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ÖZET 

ORTAOKUL 6.7.8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ALGILANAN EBEVEYN 

TUTUMLARI ĠLE SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERĠLERĠ ARASINDAKĠ 

ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Figen YILMAZ 

Yüksek Lisans Tezi, Psikoloji Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Yard. Doç.Dr. ġule Ferda KAYA 

ġubat, 2014 

 Bu çalıĢmada, ortaokul 6.7.8. sınıf öğrencilerinin algılanan anne baba tutumları ile 

sosyal duygusal öğrenme becerileri arasındaki iliĢkilerin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu 

araĢtırmanın çalıĢma grubunu Ġstanbul‟un Esenyurt ilçesindeki 1 devlet okulu ve 

Büyükçekmece‟de 1 özel okulda öğrenimlerine 6,7 ve 8. sınıfta devam eden  (12-15 yaĢları 

arasındaki) 130(%47,1) kız ve 146 erkek(%52,9) olmak üzere 276 öğrenci oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmada Kabakçı (2006) tarafından Ġlköğretim 2. Kademe Öğrencileri için geliĢtirilen 

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği (SDÖB), Seher A. Sevim tarafından Türk 

kültürüne uyarlanan Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği (LAAÖ) ve araĢtırmacı 

tarafından geliĢtirilen KiĢisel Bilgi Formu kullanılmıĢtır. 

Veriler; SPSS 20.0 paket programından analiz edilmiĢ ve araĢtırma verilerinin 

analizinde değiĢkenlere bağlı olarak, ANOVA, bağımsız t testi, tukey testi ve Spearman 

korelasyon analizinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda öğrencilerin Anne-Baba 

tutumlarına iliĢkin algıları ile Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri arasında pozitif yönde 

ve istatistik bakımdan anlamlılık düzeyine ulaĢan iliĢkiler tespit edilmiĢtir. Demografik 

değiĢkenlerden cinsiyete göre; sosyal ve duygusal öğrenme becerileri alt boyutlarından 

iletiĢim becerisi ve problem çözme becerileri açısından; yine cinsiyete göre anne/baba 

tutumlarından anne/baba davranıĢsal denetim açısından farklılık bulunmuĢtur. Anne eğitim 

durumuna göre, sosyal duygusal öğrenme becerileri dört alt boyutundan sadece iletiĢim 

becerileri alt boyutunda bir farklılık bulunmuĢtur. YaĢa göre sosyal duygusal öğrenme 

becerileri karĢılaĢtırıldığında sadece stresle baĢa çıkma becerileri alt boyutunda anlamlı bir 

farklılık görülmüĢtür. AraĢtırmadan elde edilen bulguların ayrıntıları ele alınmıĢ ve 

yorumu yapılmıĢtır. Bu doğrultuda ilerideki uygulama ve araĢtırmalara yönelik önerilerde 

bulunulmuĢtur. 

Anahtar Sözcükler: Sosyal duygusal beceriler, Anne-baba tutumu 



 
 

ii 
 

ABSTRACT 

 

 

A Study On The Relations Between Perceived Parent Attitudes of 6th - 8th Grade 

Middle School 

Students And Their Social Emotional Learning Skills. 

Figen YILMAZ 

Master Thesis, Psychology Master Program 

Advisor:Yard. Doç.Dr. ġule Ferda KAYA 

February, 2014 

In this study, it is aimed to research on the relations between parental attitudes 

perceived by 6th-8th grade middle school students and their social emotional learning 

skills. The study group consists of 276 students (between 12 and 15 years old ) whose 

gender distribution is as such: 146 (52,9%) male and 130 (47,1%) female students from 

one state school in Esenyurt neighborhood and one private school in Büyükçekmece 

neighborhood in Istanbul. In this study, Personal Information Form developed by the 

researcher, the Leuven adolescent perceived parenting scale (LAPPS) adopted to Turkish 

culture by Seher A. Sevim and Social-Emotional Learning Skills Scale (SELSS) developed 

for the secondary school students by Kabakcı (2006) are used. 

The data is analyzed according to SPSS 20.0 program and in the data analysis, 

depending on the variables, it is benefited from ANOVA, independent t test, tukey test, and 

from Spearman correlation analysis. In the conclusion of the study, it is detected 

statistically sense-making and positive relations between students' perceptions of the 

parental attitudes and their Social-Emotional Learning Skills. Based on gender, certain 

differences were found among demographic variables from the sub-levels of social and 

emotional learning and problem solving skills and also again based on gender, some were 

found from parental attitudes by means of parental behavioral governance. According to 

education level of mother, among four sub-levels of social-emotional learning skills, it is 

found that only the communication skills differed. When compared with social-emotional 

learning skills based on age, only at the level of coping with the stress skills, a significant 

difference is found. Details of the data collected from the research is taken and interpreted. 

Accordingly, certain proposals are offered for the next implementations and researches. 

 

 

Key words: Social-Emotional Skills and Parental Attitudes 
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ÖNSÖZ 

 

 

Bu çalıĢmada, ortaokul 6.7.8. sınıf öğrencilerinin algılanan anne baba tutumları ile 

sosyal duygusal öğrenme becerileri arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. ÇalıĢmamın her 

aĢamasında desteğini ve yardımını esirgemeyen, bilgi ve birikimlerini her zaman aktaran 

çok değerli hocam ve danıĢmanım Yrd. Doç. Dr. Ferda ġule KAYA‟ya, istatistik iĢlemleri 

sırasında yardımcı olan arkadaĢım Sevil ÖZTAN‟a teĢekkür ederim. 

 

 Yüksek Lisans süresince bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım bütün bölüm 

hocalarıma; Uygulama yapılan tüm okul yönetimi ve öğretmenlerine ve veri toplama 

araçlarına samimi ve içten cevap veren araĢtırma örneklemine teĢekkür ederim. 

 

 Bunun yanında sabırlı ve destekleyici çabasından dolayı aileme ve özellikle kızım 

Mira Yılmaz‟a teĢekkürlerimi sunarım. 

          

                                                                                                                               Figen YILMAZ 

                      İstanbul/2014 
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BÖLÜM I 

GĠRĠġ 

1.1.Problem  

 

Bireylerin, gerek okul yaĢamında gerekse tüm yaĢam boyunca sosyal, duygusal ve 

akademik yönden bir bütün olarak geliĢimi önemlidir. Sosyal duygusal becerilerin 

kazanımlarının ilk Ģekillendiği yer aile ortamı olmakla birlikte sonraki yıllarda 

geliĢtirilmesi, hem anne-baba tutumları hem de eğitim-öğretim ortamıyla ilgilidir. Çocuğun 

akranlarıyla kurduğu iletiĢim Ģekli, problemlerini çözme ve stresle baĢa çıkma yöntemleri 

ve en önemlisi benlik algısının nasıl geliĢtiği onun sosyal çevresiyle ilgilidir. Sosyal 

çevresinde en etkili rol modelleri de hiç Ģüphesiz anne babalarıdır. 

Türnüklü‟ye göre (2004) öğrencilerin sosyal ve duygusal geliĢimleri üzerinde yeteri 

kadar çalıĢılamamaktadır. Okullarda öğrencilerin kendi aralarında ve yetiĢkinlerle 

yaĢadıkları çoğu kiĢiler arası sorunların kaynağını bu alandaki yetersizliklerin neden 

olmaktadır. Ebeveyn ve eğitimciler akademik geliĢimi önemseyip, okul baĢarısını tek ölçüt 

olarak alabilmektedir. Ebeveynler, bireylerin hayat baĢarısını sağlayacak olan temel sosyal 

duygusal becerilere iliĢkin kazanımları göz ardı edilebilmektedir. 

Bireyin topluma uyumu onun sosyal beceri davranıĢlarını yaĢamında uygulamasına 

bağlıdır. Bu durum bireyin sosyal becerisi ile yakından ilgilidir (YurdakavuĢtu,2012). 

Sosyal becerilerin en etkin kullanıldığı yaĢlar, arkadaĢların ve sosyal çevrenin çok 

önemli olmaya baĢladığı dönem olan erinlik ve ergenlik dönemidir. Bu dönemde uygun 

sosyal davranıĢları sergileyip sergilememesine bağlı olarak hem sosyal ortama uyum süreci 

hem de gelecekte ki sosyal duygusal yaĢamı çok fazla etkilenebilmektedir.  

Ergenliğin ilk dönemlerinde bulunan gençler, ilerdeki geliĢim dönemlerini de 

doğrudan etkileyebilecek okul, aile, arkadaĢ iliĢkileri çerçevesinde geliĢimsel güçlüklerle 

karĢılaĢmaktadırlar. Yapılan çalıĢmalarda bu güçlüklerin sosyal duygusal olduğu ve 

gençlerin riskli davranıĢlar göstermelerine yol açtığı üzerinde 

durulmaktadır(Kabakçı,2006,s.1). 
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Son yıllarda bu riskli davranıĢların artması araĢtırmaları öğrencilerin sosyal ve 

duygusal geliĢimine dikkat çekmeye yönlendirmiĢtir. Hem akademik baĢarı sorgulanmıĢ 

hem de sosyal duygusal yönden sağlıklı bir geliĢimin öneminden bahsedilmiĢtir. 

1980‟li yıllarda akademik zekânın tek basına birey yaĢamında yeterli olmadığının 

anlaĢılmasıyla çoklu zekâ kuramı, duygusal zekâ gibi yeni yaklaĢımların ortaya çıkmasıyla 

sosyal ve duygusal öğrenme kendini göstermiĢtir.(Soylu,2007,s.50) 

KiĢilerin sosyal becerileri ve duygu yönetim becerileriyle ilgili yeterlik alanına 

iliĢkin yapılan çalıĢmalara bakıldığında ilk ilgi gösteren araĢtırmacıların baĢında Gardner 

gelmektedir. Gardner geliĢtirmiĢ olduğu “çoklu zekâ kuramı” içerisinde yer verdiği “kiĢiler 

arası zekâ”  ve “kiĢi içi zekâ” kavramlarıyla sürece açıklık getirmektedir.(Türnüklü,2004) 

Gardner‟ın Çoklu Zekâ Kuramına paralel olarak duygusal zekâ kavramı 

geliĢtirilmiĢtir. 

Neden bazı insanlar okulda, akademik ortamda baĢarısız olurken hayatta baĢarılı 

olabilmektedir? Sorusu insanları baĢarı konusunu yeniden gözden geçirmeye ve baĢarıyı 

oluĢturan farklı nitelikleri araĢtırmaya yönlendirmiĢtir. Bu çalıĢmalar birçok araĢtırmacıyı 

duyguları anlama ve çözümleme yoluna itmiĢ bu çalıĢmaların sonucu duygusal zekâ 

kavramı gündeme gelmiĢtir. Duygusal zekâ insan zekâsını anlamaya ve açıklamaya 

yönelik yeni açılımlar getirmektedir(Goleman,2003,akt.Kırtıl,2009).  

Duygusal ve sosyal öğrenme bir baĢka deyiĢle duygusal zekâ toplumsal uyum, 

baĢarı ve mutluluk için gereklidir. Duygusal ve sosyal öğrenmenin gerçekleĢmesinde aile 

ortamında ve okulda yapılabilecek çocuklara destek olunmalıdır.  

Gerek okul gerekse de hayat baĢarısı sadece akademik yeterliliklere bağlı değildir. 

Goleman, insanların IQ‟larının yüksek olmaları onların baĢarılarının garantisi değildir, 

çünkü EQ‟ları düĢükse, baĢarılı olamayabilirler, demektedir(Bacanlı,2012.s.23). Sosyal 

duygusal beceriler, bireylerin sosyal ortama sağlıklı uyum sağlamaları, davranıĢlarına 

iliĢkin sorumluluklar alabilmeleri, sorunlar karĢısında akılcı çözümler geliĢtirerek, kendine 

iliĢkin olumlu inançlar geliĢtirip benlik saygısı geliĢtirmelerini sağlar. Bu becerilere sahip 

bireyler bütünlüklü geliĢimi(sosyal, duygusal ve akademik) sağladıkları için baĢarıyı da 

yakalayabilmektedirler. 

Bilim adamları duygusal zekânın IQ gibi “kader” olmadığını, her yasta 

geliĢtirilebileceğini ifade etmektedirler(Kırtıl,2009). Bu yaklaĢımlarla birlikte çocuk 

eğitiminde sadece akademik baĢarıyı ve IQ düzeyini dikkate alan yaklaĢımın değiĢtiği 
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görülmektedir. Çocuğun bütünsel geliĢimi (sosyal, duygusal ve akademik) ele alınmaya 

baĢlanmıĢ, araĢtırmalarda ve yapılan çalıĢmalarda sosyal duygusal öğrenme kavramı yer 

almaya baĢlamıĢtır. Yapılan araĢtırmalarda sosyal duygusal öğrenme becerilerinin son 20 

yıl içinde geliĢim gösterdiği ülkemizde bu kavrama olan ilginin 1980‟lerden sonra 

oluĢmaya baĢladığı görülmüĢtür. Kabakçı (2006) 1980‟lerden sonra değerler eğitimi, moral 

eğitim, duyuĢsal eğitim gibi yaklaĢımlar sosyal duygusal eğitimin geliĢimini 

hızlandırdığını söylemiĢtir. 

Gerek eğitim alanındaki geliĢmeler gerekse de toplumsal yaĢamda yaĢanan değiĢim 

doğrultusunda öğrencilerin sosyal duygusal geliĢimlerine daha fazla önem verilmeye 

baĢlanmıĢtır(Kabakçı,2006,s.12). 

Sosyal ve duygusal öğrenme, sosyal zekâ, duygusal zekâ ve akademik zekânın 

birbirini tamamlayarak geliĢtirilmesi ve öğretime aktarılmasını savunmaktadır. Çünkü her 

üç zekâ alanı da tek baĢına yeterli olmamaktadır. Sosyal ve duygusal öğrenmede bu 

birleĢme ve geliĢmeyi temel alarak bireylerin akademik baĢarılarının yanı sıra kiĢilik ve 

davranıĢlarının, ilgi alanlarının, duygusal ve sosyal becerilerinin de önemli görülmesini 

öne sürmektedir (Bacanlı,2007,s.32). 

Modern toplumun getirdiği karmaĢık iliĢkilerin ve hızlı teknolojik geliĢmelerin 

karĢısında; problem çözme ve stresle baĢ etme becerilerini etkin kullanmak aynı zamanda 

etkili iletiĢim becerilerini geliĢtirerek toplumsal uyumu yakalamıĢ olmak ve güçlü bir 

benlik değeri oluĢturabilmek hayat baĢarısını yakalamanın en etkili yollarından olmuĢtur. 

BaĢarılı ve mutlu çocuklar yetiĢtirmenin ön koĢullarından biri olan bu sosyal becerilerin 

temeli hiç Ģüphesiz aile ortamında atılmaktadır.  

Anne babanın çocuğun geliĢim dönemlerinde benimsediği tutumlar, çocukların 

sosyal ve duygusal becerilerini ne Ģekilde kazandığı ve nasıl geliĢtirdiğini etkilemektedir. 

Anne babaların tutumlarının; çocukların fiziksel psikolojik ve sosyal geliĢimi 

üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Çocuk geliĢirken aile, arkadaĢlar, okul ve diğer 

toplumsallaĢma kaynaklarından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenerek sosyal uyum ve 

becerileri kazanır. (ToktamıĢ,2008,s.21) 

Sosyal ve duygusal öğrenmenin sağlıklı bir Ģekilde geliĢtirilmesi ve sürdürülmesi, 

çocuğun karakteristik olarak temel birçok becerileri kazandığı aile ortamına bağlıdır. 
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Kulaksızoğlu (2013), Ġlk çocuk anne baba etkileĢiminin, çocuğun hayat boyu baĢkalarıyla 

iliĢki kurma biçimini belirleyen temel yol olduğunu söylemiĢtir. 

 Sosyal duygusal öğrenmeyle ilgili yapılan birçok araĢtırmada Sosyal duygusal 

öğrenme becerilerinin okullarda programlı bir Ģekilde yürütülmesi ve bu kazanımların 

gerek müfredat gerekse müfredat dıĢı etkinliklerle kazandırılmasının gerekliliği 

vurgulanmıĢtır. Bu araĢtırmayla Okul temelli sosyal duygusal öğrenme becerilerinin 

geliĢtirilmesinin yanı sıra aile tutumlarının etkisi konusunda farkındalık oluĢturmak 

amaçlanmaktadır. Ayrıca anne babaların önleyici rehberlik çalıĢmaları kapsamında, bu 

becerilerin nasıl geliĢtirilip desteklenebileceği konusunda bilinçlendirilmeleri önemlidir.  

