yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanından( Χ =12,778) yüksektir. Anne
eğitim durumu üniversite mezunu olan çocukların akranlarına karĢı yardımı
amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanı( Χ =14,395), anne eğitim durumu lise
mezunu olan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ
gösterme puanından( Χ =12,953) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme
puanı ortalamalarının anne eğitim durumu değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,269>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanı
ortalamalarının anne eğitim durumu değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,023<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre;
anne eğitim durumu lise mezunu olan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı
olma puanı( Χ =3,948), anne eğitim durumu üniversite mezunu olan çocukların
akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanından( Χ =3,12) yüksektir. Anne eğitim
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durumu ilköğretim mezunu olan çocukların akranlarına karĢı korkulu- kaygılı olma
puanı( Χ =3,85), anne eğitim durumu üniversite mezunu olan çocukların akranlarına
karĢı korkulu-kaygılı olma puanından( Χ =3,12) yüksektir.
AraĢtırmaya

katılan

çocukların

akranları

tarafından

dıĢlanma

puanı

ortalamalarının anne eğitim durumu değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,014<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre;
anne eğitim durumu ilköğretim mezunu olan çocukların akranları tarafından
dıĢlanma puanı( Χ =2,13), anne eğitim durumu üniversite mezunu olan çocukların
akranları tarafından dıĢlanma puanından( Χ =1,416) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların aĢırı hareketlilik puanı ortalamalarının anne
eğitim durumu değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki
fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,13<0.05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını
belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre; anne eğitim durumu
ilköğretim mezunu olan çocukların aĢırı hareketlilik puanı( Χ =2,533), anne eğitim
durumu üniversite mezunu olan çocukların aĢırı hareketlilik puanından( Χ =1,966)
yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma puanı
ortalamalarının anne eğitim durumu değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları

arasındaki

fark

anlamlı

bulunmamıĢtır

(p=0,149>0,05).

98

Tablo 17. AraĢtırmaya Katılan Çocukların Akran ĠliĢki Düzeylerinin Baba
Eğitim Durumu DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması
Grup

N

Χ

Ss

T

P

Tukey
testi

Akranlarına karĢı
saldırganlık

Akranlarına karĢı
yardımı
amaçlayan sosyal
davranıĢ

Ġlköğretim mezunu (1)

192

2,817

3,437

Lise Mezunu (2)

220

2,505

3,289

Üniversite Mezunu (3)

308

2,357

3,256

Ġlköğretim mezunu (1)

192

12,145 5,438

Lise Mezunu (2)

220

12,632 5,331

Üniversite Mezunu (3)

308

13,984 5,206

Ġlköğretim mezunu (1)

192

2,411

3,164

Lise Mezunu (2)

220

2,441

2,984

Üniversite Mezunu (3)

308

2,169

2,753

Ġlköğretim mezunu (1)

192

4,073

3,894

Lise Mezunu (2)

220

3,700

3,372

Üniversite Mezunu (3)

308

3,321

3,338

Ġlköğretim mezunu (1)

192

2,281

3,316

Lise Mezunu (2)

220

1,850

2,700

Üniversite Mezunu (3)

308

1,539

2,537

Ġlköğretim mezunu (1)

192

2,770

2,462

Lise Mezunu (2)

220

2,277

2,190

Üniversite Mezunu (3)

308

2,058

2,144

Ġlköğretim mezunu (1)

192

1,038

1,951

Lise Mezunu (2)

218

0,647

1,337

Üniversite Mezunu (3)

296

0,679

1,505

1,147 0,318

8,225 0,000

1-3
2-3

gösterme
Akranlarına karĢı
asosyal davranıĢ
geliĢtirme

Akranlarına karĢı
korkulu-kaygılı
olma

Akranları
tarafından
dıĢlanma

AĢırı hareketlilik

Akranların
Ģiddetine maruz
kalma

AraĢtırmaya

katılan

çocukların

akranlarına

0,686 0,504

2,769 0,063

4,124 0,017

1-3

5,991 0,003

1-3

3,756 0,024

1-2

karĢı

1-3

saldırganlık

puanı

ortalamalarının baba eğitim durumu değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,318>0,05).
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AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanı ortalamalarının baba eğitim durumu değiĢkeni açısından
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi
sonuçlarına

göre;

grup

ortalamaları

arasındaki

fark

anlamlı

bulunmuĢtur

(p=0,000<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey
testi uygulanmıĢtır. Buna göre; babasının eğitim durumu üniversite mezunu olan
çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme
puanı( Χ =13,984), babasının eğitim durumu ilköğretim mezunu olan çocukların
akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanından( Χ =12,145)
yüksektir. Babasının eğitim durumu üniversite mezunu olan çocukların akranlarına
karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanı( Χ =13,984), babasının
eğitim durumu lise olan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanından( Χ =12,632) yüksektir
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme
puanı ortalamalarının baba eğitim durumu değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,504>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanı
ortalamalarının baba eğitim durumu değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,063>0,05).
AraĢtırmaya

katılan

çocukların

akranları

tarafından

dıĢlanma

puanı

ortalamalarının baba eğitim durumu değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,017<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre;
babasının eğitim durumu üniversite mezunu olan çocukların akranları tarafından
dıĢlanma puanı( Χ =1,539), babasının eğitim durumu ilköğretim mezunu olan
çocukların akranları tarafından dıĢlanma puanından( Χ =2,281) düĢüktür.
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AraĢtırmaya katılan çocukların aĢırı hareketlilik puanı ortalamalarının baba
eğitim durumu değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki
fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,003<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını
belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre; babasının eğitim durumu
ilköğretim olan çocukların aĢırı hareketlilik puanı( Χ =2,77), babasının eğitim
durumu üniversite mezunu olan çocukların aĢırı hareketlilik puanından( Χ =2,058)
yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma puanı
ortalamalarının baba eğitim durumu değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,024<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre;
babasının eğitim durumu ilköğretim olan çocukların akranların Ģiddetine maruz
kalma puanı( Χ =1,038), babasının eğitim durumu üniversite mezunu olan çocukların
akranların Ģiddetine maruz kalma puanından( Χ =0,679) yüksektir. Babasının eğitim
durumu lise olan çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma puanı( Χ =0,647),
babasının eğitim durumu üniversite mezunu olan çocukların akranların Ģiddetine
maruz kalma puanından( Χ =0,679) yüksektir.
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Tablo 18. AraĢtırmaya Katılan Çocukların Akran ĠliĢki Düzeylerinin Anne YaĢı
DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması
Grup

N

Χ

Ss

T

P

Tukey
testi

Akranlarına

20-30 yaĢ (1)

267

2,288

3,106 2,473

karĢı

31-40 yaĢ (2)

408

2,578

3,392

saldırganlık

41 yaĢ ve üstü (3)

45

3,444

3,702

Akranlarına

20-30 yaĢ (1)

267

13,816

5,041 8,936

karĢı yardımı 31-40 yaĢ (2)

408

12,904

5,397

amaçlayan

41 yaĢ ve üstü (3)

45

10,311

5,915

20-30 yaĢ (1)

267

2,206

2,777 13,045 0,000 1-3

karĢı asosyal 31-40 yaĢ (2)

408

2,154

2,826

davranıĢ

41 yaĢ ve üstü (3)

45

4,444

3,934

20-30 yaĢ (1)

267

3,232

3,455 7,950

karĢı korkulu- 31-40 yaĢ (2)

408

3,703

3,477

kaygılı olma

41 yaĢ ve üstü (3)

45

5,444

3,659

Akranları

20-30 yaĢ (1)

267

1,727

2,635 5,522

tarafından

31-40 yaĢ (2)

408

1,752

2,809

dıĢlanma

41 yaĢ ve üstü (3)

45

3,178

3,670

AĢırı

20-30 yaĢ (1)

267

2,154

2,091 5,944

hareketlilik

31-40 yaĢ (2)

408

2,301

2,307

41 yaĢ ve üstü (3)

45

3,400

2,571

Akranların

20-30 yaĢ (1)

256

0,797

1,744 5,293

Ģiddetine

31-40 yaĢ (2)

397

0,662

1,373

maruz kalma

41 yaĢ ve üstü (3)