Türnüklü (2004), sadece okulda öğrencilerin sosyal duygusal öğrenmelerine 

yönelik çalıĢmanın yeterli olmadığını söylemiĢtir. Öğrencilerin genelde yetiĢkinlerin “ne 

söylediklerini” değil, “yaptıklarını” model alıp öğrendiklerini vurgulamıĢtır. Anne babanın 

stresle baĢa çıkma yöntemleri, iletiĢim becerileri, problem çözme Ģekli ve kendilik 

farkındalıkları çocukların da temel sosyal duygusal becerilerini etkilemektedir. Sosyal ve 

duygusal becerilerin kazanımı ve geliĢtirmesi bakımından anne baba tutumları önemlidir. 

Çocuğun karakter geliĢiminin temellerinin atıldığı ilk ortam ailedir. Çünkü çocuk 

ilk sosyal ve duygusal deneyimi ebeveynleriyle yaĢar. Özellikle erken çocukluk döneminde 

anne babanın benimsediği ve uyguladığı yaklaĢım biçimleri, tutum ve davranıĢları 

çocuklarla iliĢkilenme Ģeklini de belirlemektedir. Bu iliĢkilenme Ģekli, gerek çocuklar için 

model oluĢturması gerekse sosyal yaĢamda uygulayacakları yol haritası olması açısından 

önemlidir. Anne babanın sergilediği yaklaĢımlar çocuğun hayatının seyrini etkileyecektir.  

1.2. AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırmanın amacı, ön ergenlerde (6.7.8.sınıf öğrencileri)algılanan anne baba 

tutumları ile sosyal duygusal öğrenme becerileri arasındaki iliĢkileri incelemek ve anne 

baba tutumları(kabul/ilgi, kontrol/denetleme, psikolojik özerklik) açısından sosyal 

duygusal öğrenme becerilerinin(iletiĢim becerileri, problem çözme becerileri, stresle baĢa 

çıkma becerileri, kendilik değerini arttıran beceriler) nasıl farklılaĢtığını belirlemektir. 

 

1.2.1.  AraĢtırma Soruları 

  

 Ortaokul 6.7.8. sınıf öğrencilerden toplanacak verilerden, sosyal duygusal öğrenme 

becerileri ve anne baba tutumlarıyla ilgili olarak cevaplanması beklenen sorular Ģunlardır; 
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 6.7.8. sınıf öğrencilerinin algıladığı anne baba tutumları ile sosyal duygusal 

öğrenme becerileri arasında bir iliĢki var mıdır? 

 Anne-baba tutumlarından davranıĢsal denetim boyutu ile öğrencilerin iletiĢim 

becerileri arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

 Anne-baba tutumlarından davranıĢsal denetim boyutu ile öğrencilerin problem 

çözme becerileri arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

 Anne-baba tutumlarından davranıĢsal denetim boyutu ile öğrencilerin stresle baĢa 

çıkma becerileri arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

 Anne-baba tutumlarından davranıĢsal denetim boyutu ile öğrencilerin kendilik 

değerini arttıran beceriler arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

 Anne-baba tutumlarından psikolojik kontrol boyutu ile öğrencilerin iletiĢim 

becerileri arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

 Anne-baba tutumlarından psikolojik kontrol boyutu ile öğrencilerin problem çözme 

becerileri arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

 Anne-baba tutumlarından psikolojik kontrol boyutu ile öğrencilerin stresle baĢa 

çıkma becerileri arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

 Anne-baba tutumlarından psikolojik kontrol boyutu ile öğrencilerin kendilik 

değerini arttıran beceriler arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

 Anne-baba tutumlarından özerklik desteği boyutu ile öğrencilerin iletiĢim becerileri 

arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

 Anne-baba tutumlarından özerklik desteği boyutu ile öğrencilerin problem çözme 

becerileri arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

 Anne-baba tutumlarından özerklik desteği boyutu ile öğrencilerin stresle baĢa 

çıkma becerileri arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

 Anne-baba tutumlarından özerklik desteği boyutu ile öğrencilerin kendilik değerini 

arttıran beceriler arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

 Sosyal duygusal beceriler ve anne baba tutumları demografik özelliklere (Cinsiyete, 

Anne-babanın eğitim düzeyine, Sınıf düzeyine, YaĢa)göre farklılaĢmakta mıdır? 

1.3.  AraĢtırmanın Gerekçe ve Önemi 

 

Ġnsan sosyal bir varlıktır ve yaĢamının baĢlangıcından bitiĢine kadar toplum içinde 

yasar. Bireyin yasam kalitesi toplum içinde kiĢiler arasında kurduğu iliĢkilere bağlıdır. Bu 
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iliĢkilerin oluĢmasını ve geliĢmesini belirleyen en önemli etkenlerden biri sosyal 

becerilerdir. Sosyal beceriler, kiĢilerin bulunduğu topluma uyumunun, etkileĢiminin ve 

iletiĢiminin sağlanmasında gerekli belirli davranıĢlardır. Bu davranıĢlar bireylerin 

çevreleriyle olan iliĢkilerini sağlıklı bir Ģekilde yürütmesini sağlamaktadır (Yavuzer, 

2005,s.22). 

Erken yaĢlarda sosyal duygusal becerilerin kazandırılması çocuğun ilerleyen 

yaĢlarında hem akademik hem de sosyal-duygusal anlamda(kendini ifade etme, problem 

çözme, stresle baĢa çıkma gibi) baĢarılı olmasını ve olumlu iliĢkiler geliĢtirmesini 

sağlayacaktır. Erken çocuklukta sosyal duygusal beceriler açısından olumlu davranıĢlar 

kazanılmıĢsa, çocuk okul kurallarına uymada, öğretmeni ve arkadaĢlarıyla iyi iliĢkiler 

kurmada ve sosyal ortama uyum sağlamada daha baĢarılı olacaktır. Sosyal duygusal 

geliĢimi ebeveynleri tarafından desteklenen çocuklar, kendini sevme kendini olduğu gibi 

kabul etme ve diğer insanlarla uyumlu ve sağlıklı iliĢkiler kurabilmektedir. 

Elliot ve Busse (1991); çocuklukta sergilenen sosyal beceri eksikliklerinin, 

ergenlikteki düĢük sosyal uyum, olumsuz tepki verme, düĢük akademik performans, sosyal 

ve duygusal yetersizlikler Ģeklinde kendini göstermiĢ olduğunu 

belirlemiĢlerdir(YurdakavuĢtu,2012,s:5) 

Zins,Weissberg,Wang ve Walberg,2001, Sosyal Duygusal Öğrenmenin potansiyel 

etkilerini ikiye ayırmaktadırlar. Birincil etkileri, akademik baĢarının, öğrenmeye 

motivasyonun, okula ilginin ve bağlılığın artması, okuldan atılma olasılığının azalması, 

daha iyi bir dereceyle mezun olma ve iĢ bulma olasılığındaki artıĢ noktasında 

toplanmaktadır. Ġkincil etkileri ise, daha çok yetkinlik beklentisinin yükselmesi, 

diğerleriyle iĢbirliğinin artması, sosyal becerilerin ve problem çözme becerilerinin 

geliĢmesi, topluma bağlılık ve sağlıklı yaĢamda artıĢ, madde kullanımında düĢüĢ, Ģiddet 

kullanmada düĢüĢ, aile iliĢkilerini geliĢtirme gibi alanlarda görülmektedir( Kabakçı,2006, 

s:18). 

Anne baba tutumlarının özellikle sosyal duygusal öğrenmenin ikincil etkilerinde 

belirleyici olduğunu düĢünüyorum. Bu ikincil beceriler erken çocuklukta anne baba 

tutumlarıyla Ģekillenmektedir. Duygusal ve sosyal ihtiyaçları karĢılanan çocuklar, 

kendilerini sevme ve diğer insanlarla sağlıklı iliĢki kurma yoluna gideceklerdir. ToktamıĢ 

(2008), yanlıĢ anne baba tutumlarından dolayı çocuğun duygusal, fiziksel ve sosyal 

ihtiyaçları yeteri kadar karĢılanmadığından erinlikten baĢlayarak yeteri kadar 
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sosyalleĢemeyen bireyin, topluma uyum sağlamada zorluk çekeceğini söylemiĢtir. Bunun o 

bireyin, hayatının diğer geliĢim alanlarını da olumsuz olarak etkileyeceğini belirtmiĢtir. 

Erken çocuklukta oluĢan sosyal ve duygusal kazanımlar, ileri ki yaĢlarda çocuğun sosyal 

ve duygusal öğrenmesini etkileyerek gelecekte ki karakterinin sağlıklı geliĢmesine 

yardımcı olacaktır. 

Bireylerin geliĢim dönemleri incelendiğinde tüm geliĢim dönemlerinin birbiriyle 

bağlantılı olduğu gözlenmiĢtir. GeliĢim alanlarıyla ilgili yapılan çalıĢmalarda farkına 

varılmadan da olsa sosyal ve duygusal geliĢimin varlığı kabullenilmiĢ hatta tüm geliĢim 

alanlarındaki varlığı belirtilmiĢtir. Sosyal ve duygusal geliĢim bireyin hayatı tanıması ve 

hayatta baĢarılı olması için olmazsa olmaz kabul edilebilecek bir geliĢim 

alanıdır(Soylu,2007,s:6).  

Bireyin sosyalleĢmesi, içinde yaĢadığı topluma sağlıklı bir Ģekilde uyum 

sağlayabilmesi ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi sosyal ve duygusal 

becerileri kazanmasıyla mümkündür. Bu becerileri öğrenmesine ve davranıĢsal olarak 

hayata geçirmesine yardımcı olacak kiĢiler de hiç Ģüphesiz öncelikle anne babadır. Sosyal 

ve duygusal becerilere iliĢkin ilk kazanımları anne-babanın yaklaĢımlarından 

öğrenmektedirler. 

Yapılan araĢtırmaların sonuçları analiz edildiğinde sosyal duygusal öğrenme 

becerileriyle ilgili olarak daha çok okul temelli sosyal duygusal beceri geliĢtirme 

programları oluĢturmak hedeflenmiĢ ve çalıĢmalar bu çerçevede ĢekillenmiĢtir. Önleyici 

rehberlik çalıĢmalarının önemli bir bileĢeni olan anne baba eğitimlerinde bu konunun 

iĢlenmesi ve sosyal duygusal becerilerin geliĢmesinde anne-baba sorumluluğu konusunda 

farkındalık oluĢturulması önemlidir. Bu çalıĢmanın önleyici rehberlik çalıĢmalarında anne 

baba eğitim programlarına katkı sunacağı düĢünülmektedir. Sınav baĢarısını (akademik 

baĢarıyı) tek ölçüt olarak kabul eden birçok anne babaya yol gösterici olması ve sosyal 

duygusal becerilerin önemi konusunda farkındalık kazandırması amaçlanmıĢtır. Anne baba 

tutumları ile öğrencilerin sosyal duygusal becerileri arasındaki iliĢkinin belirlenmesiyle 

elde edilecek sonuçla; anne baba ve eğitimcilere rehberlik edeceği düĢünülmüĢtür. 

AraĢtırmada ele alınan ebeveyn tutumlarının 11-14 yaĢ grubundaki erinlerin sosyal-

duygusal becerilerini ne yönde etkilediğini göstermesi bakımından önemlidir. Özellikle 

Anne-baba tutumlarından özerklik desteği boyutu ile Anne/Baba duyarlılık boyutunun 

erinlerin, stresle baĢa çıkma, problem çözme, kendilik değerini arttıran becerileri ve 



8 
 

 

iletiĢim becerilerini olumlu yönde geliĢtirmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda 

araĢtırmadan elde edilecek veriler anne-babalar tarafından yararlanabilecek bir kaynak 

olabilir. 

1.4.  Varsayımlar 

 

 AraĢtırma kapsamına giren 11-14 yasındaki erinlerin KiĢisel Bilgi Formu, 

Algılanan Anne-Babalık Ölçeği ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri 

Ölçeği‟ndeki sorulara objektif, içten ve doğru cevap verecekleri varsayılmaktadır. 

 Ġstanbul iline bağlı, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçesi evreninden alınan örneklem 

sayısı çalıĢma evrenini yeterli düzeyde temsil etmektedir. 

 Kullanılan anketler istatistiksel açıdan güvenilirdir. 

 Kullanılan istatistiksel teknikler amaca uygundur. 

 Yapılan literatür taraması araĢtırmanın geçerliliği bakımından yeterlidir. 

Ana Hipotez; 

6.7.8. sınıf öğrencilerinin algıladığı anne baba tutumları ile sosyal duygusal öğrenme 

becerileri arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

Alt hipotezler; 

 Anne-baba tutumlarından Anne/Baba duyarlılık boyutu; öğrencilerin iletiĢim 

becerilerini, problem çözme becerilerini, kendilik değerini arttıran becerilerini 

stresle baĢa çıkma becerilerini olumlu yönde etkilemektedir. 

 Anne-baba tutumlarından Anne/Baba davranıĢsal denetim boyutu; öğrencilerin 

iletiĢim becerilerini, problem çözme becerilerini, kendilik değerini arttıran 

becerilerini stresle baĢa çıkma becerilerini olumlu yönde etkilemektedir. 

 Anne-baba tutumlarından Anne/Baba özerklik desteği öğrencilerin; öğrencilerin 

iletiĢim becerilerini, problem çözme becerilerini, kendilik değerini arttıran 

becerilerini stresle baĢa çıkma becerilerini olumlu yönde etkilemektedir. 

 Anne-baba tutumlarından Anne/Baba psikolojik kontrol boyutu öğrencilerin; 

öğrencilerin iletiĢim becerilerini, problem çözme becerilerini, kendilik değerini 

arttıran becerilerini stresle baĢa çıkma becerilerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

 Sosyal Duygusal Öğrenme becerileri; anne-babanın eğitim durumuna, cinsiyete, ve 

yaĢa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir 

 Anne baba tutumları; anne-babanın eğitim durumuna, cinsiyete ve yaĢa göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
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1.5. Sınırlılıklar 

 

AraĢtırmanın sınırlılıkları aĢağıda verilmiĢtir: 

2013-2014 eğitim-öğretim yılı, 

1. Ġstanbul ilindeki Büyükçekmece ve Esenyurt ilçesinden seçilen iki resmi 

ilköğretim okulunun 11-15 yas grubundaki öğrencileri ile sınırlıdır. 

2. Öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerileri, ilköğretim 2. kademe 

öğrencileri için geliĢtirilen öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerileri 

ölçeğinden alınan puanlarla sınırlıdır. 

3. Öğrencilerin anne-baba tutumlarına iliĢkin veriler, Leuven Algılanan Ana 

Babalık Ölçeğinden alınan puanlarla sınırlıdır. 

4. Öğrencilerin cinsiyet, yaĢ, sınıf düzeyi, öğrenim gördüğü alan, okulun fiziksel 

koĢulları, algılanan baĢarı düzeyi, algılanan sosyo-ekonomik durum ve kardeĢ 

sayısına iliĢkin veriler vb. demografik veriler, kiĢisel bilgi formundan elde 

edilen bilgilerle sınırlıdır. 

5. AraĢtırmada araĢtırmacıdan, örneklem grubundan ve araĢtırma ortamından 

kaynaklanan sınırlılıklar olabilir Ayrıca sonuçlar, araĢtırmada kullanılan 

ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlilikleri ile sınırlıdır 

 

1.6. Tanımlar 

 

Sosyal Duygusal Öğrenme: Çocuk ve gençlerin önemli yaĢam görevlerini baĢarılı bir 

Ģekilde yerine getirebilmeleri, kiĢisel ve sosyal ihtiyaçlarını karĢılayabilmeleri ve toplumda 

üretken bireyler olmaları için kendi duygu düĢünce ve davranıĢlarını bütünleĢtirme 

sürecidir (Kabakçı ve Korkut,2008) 

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri: SDÖ becerileri baĢlığı altında birlikte ele alınan 

dört temel beceri yer almaktadır. Bu beceriler, problem çözme becerileri, iletiĢim 

becerileri, kendilik değerini arttıran beceriler ve stresle baĢa çıkma 

becerileridir(Kabakçı,2006 

Problem çözme becerileri: ÇeĢitli sosyal problemlerde olumlu ve bilgiye dayalı 

çözümleri geliĢtirme, uygulama ve değerlendirme kapasitesidir (Payton ve diğ., 2000). 