45

1,467

2,252

0,085

0,000 1-3
2-3

sosyal
davranıĢ
gösterme
Akranlarına

2-3

geliĢtirme
Akranlarına

0,000 1-3
2-3

0,004 1-3
2-3

0,003 1-3
2-3

0,005 1-3
2-3
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AraĢtırmaya

katılan

çocukların

akranlarına

karĢı

saldırganlık

puanı

ortalamalarının anne yaĢı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,085>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanı ortalamalarının anne yaĢı değiĢkeni açısından anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına
göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,000<0,05).
Farklılığın

hangi

gruptan

kaynaklandığını

belirlemek

üzere

Tukey

testi

uygulanmıĢtır. Buna göre; annesinin yaĢı 20-30 yaĢ aralığındaki çocukların
akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanı( Χ =13,816),
annesinin yaĢı 41 ve üzeri yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı yardımı
amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanından( Χ =10,311) yüksektir. Annesinin
yaĢı 31-40 yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanı( Χ =12,904), annesinin yaĢı 41 ve üstü yaĢ aralığındaki
çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme
puanından( Χ =10,311) yüksektir
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme
puanı ortalamalarının anne yaĢı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,000<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre;
annesinin yaĢı 41 ve üstü yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı asosyal
davranıĢ geliĢtirme puanı( Χ =4,444), annesinin yaĢı 20-30 yaĢ aralığındaki
çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme puanından( Χ =2,206)
yüksektir. Annesinin yaĢı 41 ve üstü yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı
asosyal davranıĢ geliĢtirme puanı( Χ =4,444), annesinin yaĢı 31-40 yaĢ aralığındaki
çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme puanından( Χ =2,154)
yüksektir.
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AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanı
ortalamalarının anne yaĢı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,000<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Annesinin yaĢı
41 ve üstü yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma
puanı( Χ =5,444), annesinin yaĢı 20-30 yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı
korkulu-kaygılı olma puanından( Χ =3,232) yüksektir. Annesinin yaĢı 41 ve üstü yaĢ
aralığındaki çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanı( Χ =5,444),
annesinin yaĢı 31-40 yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı
olma puanından( Χ =3,703) yüksektir.
AraĢtırmaya

katılan

çocukların

akranları

tarafından

dıĢlanma

puanı

ortalamalarının anne yaĢı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,004<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre;
annesinin yaĢı 41 ve üstü yaĢ aralığındaki çocukların akranları tarafından dıĢlanma
puanı( Χ =3,178), annesinin yaĢı 20-30 yaĢ aralığındaki çocukların akranları
tarafından dıĢlanma puanından( Χ =1,727) yüksektir. Annesinin yaĢı 41 ve üstü yaĢ
aralığındaki çocukların akranları tarafından dıĢlanma puanı( Χ =3,178), annesinin
yaĢı

31-40

yaĢ

aralığındaki

çocukların

akranları

tarafından

dıĢlanma

puanından( Χ =1,752) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların aĢırı hareketlilik puanı ortalamalarının anne
yaĢı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı
bulunmuĢtur (p=0,003<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek
üzere tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre; annesinin yaĢı 41 ve üstü yaĢ aralığındaki
çocukların aĢırı hareketlilik puanı( Χ =3,4), annesinin yaĢı 20-30 yaĢ aralığındaki
çocukların aĢırı hareketlilik puanından( Χ =2,154) yüksektir. Annesinin yaĢı 41 ve
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üstü yaĢ aralığındaki çocukların aĢırı hareketlilik puanı( Χ =3,4), annesinin yaĢı 31-40
yaĢ aralığındaki çocukların aĢırı hareketlilik puanından( Χ =2,301) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma puanı
ortalamalarının anne yaĢı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,005<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre;
annesinin yaĢı 41 ve üstü yaĢ aralığındaki çocukların akranların Ģiddetine maruz
kalma puanı( Χ =1,467), annesinin yaĢı 20-30 yaĢ aralığındaki çocukların akranların
Ģiddetine maruz kalma puanından( Χ =0,797) yüksektir. Annesinin yaĢı 41 ve üstü
yaĢ aralığındaki çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma puanı( Χ =1,467),
annesinin yaĢı 31-40 yaĢ aralığındaki çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma
puanından( Χ =0,662) yüksektir.
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Tablo 19. AraĢtırmaya Katılan Çocukların Akran ĠliĢki Düzeylerinin Baba YaĢı
DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması
Grup

N

Χ

Ss

T

P

Tukey
testi

Akranlarına

20-30 yaĢ (1)

165 2,188

3,171 5,804

karĢı

31-40 yaĢ (2)

481 2,457

3,280

saldırganlık

41 yaĢ ve üstü (3)

74

3,636

Akranlarına

20-30 yaĢ (1)

165 13,230 5,040 11,913 0,000 1-3

3,716

0,003 1-3
2-3

karĢı yardımı 31-40 yaĢ (2)

481 13,464 5,220

amaçlayan

41 yaĢ ve üstü (3)

74

20-30 yaĢ (1)

165 2,055

2,893 9,543

karĢı asosyal 31-40 yaĢ (2)

481 2,193

2,776

davranıĢ

41 yaĢ ve üstü (3)

74

3,644

Akranlarına

20-30 yaĢ (1)

165 3,067

3,370 7,330

karĢı

31-40 yaĢ (2)

481 3,634

3,478

korkulu-

41 yaĢ ve üstü (3)

74

3,757

Akranları

20-30 yaĢ (1)

165 1,770

2,742 2,223

tarafından

31-40 yaĢ (2)

481 1,753

2,738

dıĢlanma

41 yaĢ ve üstü (3)

74

3,457

AĢırı

20-30 yaĢ (1)

165 2,182

2,093 10,839 0,000 1-3

hareketlilik

31-40 yaĢ (2)

481 2,185

2,207

41 yaĢ ve üstü (3)

74

2,654

Akranların

20-30 yaĢ (1)

164 0,841

1,886 3,492

Ģiddetine

31-40 yaĢ (2)

460 0,670

1,375

maruz kalma

41 yaĢ ve üstü (3)

74

2,050

2-3

10,257 6,138

sosyal
davranıĢ
gösterme
Akranlarına

3,703

0,000 1-3
2-3

geliĢtirme

4,932

0,001 1-3
2-3

kaygılı olma

2,486

3,459

1,176

0,109

2-3

0,031 2-3
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AraĢtırmaya

katılan

çocukların

akranlarına

karĢı

saldırganlık

puanı

ortalamalarının baba yaĢı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,003<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre;
babasının yaĢı 41 ve üstü yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı saldırganlık
puanı( Χ =3,716), babasının yaĢı 20-30 yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı
saldırganlık puanından( Χ =2,188) yüksektir. Babasının yaĢı 41 ve üstü yaĢ
aralığındaki çocukların akranlarına karĢı saldırganlık puanı( Χ =3,716), babasının
yaĢı

31-40

yaĢ

aralığındaki

çocukların

akranlarına

karĢı

saldırganlık

puanından( Χ =2,457) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanı ortalamalarının baba yaĢı değiĢkeni açısından anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına
göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,000<0,05).
Farklılığın

hangi

gruptan

kaynaklandığını

belirlemek

üzere

Tukey

testi

uygulanmıĢtır. Buna göre; babasının yaĢı 20-30 yaĢ aralığındaki çocukların
akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanı( Χ =13,23),
babasının yaĢı 41 ve üstü yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı yardımı
amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanından( Χ =10,257) yüksektir. Babasının
yaĢı 31-40 yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanı( Χ =13,464), babasının yaĢı 41 ve üstü yaĢ aralığındaki
çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme
puanından( Χ =10,257) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme
puanı ortalamalarının baba yaĢı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,000<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre;
babasının yaĢı 41 ve üstü yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı asosyal
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davranıĢ geliĢtirme puanı( Χ =3,703), babasının yaĢı 20-30 yaĢ aralığındaki
çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme puanından( Χ =2,055)
yüksektir. Babasının yaĢı 41 ve üstü yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı
asosyal davranıĢ geliĢtirme puanı( Χ =3,703), babasının yaĢı 31-40 yaĢ aralığındaki
çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme puanından( Χ =2,193)
yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanı
ortalamalarının baba yaĢı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,001<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre;
babasının yaĢı 41 ve üzeri yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı korkulukaygılı olma puanı( Χ =4,932), babasının yaĢı 20-30 yaĢ aralığındaki çocukların
akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanından( Χ =3,067) yüksektir. Babasının
yaĢı 41 ve üstü yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma
puanı( Χ =4,932), babasının yaĢı 31-40 yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı
korkulu-kaygılı olma puanından( Χ =3,634) yüksektir.
AraĢtırmaya

katılan

çocukların

akranları

tarafından

dıĢlanma

puanı

ortalamalarının baba yaĢı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,109>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların aĢırı hareketlilik puanı ortalamalarının baba
yaĢı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı
bulunmuĢtur (p=0,000<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek
üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre; babasının yaĢı 41 ve üstü yaĢ
aralığındaki çocukların aĢırı hareketlilik puanı( Χ =3,459), babasının yaĢı 20-30 yaĢ
aralığındaki çocukların aĢırı hareketlilik puanından( Χ =2,182) yüksektir. Babasının
yaĢı 41 ve üstü yaĢ aralığındaki çocukların aĢırı hareketlilik puanı( Χ =3,459),
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babasının