Kendilik değerini arttıran beceriler: KiĢinin kendi güçlü ve zayıf yönlerini doğru bir 
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Ģekilde algılaması ve günlük yaĢamda karĢılaĢtığı zorluklarla kendine güvenen, iyimser bir 

tarzda baĢa çıkma kapasitesine iliĢkin beceriler bütünüdür (Payton ve diğ., 2000). 

 

Stresle baĢa çıkma becerileri: Stres durumunda yıkıcı davranıĢları baĢlatan dürtüleri 

kontrol edebilme, kendini duygusal olarak düzenleme ve nasıl hissettiğine iliĢkin bilgiyi 

değerlendirme becerileridir (DuPont, 1998). 

 

ĠletiĢim becerileri: KonuĢmayı baĢlatma ve sürdürme ile kendi duygu ve düĢüncelerini 

sözel ve sözel olmayan tarzda net bir Ģekilde ifade etme becerileridir (Payton ve diğ., 

2000). 

 

Tutum: Tutum, bireyin kendine veya çevresindeki herhangi bir konu ya da olaya karsı 

deneyim ve bilgilerine dayanarak örgütlediği biliĢsel, duygusal ve davranıĢsal bir tepki ön 

eğilimidir ( Baysal, 1981:1-2) . 

 

Ebeveyn Tutumları: Anne ve babaların, çocuğun gerek sosyal, gerek psikolojik, gerekse 

kiĢilik geliĢimlerini etkileyecek yönde belirli bir birey, nesne ya da ortamlara olumlu veya 

olumsuz Ģekilde bir tepkide bulunma eğilimidir (Yavuzer, 1998:141). 

 

Erinlik Dönemi: Çocukluğun sonu ile ergenliğin baĢlangıcı arasındaki, bireyin cinsel 

olarak olgunlaĢmaya baĢladığı ergenliğin biyolojik değiĢikliklerinin gerçekleĢtiği olgunluk 

evresidir.(ToktamıĢ,2008) 
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BÖLÜM II 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

 

Yirmi birinci yüzyılda yaĢanan birçok geliĢme eğitim sistemini de etkilemiĢ ve yeni 

yaklaĢımların oluĢumunu sağlamıĢtır. 1980‟li yıllardan itibaren eğitimde akademik zekânın 

tek baĢına yeterli olmayacağı kabul edilmiĢ ve eğitimde çoklu zekâ, duygusal zekâ, 

karakter eğitimi, moral eğitim gibi kavramlar önem kazanmaya baĢlamıĢtır (McKenzie, 

2004, akt. Kabakçı,2006).  

Sosyal duygusal eğitim kavramı ise 1990‟lardan sonra hızla önem kazanmaya 

baĢlamıĢtır.(Kabakçı,2006). Yıllardır öğrencilerin akademik geliĢimlerine odaklanan 

yaklaĢımlar yavaĢ yavaĢ terkedilmiĢtir. Bunun yerine öğrencilerin sosyal, duygusal ve 

akademik açıdan bütünsel geliĢimini önemseyen ve bu geliĢim için çeĢitli programlar 

geliĢtiren eğitim bilimciler ön plana çıkmıĢtır. Bu araĢtırmada özellikle sosyal duygusal 

öğrenme becerilerinin geliĢmesine çok büyük katkıları olan Elias ve sosyal duygusal 

öğrenme becerilerinin ülkemiz de yaygınlaĢması için çaba sergileyen Bacanlı, Korkut ve 

Kabakçı‟nın çalıĢmalarından etkilenerek oluĢturulmuĢtur. 

Sosyal duygusal öğrenmenin çıkıĢına hız kazandıran hiç Ģüphesiz Goleman (1995) 

ve Salovey ve Mayer (1990) gibi araĢtırmacıların “duygusal zekâ” ile ilgili çalıĢmalarıdır. 

Duygusal zekâ yaklaĢımı, sosyal duygusal öğrenme yaklaĢımının gerek kuramsal gerekse 

de uygulamalı olarak geliĢimini ĢekillendirmiĢtir.  

Sosyal duygusal öğrenmenin temelini oluĢturan kuramcılardan biri olan Elias, 

sosyal duygusal öğrenmeyi duygusal zekânın eğitim alanındaki uygulaması olarak 

tanımlamıĢtır(Elias,2002). Diğer geliĢim kuramcılarından farklı olarak Elias sosyal 

duygusal öğrenme ve duygusal zekâyı eğitim alanında ele almıĢ bu amaçla programlar 

oluĢturulmasını sağlamıĢtır. Elias, 21. Yüzyılda okul ortamında yeterli olmanın, 

öğrencilerin karakteri, sosyal duygusal becerileri ve akademik yeterliliklerinin birlikte 

geliĢtirilmesine bağlı olduğunu vurgulamıĢtır. Bu doğrultuda öğretmenlerin akademik 

çalıĢmalarını, sosyal duygusal öğrenme kavram ve prensiplerine dayanan bir öğrenme 

süreci çerçevesinde yapılandırmalarının beklendiğini söylemiĢtir. Bununla birlikte 

öğrencilerin demokratik bir yaĢam biçimini geliĢtirip korumaları için de sosyal duygusal 

becerilere ihtiyaçları olduğunu belirtmiĢtir.(Elias, 2001). 
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Elias Sosyal Duygusal Öğrenme yeterlilikleri, akademik konularla 

iliĢkilendirildiğinde, gençlerin olumlu benlik imajı kazanmalarını, sağlıklı iletiĢim kurma 

kapasitelerini, okul baĢarılarını arttıracağını söylemiĢtir. Böylece öğrencilerin kiĢisel, 

sosyal ve akademik ihtiyaçlarını dengeli bir Ģekilde karĢılamaları mümkün olacaktır.  Yine 

Elias, okul ve sınıf yaĢamının temelinde sosyal duygusal öğrenme becerilerinin olduğunu 

vurgulamıĢ, müfredat temelli yaklaĢıma dayanan Sosyal Duygusal Öğrenme 

programlarının eğitsel ve pratik öğeleri içerisinde barındırmasını önermiĢtir. Okullarda 

öğrencilerin gerçek yaĢamlarında kullanabilecekleri akılcı ve yaratıcı beceriler, model 

alabilecekleri ve modelleriyle bütünleĢebilecekleri fırsatlar, bulundukları etkinliklerde 

geribildirim alabilecekleri olanaklar ve eğitim ortamları dıĢında kullanabilecekleri 

becerileri kazandırmaya yönelik imkânlar sağlanması gerektiğini vurgulayan Elias, sosyal 

ve duygusal öğrenme becerilerinin öğrencilerin özgür ve demokratik toplum içerisinde iyi 

bir vatandaĢ olmasına da katkı sağlayacağını belirtmiĢtir (Elias, 2009).  

 

Elias Sosyal Duygusal Öğrenmenin dünyadaki tüm okullarda uygulanabileceğini 

söylemiĢtir. Öğrencilerin gerek okullarına gerekse de tüm yaĢamlarına hazırlanmasını 

amaçlayan Sosyal Duygusal Öğrenme, öğrencilerin sosyal, sağlık, davranıĢsal ve akademik 

kazanımlarını desteklemektedir. Sosyal Duygusal Öğrenme öğrencileri test hayatına değil 

de hayatın testlerine hazırlayarak onlara hayat konusunda pratik yapma Ģansı vermektedir 

(Elias, 2001). 

ÇeĢitli okullarda sürdürdüğüm rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık çalıĢmalarında 

öğrencilerin okul ortamında en çok zorlandıkları alanın sosyal duygusal geliĢim alanı 

olması, sosyal duygusal öğrenme becerileriyle ilgili kuramlara yönelmeme neden olmuĢtur. 

Elias‟ın okul temelli sosyal duygusal öğrenme becerileri kuramı ve ülkemizde 

Korkut(2006), Bacanlı(2012) ve Kabakçı(2006)‟nın sosyal duygusal öğrenme becerilerine 

dikkat çeken çalıĢmaları araĢtırmama yön vermiĢtir. Bu çalıĢmalar hem kuramsal hem de 

uygulama boyutlarında araĢtırmama çok fazla katkı sağlamıĢtır.  

 

AraĢtırmanın bu bölümünde öncelikle sosyal duygusal beceriler, bu becerilerin 

dayandığı kuramlar ve anne- baba tutumlarına iliĢkin kuramsal açıklamalar ve ilgili 

araĢtırmalar yer almaktadır. 
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2.1.1 Sosyal Duygusal Beceriler  

Bu bölüm dört baĢlık altında incelenecektir: 

1. Sosyal ve duygusal öğrenme ile ilgili tanım ve açıklamalar  

2. Sosyal Duygusal Öğrenmenin ortaya çıkıĢı ve dayandığı kuramlar 

3. Sosyal duygusal öğrenme becerileri; Problem çözme becerileri, iletiĢim 

becerileri, kendilik değerini arttıran beceriler ve stresle baĢa çıkma  

4. Sosyal ve duygusal öğrenme ile ilgili yapılan araĢtırmalar. 

 

2.1.2 Sosyal Ve Duygusal Öğrenme Ġle Ġlgili Tanım Ve Açıklamalar: 

Sosyal duygusal öğrenme kavramının tanımı farklı yazarlarca farklı Ģekilde yapılmıĢtır. 

Bu tanımlarda ortak birçok nokta bulunmaktadır. AĢağıda sosyal ve duygusal öğrenmeye 

iliĢkin araĢtırmacılar tarafından yapılmıĢ tanımlar bulunmaktadır. 

Sosyal duygusal öğrenme, çocuk ve gençlerin önemli yaĢam görevlerini baĢarılı bir 

Ģekilde yerine getirebilmeleri, kiĢisel ve sosyal ihtiyaçlarını karĢılayabilmeleri ve toplumda 

üretken bir birey olmaları için kendi duygu, düĢünce ve davranıĢlarını bütünleĢtirme 

sürecidir(Kabakçı,2006,s:13). 

Bireyler sosyal beceriye sahip olmakla birlikte elde ettiği avantajları da vardır. Bunlar; 

akranları tarafından kabul görme, önemli diğer insanların değerlendirilmesi, akademik 

baĢarı, benlik kavramı ve okula uyumdur(YurdakavuĢtu,2012,s:4). 

Matson ve Ollendick, sosyal beceri etkili kiĢilerarası iĢlevler için gerekli yetenek olup 

bireyin baĢkalarıyla kalabilme becerisi ve akranlar, öğretmenler, ebeveynler ve diğer 

yetiĢkinler arasındaki popülerliği belirleyen sosyal davranıĢ ile bağlantılı olan yapı ya da 

sistem olarak tanımlanmaktadır(Matson ve Ollendick (1988), akt. 

YurdakavuĢtu,2012,s:39). 

Sosyal ve duygusal öğrenme, duyguları kontrol etme ve olumlu iliĢkiler kurmanın 

yanında bireyin sorumluluk alması, doğru kararlar vermesi, baĢarısızlıkla savaĢması, kendi 

motivasyonunu yükseltmesi gibi becerilerin kazanılmasını sağlar(Soylu,2007,s:1). 

Sosyal beceriye sahip olmanın akranları tarafından kabul edilme, okula uyum sağlama, 

akademik açıdan baĢarı elde etme, benliğini olumlu algılama, olumlu kiĢilerarası iliĢkiler 
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geliĢtirme gibi (Gresham, 1986) yaĢam doyumlarını olumlu yönde etkileyebilecek 

avantajları bulunmaktadır(Hilooğlu,2009,s:4) 

ÇeĢitli beceri ve davranıĢların öğrenilmesi, sosyal duygusal öğrenmenin tanımlarında 

yer alan önemli bir boyuttur. O‟Brien, Weissberg ve Munro (2005),SDÖ‟ yü duyguları fark 

etme ve yönetme, arkadaĢ edinme, diğerlerinin ihtiyaçlarına duyarlılık geliĢtirme, olumlu 

iliĢkiler kurma, karar verme, çatıĢmaları barıĢçıl yollarla çözme, alkol ve madde 

kullanımından kaçınma, zor durumlarla baĢ etme becerilerini kazanma süreci olarak 

tanımlamıĢlardır. Bu davranıĢlara gençlerin okulda baĢarılı olmalarını, sağlıklı ebeveynler 

ve üretken vatandaĢlar olmalarını sağladığına değinmiĢlerdir.  

 

 Benzer Ģekilde Elias‟da sosyal duygusal öğrenmeyi öğrencilerin diğerleriyle 

geçinme, diğerlerinin ihtiyaçlarına duyarlı olma, etkili iletiĢim kurma, iliĢkilerini 

geliĢtirme, öğrenme gibi yaĢam görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan 

becerileri kazanma süreci olarak ele almıĢtır(Elias,2006). 

 

Sosyal beceri, bireyin baĢkalarıyla baĢarılı bir Ģekilde etkileĢimde bulunmasına 

olanak sağlayan davranıĢlardır. Bu davranıĢları gösteren kiĢi, kiĢiler arası durumlarda 

çevresinden pekiĢtirme elde eder ve bu pekiĢtirmeleri sürdürür. Sosyal beceriler davranıĢ 

Ģeklinde ortaya çıkarlar, kiĢiler arası bir nitelik gösterirler, çevredeki kiĢiler tarafından 

beğenilirler, iletiĢim ve etkileĢimi sürdürmeye yöneliktirler, tekrarlanabilirler, 

belirlenebilirler. KiĢiler arası iliĢkileri baĢlatma, sürdürme ve uygun Ģekilde bitirme 

becerileri sosyal beceri kapsamında değerlendirilebilirler(Bacanlı,2002,s:25). 

 

Bireylerin kendini gerçekleĢtirmesini sağlayan en önemli beceriler sosyal ve 

duygusal becerilerdir. Bu beceriler kendini doğru ifade etme, sosyal yaĢama uyum 

sağlama, problem çözme ve stresle baĢa çımasını sağlayan temel taĢlardır. Çocukların 

gerek okul gerekse hayat baĢarısını yakalamaları için öncelikle aile ortamında daha sonra 

eğitim ortamlarında bu becerilerinin geliĢtirilmesi ve desteklenmesi gerekir.   

Sosyal Duygusal Öğrenmenin ortaya çıkıĢı ve dayandığı kuramlar: 

Eğitim çalıĢanları, geçmiĢten beri öğrencilerin sosyal duygusal geliĢiminin önemini 

kabul etmelerine rağmen, okul müfredatlarının akademik yönelimli olmasına bağlı olarak 

daha çok akademik performansı geliĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. Ġlerleyen zamanlarda 
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öğrencileri riskli davranıĢlardan korumak için sosyal duygusal kaynakların ele alınma 

ihtiyacı, değiĢen toplum ve teknoloji yaĢamı ile iĢ yaĢamının gereksinimlerine bağlı olarak, 

sosyal duygusal becerilere verilen önem kazanmıĢtır (Lopes ve Salovey, 2004.,akt. 

Kabakçı,2006,s:17) 

Sosyal beceri ile ilgili ilk bilimsel incelemeler, William James„ in Psikolojinin 

Prensipleri adlı eserine dayanır. James bu eserinde insanların sosyal iliĢkilerinin temelinde 

birçok sosyal benliğin bulunduğu tezini ileri sürmüĢtür. James‟ in bu tespitleri sosyal 

iliĢkilere ıĢık tutmakla birlikte beceriden ziyade benlik kavramı üzerinde durmuĢtur 

(Bacanlı,2002,s:40). 

Sosyal duygusal öğrenme kavramı üzerinde daha çok durulmasının diğer nedenleri 

arasında çocuk geliĢimi ve önleme çalıĢmaları ve duygusal zekâya iliĢkin çalıĢmaların 

artması, CASEL (Collaborative for Academic Social Emotional Leaming), karakter eğitimi 

birliği gibi kurumların kurulması vardır. Sosyal duygusal öğrenme alanı biyolojinin doğası, 

duygular ve zekânın baĢarı ve mutlulukla iliĢkisine iliĢkin yeni anlayıĢtan ortaya çıkmıĢtır 

(Stem, 1999, akt. Kabakçı,2006) 

Sosyal ve duygusal öğrenmeyle ilgili bugüne kadar yapılan tanımlamaların 

hepsinde ortak olan beĢ madde ( kendini tanıma, duyguları kontrol etme, kendini harekete 

geçirme, empati kurma ve iliĢkileri yürütme), duygusal zekânın da tanımında yer 

almaktadır. Bu durum sosyal ve duygusal öğrenmenin temelinin duygusal zekâya 

dayandığını göstermektedir(Soylu,2007,s:8). 