yaĢı

31-40

yaĢ

aralığındaki

çocukların

aĢırı

hareketlilik

puanından( Χ =2,185) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma puanı
ortalamalarının baba yaĢı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulumuĢtur (p=0,031<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre;
babasının yaĢı 41 ve üstü yaĢ aralığındaki çocukların akran Ģiddetine maruz kalma
puanı( Χ =1,176), babasının yaĢı 31-40 yaĢ aralığındaki çocukların akran Ģiddetine
maruz kalma puanından( Χ =0,67) yüksektir.
Tablo 20. AraĢtırmaya Katılan Çocukların Akran ĠliĢki Düzeylerinin Anne
Mesleği DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması
Grup
Akranlarına

karĢı

saldırganlık

N

Χ

Ss

T

ÇalıĢmayan 461

2,572

3,392 ,514

ÇalıĢan

2,440

3,179

259

Akranlarına karĢı yardımı

ÇalıĢmayan 461

12,741 5,554 -2,343

amaçlayan

ÇalıĢan

13,683 4,949

sosyal

davranıĢ gösterme

259

Akranlarına karĢı asosyal

ÇalıĢmayan 461

2,457

3,030 1,769

davranıĢ geliĢtirme

ÇalıĢan

259

2,065

2,750

ÇalıĢmayan 461

3,852

3,660 2,279

korkulu-kaygılı olma

ÇalıĢan

259

3,254

3,206

Akranları

ÇalıĢmayan 461

1,984

2,941 1,941

dıĢlanma

ÇalıĢan

259

1,559

2,589

AĢırı hareketlilik

ÇalıĢmayan 461

2,414

2,362 1,629

ÇalıĢan

259

2,139

2,063

ÇalıĢmayan 461

0,841

1,708 1,829

ÇalıĢan

0,625

1,360

Akranlarına

Akranların
maruz kalma

karĢı

tarafından

Ģiddetine

259

P
0,607

0,019

0,077

0,023

0,053

0,104

0,068
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AraĢtırmaya

katılan

çocukların

akranlarına

karĢı

saldırganlık

puanı

ortalamalarının anne mesleği değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,607>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanı ortalamalarının anne mesleği değiĢkeni açısından anlamlı
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t Testi sonuçlarına
göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,019<0,05).
Ortalamalar arasındaki farka göre çalıĢan annelerin çocuklarının akranlarına karĢı
yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanı( Χ =13,483), çalıĢmayan
annelerin çocuklarının akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme
puanından( Χ =12,741) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme
puanı ortalamalarının anne mesleği değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t sonuçlarına göre; grup ortalamaları
arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,077>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanı
ortalamalarının anne mesleği değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,023<0,05). Ortalamalar
arasındaki farka göre çalıĢmayan annelerin çocuklarının akranlarına karĢı korkulukaygılı olma puanı( Χ =3,852), çalıĢan annelerin çocuklarının akranlarına karĢı
korkulu-kaygılı olma puanından ( Χ =3,254) yüksektir.
AraĢtırmaya

katılan

çocukların

akranları

tarafından

dıĢlanma

puanı

ortalamalarının anne mesleği değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,053>0,05).
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AraĢtırmaya katılan çocukların aĢırı hareketlilik puanı ortalamalarının anne
mesleği değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla yapılan t testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı
bulunmamıĢtır (p=0,104>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma puanı
ortalamalarının anne mesleği değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,068>0,05).
Tablo 21. AraĢtırmaya Katılan Çocukların Akran ĠliĢki Düzeylerinin Baba
Mesleği DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması
Grup

N

Ort

Ss

t

P

Tukey
testi

Akranlarına
karĢı
saldırganlık

Memur (1)

258

2,333

3,238

ĠĢçi (2)

138

2,746

3,430

Serbest Meslek(3)

324

2,583

3,329

Akranlarına
karĢı yardımı

Memur (1)

258

13,926

5,239

sosyal

ĠĢçi(2)

138

11,746

5,249

davranıĢ

Serbest Meslek(3)

324

12,975

5,393

amaçlayan

0,788

0,455

7,690

0,000 1-2

2,096

0,124

4,673

0,010 1-3

gösterme
Akranlarına
karĢı

asosyal

davranıĢ
geliĢtirme

Memur(1)

258

2,043

2,644

ĠĢçi(2)

138

2,297

2,873

2,543

3,166

Serbest Meslek(3)

324
Akranlarına
karĢı korkulu-

Memur(1)

258

3,178

3,192
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kaygılı olma

ĠĢçi(2)

138

3,507

3,151

Serbest Meslek(3)

324

4,058

3,848

Akranları
tarafından
dıĢlanma

Memur(1)

258

1,570

2,586

ĠĢçi(2)

138

2,123

3,029

Serbest Meslek(3)

324

1,916

2,907

AĢırı
hareketlilik

Memur(1)

258

2,035

2,136

ĠĢçi(2)

138

2,601

2,487

Serbest Meslek(3)

324

2,416

2,242

Akranların
Ģiddetine

Memur(1)

250

0,552

1,344

ĠĢçi(2)

138

0,775

1,589

Serbest Meslek(3)

324

0,929

1,759

maruz kalma

AraĢtırmaya

katılan

çocukların

akranlarına

1,995

0,137

3,435

0,033 1-2

3,906

0,021 1-3

karĢı

saldırganlık

puanı

ortalamalarının baba mesleği değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,455>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanı ortalamalarının baba mesleği değiĢkeni açısından anlamlı
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına
göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,000<0,05).
Farklılığın

hangi

gruptan

kaynaklandığını

belirlemek

üzere

Tukey

testi

uygulanmıĢtır. Buna göre; babasının mesleği memur olan çocukların akranlarına
karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanı( Χ =13,926), babası iĢçi olan
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çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanından
( Χ =11,746) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme
puanı ortalamalarının baba mesleği değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,124>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanı
ortalamalarının baba mesleği değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,010<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Babasının
mesleği serbest meslek olan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma
puanı( Χ =4,058), babasının mesleği memur olan çocukların akranlarına karĢı
korkulu-kaygılı olma puanından( Χ =3,178) yüksektir.
AraĢtırmaya

katılan

çocukların

akranları

tarafından

dıĢlanma

puanı

ortalamalarının baba mesleği değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,137>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların aĢırı hareketlilik puanı ortalamalarının baba
mesleği değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı
bulunmuĢtur. (p=0,033<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek
üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Babası iĢçi olan çocukların aĢırı hareketlilik
puanı( Χ =2,601),

babası

memur

olan

çocukların

aĢırı

hareketlilik

puanından( Χ =2,035) yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma puanı
ortalamalarının baba mesleği değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
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ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,021<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre;
babasının mesleği serbest meslek olan çocukların akran Ģiddetine maruz kalma
puanı( Χ =0,929), babasının mesleği memur olan çocukların akran Ģiddetine maruz
kalma puanından( Χ =0,552) yüksektir.
Tablo 22. AraĢtırmaya Katılan Çocukların Akran ĠliĢki Düzeylerinin KardeĢ
Sayısı DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması
Grup

N

Ss

Χ

t

Akranlarına

karĢı KardeĢi Yok

169

2,639

3,390 ,511

saldırganlık

KardeĢi Var

551

2,490

3,295

Akranlarına

karĢı KardeĢi Yok

169

13,467 4,755 1,162

amaçlayan KardeĢi Var

551

12,961 5,531

Akranlarına karĢı asosyal KardeĢi Yok

169

2,166

2,679 ,764

davranıĢ geliĢtirme

KardeĢi Var

551

2,363

3,012

karĢı KardeĢi Yok

169

3,521

3,397 ,494

KardeĢi Var

551

3,673

3,550

Akranları

tarafından KardeĢi Yok

169

1,840

2,626 ,044

dıĢlanma

KardeĢi Var

551

1,829

2,885

AĢırı hareketlilik

KardeĢi Yok

169

2,337

2,118 ,144

KardeĢi Var

551

2,308

2,306

Ģiddetine KardeĢi Yok

165

0,794

1,425 ,279

KardeĢi Var

551

0,754

1,644

yardımı

P
0,610

0,246

sosyal davranıĢ gösterme

Akranlarına

korkulu-kaygılı olma

Akranların
maruz kalma

AraĢtırmaya

katılan

çocukların

akranlarına

karĢı

saldırganlık

0,445

0,622

0,965

0,885

0,780

puanı

ortalamalarının kardeĢ sayısı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,610>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanı ortalamalarının kardeĢ sayısı değiĢkeni açısından anlamlı bir

114

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçlarına göre;
grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,216>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme
puanı ortalamalarının kardeĢ sayısı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,415>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanı
ortalamalarının kardeĢ sayısı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,622>0,05).
AraĢtırmaya

katılan

çocukların

akranları

tarafından

dıĢlanma

puanı

ortalamalarının kardeĢ sayısı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,965>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların aĢırı hareketlilik puanı ortalamalarının kardeĢ
sayısı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla yapılan t testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı
bulunmamıĢtır (p=0,885>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma puanı
ortalamalarının kardeĢ sayısı değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,780>0,05).
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Tablo 23. AraĢtırmaya Katılan Çocukların Akran ĠliĢki Düzeylerinin Doğum
Sırası DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması
Grup

N

Χ

Ss

Akranlarına

346 2,503

3,278

karĢı

2. çocuk (2)

253 2,202

3,096

3. çocuk (3)

90

2,922

3,535

4. çocuk ve üzeri (4)

31

4,258

4,235

Akranlarına

1. çocuk (1)

346 13,561

5,024

karĢı

2. çocuk (2)

253 12,767

5,482

3. çocuk (3)

90

12,267

5,955

4. çocuk ve üzeri (4)

31

12,645

5,914

Akranlarına

1. çocuk (1)

346 2,211

2,793

karĢı

2. çocuk (2)

253 2,099

2,898

3. çocuk (3)

90

2,967

3,030

4. çocuk ve üzeri (4)

31

3,387

4,031

Akranlarına

1. çocuk (1)

346 3,422

3,451

karĢı

2. çocuk (2)

253 3,644

3,412

3. çocuk (3)

90

3,822

3,377

4. çocuk ve üzeri (4)

31

5,452

4,822

Akranları

1. çocuk (1)

346 1,725

2,677

tarafından

2. çocuk (2)

253 1,727

2,783

3. çocuk (3)

90

2,578

3,516

4. çocuk ve üzeri (4)

31

1,710

2,283

AĢırı

1. çocuk (1)

346 2,171

2,102

hareketlilik

2. çocuk (2)

253 2,190

2,267

3. çocuk (3)

90

2,711

2,414

4. çocuk ve üzeri (4)

31

3,806

2,868

Akranların

1. çocuk (1)

335 0,722

1,467

Ģiddetine maruz

2. çocuk (2)

244 0,758

1,693

3. çocuk (3)

89

1,828

yardımı

amaçlayan
sosyal davranıĢ
gösterme
asosyal

davranıĢ
geliĢtirme

korkulu-

kaygılı olma

dıĢlanma

kalma

0,899

P

Tukey
testi

1. çocuk (1)

saldırganlık

t

4,113 0,007

1-4
2-4

1,982 0,115

3,491 0,015

2-4

3,303 0,020

1-4
2-4

6,276 0,066

,330

0,000

1-4
2-4

1,508 0,804
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4. çocuk ve üzeri (4)

AraĢtırmaya

katılan

30

çocukların

0,867

1,432

akranlarına

karĢı

saldırganlık

puanı

ortalamalarının doğum sırası değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,007<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre; aile
doğum sırasında 4. çocuk ve üzeri olan çocukların akranlarına karĢı saldırganlık
puanı( Χ =4,258), aile doğum sırasında 1. çocuk olan çocukların akranlarına karĢı
saldırganlık puanından( Χ =2,503) yüksektir. Aile doğum sırasında 4. çocuk ve üzeri
olan çocukların akranlarına karĢı saldırganlık puanı( Χ =4,258), aile doğum sırasında
2. çocuk olan çocukların akranlarına karĢı saldırganlık puanından( Χ =2,202)
yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanı ortalamalarının doğum sırası değiĢkeni açısından anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına
göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,115>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme
puanı ortalamalarının doğum sırası değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (p=0,015<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre; aile
doğum sırasında 4. çocuk olan çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ
geliĢtirme puanı( Χ =3,387), aile doğum sırasında 2. çocuk olan çocukların
akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme puanından( Χ =2,099) yüksektir
AraĢtırmaya katılan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanı
ortalamalarının doğum sırası değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur. (p=0,020<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre; aile
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doğum sırasında 4. çocuk olan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma
puanı( Χ =5,452), aile doğum sırasında 2. çocuk olan çocukların akranlarına karĢı
korkulu-kaygılı olma puanından( Χ =3,644) yüksektir. Aile doğum sırasında 4. çocuk
olan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanı( Χ =5,452), aile doğum
sırasında 1. çocuk olan çocukların akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma
puanından( Χ =3,422) yüksektir.
AraĢtırmaya

katılan

çocukların

akranları

tarafından

dıĢlanma

puanı

ortalamalarının doğum sırası değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F Testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,066>0,05).
AraĢtırmaya katılan çocukların aĢırı hareketlilik puanı ortalamalarının doğum
sırası değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı
bulunmuĢtur (p=0,000<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek
üzere Tukey testi uygulanmıĢtır. Buna göre; aile doğum sırasında 4. çocuk ve üzeri
olan çocukların aĢırı hareketlilik puanı( Χ =3,806), aile doğum sırasında 1. çocuk
olan çocukların aĢırı hareketlilik puanından( Χ =2,171) yüksektir. Aile doğum
sırasında 4. çocuk ve üzeri olan çocukların aĢırı hareketlilik puanı( Χ =3,806), aile
doğum sırasında 2. çocuk olan çocukların aĢırı hareketlilik puanından( Χ =2,19)
yüksektir.
AraĢtırmaya katılan çocukların akranların Ģiddetine maruz kalma puanı
ortalamalarının doğum sırası değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan F testi sonuçlarına göre; grup
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,804>0,05).
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4.4. Araştırmaya Katılan Çocukların Akran İlişki Düzeylerinin
Aralarındaki İlişkinin Korelasyon Analizi ile İncelenmesi
Tablo 24. AraĢtırmaya Katılan Çocukların Akran ĠliĢki Düzeylerinin
Aralarındaki ĠliĢkinin Korelasyon Analizi ile Ġncelenmesi
Boyutlar