Sosyal duygusal öğrenmeye iliĢkin çalıĢmalar arttıkça akademik konular sosyal 

duygusal konularla birlikte ele alınmaya baĢlanmıĢtır. Örneğin, çalıĢma alıĢkanlıklarıyla 

bir Sosyal duygusal öğrenme becerisi olan çatıĢma çözme birlikte ele alınabilmektedir 

veya öğrencilerin edebiyat dersindeki bir konuda, karakterlerin aralarındaki çatıĢmayı 

çözmelerine bağlı olarak çatıĢma çözme becerilerini kullanmaları söz 

konusudur(Kabakçı,2006,s:13). 

Sosyal duygusal öğrenme‟ nin iliĢkili olduğu yaklaĢımlar; duygusal zekâ, çoklu 

zekâ, sosyal beceriler ve sosyal öğrenme kuramını sayabiliriz. Sosyal duygusal öğrenme ile 

en yakından iliĢkili olan bu yaklaĢımları ele alacağız. 
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2.1.3.1 Duygusal Zeka(EQ): 

Duygusal zekâ kavramı, ilk defa Salovey ve Mayer (1990) tarafından kullanılmıĢtır. 

Duygusal zekâ kiĢinin duygularını sosyal anlamda doyurucu bir Ģekilde anlama ve 

düzenleme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Elksnin ve Elksnin, 2006). YeĢilyaprak‟a 

(2001)göre duygusal zekâ kiĢinin duygularını akıllıca ve yararlı bir biçimde kullanma 

yeteneğidir(Kabakçı,2006,s:23). 

Goleman (2007) duygusal zekayı kiĢinin kendi duygularını anlaması, baĢkalarının 

duygularına empati beslemesi ve duyguların yaĢamı zenginleĢtirecek biçimde 

düzenleyebilmesi yetisi olarak tanımlayarak bireyin biliĢsel yönünden baĢka sosyal ve 

duygusal yönüne de dikkat çekmiĢtir(Körler,2011,s:38) 

Duygusal zekânın dört temel durumu bulunmaktadır. Bunlar; duyguları tanıma, 

duyguları anlama, duyguları düzenleme ve duyguları kullanma(Soylu,2007,s:31). 

Duygusal zekâ insan zekâsını anlamaya yönelik yeni derinlikler getirmektedir. 

"Neden bazı insanlar diğerlerine göre hayatta daha baĢarılı olabilmektedirler?" Bir diğer 

anlatımla, “okuldaki baĢarıyla hayattaki baĢarı arasındaki iliĢki beklendiği gibi 

gerçekleĢememektedir”. Bu soru insanları genel baĢarı konusunu yeniden gözden 

geçirilmesine yöneltmekte ve baĢarının tanımlayıcısının yalnız baĢına zekâ bölümü 

olmadığı iddia edilmektedir. Zekâ bölümü üst düzey olan insanlar hayatta bocalarken, 

düĢük olan insanlar baĢarılı olabilmektedir(Mumcuoğlu,2002,s:17). 

Goleman, insanların IQ‟larının yüksek olmaları onların baĢarılarının garantisi 

değildir, çünkü EQ‟ları düĢükse, baĢarılı olamayabilirler, demektedir. Goleman‟ın 

duygusal zekası 5 öğeden oluĢmaktadır: 

1. Özbilinç: Kendi değerinin farkında olma, 

2. Duygu Yönetimi: sıkıntı verici duygularla baĢa çıkma, 

3. Kendini Yönlendirme: kendini baĢarıya doğru güdüleme, 

4. Empati: baĢkalarının duygularını anlama, 

5. Sosyal ĠliĢkiler: Temel sosyal becerilere sahip olma(Bacanlı,2006,s:8) 

Elias, Arnold ve Hussey (2003:4) duygusal zekâyı zihinsel etkinlikleri eyleme ve 

baĢarıya dönüĢtüren sosyal ve duygusal beceriler sistemi olarak açıklamaktadırlar. Yazarlar 

zihinsel süreçleri akademik zekâ “IQ” ve Duygusal zeka “EQ” kavramlarıyla iki ana 
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baĢlığa indirgemektedirler. IQ alanının okul ortamında akademik baĢarıyı ve biliĢsel 

doğayı iĢaret ettiğini vurgulamaktadır. EQ ise sosyal beceriler ile duygu yönetim 

becerilerine iĢaret ettiğini söylemektedirler(Türnüklü,2005,s:140) 

Elias ve meslektaĢları “EQ” duygusal zekâ alanını okul ortamında “sosyal ve 

duygusal öğrenme (social and emotional learning)” ile ilgili beceri alanıyla 

iliĢkilendirmektedirler.  

Duygusal zekâ, SDÖ ile en yakından iliĢkili olan yaklaĢımdır. Gardner‟m 

görüĢlerine paralel olarak Goleman, biliĢsel zekâ anlayıĢının dar olduğuna değinmiĢtir 

çünkü bu zekâ anlayıĢı günlük yaĢamda nasıl davranılacağına iliĢkin birçok önemli 

yeterlilik üzerinde fazla durmamaktadır. Goleman duygusal zekâ alanındaki yetersizliğin 

evlilikten fiziksel sağlığa kadar geniĢ bir alanda olumsuz sonuçlara neden olacağını 

belirtmiĢtir. SDÖ bu noktada geniĢ bir perspektifte ele alınır ve iyilik hali ve duygusal 

sağlığı artıran yaĢam tarzına iliĢkin tutumlar, inançlar, davranıĢlar, beceriler bu kapsamda 

değerlendirilir(Zins ve Wagner, 1987; Akt. Kabakçı,2006). 

Elias, Arnold ve Hussey (2003:9) öğrencilere sosyal becerilerin ve duygu yönetim 

becerilerinin öğretilmesinin onların eğitimlerinin barıĢçıl, uygar ve insancıl bir birey 

olmalarında anahtar öğe olduğunu vurgulamaktadırlar. Belirlenen beceriler arasında yer 

alan empati, duygularını yönetme, atılganlık, duyarlılık, iĢbirliği, özdenetim, öz yönetim, 

problem çözme, dinleme beceriler, pozitif düĢünme gibi beceriler temelde insana erdem ve 

değer yükleyen becerilerdir(Türnüklü,2005,s:141). 

Duyguların ilk öğrenildiği yer ailedir. Kendi duygularını fark etme, baĢkalarının 

duygularını fark edip empati kurma ve duygulara karĢı duyarlı olma becerilerinin temelleri 

aile ortamında atılır. Çocuklar özellikle anne babanın duygular karĢısındaki tutum ve 

yaklaĢımlardan etkilenerek duygusal becerilerini oluĢtururlar. 

2.1.3.2 Çoklu Zekâ Kuramı: 

Sosyal duygusal öğrenme becerileriyle ilgili diğer bir kuram çoklu zeka kuramıdır. 

Gardner tarafından ortaya atılan bu kurama göre yedi tür zekâ bulunmaktadır; dilbilimsel 

zekâ, müzik zekası, uzay (iliĢkileri) zekası, mantık-matematiksel zeka, bedensel zeka, 

benlik bilgisi ve baĢkalarını anlama. Gardner‟in özellikle “baĢkalarını anlama” kısmen de 

“benlik bilgisi” zekâları sosyal zekâ ile iliĢkili görünmektedir. Denebilir ki, benlik bilgisi 

duygusal zekâdır, baĢkalarını anlama da sosyal zekâ(Bacanlı,2012,s:13) 
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Gardner (1993), zekâyı yedi farklı alana ayırarak, kiĢilerin zekâ yapılarının tek bir 

alanda değerlendirilemeyeceğini, her insanın birden fazla zekâ alanına sahip olabileceğini 

söylemiĢtir. Bu zekâ alanlarından kiĢilerarası-sosyal zekâ ve kiĢisel-içsel zekâ sosyal 

duygusal öğrenme ile ilgili çalıĢmalara kaynaklık etmiĢtir. KiĢilerarası-sosyal zekâ 

insanlarla birlikte çalıĢabilme, kolaylıkla iletiĢim kurabilme, insanları yönetebilme, ikna 

edebilme, onların duygularını anlayabilme becerisini göstermektedir. KiĢisel-içsel zekâ ise 

kiĢinin kendini tanıması, duygu ve düĢüncelerinin farkına vararak onları Ģekillendirmesi, 

güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmasını ifade eder (Körler,2011,s:38) 

Bu kuram dâhiler, öğrenme güçlüğü çekenler ve beyin hasarı geçirmiĢ kiĢiler 

üzerindeki çalıĢmalar ve zekâ araĢtırmalarından yola çıkılarak geliĢtirilmiĢtir. Gardner 

akademik zekâyı (IQ) ölçebilen bu testlerin akademik olmayan ortamlarda 

kullanılamayacağını ve okulun da sadece akademik bir ortam olmadığını vurgulamaktadır. 

Bu kuram için yapılan çalıĢmalar okullara ve testlere göre değil dıĢarıdaki insanlar 

üzerindeki çalıĢmalar sonucu oluĢturulmuĢtur. Ayrıca testlerde baĢarıĢız kabul edilen 

bireyler sporda veya müzikte oldukça baĢarılı olabilmektedirler(Açıkgöz,2003, akt. 

Soylu,2007). 

Çoklu zekâ kuramında yer alan, benlik bilgisi ve baĢkalarını anlama zekâsı sosyal 

duygusal becerileriyle çok yakından iliĢkilidir. Benlik bilgisi kendini ve duygularını tanıma 

ve farkına varabilmeyi dolayısıyla duygusal becerileri, baĢkalarını anlama zekâsı da sosyal 

iliĢki becerisini kapsamaktadır. 

2.1.3.3 Sosyal Öğrenme Kuramı: 

 

Çoğu sosyal duygusal öğrenme etkinliğine rehberlik eden önemli bir bakıĢ açısı, 

sosyal öğrenme kuramıdır.  

Sosyal beceri eğitiminin kavramsal temeli sosyal öğrenme kuramına dayanır. 

Kullanılan eğitim tekniklerinde de bu kuramsal yaklaĢım temel 

alınır(YurdakavuĢtu,2012,s:41). 

Sosyal öğrenme kuramı, bir bireyin davranıĢının kiĢinin diğerleriyle iliĢkisinin, 

çevresindeki insanların ve bizzat çevrenin kendisinin incelenmesiyle anlaĢılabileceği 

üzerinde durur. Bu yaklaĢım yeni bir davranıĢın öğrenilmesini; yeterli modellerin 

gözlenmesi, istenen davranıĢların uygulanması, doğru performans için olumlu pekiĢtirme 
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alınması koĢullarına bağlar. Birey hem çevresini etkilemekte hem de çevresinden 

etkilenmektedir(Kabakçı,2006,s:31) 

Bu kurama göre anne babanın uyguladığı disiplin türü çocuğun erken yaĢlardaki 

kontrolleri içselleĢtirme yeteneğinde merkezi bir rol oynamaktadır. DavranıĢın neden 

onaylanıp onaylanmadığını açıklayan ana-babalar çocuğun ne istediğini anlamasını 

kolaylaĢtırıp kendi davranıĢlarının sonucunu tahmin etmesini sağlamaktadırlar (Arı ve 

Ark.,2002, akt. Sarı, 2007). 

Sosyal duygusal öğrenme becerileri çok fazla beceriyi içermektedir. Bu becerilerin 

birçoğu sosyal model alma yoluyla oluĢmaktadır. Çocuklar, kendileriyle kurulan iletiĢim 

Ģeklinden, davranıĢlardan ve tutumlardan etkilenerek sosyal ve duygusal öğrenmeyi 

gerçekleĢtirmektedirler. 

2.1.4 Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri 

Sosyal duygusal öğrenme becerileri dört baĢlık altında ele alınmıĢtır. Problem 

çözme, stresle baĢa çıkma, iletiĢim becerileri ve kendilik değerini arttıran beceriler. 

2.1.4.1 Problem Çözme Becerileri 

Sosyal duygusal öğrenme becerilerinden biri problem çözme becerisidir. Problem 

çözme becerisi, sorunlar karĢısında akılcı, doğru ve etkili sonuçlar geliĢtirmeyi ve 

sorunlara çözüm odaklı yaklaĢmayı içerir. 

Problem çözme becerileri çatıĢmaları saldırgan olmayan bir tarzda ele almak 

amacıyla kiĢinin belirli davranıĢları içeren bir süreci kullanmasına dayanmaktadır. Bu 

anlamda problem çözme becerileri de diğer beceriler gibi baĢka becerilerle; özellikle 

çatıĢma çözme ve karar verme becerileriyle iliĢkilidir(Kabakçı,2006,s:36) 

Sorunlar ve çatıĢmalar sosyal hayatın doğal birer parçalarıdır. YetiĢkinlerde olduğu 

gibi çocuklarda da her zaman istenen yanıt veya tepki alınmayabilir, sonuçta durumla ilgili 

olarak öfke duyulabilir. Problem çözme becerisi, kiĢinin bu sorunla baĢ etmede nasıl bir 

yol izleyeceğini belirler. Sosyal becerisi yeteri kadar iyi olmayan çocuklar fikir 

ayrılıklarıyla veya anlaĢmazlıklarla baĢ etmede sıkıntı yaĢarlar(Soysal,2011,s:113) 
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Problem çözme becerileri temel sosyal duygusal yeterliklerden ve yaĢam 

becerilerinden olmaları nedeni ile daha etkili yaĢam için problem çözme-karar verme 

becerilerine gerek olduğu açıktır(Korkut,2011,s:159) 

Dewey‟in problem çözme yaklaĢımına dayalı olarak Bingham tarafından 

belirlenmiĢ olan problem çözme aĢamaları Ģunlardır: 

1. Problemin farkında olmak ve onunla uğraĢma isteği duymak. 

2. Problemi açıklamak, ilgili olduğu alanı tanımak ve ilgili olduğu problemler 

grubunu anlamaya çalıĢmak. 

3. Problemle ilgili bilgiler toplamak, problemin çözümüne uygun düĢecek bilgiler 

seçmek ve düzenlemek. 

4. Toplanan bilgiler ıĢığında muhtemel çözüm yolları belirlemek. 

5. Çözüm yollarını değerlendirerek en iyisini seçmek. 

6. Seçilen çözüm yolunu uygulamak. 

7. Kullanılan çözüm yolunu değerlendirmek.” (Fidan, 1985). 

Problem çözme sürecinde, adı konan problem için en iyi çözüm yolunun ne 

olduğuna karar vermek gereklidir. Karar verirken de problem çözmedeki aĢamalarda 

olduğu gibi önce karar verilmesi gereken durumun tanımlanması ve seçeneklerin 

bulunması gerekmektedir. (Korkut,2011,s:158)  

 

2.1.4.2 ĠletiĢim Becerileri 

Sosyal ve duygusal öğrenmenin temel becerilerinden biridir. Etkili ve doğru 

iletiĢim, bu becerinin erken yaĢlarda kazanılıp sonraki yaĢlarda geliĢtirilmesine bağlıdır. 

ĠletiĢim becerisi, Sözel ve sözel olmayan iletiĢimde doğru ifadelerin seçilmesi, karĢıdaki 

kiĢinin mesajını doğru algılayıp karĢılık verilmesi, birbirini anlamaya, duygu ve 

düĢünceleri doğru bir Ģekilde ifade etmeye dayanır. 