Boyut

N

Akranlarına karĢı yardımı Akranlarına karĢı saldırganlık

R

P

720 -0,420

0,000

asosyal Akranlarına karĢı saldırganlık

720 0,247

0,000

Akranlarına karĢı korkulu- Akranlarına karĢı saldırganlık

720 0,406

0,000

tarafından Akranlarına karĢı saldırganlık

720 0,510

0,000

Akranlarına karĢı saldırganlık

720 0,640

0,000

Akranların Ģiddetine maruz Akranlarına karĢı saldırganlık

698 0,549

0,000

amaçlayan sosyal davranıĢ
gösterme
Akranlarına

karĢı

davranıĢ geliĢtirme
kaygılı olma
Akranları
dıĢlanma
AĢırı hareketlilik

kalma
Akranlarına

karĢı

davranıĢ geliĢtirme

asosyal Akranlarına

karĢı

yardımı 720 -0,324

0,000

amaçlayan sosyal davranıĢ
gösterme

Akranlarına karĢı korkulu- Akranlarına
kaygılı olma

karĢı

yardımı 720 -0,362

0,000

amaçlayan sosyal davranıĢ
gösterme

Akranları
dıĢlanma

tarafından Akranlarına

karĢı

yardımı 720 -0,469

0,000

amaçlayan sosyal davranıĢ
gösterme

AĢırı hareketlilik

Akranlarına

karĢı

yardımı 720 -0,442

0,000

amaçlayan sosyal davranıĢ
gösterme
Akranların Ģiddetine maruz Akranlarına

karĢı

yardımı 698 -0,325

0,000
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kalma

amaçlayan sosyal davranıĢ
gösterme

Akranlarına karĢı korkulu- Akranlarına
kaygılı olma
Akranları

karĢı

asosyal 720 0,618

0,000

asosyal 720 0,596

0,000

asosyal 720 0,347

0,000

asosyal 698 0,435

0,000

tarafından Akranlarına karĢı korkulu- 720 0,501

0,000

davranıĢ geliĢtirme
tarafından Akranlarına

karĢı

dıĢlanma

davranıĢ geliĢtirme

AĢırı hareketlilik

Akranlarına

karĢı

davranıĢ geliĢtirme
Akranların Ģiddetine maruz Akranlarına
kalma
Akranları

karĢı

davranıĢ geliĢtirme

dıĢlanma

kaygılı olma

AĢırı hareketlilik

Akranlarına karĢı korkulu- 720 0,529

0,000

kaygılı olma
Akranların Ģiddetine maruz Akranlarına karĢı korkulu- 698 0,458

0,000

kalma

kaygılı olma

AĢırı hareketlilik

Akranları tarafından dıĢlanma

720 0,433

0,000

Akranların Ģiddetine maruz Akranları tarafından dıĢlanma

698 0,700

0,000

698 0,467

0,000

kalma
Akranların Ģiddetine maruz AĢırı hareketlilik
kalma

Tablo 24‟den anlaĢılacağı üzere, akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme ile akranlarına karĢı saldırganlık arasındaki iliĢkiyi belirlemek
üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %42,0 düzeyinde
negatif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=-0,420; p=0,000<0,05). Buna göre
akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanı arttıkça
akranlarına karĢı saldırganlık puanı azalmaktadır.
Akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme ile akranlarına karĢı saldırganlık
arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar
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arasında %24,7 düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,247;
p=0,000<0,05). Buna göre akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme puanı
arttıkça akranlarına karĢı saldırganlık puanı da artmaktadır.
Akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma ile akranlarına karĢı saldırganlık
arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar
arasında %40,6 düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,406;
p=0,000<0,05). Buna göre akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanı arttıkça
akranlarına karĢı saldırganlık puanı da artmaktadır.
Akranları tarafından dıĢlanma ile akranlarına karĢı saldırganlık arasındaki
iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında
%51,0 düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,510; p=0,000<0,05).
Buna göre akranları tarafından dıĢlanma puanı arttıkça akranlarına karĢı saldırganlık
puanı da artmaktadır.
AĢırı hareketlilik ile akranlarına karĢı saldırganlık arasındaki iliĢkiyi belirlemek
üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %64,0 düzeyinde
pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,640; p=0,000<0,05). Buna göre aĢırı
hareketlilik puanı arttıkça akranlarına karĢı saldırganlık puanı da artmaktadır.
Akranların Ģiddetine maruz kalma ile akranlarına karĢı saldırganlık arasındaki
iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında
%54,9 düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,549; p=0,000<0,05).
Buna göre akranların Ģiddetine maruz kalma puanı arttıkça akranlarına karĢı
saldırganlık puanı da artmaktadır.
Akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme ile akranlarına karĢı yardımı
amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan
korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %32,4 düzeyinde negatif yönde
anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=-0,324; p=0,000<0,05). Buna göre akranlarına karĢı
asosyal davranıĢ geliĢtirme puanı arttıkça akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanı azalmaktadır.
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Akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma ile akranlarına karĢı yardımı amaçlayan
sosyal davranıĢ gösterme arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon
analizi sonucunda, puanlar arasında %36,2 düzeyinde negatif yönde anlamlı iliĢki
bulunmuĢtur. (r=-0,362; p=0,000<0,05). Buna göre akranlarına karĢı korkulu-kaygılı
olma puanı arttıkça akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme
puanı azalmaktadır.
Akranları tarafından dıĢlanma ile akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi
sonucunda, puanlar arasında %46,9 düzeyinde negatif yönde anlamlı iliĢki
bulunmuĢtur. (r=-0,469; p=0,000<0,05). Buna göre akranları tarafından dıĢlanma
puanı arttıkça akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanı
azalmaktadır.
AĢırı hareketlilik ile akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ
gösterme arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda,
puanlar arasında %44,2 düzeyinde negatif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,442; p=0,000<0,05). Buna göre aĢırı hareketlilik puanı arttıkça akranlarına karĢı
yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanı azalmaktadır.
Akranların Ģiddetine maruz kalma ile akranlarına karĢı yardımı amaçlayan
sosyal davranıĢ gösterme arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon
analizi sonucunda, puanlar arasında %32,5 düzeyinde negatif yönde anlamlı iliĢki
bulunmuĢtur. (r=-0,325; p=0,000<0,05). Buna göre akranların Ģiddetine maruz kalma
puanı arttıkça akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanı
azalmaktadır.
Akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma ile akranlarına karĢı asosyal davranıĢ
geliĢtirme arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda,
puanlar arasında %61,8 düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur.
(r=0,618; p=0,000<0,05). Buna göre akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanı
arttıkça akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme puanı da artmaktadır.
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Akranları tarafından dıĢlanma ile akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme
arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar
arasında %59,6 düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,596;
p=0,000<0,05). Buna göre akranları tarafından dıĢlanma puanı arttıkça akranlarına
karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme puanı da artmaktadır.
AĢırı hareketlilik ile akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme arasındaki
iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında
%34,7 düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,347; p=0,000<0,05).
Buna göre aĢırı hareketlilik puanı arttıkça akranlarına karĢı asosyal davranıĢ
geliĢtirme puanı da artmaktadır.
Akranların Ģiddetine maruz kalma ile akranlarına karĢı asosyal davranıĢ
geliĢtirme arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda,
puanlar arasında %43,5 düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur.
(r=0,435; p=0,000<0,05). Buna göre akranların Ģiddetine maruz kalma puanı arttıkça
akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme puanı da artmaktadır.
Akranları tarafından dıĢlanma ile akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma
arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar
arasında %50,1 düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,501;
p=0,000<0,05). Buna göre akranları tarafından dıĢlanma puanı arttıkça akranlarına
karĢı korkulu-kaygılı olma puanı da artmaktadır.
AĢırı hareketlilik ile akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma arasındaki iliĢkiyi
belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %52,9
düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,529; p=0,000<0,05). Buna
göre aĢırı hareketlilik puanı arttıkça akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanı da
artmaktadır.
Akranların Ģiddetine maruz kalma ile akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma
arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar
arasında %45,8 düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,458;
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p=0,000<0,05). Buna göre akranların Ģiddetine maruz kalma puanı arttıkça
akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanı da artmaktadır.
AĢırı hareketlilik ile akranları tarafından dıĢlanma arasındaki iliĢkiyi
belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %43,3
düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,433; p=0,000<0,05). Buna
göre aĢırı hareketlilik puanı arttıkça akranları tarafından dıĢlanma puanı da
artmaktadır.
Akranların Ģiddetine maruz kalma ile akranları tarafından dıĢlanma arasındaki
iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında
%70,0 düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,700; p=0,000<0,05).
Buna göre akranların Ģiddetine maruz kalma puanı arttıkça akranları tarafından
dıĢlanma puanı da artmaktadır.
Akranların Ģiddetine maruz kalma ile aĢırı hareketlilik arasındaki iliĢkiyi
belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %46,7
düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,467; p=0,000<0,05). Buna
göre akranların Ģiddetine maruz kalma puanı arttıkça aĢırı hareketlilik puanı da
artmaktadır.
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BÖLÜM 5 TARTIŞMA VE YORUM
Belirlenen örneklem grubundan söz konusu ölçeklerle (Ladd ve Profilet Çocuk
DavranıĢ Ölçeği, Akranların ġiddetine Maruz Kalma Ölçeği) veriler toplanmıĢ ve 5-6
yas çocuklarının akran iliĢkileri çeĢitli değiĢkenler açısından incelenmiĢtir.

5.1. AKRAN İLİŞKİLERİNE YAŞ DEĞİŞKENİNİN ETKİSİ
YaĢ

değiĢkenine

göre

akranlarına karĢı asosyal

davranıĢ

geliĢtirme

incelendiğinde araĢtırmamızda yaĢ değiĢkenine göre anlamlı fark olmadığı
görülmüĢtür. Dinç (2002), EskiĢehir ilinde öğretmen görüĢlerine dayalı olarak yaptığı
çalıĢmada 5 yaĢ çocuklarının 4 yaĢ çocuklarına göre sosyal geliĢim düzeylerinin daha
yüksek olduğu bulmuĢtur. Sarı (2007) çalıĢmasında 6 yaĢındaki çocuğu, 5 yaĢında
olduğundan daha uyumlu bulmuĢtur. Bunu yaĢın büyümesiyle beraber, çocukların
daha sosyal davranıĢlar sergilemesiyle açıklayabiliriz. YaĢın büyümesiyle beraber
çocuklarda sosyal uyumun arttığı araĢtırmamız tarafından da desteklenmektedir.
Olumlu sosyal davranıĢların yaĢ ile iliĢkili olması çocuklardaki biyolojik olgunlaĢma
ve model alma ile açıklanabilir. Ancak araĢtırmamızda 5-6 yaĢ grupları arasında
anlamlı fark olmamasının sebebinin yaĢ gruplarının yakın olması olduğu
söylenebilir.