Anlamlı iletiĢim kurma becerisi konuĢmayı baĢlatma ve sürdürme ile kendi duygu 

ve düĢüncelerini sözel ve sözel olmayan tarzda net bir Ģekilde ifade etme olarak 



21 
 

 

tanımlanabilir. ĠletiĢim becerisi aktif dinleme, karĢılıklı paylaĢıma dayalı iĢbirliği, her iki 

tarafın ihtiyaçlarını dikkate alma, gerektiğinde hayır deme ve yardım aramayı içeren bir 

sürece dayanır (Payton ve diğ., 2000).Akt.kabakçı,2006,s:38) 

YetiĢkin insanlar arasında olduğu gibi çocuklar arasındaki iletiĢim de sözel ve sözel 

olmayan yollarla sağlanır. Sözel iletiĢimde kullanılan dil, seçilen sözcükler, anlamlarının 

yanı sıra iletiĢim mesajları da içerirler. Sosyal becerisi normal düzeyde olan çocuklar, 

nerede ne söyleyeceklerini, esprili bir sözel kırıcı bir söz arasındaki farkın ne olduğunu, 

kiminle nasıl konuĢulacağını ayırt etme becerilerine sahiptir. ĠletiĢim becerisinin bir diğer 

boyutu ise sözel olmaya iletiĢimdir. Mimiklerimiz, vücut dilimiz, ses tonumuz ve yüz 

ifadelerimiz sözel olmayan iletiĢimin birer parçasıdır. Sosyal beceri eksikliği olan çocuklar 

bu sözel olmayan mesajları okumakta zorluk yaĢarlar(Soylu,2011,s:111) 

 

Etkili iletiĢim becerisi beĢ öğeden oluĢmaktadır. Bunlar;  

1. Beden DuruĢu: Dik, kendine güvenen ama kibirli olmayan bir tarzdadır; 

2.  Göz teması: KarĢıdakinin doğrudan gözlerine bakma ve açık iletiĢim kurma 

anlamına gelir. 

3.   Uygun bir içerik kullanarak kendini ifade etme: Uygun bir dil ile gerçekten ne 

hissettiğini söylemeyi içerir;  

4. Ses tonu: Ne bağıran ne de fısıldayan; sakin bir ses tonu kullanma becerisidir; 

5. Etkili dinleme: Etkili dinleme, karĢıdaki kiĢinin anlaĢıldığını ifade etmek üzere 

o kiĢiye sözel ve sözel olmayan Ģekilde dikkatini verme kapasitesidir(Elias ve 

Tobias, 1996; Elias, Amold ve Hussey, 2003; Payton ve diğ, 2000, akt. Kabakçı 

,2006,s:39). 

 

Bireylerin günlük yaĢamlarında diğer bireylerin görüĢlerine, düĢüncelerine saygı ve 

hoĢgörülü olmayı öğrenmeleri demokratik bir toplum yaratma açısından önemlidir. Bu 

amaçla geliĢtirilen iletiĢim becerileri hem bireyin ve toplumun yaĢamına zenginlik ve 

saygınlık getirecek, hem de kiĢilerarası sağlıklı iliĢkilerin oluĢmasını sağlayacaktır 

(Cüceloğlu,2005,s:45). 

KiĢinin sahip olduğu iletiĢim becerilerinin artması, kiĢiler arası iliĢkilerin 

etkililiğinde de artıĢ yaratmaktadır. Bunun yanında, kiĢiler arası iliĢkilerdeki becerilerle, 

psikolojik uyum arasında olumlu bir iliĢkinin olduğunu gösteren araĢtırmalarla birlikte 
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kiĢiler arası becerileri, bireylerin kendini gerçekleĢtirmelerinin kaynağı olarak ele alanlarda 

vardır. Abacı(1995)tarafından yapılan bir çalıĢmada, iletiĢim becerileri arttıkça, bireylerin 

kendini gerçekleĢtirme düzeylerinde artıĢ olduğu bulunmuĢtur(Korkut,2011,s:122) 

2.1.4.3 Kendilik Değerini Arttıran Beceriler  

Kendilik değeri bizim benlik algımızla ilgilidir. Kendimize iliĢkin oluĢturduğumuz 

yargılar, dıĢarıdaki kiĢilerin bizimle ilgili değerlendirmelerine iliĢkin farkındalığımızı 

içerir. Kendimize iliĢkin inançlarımız kendimize biçtiğimiz değer erken çocukluk 

döneminde anne baba yaklaĢım ve tutumlarıyla fazlasıyla ilgilidir. 

Kendilik Değeri, benliğin değerlendirici, tutumsal yanı; dıĢarıdan gelen 

geribildirimler, baĢarı duygusu, yeterliğin farkında olması sonucu olarak geliĢen ve süren, 

kabul ve değerlik duygusunu içeren benlik kavramı içinde yerleĢmiĢ duyuĢsal 

yargılardır(Korkut,2011,s:198) 

Kendilik değeri benlik tasarımı içinde çok çeĢitli alanları barındırır. Akademik alan, 

sosyal alan, sportif beceriler, sanatsal etkinlikler gibi birçok alanın varlığından söz 

edilebilinir. Dolayısıyla farklı alanlarda farklı kendilik değerleri olması beklenebilir.  

Kendilik değeri açısından önemli olan öz farkındalık, duygulan anlama ve ifade 

etmedir. Kendilik değeri, KiĢinin kendi duygu ve düĢüncelerine dikkat etmesini 

gerektirir(Kabakçı,2006,s:40). 

 

2.1.4.4 Stresle BaĢa Çıkma 

  Stres, kiĢinin kendini tehdit veya baskı altında algıladığında verdiği fiziksel, 

zihinsel, duygusal ve davranıĢsal tepkiler bütünüdür. Bu tepkilerin yerinde sağlıklı ve 

doğru bir Ģekilde ortaya konulması stresle baĢa çıkma becerisinin ne kadar geliĢtiğiyle 

alakalıdır. 

Stresle baĢa çıkmanın farklı tanımlan vardır. DuPont‟a göre (1998) stresle baĢ etme 

becerisi yıkıcı davranıĢları baĢlatan dürtüleri kontrol edebilmektir. Bu durum kendini 

duygusal olarak düzenlemekle de ilgilidir ve nasıl hissettiğine iliĢkin bilgiyi stres 

durumunda değerlendirmeyi içerir(Kabakçı,2006,s:42). 
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Önergenler ve ergenler streslerini ya da aĢırı yüklenmelerini genel olarak düĢük 

özsaygı, öfke ve güvensizlik olarak gösterirler. Ayrıca kuralları çiğneme ve yüksek riskli 

davranıĢlara yönelme eğilimi de gösterirler. Bazı çocuklar duygularını doğrudan 

gösterirken bazıları içe atar, bazıları da uygun olmayan davranıĢlar göstererek stres 

duygularını dıĢa vurur. (Longo,2000 akt. Korkut,2011) 

Öğrencilerin günümüz Ģartlarına kendi geliĢim dönemlerinin ihtiyaçlarına uygun bir 

Ģekilde uyum sağlayabilmesi için stresle baĢa çıkma davranıĢlarını kazanması 

gerekmektedir. 

Amirkhan (1990) stresle baĢa çıkmada kullanılan çok sayıda tepkinin altında yatan 

genel stratejileri ortaya koymak amacıyla üç aĢamalı biir faktör analizi çalıĢması 

gerçekleĢtirmiĢtir her aĢamada büyük sayıdaki heterojen örneklem gruplarıyla çalıĢmıĢ ve 

çalıĢmalarda ısrarla üç temel baĢa çıkma yolunun ortaya çıktığını görmüĢtür; Problem 

çözme, sosyal destek arama ve kaçınma. O‟na göre problem çözme; stresin basit bir 

farkındalığından çok, onu kontrol etmeyi, yönetmeyi içeren daha belirli, araçsal bir 

stratejidir. Kaçınma; geri çekilmenin bir boyutunu içeren olası duygusal stratejilerden 

biridir. Sosyal destek arama ise; daha çok insan iliĢkileriyle ilgili olarak değerlendirilen 

bağımsız bir strateji olarak ortaya çıkmaktadır(Korkut,2011,s:94) 

 

2.1.5 Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Üzerine Ülkemizde Yapılan AraĢtırmalar 

AĢağıda ülkemizde sosyal ve duygusal beceriler üzerine yapılan araĢtırmalar 

bulunmaktadır. 

Yüksel(1997), “Sosyal beceri eğitiminin üniversite öğrencilerinin sosyal beceri 

düzeyine etkisi” konulu araĢtırmasında; sosyal beceri eğitimi programına katılan üniversite 

öğrencilerinin genel olarak sosyal beceri düzeyleri, bu programa katılmayan öğrencilerin 

sosyal beceri düzeylerine göre daha yüksek bulunmuĢtur. Bu da gösteriyor ki, sosyal beceri 

eğitiminin, üniversite öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerine olumlu yönde etkisi vardır.  

Sümer ve Güngör (1999) bir araĢtırmasında, kabul/ilginin yüksek olduğu aileden 

gelen gençlerin, kabul/ilginin düĢük olduğu ya da denetimin yüksek olduğu aileden gelen 

gençlere göre daha düĢük düzeyde sürekli kaygıya sahip olduklarını tespit etmiĢtir. 



24 
 

 

Yukay(2003), ilköğretim 3. sınıf öğrencilerine yönelik geliĢtirilen sosyal beceri 

programının değerlendirilmesi çalıĢmasında, geliĢtirilmiĢ olan sosyal beceri eğitimine 

yönelik grup rehberliği programının, ilköğretim 3.sınıf örgencilerinin sosyal 

becerilerini(sosyal yeterlilik ve olumsuz sosyal davranıĢlar bağlamında) ve benlik algılarını 

geliĢtirmede etkili olduğunu bulmuĢtur. AraĢtırmacı tarafından geliĢtirilen “sosyal beceri 

eğitimi programı” grup rehberliği yöntemiyle uygulandığında gruptaki bireylerin 

kiĢilerarası iliĢkilerini, öz denetim becerilerini, akademik becerilerini geliĢtirmekte; 

olumsuz sosyal davranıĢlarını, saldırgan-sinirli davranıĢlarını ve anti sosyal-agresif 

davranıĢlarını azaltmakta ve benlik algılarını yükselttiği bulunmuĢtur. 

Özlek(2003), lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerini, problem çözme, 

utangaçlık, sınıf düzeyi ve algılanan sosyoekonomik düzey değiĢkenleri açısından 

incelediği araĢtırmasında, sosyal beceri puanlarının en önemli yordayıcısı olarak problem 

çözme değiĢkenini bulmuĢtur. Öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri yükseldikçe problem 

çözme becerilerinin yükseldiği, buna karĢılık utangaçlık düzeylerinin düĢtüğü gözlenmiĢtir. 

Atıcı (2003) “Ġstenmeyen davranıĢlarla basa çıkmada Glasser‟in problem çözme 

yaklaĢımının uygulanması” adlı araĢtırmasında sosyal ve duygusal öğrenmenin 

ilkelerinden sorumluluk almayı temel alan Glasser‟in yöntemini kullanmıĢtır. Glasser‟in 7 

aĢamada problem çözme yöntemiyle yapılan araĢtırma sonucuna göre istenmeyen 

davranıĢları çözmede etkili yol davranıĢı öğrenciyle birlikte çözmek ve sorumluluk alma 

konusunda öğrencileri desteklemektir. Böylece öğrenciler daha kısa sürede ve daha etkili 

Ģekilde problemlerle basa çıkmayı öğrenmektedir(Soylu,2007,s.64). 

Uzamaz ve Güçray(2004), sosyal beceri eğitiminin ergenlerin kiĢiler arası iliĢki 

düzeylerine etkisini incelemek amacıyla bir çalıĢma gerçekleĢtirmiĢtir. AraĢtırma, ön test, 

son test, deney ve kontrol gruplarından oluĢan deneysel araĢtırma modeline göre 

düzenlenmiĢtir. 

AkkuĢ (2005),Ġlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerinin özsaygı ve 

denetim odağı ile iliĢkisini ele aldığı çalıĢmasında, olumlu sosyal davranıĢlar ile anne-

babanın eğitim ve gelir durumu arasında anlamlı bir farklılık olduğu, olumsuz sosyal 

davranıĢlar ile anne-babanın eğitim ve gelir durumu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmüĢ. Olumlu sosyal davranıĢlar ile özsaygı düzeyi arasında anlamlı ve pozitif, 

olumsuz sosyal davranıĢlarla anlamlı ve negatif yönde bir iliĢki olduğu bulunmuĢtur. Son 
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olarak, olumlu sosyal davranıĢlar ile denetim odağı düzeyi arasında anlamlı ve negatif, 

olumsuz sosyal davranıĢlarla anlamlı ve pozitif bir iliĢkinin olduğu görülmüĢtür. 

Kabakçı (2006), Ġlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme 

becerileri araĢtırmasında ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme 

becerilerini incelemiĢtir. Bu amaçla öncelikle Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği 

geliĢtirilerek geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları yapılmıĢ ve ardından ilköğretim ikinci 

kademe öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme becerilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve 

sosyo-ekonomik düzey değiĢkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği araĢtırılmıĢtır. 

Vural(2006),  Okul öncesi eğitim programındaki duyuĢsal ve sosyal becerilere 

yönelik hedeflere uygun olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programının 

çocuklarda sosyal becerilerin geliĢimine etkisini araĢtırmıĢtır. GeliĢtirilen aile katılımlı 

sosyal beceri eğitimi programı ile ailelerden destek alan bir yaklaĢımla okul öncesi eğitim 

almakta olan altı yas grubu çocukların temel sosyal becerilerinin desteklenmesi ve 

geliĢtirilmesi amacıyla, anaokuluna devam eden altı yas grubu kırk çocuk ve ailelerinin 

katılımı ile gerçekleĢmiĢtir. 

Soylu (2007),Fırat üniversitesi öğrencilerinin sosyal ve duygusal öğrenme 

becerileri çalıĢmasında; öğrencilerin cinsiyete, sınıflara, fakültelere, baĢarı durumlarına, 

anne-baba eğitim durumuna ve yetiĢtikleri yerleĢim yerlerine göre sosyal ve duygusal 

öğrenme becerileri ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma tarama modelli yapılmıĢ ve 

SDÖB ölçeğine göre değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda öğrencilerin birçoğunun 

SDÖB‟ne sahip oldukları gözlenmiĢtir. Ancak bazı maddelerde geliĢtirilmesi gereken 

beceriler olduğu da tespit edilmiĢtir. 

Hiloğlu (2009) “ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin zorbaca davranıĢlarını 

yordamada sosyal beceri ve yaĢam doyumunun rolü” araĢtırmasında, zorbalığa karıĢan ve 

zorbalığa karıĢmayan öğrencilerin sosyal beceri düzeylerine göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢma olup olmadığına bakılmıĢtır. Yapılan Mann Whitney U testi analizi sonucunda; 

zorbalığa karıĢan öğrencilerin ve zorbalığa karıĢmayan öğrencilerin olumsuz sosyal 

davranıĢlar, olumlu sosyal davranıĢlar ve sosyal beceri toplam puanları arasında anlamlı bir 

fark olduğu belirlenmiĢtir. Zorbalığa karıĢan öğrencilerin olumsuz sosyal davranıĢlarının, 

zorbalığa karıĢmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu; zorbalığa karıĢmayan 

öğrencilerin olumlu sosyal davranıĢlarının ve sosyal beceri toplam puanlarının zorbalığa 

karıĢan öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 



26 
 

 

ġaĢkın (2010),Ġlköğretim okulları 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerinin 

geliĢtirilmesi ve değerlendirilmesi üzerine Küçükçekmece‟de bir araĢtırma çalıĢmasıyla 

ilköğretim okulları 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sosyal becerileri ile kiĢilik özellikleri 

arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Küçükçekmece‟de iki ayrı ilköğretim okulu öğrencileri 

üzerinde bir anket uygulaması gerçekleĢtirilmiĢ, ilköğretim okulları 7. ve 8. Sınıf 

öğrencilerinin sosyal becerilerinin öğrencilerin kiĢilik özellikleri ile iliĢkili olduğu 

bulunmuĢtur. 

Totan (2011), Problem çözme becerileri eğitim programının ilköğretim 6. Sınıf 

öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme becerileri üzerine etkisi adlı çalıĢmasında, 

ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinde problem çözme becerileri eğitim programının onların 

sosyal ve duygusal öğrenme ihtiyaçlarından görev bilinci, akran iliĢkileri ve öz-düzenleme 

ile sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinden iletiĢim becerileri, problem çözme 

becerileri, stresle baĢa çıkma becerileri ve kendilik değerini arttıran beceriler düzeylerine 

olan etkilerini incelemiĢtir. Ayrıca araĢtırma kapsamında problem çözme becerileri eğitim 

programının ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal ve duygusal öğrenme ihtiyaçları 

toplam puanı ile sosyal ve duygusal öğrenme becerileri toplam puanına olan etkileri de 

incelenmiĢtir. 

Topuksal (2011), Ġlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin duygusal zeka 

düzeylerinin ana-baba tutumları açısından incelediği araĢtırma sonucunda genel olarak 

demokratik ana-baba tutumuna sahip öğrencilerin Duygusal Zeka Ölçeği Bireylerarası, 

Stres Yönetimi ve Uyum alt ölçek puanlarının daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Birey içi, 

Bireylerarası ve Uyum alt ölçeklerinde ise en düĢük puan ortalamasının ihmalkâr ana-baba 

tutumuna sahip öğrencilerde olduğu saptanmıĢtır. 

Körler (2011), Ġlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin çeĢitli değiĢkenler açısından 

yalnızlık düzeyleri ve yalnızlık ile sosyal duygusal öğrenme becerileri arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢtir. Ġlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde yalnızlığı yordayan değiĢkenlerin 

anne eğitim durumu, akademik baĢarı düzeyi ve sosyal duygusal öğrenme becerilerinden 

kendilik değerini artıran beceriler ve iletiĢim becerileri olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Akkaya (2012), Ġlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin özkavramları ile algılanan 

problem çözme düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Ġkinci kademe öğrencilerinin 

özkavramları ile algılanan problem çözme düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir 

iliĢki olduğu belirtilmiĢtir. 
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2.2 Anne Baba Tutumları 

Sosyal duygusal becerilerin oluĢması ve geliĢtirilmesinde çok fazla etkiye sahip olan 

anne baba tutumları aĢağıda ayrıntılı bir Ģekilde ele alınacaktır. Çocukların birçok 

becerisini, davranıĢını belirleyen anne babaları tarafından onlara gösterilen yaklaĢım 

biçimidir. Bu bölümde anne baba yaklaĢım biçimlerinin neler olduğu ve çocuklar 

üzerindeki etkisi ele alınacaktır. 

Bu bölüm dört baĢlık altında incelenecektir: 

1.Tutumun tanımı ve öğeleri.  

2. Ana babalık biçimleri ve yaygın ana baba tutumları 

3.Anne- baba tutumlarıyla sosyal beceri arasındaki iliĢki. 

4. Anne baba tutumları ve sosyal duygusal beceriler üzerine yapılan araĢtırmalar 

 

2.2.1 Tutumun tanımı ve öğeleri.  

Tutum, belirli bir olguyu veya nesneyi belli bir ölçüde olumlu veya olumsuz olarak 

değerlendirerek bireyin kendisinde geliĢtirdiği duygu, düĢünce ve davranıĢlarını düzenli bir 

biçimde oluĢturan bir eğilimdir. Bir tutum kiĢinin belli bir nesneye iliĢkin duygu, düĢünce 

ve davranıĢlarından oluĢmaktadır. Tutumun öğeleri karĢılıklı olarak birbirlerini 

etkilemektedirler (Hanyaloğlu, 1995,akt. ToktamıĢ,2008). 

Kimse doğuĢtan herhangi bir tutuma sahip Ģekilde doğmaz. Tutumlar, insanların 

hayat boyunca yaĢadıkları deneyim, pekiĢtirmeler, taklit ve sosyal öğrenmeler sonucu 

oluĢur. Birçok tutumun kökeni çocukluğa dayanırken, genelde tutumlar insanların kendi 

deneyimleriyle oluĢur, bazıları da baĢka kaynaklardan elde edilmektedir 

(KağıtçıbaĢı,2005,s:119 ). 
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Darling ve Steinberg (1993)‟e göre “çocuğa yöneltilen davranıĢlar olan anne baba 

tutumları, ebeveyn-çocuk etkileĢiminin doğasını belirleyen ebeveyn davranıĢlarının, 

uygulamalarının ve sözsüz ifadelerin toplamı”dır(Erden&Üredi,2009,s:782). 

Tutumu meydana getiren üç öğe vardır ve bu öğeler BiliĢsel öğe, Duygusal öğe ve 

DavranıĢsal öğedir.(ToktamıĢ,2008,s: )  

Tutumlar davranıĢ değil, insanın davranıĢlarına yön veren ve davranıĢların 

gerisindeki psikolojik değiĢkenlerdir. Bu bakımdan, tutumların zekâ, güdü vb. gibi 

kuramsal değiĢkenler olduğunu söylemek doğru olur (Oruç,1993,s:8). 

Anne babaların çocuklarının geliĢim dönemlerinde benimsedikleri tutumlar, 

çocukların kendilerine iliĢkin algılarına, sosyal iliĢkilerine ve duygusal geliĢimlerine yön 

verecektir. 

 Öncelikle anne-babasıyla özdeĢim kurarak kiĢiliğini belirleyen çocuk anne-

babasının uygun tutumlar sergilemesi sonucunda, özgüveni ve benlik algısı yüksek, 

eĢitlikçi, akademik ve sosyal hayatında baĢarılı, topluma ve hayata karsı uyumlu ve 

özerkliği geliĢmiĢ bir birey olacaktır(Yılmazer,2007,s:1) 

 

2.2.2 Ana babalık biçimleri ve yaygın ana baba tutumları 

Anne baba tutumlarının en belirgin iki özelliği „duygusal iliĢki boyutu‟ ile „denetim 

boyutu-dur. Duygusal iliĢki boyutu incelendiğinde, bu boyutun çocuğu merkez alan kabul 

edici tutumdan, reddedici tutuma kadar uzanan bir yelpaze içinde farklılaĢtığı görülür. 

Aynı Ģekilde denetim boyutu da, kısıtlayıcı tutumdan hoĢgörülü tutuma kadar geniĢ bir 

alanı kapsar(Yılmazer,2007,s:7) 

AraĢtırmamızda anne-baba duyarlılık, özerklik desteği, davranıĢsal denetim 

duygusal iliĢki boyutunda; anne-baba psikolojik kontrol ise denetim-kısıtlayıcı tutum 

boyutunda ele alınmıĢtır. 

  Lamborn ve arkadaĢları (1991), Bumrind ile Maccoby ve Martin (1983)‟in 

modeline dayanarak anne baba tutumlarını oluĢturan kabul/ilgi, kontrol/denetleme, 

psikolojik özerklik boyutları üzerinde durmuĢ, kabul/ilgi ile kontrol/denetleme boyutlarının 
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kesiĢtiği noktalarda demokratik, otokratik, ihmalkâr ve müsamahakâr aile tutumlarını 

tanımlamıĢtır(Erden&Üredi,2009,s:784). 

Anne baba tutumlarının en belirgin iki özelliği, “duygusal iliĢki boyutu” ile 

“denetim Boyutu”dur. Duygusal iliĢki boyutu incelendiğinde, bu boyutun çocuğu merkeze 

alan kabul edici tutumdan, reddedici tutuma kadar uzanan bir yelpaze içinde farklılaĢtığı 

görülür. Aynı Ģekilde “denetim boyutu” da kısıtlayıcı tutumdan hoĢgörülü tutuma kadar 

geniĢ bir alanı kapsar(Yavuzer,2005,s:31). 

Ana -babanın çocuğunu sosyalleĢtirmek için kullandığı yöntemler, seçtiği ödül ve 

cezalar, öğretme biçimleri, aktarmaya çalıĢtığı değerler, çocukların ilgileri ve sosyal 

becerileriyle birbirlerinden farklı iliĢkiler geliĢtirmesine neden olur(Maccoby 

1984,akt.ToktamıĢ,2008). 

Doğumdan itibaren çocuk, etrafını saran fiziksel ve sosyal çevreyle uyum savaĢı 

verirken, bu çabasında en büyük desteği anne ve babasından alır. Kendini ifade 

edebilmeyi, kendi kendini yöneten(otonom) bir birey olabilmeyi ailesinden öğrenir. 

Özellikle anne-baba, çocuğun kiĢiliğinin oluĢumunda temel rolü olan özdeĢim 

modelleridir. Çocuk bu özdeĢim modellerini kendine örnek alır ve adeta onların yaĢam 

biçimlerini taklit yoluyla öğrenir(Yavuzer,2003,s:13). 

Ailenin çocuğun karakter Ģekillenmesinde etkisi tartıĢılmazdır. Anne babanın gerek 

birbirleriyle kurduğu iletiĢim gerekse de çocuklarıyla iliĢkilenme Ģekilleri çocukların 

karakter özelliklerinin oluĢmasına etki eder. 

Çocuk, aile içinde kendine yapılan sosyal davranıĢları yansıtır. Çocuğun aile 

dıĢındaki iliĢkileri de olumsuzsa, bu iliĢkilerinde reddedilmiĢ, itilmiĢse, bu tür sosyal 

iliĢkileri tekrarlamak istemeyecektir. Olumlu sosyal iliĢkiler tekrar edilir. Mutlu sosyal 

deneyimler, çocuğun sosyal deneyimlerini tekrarlamaya teĢvik 

eder(Kulaksızoğlu,1998,s:108). 

 Anne ve babaların çocuklarına karĢı tavırlarını etkileyen baĢlıca faktörler arasında, 

anne babanın beklentilerine uygun çocuğa sahip olup olmamaları, çocuklarının sayı, 

cinsiyet ve karakteristik özeliklerinden memnun olup olmamaları sayılabilir. 

(Yavuzer,2003,s:9). 
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Sosyal geliĢme ömür boyu devam eden bir süreç olduğuna göre, insan büyüdükçe, 

yeni çevrelere girdikçe ve statüsü değiĢtikçe farklı tipte iliĢkiler geliĢtirir. Ancak ilk çocuk-

anne-baba etkileĢimi, çocuğun hayat boyu baĢkalarıyla iliĢki kurma biçimini belirleyen 

temel yoldur. Özellikle otoriteyi temsil eden birisi ile bir sosyal iliĢki kurduğumuzda, 

çoğunlukla çocukken anne-baba ile kurduğumuz sosyal iliĢkiyi model alırız 

(Kulaksızoğlu,1998). 

Günümüzde ana babalık biçimleri/tarzları yerine “ana baba davranıĢları” kavramı 

ortaya atılmıĢtır. Ana baba davranıĢları, ebeveyn desteği, ebeveyn kabulü, izleme, özerklik 

verme, cezalandırma gibi değiĢik boyutlarla değerlendirilmektedir(Sevim,2013). 

AraĢtırmamızda Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeğini kullanma gerekçemiz de bu 

nedenledir. Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği alt boyutları(anne/baba duyarlık, 

özerklik desteği, davranıĢsal denetim ve psikolojik kontrol) hipotezlerimizi karĢılayacak 

içeriği sahiptir. Anne baba duyarlılık, özerklik desteği, davranıĢsal denetim demokratik-

yapıcı anne baba tutumlarıyla, anne/baba psikolojik kontrol ise baskıcı-otoriter anne baba 

tutumuyla eĢdeğer tutulmuĢtur. 

Günümüzde geliĢtirilen bu görüĢü destekleyen araĢtırmalarda da ana babalığın 

omurgasını oluĢturan üç boyut öne çıkmıĢtır: Duyarlı olma/özen gösterme, davranıĢsal 

denetim ve psikolojik kontrol. Psikolojik kontrolle bağlantılı olan diğer bir boyut ise 

özerklik desteğidir. Psikolojik kontrol ve özerklik desteği ana baba kontrol davranıĢının iki 

zıt ucu olarak değerlendirilmiĢ ve özerklik desteği yoksunluğunun psikolojik kontrolle 

sonuçlandığı ileri sürülmüĢtür(Barber, 1996,akt. Sevim,2013). 

Duyarlık, çocuk ve ergenlerin ana babalarıyla sıcak ve sevgiye dayalı iliĢki yaĢama 

derecesini gösterir. Ayrıca duyarlığı fazla olan ana babalar çocuğun duygusal ve psikolojik 

ihtiyaçlarına da özen gösterirler. Ana babalık biçimlerinin evrensel olarak olumlu 

değerlendirilen boyutudur. Ebeveyn desteği ya da yakınlığı olarak da adlandırılan bu boyut 

dokunma, öpme, kucaklama, kabul etme, ergenlerle birlikte olumlu bir Ģekilde zaman 

geçirme davranıĢlarını kapsar (Peterson, 2005,akt. Sevim,2013). 

Psikolojik kontrol çocuğun psikolojik ve duygusal gereksinimlerine tepkisiz 

kalmayla kendini gösteren bir sosyalleĢme baskısıdır. Psikolojik kontrol çocukta psikolojik 

ve duygusal geliĢimi olumsuz etkileyen, çocuğun düĢünme süreçlerine, kendini 

anlatmasına ve duygularına müdahale eden tutum ve davranıĢlardır. Psikolojik kontrol, 

çocuğun ebeveynin belirlediği norm ve amaçlara göre davranması ve düĢünmesi için baskı 
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yapan ana babalarda görülen bir özelliktir. Bu tutumu kullanan ana babalar suçlu 

hissettirme, utandırma ve koĢullu kabul etme gibi davranıĢları sergilerler. (Barber (1996) 

akt. Sevim,2013) 

DavranıĢsal denetim ise tersine çocuğun davranıĢlarını izleme ve uygun davranıĢı 

öğretmek için iletiĢim kanallarından yararlanarak çocuğun davranıĢını yapılandırmaya 

yönelik ana baba davranıĢlarını içerir (Barber, 1996). Özerklik desteği, ana baba tarafından 

ergenlerin karar verme ve kendini anlatması için cesaretlendirilmesi Ģeklinde 

tanımlanabilir. Özerkliği özendirmeyle, kendi baĢına karar verebilen, ana babanın duygusal 

desteği olmaksızın kendi yaĢamını yönetebilen ergenler yetiĢtirmek 

amaçlanmaktadır(Soenens ve Vansteenkiste, 2010,akt. Sevim,2013). 

 Anne babanın çocuk yetiĢtirme tutumu, çocuğun sosyalleĢmesini etkileyen diğer bir 

değiĢkendir. Anne babanın demokratik ve eĢitlikçi davranması, baskıcı ve otoriter olması 

veya aĢırı koruyucu davranması çocuklarının farklı sosyal tavırlar geliĢtirmelerine neden 

olur. Demokratik ve eĢitlikçi bir ortamda yetiĢen çocuklar, daha kendilerine güvenli ve 

sosyal olmaktadır(Kulaksızoğlu,1998,s.111). 

Bütün bunların dıĢında anne ve babanın çocukluk yıllarındaki kendi anne 

babalarıyla olan deneyimleri, Ģimdiki tutumlarında etkili olabilmektedir. Ayrıca karı 

kocanın kendi aralarında iletiĢimlerinin sağlıklı olup olmaması, çocuklarına yöneltecekleri 

tutumlarını etkileyen önemli bir diğer etkendir(Yavuzer,2003,s.29). 

Ailenin çocuk ve yaĢamı üzerinde etkisi büyüktür. Bu etkileĢim daha anne karnında 

baĢlar. Bu evrede annenin duygusal dünyası, çocuğu isteyip istememesi ve benzeri 

faktörler karnındaki çocuk üzerinde son derece etkili olurlar. Bu evrede annenin 

mutsuzluğu, kızgınlığı, ruhsal durumu karnındaki çocuk üzerinde etkiye sahiptir. Annenin 

duyguları vücudundaki hormonlar yolu ile karnındaki çocuğa geçerler. Bu bakımdan anne 

çocuğu daha karnında iken etkileĢmeye baĢlar (Örgün, 2000:19). Çocuk doğduktan sonra 

ise bu etkileĢim artarak devam eder. Doğumdan sonra aile çocuğun sosyal olarak uyumlu 

bir birey olarak yetiĢmesine yardımcı olur. Uyumlu ve paylaĢımın yüksek olduğu sevgi 

dolu ailelerde yetiĢen çocuklar daha sonraki yıllarda karĢısındakine saygılı ve özerk, 

bağımsız bir birey olurlar(ToktamıĢ,2008,s:2). 

Anne ve babaların çocuklarına karĢı geliĢtirdikleri tutumları incelediğimizde her ne 

kadar her aile için farklı bir tutumun varlığından söz edilebilirse de genel hatları ile 

tutumlar; 6 baĢlık içerisinde ele alabiliriz. Bunlar aĢağıda sırasıyla açıklanmaktadır. 
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2.2.3 Baskıcı ve Otoriter Anne Baba Tutumu 

Otoriter ebeveynler, koydukları kurallara çocuklarının koĢulsuz uymasını ve itaat 

etmesini beklerler. Bu tür ailelerde çocuklar kurallara uymadığında ceza uygulanır ve 

ebeveynler çocuklarıyla pek fazla görüĢ alıĢveriĢinde bulunmazlar, daha çok çocuklarından 

söylediği her Ģeyi sorgulamadan kabul etmesini beklerler(Yılmazer,2007,s:5). 