5.2. AKRAN İLİŞKİLERİNE CİNSİYET DEĞİŞKENİNİN ETKİSİ
Cinsiyet ve saldırganlık ile ilgili yapılan t testi sonucunda grup ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur. Buna göre erkeklerin kızlara
göre daha saldırgan oldukları söylenebilir. Sonuçlar, bazı çalıĢmaların sonuçlarıyla
benzerlikler göstermektedir. Crick ve arkadaĢlarının yaptığı, Okulöncesi Sosyal
DavranıĢ Ölçeği (Preschool Sosyal Behavior Scale) öğretmen ve akran formlarının
güvenirlik geçerlik çalıĢmasına, 3,5-5,5 yas arası anaokuluna devam eden 65 çocuk
katılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda, ölçekler güvenilir ve geçerli bulunmuĢ ve erkek
çocukların kız çocuklarına göre fiziksel saldırganlığa daha eğilimli oldukları
belirlenmiĢtir (Crick, Casas ve Mosher, 1997). Gülay‟ ın 2008 yılında 5-6 yaĢ grubu
çocuklarla yapmıĢ olduğu çalıĢmaya göre erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre
daha saldırgan oldukları görülmüĢtür. Efilti (2006) nın ortaöğretim kurumlarında
yaptığı çalıĢmada da erkek öğrencilerin saldırganlık puanlarının kız öğrencilerin
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saldırganlık puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Susran
(2009) lise ve üniversite öğrencileriyle yaptığı çalıĢmada hem liseye devam eden
erkek öğrenciler hem de üniversiteye devam eden erkek öğrenciler kız öğrencilere
oranla daha fazla fiziksel saldırganlık davranıĢı sergilemekte olduklarını ortaya
koymuĢtur. Hyde (1986) meta-analitik çalıĢmasında 143 araĢtırmayı inceleyerek
çocuklarda "cinsiyet" farklılıklarını araĢtırmıĢtır. Bu araĢtırmada, saldırganlık
erkeklerde % 63, kız çocuklarında % 38 olarak bulunmuĢtur yani ortalamanın biraz
üzerinde bir bulgu elde edilmiĢtir. (Aktaran: Yıldırım, t.y.)
Cinsiyet ve baĢkalarını amaçlayan sosyal davranıĢ ile ilgili yapılan t testi
sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur.
Kız çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme
puanları, erkek çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ
gösterme puanlarından yüksektir. Gülay (2008) de 5-6 yaĢ grubu çocuklarla yaptığı
araĢtırmada kız çocukların baĢkalarına yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ puan
ortalamaları, erkek çocuklarının puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksek
bulunmuĢtur. Worden (2002), baĢkalarına yardımı amaçlayan sosyal davranıĢların ve
saldırganlığın gösterilme sıklığında cinsiyetler arasında farklılığı incelediği
çalıĢmasını, 407 anaokulu öğrencisi ile gerçekleĢtirmiĢtir. AraĢtırmanın sonuçlarına
göre, kız çocukları erkeklere göre baĢkalarına yardımı amaçlayan sosyal davranıĢları
daha sık gösterirken, erkek çocukların saldırganlık puanları da kızlara göre daha
yüksek bulunmuĢtur. (Aktaran : Gülay, 2008)
Cinsiyetin asosyal davranıĢ ve akranlarına karĢı korkulu kaygılı olma üzerine
etkisi incelendiğinde anlamlı olmadığı görülmüĢtür.
Cinsiyetin akranları tarafından dıĢlanma üzerine etkileri incelendiğinde
erkeklerin akranları tarafından dıĢlanma puanları kızlardan yüksek çıkmıĢtır. Gülay
(2008) de yaptığı çalıĢmada ise akranları tarafında dıĢlanma puanları ve cinsiyet
arasında anlamlı bir iliĢki görülmemiĢtir. Bulgulara ait farklılıklar alınan örneklemin
farklılığından kaynaklanabilir.
Cinsiyetin aĢırı hareketlilik puanları üzerine etkisine bakıldığında erkek
çocukların aĢırı hareketlilik puanları, kız çocukların aĢırı hareketlilik puanlarından
yüksektir. Gülay (2008) çalıĢmasında arasında erkek çocukların aĢırı hareketlilik
puan ortalamaları, kız çocuklarının puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksek
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olduğunu belirtmektedir. Dursun (2010) çalıĢmasında erkek çocuklarının aĢırı
hareketli/dikkatsiz olma davranıĢı, kız çocuklarına daha çok görülmekte olduğu
sonucuna ulaĢmıĢtır. GürĢimĢek ve diğerleri (2006), Kanlıkılıçer (2005), Peren ve
diğerleri (2007) okulöncesi dönemdeki çocuklarla yaptıkları çalıĢmalarda erkeklerin
kızlara oranla daha yüksek yüzeyde aĢırı hareketli olduklarını gözlemlemiĢlerdir. Bu
sonuç kız çocuklarının daha sakin yetiĢtirilmeleri, erkek çocukların ise daha çok
büyük kas becerilerini kullandıkları oyunlar tercih etmeleri olarak açıklanabilir.
Cinsiyetin ve akran Ģiddetine maruz kalma üzerine etkileri incelendiğinde
erkek öğrencilerin akran iliĢkilerine maruz kalma puanlarının kızlardan yüksek
olduğu görülmüĢtür. Gülay (2008) de yaptığı çalıĢma da bunu desteklemektedir.

5.3. AKRAN İLİŞKİLERİNE KURUM TİPİ DEĞİŞKENİNİN ETKİSİ
AraĢtırma sonucuna göre özel anaokulu ve anasınıfında öğrenim gören
çocukların akranlarına karĢı saldırganlık puanları, devlet anaokulu ve anasınıfında
öğrenim gören çocukların akranlarına karĢı saldırganlık puanlarından yüksektir.
Altay (2007) özel bir okulöncesi kuruma devam eden çocukların, devlete bağlı
okulöncesi kuruma devam eden çocuklara göre akranlarına ve eğitmenlerine karĢı
daha çok saldırganlık göstermekte olduğunu, ancak, bu sonuç devlet kurumlarında
çocuğun davranıĢları açısından özel kurumlara göre daha sınırlayıcı olmasından
kaynaklanabileceğini belirtmiĢtir. ġöyle ki genellikle devlete bağlı okulöncesi
kurumlarda sınıf mevcutları, özel okulöncesi kurumlara göre daha fazla olmakta ve
bu durumda da eğitmenlerin çocukları disipline etmede daha fazla çaba göstererek
çocukların davranıĢlarını sınırlandırabilmektedirler.
Özel anaokulu ve anasınıfında öğrenim gören çocukların akranlarına karĢı
yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanları, devlet anaokulu ve
anasınıfında öğrenim gören çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanlarından yüksektir. DerviĢoğlu (2007),çalıĢmasında özel
eğitim kurumlarında eğitim gören çocukların sosyal becerilerinin, devlet okullarında
eğitim gören çocuklara oranla daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Bunun
sebebinin aradaki sosyo-ekonomik fark olduğu düĢünülmektedir. Çocukların sosyal
çevrelerinde gördükleri davranıĢları model almalarıyla açıklanabilir.
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Bunun yanı sıra özel- devlet okulları karĢılaĢtırmasında; özel okullara devam
eden çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme, akranlarına karĢı
korkulu-kaygılı olma, akranları tarafından dıĢlanma, aĢırı hareketlilik, akran
Ģiddetine maruz kalma puanları devlet okullarında bulunanlara göre daha yüksek
çıkmıĢtır. Özel okullardaki çocuklarda bu olumsuz davranıĢlara daha çok
rastlanması; sosyo-ekonomik farklar sonucu çocukların akranlarında farklı nitelikler
araması, özgüvenlerini de akran dıĢlama, akran Ģiddeti uygulama yönünde
kullanmaları ve bunun sonucunda dıĢlanmaya ve Ģiddete maruz kalan çocuklarda da
asosyal davranıĢ geliĢtirme, akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma davranıĢlarının
ortaya çıkmasıyla açıklanabilir. Ancak literatürde bu alanda çalıĢmaların yetersiz
olmasından dolayı karĢılaĢtırma yapılamamıĢtır.

5.4. AKRAN İLİŞKİLERİNE ANNE- BABA EĞİTİM DURUMU
DEĞİŞKENİNİN ETKİSİ
Yapılan çalıĢmada anne- baba eğitim düzeyi arttıkça aĢırı hareketlilik,
dıĢlanma, akran Ģiddetine maruz kalma puanlarının düĢtüğü; akranlara karĢı sosyal
davranıĢ geliĢtirme puanlarının yükseldiği görülmektedir. Yani anne- baba eğitim
düzeyi arttıkça çocuklarda olumlu sosyal davranıĢlar artmaktadır. Bu da eğitim
düzeyi arttıkça ailenin yaĢam Ģartlarının değiĢmesi, çocukların olumlu sosyal
davranıĢları daha çok görerek anne- babalarını örnek almalarıyla ve eğitim düzeyi
arttıkça daha bilinçli anne baba olunarak çocuklara evde daha uygun eğitim
verilmesiyle açıklanabilir.
Yapılan analizlerde anne-baba eğitim düzeyi ve saldırganlık arasında anlam
bulunamamıĢtır. Gülay (2008) akran iliĢkilerini incelediği çalıĢması da bunu
destekler niteliktedir.
Akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puan
ortalamaları anne eğitim durumu değiĢkenine göre incelendiğinde anneleri üniversite
mezunu olan çocukların puanları; lise ve ilköğretim mezunu annelere sahip
çocukların puanlarından yüksek çıkmıĢtır. Gültekin (2008)in yaptığı çalıĢmada
çocukların iĢbirliği ve kendini ifade/atılganlık puanları annesi üniversite mezunu
olanlarda üniversite mezunu olmayanlara göre daha yüksek çıkmıĢtır.
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Yıldırım (2007)‟ ın yaptığı çalıĢmada Ģiddete baĢvuran ve baĢvurmayan
ergenlerin anne eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıĢken, baba
eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuĢtur.
Yapılan çalıĢmada baba eğitim düzeyine göre saldırganlık, korkulu- kaygılı
olma, akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme puanlarında farklılığa
rastlanmamıĢtır. Gülay (2008) „ın akran iliĢkileri üzerine yaptığı çalıĢmasında baba
eğitim düzeylerine bağlı olarak çocukların saldırganlıkları, baĢkalarına yardımı
amaçlayan sosyal davranıĢları, asosyal davranıĢları, korkulu-kaygılı davranıĢları,
dıĢlanma düzeyleri ve aĢırı hareketlilik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığa
rastlanmamıĢtır. Ġki çalıĢma arasında baĢkalarına yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ
ve aĢırı hareketlilik ve dıĢlanma boyutlarında fark çıkmasının sebebi araĢtırmaların
farklı örneklemlerde yapılması gösterilebilir.
Annelerinin eğitim seviyesi yüksek olan çocukların, annelerinin eğitim seviyesi
düĢük olan çocuklara oranla sosyal becerilerin daha çok yükseldiği görülmektedir.
Babalarının eğitim seviyesi yüksek olan çocukların, babalarının eğitim seviyesi
düĢük olan çocuklara oranla sosyal becerilerin daha çok yükseldiği görülmektedir.
Babaların eğitim seviyesi düĢtükçe problem davranıĢlarının daha çok görüldüğü
görülmektedir (DerviĢoğlu, 2007). Bu da araĢtırmanın bulgularını destekler
niteliktedir.
Babanın eğitim düzeyi düĢtükçe akran Ģiddetine maruz kalma puanının da
arttığı görülmüĢtür. Bayraktar (2009) ın ergenler üzerinde yaptığı çalıĢmasında da
anne- baba eğitim düzeyi düĢtükçe zorbalığa maruz kalmanın arttığı görülmüĢtür. Bu
da araĢtırma bulgularını desteklemektedir.