Çocuklarına karĢı baskıcı bir tutum sergileyen ve onlara sert davranan ebeveynler 

çocuğun da hem aile bireylerine hem de çevresindeki insanlara karĢı sert tepkiler 

vermesine neden olurlar. Bu öğrenilmiĢ tepkiler çocuğun sosyal ortamlarda uyumlu ve 

sağlıklı iliĢkiler kurmasını engeller. 

Otoriter ebeveyn tutumu çocuğun kendilik değerini sağlıklı ve tutarlı bir doğrultuda 

geliĢtirmesini engeller. Kendini ve beklentilerini ifade edemeyen çocuk baskılanma 

yoluyla yanlıĢ yapma korkusu yaĢar. Bu da sağlıklı bir sosyal-duygusal kimlik 

geliĢtirmesini engeller. 

2.2.4 AĢırı Koruyucu Anne Baba Tutumu 

Anne babanın aĢırı koruması, çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen 

göstermesi anlamına gelir. Bunun sonucu, çocuk, diğer kimselere aĢırı bağımlı, kendine 

güveni olmayan, duygusal kırıklıkları olan bir kiĢi olabilir. Çocuğun yaĢamı boyunca 

sürebilen bu bağımlılık, psiko-sosyal olgunluğu olumsuz açıdan etkiler ve çocuğun kendi 

kendisine yetmesine olanak vermez((Yavuzer,2013,s.33) 

Ailenin aĢırı hoĢgörüsü ve çocuğa olan düĢkünlüğü çocuğu bencil yapar. Çocuk 

dünyanın merkezi olarak kendisini görür. Daima dikkat çekmeye ve etrafındaki kiĢileri 

kendi emri altında tutup, hizmet ettirmeye çalıĢır. Çok zayıf bir sosyal uyumu vardır. 

ArkadaĢ çevrelerinde lider olmadığı zamanlar dıĢlanırlar. Çocuk kendini topluma kabul 

ettirmek için zaman zaman isyankâr davranıĢlar sergileyebilirler(Yılmazer,2007,s:18).  

Çocuklar birçok beceriyi gözlem yaparak ve deneyimleyerek öğrenirler. AĢırı 

koruyucu anne babalar çocuklarının bu deneyimleri yaĢamasını engelleyerek birçok sosyal 

ve duygusal beceriden yoksun büyümesine neden olurlar. 
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2.2.5 Ġzin Verici Anne Baba Tutumu 

Anne babanın çocuklarına karĢı hoĢgörü sahibi olmaları, çocukların bazı 

kısıtlamalar dıĢında, arzularını diledikleri biçimde gerçekleĢtirmelerine izin vermeleri 

anlamına gelir. Anne babanın hoĢgörüsünün normal bir düzeyde gerçekleĢmesi, çocuğun 

kendine güvenen, yaratıcı, toplumsal bir birey olmasına yardım eder(Yavuzer,2003,s.34) 

AĢırı hoĢgörü ve düĢkünlük, çocuğu bencil yapar. O, daima diğerlerinin dikkatini 

çekmeyi ve kendisine hizmet edilmesini ister. Böyle çocuklar, ev içinde ve dıĢında çok 

zayıf bir sosyal uyum gösterirler. Çocuk kendini denetlemeyi öğrenemez ve bu bakımdan 

kendini denetleme ve zamanını iyi kullanmayı öğrenmenin Ģart olduğu okul ve iĢ hayatı 

çevresinde çocuk baĢarısız olmaktadır(ToktamıĢ,2008). 

Ġzin verici ebeveynler çocuklarına çok fazla özgürlük verirler, çocuklarını hiçbir 

Ģekilde kontrol etmezler ve bazen de ihmale varan bir hoĢgörü ile davranırlar. Aynı 

zamanda çocuklarına karsı sıcak ve sevecendirler ve çocuklarının bütün kararlarını 

kendilerinin vermesini beklerler(Yılmazer,2007,s:5). 

Çocuklar demokratik yaklaĢımların yanında anne babalarından kuralları ve sınırları 

olan bir yaklaĢımda beklerler. Özellikle doğru davranıĢlar edinmek ve sosyal yaĢama uyum 

sağlamak için yol haritalarına ve sınırlara da ihtiyaç duyarlar. Her Ģeye izin veren ve 

çocuklarını bu konuda sınırlamayan ebeveynlerin çocukları sosyal yaĢama uymakta sorun 

yaĢarlar. 

2.2.6 Tutarsız anne Baba Tutumu 

Ana babanın “ dengesiz ve kararsız” tutumu, çocuğun eğitim ve geliĢimini olumsuz 

açıdan etkiler. Buradaki dengesizlik ve tutarsızlık, ana baba arasındaki görüĢ ayrılığında 

olabildiği gibi, anne veya babanın gösterdikleri değiĢken davranıĢ biçiminde de görülebilir 

(Yavuzer,2003,s: 31). 

Anne-babanın tutumu aĢırı hoĢgörü ile sert cezalandırma arasında gidip 

gelmektedir. Çocuk hangi davranıĢın nerede, ne zaman istenmediğini önceden kestiremez. 

Tutumunu anne-babanın keyifli ya da öfkeli oluĢuna göre ayarlamaya çalıĢır. BaĢka bir 

deyiĢle, çocuk davranıĢının doğru ya da yanlıĢ oluĢuna değil, „Ne zaman yaparsam cezadan 

kurtulurum?‟ sorusuna kafa yorar(Yılmazer,2007,s:18). 
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Çocukların ebeveynlerin birbiriyle olan iletiĢim Ģeklinden etkilendiklerini ve 

onların davranıĢlarını model aldıklarını biliyoruz. Çocuklar özellikle bazı temel 

becerileri(sosyal, duygusal, akademik) kazanırken net ve kararlı tutumlara ihtiyaç duyarlar. 

Tutarsız ve sürekliliği olmayan anne baba tutumlarının çocukların karakter 

Ģekillenmesinde olumsuz etkileri olmaktadır.  

 

2.2.7 Reddedici Anne Baba Tutumu 

Reddetme bir anlamda, çocuğun sağlık hizmetlerini aksatarak, ona karĢı düĢmanca 

duygular beslemek Ģeklinde tanımlanabilir. Bu ortamdaki çocuk yardım duygusundan 

uzak, sinirli, duygusal kırıklıkları olan, diğerlerine, özellikle kendisinden küçük ve 

zayıflara karĢı, düĢmanca duygulara sahip bir birey olabilir(Yavuzer,2013,s.35)  

Reddedici aile ortamında yetiĢen çocuklar yardım duygusundan uzaktır. Sinirli, 

agresif bir yapıları vardır. Duygusal kırgınlıkları sıklıkla yasarlar. Hayvanlara ve özellikle 

kendilerinden küçük insanlara karsı düĢmanca davranırlar. Sevgiye en çok muhtaç olduğu 

zamanlarda ret edildiği, horlandığı için çocuğun ruhu derinden yara alır. Bu tür ailelerde 

yetiĢen çocuklar çeĢitli psikolojik bozukluklara ve intihara yatkındırlar. Çocuk kötü 

muameleye maruz kalmamak için anne ve babaya karsı edilgen, uysal ve erdemli 

olmaktadır. Fakat içten içe anne babaya karsı düĢmanlık duyguları geliĢtirmektedir. Çocuk 

korkaktır. Hayal kırıklığına uğramıĢtır. Hiçbir zaman kendisine ait bir güven duygusu 

geliĢtiremeyecektir. Güven duygusunu oluĢturacak ortamdan her zaman yoksun kalmıĢtır. 

En yakınları dahi kendisiyle ilgilenmemiĢtir(Yılmazer,2007,s:15). 

Ebeveynleri tarafından reddedilen çocuklar, hem sosyal hem de duygusal anlamda 

kendilerini doğru ifade etmekte zorlanabilir, diğer insanlarla sağlık iliĢki kurmakta sorun 

yaĢayabilirler.  

2.2.8 Demokratik Anne Baba Tutumu 

 Demokratik anne ve babalar çocuklarını ayrı bir kiĢi olarak kabul etmektedirler. 

Çocuklarına değer verirler ve onların özerk ve bağımsız olarak kiĢilik geliĢtirmesine destek 

olurlar(ToktamıĢ,2008,s:23). 

Anne babaların demokratik ve eĢitlik tanıma tutumunun ergendeki duygusal alan ve 

davranıĢsal sorunlarını, dikkat eksikliği ve aĢırı hareketliliği, toplam alanda güçlük 
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yaĢamayı azalttığı; ergenlerde sosyal giriĢimciliği artırdığı 

saptanmıĢtır.(Keskin&Çam,2008,s:146) 

Demokratik ebeveynler çocuklarından olgun davranıĢ beklerler ve aynı zamanda 

gerekli olduğu kurallara uymasını isterler. Öncelikle sıcak ve ilgilidirler, sabırlı ve duyarlı 

bir Ģekilde çocuklarını dinlerler, aile içinde verilecek olan kararlarda çocukların da 

görüsünü alırlar. Bu tür ailelerde çocuk yetiĢtirmede akılcı ve demokratik bir yaklaĢım 

izlenir. Hem ebeveynin hem de çocuğun hakları dikkate alınır(Yılmazer,2007,s:5). 

Demokratik anne baba tutumu çocuğun kendini rahat ifade etmesine, ihtiyaçlarını 

doğru bir Ģekilde dile getirmesine ve en önemlisi sağlıklı bir sosyal duygusal geliĢim 

göstermesine yardımcı olur. 

2.2.9 Anne- baba tutumlarıyla sosyal beceri arasındaki iliĢki. 

Çocuğun sosyal ve duygusal geliĢiminde birçok becerinin temelinin atıldığı aile 

ortamının payı büyüktür. Çocuk ilk sosyal deneyimlerini aile ortamında yaĢar. Kendine 

güvenen, sosyal iliĢiklerde kendini rahat ifade edebilen ve doğru iletiĢim araçları kullanan 

çocukların sosyal ve duygusal becerilerini aile ortamında kazandığını söyleyebiliriz. 

SosyalleĢme bebeklik döneminde baĢlar. KuĢkusuz sosyalleĢmenin birinci derecede 

etkisi anne babadır. Her birey diğer insanlara karĢı olan davranıĢlarının nasıl olacağını 

hayatının ilk yıllarından itibaren çevresindekilerin davranıĢlarını gözleyerek onları taklit 

ederek ve kendisine karĢı yapılan davranıĢları tekrarlayarak öğrenir. Ergen için sosyal 

olmak, birey olarak grup tarafından kabul edilebilecek ve birlikte olmaktan hoĢlanılacak 

Ģekilde davranmak demektir. Ergenlik dönemindeki birey toplumun değer yapılarını 

öğrenip bu değer yargılarıyla çatıĢmadan yaĢamasını öğrenmek zorundadır(Temel ve 

Aksoy,2001,akt.ToktamıĢ,2008). 

 Anne babanın çocuk yetiĢtirme tutumu, çocuğun sosyalleĢmesini etkileyen diğer bir 

değiĢkendir. Anne babanın demokratik ve eĢitlikçi davranması, baskıcı ve otoriter olması 

veya aĢırı koruyucu davranması çocuklarının farklı sosyal tavırlar geliĢtirmelerine neden 

olur. Demokratik ve eĢitlikçi bir ortamda yetiĢen çocuklar, daha kendilerine güvenli ve 

sosyal olmaktadır(Kulaksızoğlu,2013,s.111). 

Bebek ile anne-baba arasındaki iliĢkiden doğan güven duygusu, insanın ileride 

kuracağı kiĢiler arası iliĢkilerin temelini oluĢturur. Çocuklarının, kendisine önem veren, 
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kendine yeterli davranabilen, özgüvenli bir birey olarak yetiĢmesinde, anne babanın tutum 

ve davranıĢlarının büyük etkisi vardır(Günalp&Kabadayı,2007,s:1) 

Çocukluk döneminde davranıĢların sosyalleĢmesi, yüksek sosyal davranıĢlar, 

empati, sorumluluk gibi özelliklerin aile desteği, aile modeli, olumlu aile disiplin 

yöntemleri ile alakalı olduğu belirtilmiĢtir. Aile değerleri, çocuklara aĢılanabilmekte ve 

aileler çocukların sorumluluk, yükümlülükler ve diğer kiĢilere yardım etmede oynadıkları 

rol hakkında ergenlerin düĢünce yollarında belli etkilere sahip olabilmektedir. Ergenlik 

dönemindeki bireyler, içinde bu özellikler geçerlidir(ToktamıĢ,2008,s:48). 

Bireyin içinde doğduğu, büyüdüğü ortamın özellikleri ile çevresindeki kiĢilerle 

kurduğu iliĢkiler ve geçirdiği yaĢantılar çeĢitli yönlerden geliĢimini etkilemektedir. Olumlu 

çevre koĢulları bireyin geliĢimini olumlu yönde desteklerken, olumsuz çevre koĢuları 

bireyin geliĢimini birçok yönden engelleyebilmektedir. Bireyin yakın çevresi ile olan 

iliĢkiler onun dünyayı ve kendisini algılamasını biçimlendirmektedir(Sezer,2009,s:2) 

Ebeveynlerin, aile ile ilgili kararlara çocukları katması, onların fikirlerini alması 

aile bireyleri arasında karĢılıklı güven ortamının oluĢmasını sağlar. Aile bireylerinin duygu 

ve düĢüncelerini rahat bir Ģekilde ifade etmeleri, çocuğun sosyal uyumu öğrenmesi 

açısından çok önemlidir. Aile üyelerinin, duygu ve düĢüncelerini içinde yaĢaması ve 

birbirleriyle sözlü olarak paylaĢmaması durumunda değiĢik sıkıntılar zamanla oluĢmaya 

baĢlar(ToktamıĢ,2008,s:57) 

Sosyal etkileĢimler, insanın doğasında var olan dolayısıyla kaçınamayacağı bir ol-

gudur. Aile, çocuğun ilk sosyal yaĢantılarını edindiği yerdir. Çocuğun yakın çevresi, 

fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını giderirken, aynı zamanda kiĢilik geliĢimine de katkıda 

bulunur. Bugün, kiĢilik geliĢiminde, ailenin önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Nitekim 

kiĢilerin davranıĢ özelliklerini açıklayabilmek için, onların içinde yetiĢtiği aile ortamını, 

nasıl bir çevre içinde hangi etkilerin altında büyüdüklerini bilmek isteriz. Bu isteğimizin 

altında bireyin bugünkü davranıĢıyla içinde yetiĢtiği ortamın özellikleri arasında bir iliĢki 

olduğu düĢüncesidir (Cüceloğlu,1998). Bu noktada çocuğun sosyal dünya ile kurduğu 

iletiĢimde çevreyi algılama ve bu algıya göre geliĢtirdiği tepkiler onun olası problemlerle 

baĢ etme mekanizmasını oluĢturur(Erdoğan&Uçukoğlu,2011,s:53) 

Anne babalar çocuklarını eğitirken sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmalı 

bu ihtiyaçlara uygun yanıtlar vermelidirler. Sağlıklı ve doğru bir iletiĢim Ģeklinin 
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yaĢandığı, çocuğun sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının karĢılandığı aile ortamında yetiĢen 

çocuklar mutlu ve baĢarılı olacaklardır. 

2.2.10 Anne Baba Tutumları Üzerine Ülkemizde Yapılan AraĢtırmalar 

Anne baba tutumlarıyla ilgili ülkemizde yapılan bazı araĢtırmalar aĢağıdadır. 

Haktanır ve Baran(1998), alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki gençlerin anne-baba 

tutumlarını algılamaları ile benlik saygısı düzeylerini inceledikleri çalıĢmalarında, her iki 

sosyo-ekonomik yapıda da demokratik tutumların artmasıyla gencin benlik saygısı 

düzeyinde artıĢ, otoriter tutumların artmasıyla ise düĢüĢ saptanmıĢlardır. ilgisiz tutum ile 

benlik saygısı arasındaki korelasyon gencin alt sosyo-ekonomik düzeyde olması halinde 

önemlilik göstermezken, üst sosyo-ekonomik düzeydeki gençlerin ebeveynlerinin 

tutumlarındaki ilgisizlik arttıkça, benlik saygısı düzeylerinin önemli oranda düĢtüğü 

görülmüĢtür. 