5.5. AKRAN İLİŞKİLERİNE ANNE BABA YAŞI DEĞİŞKENİNİN ETKİSİ
Annesinin yaĢı 20-30 ve 31-40 yaĢ aralığındaki çocukların akranlarına karĢı
yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme puanı, annesinin yaĢı 41 ve üstü yaĢ
aralığındaki çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ
gösterme puanından yüksektir. Baba yaĢında da aynı durum söz konusudur. Annebaba ile çocuk arasında yaĢ farkı artığı için ve yaĢla beraber çocuğa gösterilen ilginin
azalmıĢ olabileceği varsayılarak bu sonucun söz konusu olabildiği düĢünülmektedir.
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AraĢtırmamızda akranlarına karĢı korkulu- kaygılı olma, aĢırı hareketlilik,
asosyal davranıĢ gösterme, akran Ģiddetine maruz kalma puanları anne-babanın yaĢı
ilerledikçe artmaktadır. Dursun (2010)‟ un çalıĢmasında anne babanın yaĢına göre
çocuklarda görülen endiĢeli/ağlamaklı davranıĢlara bakıldığında, annelerden “41-50”
yaĢ arasında olanların çocuklarında endiĢeli davranıĢlar gösterdiği bulunmuĢtur. En
düĢük ortalamanın da “31-40” yaĢ arası olan annelerin çocuklarına ait olduğu
saptanmıĢtır. Babaların yaĢı ele alındığında, babalardan “51 ve üstü” yaĢ aralığında
olanların çocuklarının endiĢeli/ ağlamaklı davranıĢları olduğu bulunmuĢtur. Annebaba yaĢı arttıkça bu davranıĢların artması çalıĢmamızı destekler niteliktedir.
Bunun yanı sıra anne yaĢı dıĢlanma puanlarında anlamlı farklılık oluĢtururken,
baba yaĢının bu boyutlar üzerinde etkisinin olmadığı görülmüĢtür. Baba yaĢının
etkisinin daha az olması, annenin çocuklarla daha fazla vakit geçirmesi ile
açıklanabilir.

5.6. AKRAN İLİŞKİLERİNE ANNE-BABA MESLEĞİ
DEĞİŞKENİNİN ETKİSİ
Akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ puanlarına bakıldığında
annesi çalıĢanların ev hanımı olanlara göre daha yüksek puan aldıkları; baba
meslekleri açısından da memur olanların iĢçi olanlara göre daha yüksek puan
aldıkları görülmüĢtür. Bunun da anne babanın kültür seviyesi ve sosyo-ekonomik
düzeyinden kaynaklandığı sanılmaktadır.
Yaptığımız araĢtırmada anne baba mesleğine göre saldırganlık puanlarının
değiĢmediği görülmüĢtür. Dursun (2010) okulöncesi dönemdeki çocuklarla yaptığı
çalıĢmasında anne babanın çalıĢma durumuna göre saldırgan davranıĢların
değiĢmediği sonucuna ulaĢmıĢtır. Bu da araĢtırma sonuçları ile paralellik
göstermektedir.

5.7. AKRAN İLİŞKİLERİNE KARDEŞ SAYISI DEĞİŞKENİNİN
ETKİSİ
Yapılan analiz sonucu kardeĢ sayısının akran iliĢkileri üzerine etkisinin anlamlı
olmadığı görülmüĢtür. Gültekin (2008), kardeĢ sayısı değiĢkenini incelemiĢ; iĢbirliği,
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kendini ifade/atılganlık, özdenetim, sosyal beceri toplam puanı, problem davranıĢlar
toplam puanı, içsel ve dıĢsal davranıĢlar puanları açısından tek çocuk olanlarla
kardeĢi olanlar arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıĢtır.
Gültekin (2008)in yaptığı çalıĢmaya göre “Sosyal Beceri Toplam Puanı”
açısından tek çocuk olanlarla olmayanlar arasında anlamlı farklılık görülmemektedir.
“Problem DavranıĢ Toplam Puanı” açısından tek çocuk olanlarla olmayanlar arasında
anlamlı farklılık görülmemektedir.
Alisinanoğlu ve Kesicioğlu (2010), araĢtırmalarında okulöncesi dönem
çocuklarının davranıĢ sorunları belirlemeye yönelik yapılan çalıĢma da kardeĢ
sayısının çocukların davranıĢ sorunları üzerinde bir anlamlı bir farklılık
yaratmadığını bulmuĢlardır. Bu da araĢtırma sonuçları ile paraleldir.

5.8. AKRAN İLİŞKİLERİNE DOĞUM SIRASI DEĞİŞKENİNİN
ETKİSİ
AraĢtırmaya göre 4 ve üzeri doğum sırası olan çocukların 1 ve 2 den daha
saldırgan ve aĢırı hareketli ve korkulu kaygılı oldukları görülmüĢtür. Literatürde
doğum sırası ve akran iliĢkilerini inceleyen araĢtırmaya rastlanmadığından
karĢılaĢtırma yapılamamıĢtır. Ancak doğum sırası arttıkça olumsuz davranıĢların
artması, ailenin kalabalıklaĢması ve toplumumuzda ailede en küçük çocuğa daha
fazla tolerans tanınması, ya da anne babanın yaĢı ilerledikçe çocuk sevgisi
bakımından doyuma ulaĢarak daha sonraki çocuklarıyla daha az ilgilenmeleri sebep
olarak gösterilebilir.
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BÖLÜM 6 SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde araĢtırma bulgularına dayalı olarak ulaĢılan genel sonuçlara ve
önerilere yer verilmiĢtir.
AraĢtırma sonunda Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır;
1.
hareketlilik,

Erkek çocukların akranlarına karĢı saldırganlık, dıĢlanma, aĢırı
akranların

Ģiddetine

maruz

kalma

puanları,

kız

çocuklarının

puanlarından yüksektir.
2.

Kız çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal davranıĢ

gösterme puanları, erkek çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal
davranıĢ gösterme puanlarından yüksektir.
3.

Özel anaokulunda öğrenim gören çocukların akranlarına karĢı

saldırganlık, akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme, akranlarına karĢı korkulukaygılı olma, akranları tarafından dıĢlanma, aĢırı hareketlilik, akran Ģiddetine maruz
kalma puanları devlet anaokulu ve anasınıflarında öğrenim gören çocukların
akranlarına karĢı puanlarından yüksektir.
4.

Özel anaokulunda öğrenim gören çocukların akranlarına karĢı yardımı

amaçlayan sosyal davranıĢ gösterme, puanları, devlet anaokulu ve anasınıflarında
öğrenim gören çocukların puanlarından yüksektir.
5.

Annesi üniversite mezunu olan çocukların akranlarına karĢı sosyal

yardımı amaçlayan davranıĢ geliĢtirme puanı annesi lise ve ilköğretim mezunu
olanlardan yüksektir.
6.

Annesi ilköğretim mezunu olan çocukların akranlarına karĢı korkulu-

kaygılı olma akranları tarafından dıĢlanma ve aĢırı hareketlilik puanları, annesi
üniversite mezunu olan çocukların puanlarından yüksektir.
7.

Annesi lise mezunu olan çocukların akranlarına karĢı korkulu- kaygılı

olma puanları annesi üniversite mezunu olanlardan yüksektir.
8.

Babası üniversite mezunu olan çocukların akranlarına karĢı sosyal

yardımı amaçlayan davranıĢ geliĢtirme puanı annesi lise ve ilköğretim mezunu
olanlardan yüksektir.
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9.

Babası ilköğretim mezunu olan çocukların akranları tarafından

dıĢlanma, aĢırı hareketlilik, akran Ģiddetine maruz kalma puanları annesi üniversite
mezunu olanlardan yüksektir.
10.

Babası ilköğretim mezunu olan çocukların akran Ģiddetine maruz

kalma puanı annesi lise mezunu olanlardan yüksektir.
11.

Anne yaĢı arttıkça sosyal davranıĢ gösterme puanı düĢmekte,

akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme, aĢırı hareketlilik, akran Ģiddetine maruz
kalma, akranları tarafından dıĢlanma, korkulu-kaygılı olma puanları artmaktadır.
12.

Baba yaĢı arttıkça akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal

davranıĢ gösterme puanı düĢmekte, saldırganlık, asosyal davranıĢ geliĢtirme, korkulu
kaygılı olma, aĢırı hareketlilik, akran Ģiddetine maruz kalma puanları artmaktadır.
13.

Annesi çalıĢan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan sosyal

davranıĢ geliĢtirme puanları çalıĢmayanlara göre daha yüksektir, korkulu-kaygılı
olma puanları çalıĢmayanlara göre ise daha düĢüktür.
14.

Babası memur olan çocukların akranlarına karĢı yardımı amaçlayan

sosyal davranıĢ geliĢtirme puanları iĢçi olanlardan yüksektir.
15.

Babası memur olan çocukların akran Ģiddetine maruz kalma,

akranlarına karĢı korkulu-kaygılı olma puanları serbest meslek olanlardan düĢüktür.
Babası iĢçi olanlar da memur olanlara göre daha hareketlidir.
16.

Tek çocuk olma ya da kardeĢ sahibi olma durumu akran iliĢkileri

üzerinde etkili değildir.
17.

4. Çocuklar akranlarına karĢı saldırganlık, akranlarına karĢı korkulu

kaygılı olma, aĢırı hareketlilik puanları 1. ve 2. çocuklardan yüksektir.
18.

4. Çocukların akranlarına karĢı asosyal davranıĢ geliĢtirme puanları 2.

çocuklardan yüksektir.
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6.1. Araştırma Bulgularına Göre Öneriler
AraĢtırmada

elde

edilen

sonuçlar

doğrultusunda

aĢağıdaki

öneriler

geliĢtirilebilir;
1. Okulöncesi dönem çocuklarının akran iliĢkilerinin yapısının, bu iliĢkilerdeki
problemlerin ortaya çıkarılması için daha farklı ve çeĢitli örneklem
gruplarının yer aldığı araĢtırmalar yapılmalıdır.
2. Bu çalıĢmada ele alınan değiĢkenler dıĢında fiziksel geliĢim, duygusal
geliĢim, biliĢsel geliĢim vb. açısından akran iliĢkileri incelenebilir.
3. SHÇEK çocuk yuvalarında çocuklar akranları ile daha uzun süreli vakit
geçirdikleri ve etkileĢimde bulundukları için akranlarıyla iliĢkilerini inceleyen
araĢtırmalar yapılmalıdır.
4. Türkiye‟de özellikle okulöncesi dönemde akran iliĢkilerin inceleyen yeterli
ölçek bulunmadığından ölçekler geliĢtirilebilir.
5. Okulöncesi dönem çocuğun ilk sosyalleĢme süreci olduğundan ve bu süreci
de akran iletiĢimi ile gerçekleĢtirdiğinden öğretmenlere bu konuda hizmet içi
eğitimlerle ya da eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına verilecek
derslerle bu konuda bilgileri artırılmalıdır.
6. Akran iliĢkilerinin daha sağlıklı yürümesi için akran iliĢkilileri geliĢtirme
programları hazırlanmalıdır.
7. Anaokulu ve anasınıflarında akran iliĢkilerinin önemi ile alakalı olarak veliler
bilgilendirilmeli. Akran iliĢkilerinde sorun yaĢayan çocuklar hakkında veliler
ile görüĢülmeli, sorun ve çözüm hakkında bilgilendirilmelidir.
8. Akran zorbalığına ve akran iliĢkilerine dayalı olarak ortaokul, lise vb. eğitim
düzeylerinde araĢtırma yapılmasına rağmen okulöncesi dönemde akran
iliĢkilerinde yeterli çalıĢma bulunmamaktadır. Bu alanda çalıĢmalar
artırılmalıdır.
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EKLER
1. ÇOCUK DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ
Lütfen aşağıdaki her bir maddenin içerdiği tanımı göz önüne alarak,

Çocuk nadiren bu davranışı gösteriyorsa “0- Uygun Değil” i işaretleyiniz. Lütfen her
madde için sadece bir rakamı işaretleyiniz.
1.

Yerinde duramaz. Etrafta koşar ya da aşağı yukarı zıplar. Hareketsiz duramaz.

2.

Sürekli kıpırdar, huzursuzdur.

3.

Diğer çocuklarla dövüşür.

4.

Diğer çocuklar tarafından pek sevilmez.

5.

Kaygılıdır. Bir çok şey hakkında kaygılanır.

6.

Mutsuz, sıkıntılı, gözü yaşlı ya da gergin görünür.

7.

Yapmacık tavırlıdır. Yüzünde ya da bedeninde seyirmeler, tikler vardır.

8.

Dikkati dağınık ya da dikkat süresi kısadır.

9.

Yeni şeyler ya da durumlardan çekinme ya da korkma eğilimindedir.

10.

Yaygaracı ya da aşırı titizdir.

11.

Konuşma güçlüğü vardır.

12.

Diğer çocuklara zorbaca davranır

13.

Dikkatsizdir.

14.

Kolayca ağlar.

15.

Başkalarını suçlayıcıdır.

16.

Çabuk vazgeçer.

17.

Diğer çocukları tekmeler, ısırır ya da onlara vurur.

18.

Yalnız oynamayı tercih eder.

19.

Diğer çocuklara yardım eder.

20.

Akranları bu çocukla oynamayı reddederler.

21.

Başkalarının duygularını anladığını gösterir. Empatiktir.

0 Uygun Değil.

işaretleyiniz. Çocuk davranışı ara sıra gösteriyorsa “1- Bazen Uygun” u işaretleyiniz.

1 Bazen Uygun.

cümlede tanımlanan davranışı sık sık gösteriyorsa “2- Kesinlikle Uygun” u

2 Kesinlikle Uygun

değerlendirilen çocuğa uygun olma derecesine göre puan veriniz. Örnek olarak, çocuk
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22.

Akranları tarafından oyun arkadaşı olarak seçilmez.

23.

Yalnız olmayı sever.

24.

Akranları ile arasına mesafe koyar.

25.

Akranları ondan kaçınır.

26.

Diğer çocuklar sıkıntılı olduğunda onlarla ilgilenir.

27.

Saldırgandır.

28.

Diğer çocuklarla alay eder ya da onları kızdırır.

29.

Genellikle bir şeyle ilgilenmez.

30.

Diğer çocukları tehdit eder.

31.

Akranlarına karşı naziktir.

32.

Güvenilir ve dürüsttür.

33.

Sınıf arkadaşlarını dinler.

34.

Akranlarının etkinliklerinden dışlanır.

35.

Akranları ile anlaşmazlıklarında uzlaşmacıdır.

36.

Akranları onu görmezden gelirler.

37.

Akranları ile işbirliği yapar.

38.

Akranları ile tartışır.

39.

Yalnızdır.

40.

Ahlaki konulara (dürüstlük, başkalarının iyiliği) ilgi gösterir.

41.

Akranları onunla alay eder

42.

Akranlarından kaçınır.

43.

Diğer çocuklar üzgün olduklarında onları rahatlatır ya da yardım etmeyi teklif eder.

44.

Akran etkinliklerinden uzak durur.
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2. AKRAN ŞİDDETİNE MARUZ KALMA ÖLÇEĞİ
Lütfen

aşağıdaki

her

bir

maddenin

içerdiği

tanımı

göz

önüne

alarak,

işaretleyiniz. Çocuk nadiren bu davranışı gösteriyorsa “0- Uygun Değil” i
işaretleyiniz. Lütfen her madde için sadece bir rakamı işaretleyiniz.
45.

Diğer çocuklar tarafından devamlı azarlanır.

46.

Akranları ona isim takar.

47.

Akranları bu çocuk hakkında diğer çocuklara olumsuz şeyler söylerler.

48.

Diğer çocuklar ona vurur.

0 Uygun Değil.

işaretleyiniz. Çocuk davranışı ara sıra gösteriyorsa “1- Bazen Uygun” u

1 Bazen Uygun.

çocuk cümlede tanımlanan davranışı sık sık gösteriyorsa “2- Kesinlikle Uygun” u

2 Kesinlikle Uygun

değerlendirilen çocuğa uygun olma derecesine göre puan veriniz. Örnek olarak,
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