  Dardağan (2000), Ġlköğretim dönemi çocukların sosyal ve akademik becerilerini 

geliĢtirmede yardımcı ebeveyn eğitim programının değerlendirilmesini araĢtırmıĢtır. 

Eğitim çalıĢmasının ilköğretim dönemi çocuklarının anne baba çocuk etkileĢimi ve sosyal 

akademik becerilerinin geliĢimi üzerine etkisini incelemiĢtir. AraĢtırmasını dört anne ve 

dört babadan oluĢan toplam sekiz ebeveyn ile yürütmüĢtür. Altı hafta süreyle, haftada bir 

gün, bir buçuk saat uygulanan çalıĢmanın, çocukların sosyal beceri, genel problem çözme 

becerileri ve öz güven düzeyleri üzerinde etkili olduğu bulunmuĢtur. 

Uzamaz(2000), Sosyal Becerilerin Eğitiminin Ergenlerin KiĢilerarası ĠliĢki 

Düzeylerine etkisini ölçmek amacıyla yüksek lisans tezi hazırlamıĢtır. AraĢtırma ön-test ve 

son-test kontrol gruplu deneysel yöntemle yapılmıĢtır. Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi 

dokuzuncu sınıf öğrencilerinden gönüllü 28 kiĢi üzerinde yapılmıĢ ve bu öğrencilerin 14‟ü 

deney grubuna 14‟ü de kontrol grubuna alınmıĢtır. Elde edilen sonuçlar neticesinde sosyal 

beceri eğitiminin öğrencilerin kiĢilerarası iliĢkilerinde olumlu etkilerde bulunmuĢtur. 

Deniz(2001), Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı 

DeğiĢkenler Açısından Değerlendirilmesi isimli tezinde amaç olarak; üniversite 

öğrencilerinin sosyal becerilerin belirli değiĢkenler açısından değerlendirilmesi olarak 

belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın evrenini; Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Teknik Eğitim 

Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi öğrencileri oluĢturmaktadır. Örneklem ise rastgele seçilen 486 öğrenci olarak 
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belirlenmiĢtir. Yöntem olarak tarama modeli kullanılmıĢtır. Beceriler Sosyal Beceri 

Envanteri kullanılarak ölçülmüĢtür. 

Erkan(2002), ergenlerin sosyal kaygı düzeyleri, anne-baba tutumları ve ailede 

görülen risk faktörlerini incelediği çalıĢmasında, anne-baba tutumlarının olumsuz 

değerlendirilmekten korkma, sosyal kaçınma ve huzursuzluk ölçeği puanları üzerindeki 

temel etkisini istatistiksel olarak anlamlı bulmuĢtur. Koruyucu-istekçi ve otoriter anne-

baba tutumlarına maruz kalan ergenlerin olumsuz değerlendirilmekten korkma-sosyal 

kaçınma ve huzursuzluk ölçeklerinden yüksek puan alırken, demokratik anne-baba 

tutumuna sahip ergenlerin olumsuz değerlendirilmekten korkma-sosyal kaçınma ve 

huzursuzluk ölçeklerinden düĢük puan aldıkları bulunmuĢtur.  

Hamarta(2007), Ġlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sosyal problem çözme 

becerilerinin algılanan anne-baba tutumları açısından incelemiĢtir. AraĢtırmanın örneklemi 

Konya merkez ilçelerde öğrenim görmekte olan ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinden 

seçilen 191'i kız 147'si erkek olmak üzere toplam 338 öğrenciden oluĢmaktadır. AraĢtırma 

sonucunda demokratik anne baba tutumunun probleme olumlu yönelim, akılcı problem 

çözme, toplam sosyal problem çözme pozitif yönlü, içtepisel dikkatsiz yaklaĢım, kaçıngan 

yaklaĢım puanları ile negatif yönlü iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. 

Yılmazer‟in(2007), “Anne-baba tutumları ile ilköğretim ikinci kademe 

öğrencilerinin okul baĢarısı ve özerkliklerinin geliĢimi arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Bu 

araĢtırmada; algılanan anne-baba tutumları, ergen özerklik ölçeği faktör puanları ve 

akademik baĢarı açısından incelendiğinde gerek anneden, gerekse babadan algılanan 

demokratik tutumun davranıĢsal özerklik, duygusal özerklik ve akademik baĢarıda ilk 

sırada yer aldığı görülmüĢtür. 

Keskin ve Çam „ın(2008) “Ergenlerin ruhsal durumları ve anne baba tutumları ile 

bağlanma stilleri arasındaki iliĢkinin incelenmesi” baĢlığı altında yapılan araĢtırmada 

Güvenli bağlanma stiline sahip çocukların anne babalarının güvenli olmayanların anne-

babalarından daha yüksek oranda çocuklarının gereksinimlerine Duyarlılık gösterdikleri ve 

doyum sağladıkları; kayıtsız ve korkulu bağlanma stiline sahip çocukların anne-

babalarının, çoğunlukla bedensel temastan hoĢlanmayan, azarlayıcı ve reddedici oldukları, 

özellikle çocuklarının onlara en çok gereksinme duyduğu anlarda geri çekilme eğilimi 

gösterdikleri görülmüĢtür. Güvenli bağlanma geliĢtirmiĢ bireylerin anne-babalarının, 

ergenin özerkliğine ve aile içindeki uyumuna daha çok önem verdikleri belirtilmiĢtir. 
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ġanal(2008), Farklı sosyoekonomik düzeylerde bulunan ergenlerin bakıĢ açısıyla 

anababa tutumlarını incelemiĢtir. Ankara ili merkez sınırları içerisinde yaĢayan lise 1. ve 

lise 2. sınıf öğrencilerinin bakıĢ açısıyla, anne ve babalarının hangi ana baba tutumlarını 

benimsedikleri belirlenmeye çalıĢılmıĢ ve bu tutumların sosyoekonomik düzeylere (alt-

orta-üst) göre nasıl farklılaĢtığı incelenmiĢtir. Ana baba tutumları ana babaların yargıları 

yerine ergenlerin bakıĢ açıları üzerinden incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu araĢtırmadan elde 

edilen bulgular doğrultusunda, ana baba tutumları arasında, farklı sosyoekonomik 

düzeylerde bulunan ergenlerin bakıĢ açısıyla, anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya 

konulmuĢtur. 

Çivitçi(2009), “Ġlköğretim Öğrencilerinde YaĢam Doyumu: Bazı KiĢisel ve Ailesel 

Özelliklerin Rolü çalıĢmasında; Gruplar arasındaki farklılıklara göre, anne ve babalarının 

tutumlarını “anlayıĢlı-demokratik” olarak algılayan öğrencilerin yaĢam doyumları “ilgisiz” 

ve “baskıcı-otoriter” olarak algılayanlara göre daha fazla bulunmuĢtur. 

Aka (2011), Algılanan ebeveyn tutumları, duygu tanıma ve duygu düzenleme ile 

depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk ve sosyal kaygı belirtileri arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢtir. Bu çalıĢmanın sonuçları,  farklı ebeveyn tutumları, duygu düzenleme 

biçimleri ve süreçlerinin; depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk ve sosyal kaygı belirtileri 

ile iliĢkilerini göstermiĢtir. 
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BÖLÜM III 
 

YÖNTEM 

 

 
3.1. AraĢtırma Modeli 

 

AraĢtırmanın modeli literatür çalıĢmasından elde edilen bilgiler doğrultusunda 

yapılandırılmıĢtır. Ġkinci kademe öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme becerilerinin 

anne baba tutumları ile iliĢkilerini belirlemeye yönelik bir araĢtırmadır. Bu araĢtırmanın 

kavramsal modeli Ģu Ģekilde oluĢturulmuĢtur.  

 AraĢtırma iliĢkisel tarama modelidir. Yapılacak analizler, demografik sorulara göre 

parametrik testler (Bağımsız t testi, ANOVA, Ortalama, Standart sapmaSon olarak 

Ölçeklerdeki güvenilirlik için Cronbach Alpha ve faktörel dağılımın geçerliliği için Faktör 

Analizi uygulanmıĢtır. 

Tablo-1 

DeğiĢkenler Arası ĠliĢkiler Bağlamında AraĢtırma Modeli 

 
 
BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN                                                                                                       BAĞIMLI DEĞİŞKEN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SDÖBÖ(40)  

Sosyal Duygusal Öğrenme 

Becerileri 

 A: (ĠletiĢim becerileri) 

 B: (Problem çözme becerileri) 

 C: Stresle baĢaçıkma becerileri 

 D: Kendilik değerini arttıran 

beceriler 

 

CĠNSĠYET 

YAġ 

ANNE EĞĠTĠM 

BABA EĞĠTĠM 

 
Baba Duyarlılık 

Baba DavranıĢsal denetim 

Baba Özerklik desteği 

Baba Psikolojik kontrol 

 

Anne Psikolojik kontrol 

Anne Özerklik desteği 

Anne DavranıĢsal denetim 

Anne Duyarlılık 

A
N

N
E
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U
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U

M
 

B
A

B
A
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U
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3.2. ÇalıĢma Evreni ve Örneklem 

 

 AraĢtırma grubu Ġstanbul ili Esenyurt ilçesinde ki 1 devlet okulu ve 

Büyükçekmece‟de 1 özel okulda 6.7 ve 8. Sınıfta okuyan 13-15 yaĢları arasındaki 276 

ortaokul öğrencisinden oluĢmaktadır. Bu öğrencilerin 93‟ü(%33,7) 6.sınıf, 81‟i(29,3) 

7.sınıf, 102‟si(37,0) 8. sınıf öğrencisidir. ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre 

dağılımını 130(%47,1) kız ve 146 erkek(%52,9) oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmaya katılan 276 

öğrencinin 112‟si (%40,6) 12 yaĢında, 96‟sı (%34,8) 13 yaĢında, 66‟sı (%23,9) 14 yaĢında, 

2‟si(%.7)‟i 15 yaĢındadır. 

 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

 

AraĢtırmamızda kullanılan ölçekler ve bu ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik sonuçları 

aĢağıda yer almaktadır. 

 

 

3.3.1 Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği (SDÖBÖ)  

AraĢtırmada katılımcıların sosyal duygusal öğrenme becerilerini belirlemek amacı 

ile Kabakçı (2006) tarafından geliĢtirilen Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği 

kullanılmıĢtır. Ölçek ilköğretim 6–7–8. sınıf öğrencilerinin SDÖ becerilerini ölçmek 

amacıyla geliĢtirilen 40 maddelik 4 dereceli likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin 4 alt boyutu 

vardır. Bunlar; problem çözme becerileri (11 madde), iletiĢim becerileri (10 madde), 

kendilik değerini artıran beceriler (10 madde) ve stresle baĢaçıkma becerileridir (10 

madde). Maddelere verilen tepkiler, (4)”Bana Tamamen Uygun”, (3) “Bana Oldukça 

Uygun, (2) “Bana Pek Uygun Değil”, (1) “Bana Hiç Uygun Değil” Ģeklinde 

derecelendirilmektedir. Ölçek 4 alt ölçeğe ait tek tek puanlanabileceği gibi tek boyutlu bir 

puan da verebilir. Ölçekten alınabilecek en düĢük toplam puan 40, en yüksek toplam puan 

160‟tır. Ölçekten düĢük puan alınması, sosyal duygusal öğrenme becerileri yönünden 

yetersizliği, yüksek puan alınması sosyal duygusal öğrenme becerileri açısından yeterliliği 

ifade etmektedir. 

 3.3.1.1 Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeğinin Geçerliği  

Kabakçı (2006) tarafından ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek üzere açımlayıcı ve 

doğrulayıcı faktör analizi yapılmıĢtır açımlayıcı faktör analizinde varimax rotasyonu ile 

ölçeğin 4 alt faktöre ayrıldığı gözlenmiĢtir. Doğrulayıcı faktör analizinde 4 faktörlü yapı 

sınanmıĢ ve modelin oldukça iyi uyum indekslerine sahip olduğu saptanmıĢtır. Ölçüt-
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bağıntılı geçerlik çalıĢmasında ise ölçeğin benzer ölçekler (ÇatıĢma Çözme DavranıĢını 

Belirleme Ölçeği, Kendine Saygı Ölçeği, Sosyal Beceri Ölçeği ve Stres YaĢantılarında 

Kullanılan BaĢa Çıkma Stratejileri Ölçeği) ile arasında .01 düzeyinde anlamlı iliĢkiler 

bulunmuĢtur. Ayrıca ölçeğin alt ve üst grupları ayırt ediciliği anlamlı (p<.001) düzeyde 

bulunmuĢtur.  

3.3.1.2 Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeğinin Güvenirliği  

Kabakçı (2006) tarafından ölçeğin yapılan güvenirlik çalıĢmaları kapsamında 

öncelikle test-tekrar test güvenilirliği için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıĢ 

ve ölçeğin genel toplam puanı için güvenilirlik katsayısı .85 olarak bulunmuĢtur. Faktörler 

için bulunan güvenilirlik katsayıları ise .69 ile .82 arasında değiĢmektedir. Sonrasında ise 

ölçeğin iç tutarlılığı incelenmiĢ ve toplam puan için güvenilirlik katsayısı .88 olarak 

bulunmuĢtur. Faktörler için bulunan güvenilirlik katsayıları ise .69 ile .80 arasındadır. 

Buna göre SDÖBÖ‟nün alt ölçekleri ve ölçeğin geneli için elde edilen katsayılar anlamlı 

düzeydedir. Sonuç olarak ölçeğin 6.-8. sınıflar için uygun olduğu belirlenmiĢtir. 

3.3.2 Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği (LAAÖ): 

 “Leuven Algılanan Ana babalık Ölçeği”nin (LAAÖ) ergen ve ana baba 

sürümlerinin Türk kültürüne uyarlanması çalıĢması Seher A. Sevim tarafından yapılmıĢtır. 

Uyarlanan ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesinde doğrulayıcı faktör analizi, 

madde toplam katsayısı, iç tutarlılık katsayısı ve ölçüt geçerliliği tekniklerinden 

yararlanılmıĢtır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda her iki sürümün uyum 

göstergelerinin yeterli düzeyde olduğu belirlenmiĢtir.  

 LAAÖ, duyarlık, davranıĢsal denetim, psikolojik kontrol ve özerklik desteği 

olarak adlandırılan dört boyuttan ve her boyutta 7 olmak üzere toplam 28 maddeden 

meydana gelmektedir. Bu dört boyut ayrı ayrı değerlendirilmekte; her madde 1-5 arasında 

puanlanmaktadır. 

Orijinal ölçeğin ergen sürümünün geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları yaĢları 15-22 

arasında değiĢen 1883 kiĢilik bir örneklem üzerinde yapılmıĢtır. Duyarlık ana babalardan 

görülen destek ve yakınlığın derecesini vermektedir. Bu boyuttaki maddelerin Cronbach 

alfa değerleri .91 ila .92 arasında değiĢmektedir. DavranıĢsal denetim, kurallar ve ilkeler 

belirleyerek, ebeveynlerin uyguladığı etkin denetimi ifade etmektedir. Maddelerin 

Cronbach alfa değerleri .81 ila .83 arasındadır. Psikolojik kontrol ise ana babaların 

zorlayıcı ve müdahale edici bir kontrol süreci kullanmasına, özellikle gencin psikolojik 

yaĢantılarına karıĢma giriĢimlerine iĢaret etmekte olup Cronbach alfa değerleri .83 ile .85 
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arasındadır. Son boyut olan özerklik desteğindeki maddeler gencin kendi iradesiyle aldığı 

kararlar ve yaptığı planların ebeveyn tarafından desteklemesiyle ilgilidir. Cronbach alfa 

değerleri .73- .78 arasında değiĢmektedir.  

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıĢtır. 

Ölçeğin ergen-anne sürümünde duyarlık .88, davranıĢsal denetim .58, psikolojik kontrol 

.81 ve özerklik desteği .72; ergen-baba sürümünde ise duyarlık .91, davranıĢsal denetim 

.78, psikolojik kontrol .77 ve özerklik desteği .67 olarak saptanmıĢtır.   

Ergen-anne sürümü duyarlık boyutundaki maddelerin madde toplam korelasyonu 

.55-.77, davranıĢsal denetim .30-.56, psikolojik kontrol .53-.67 ve özerklik desteği .33-.59 

arasında değiĢmektedir. Ergen-baba sürümü duyarlık. 67-.81, davranıĢsal denetim .52-.70, 

psikolojik kontrol .47-.55 ve özerklik desteği .30-.55 arasındadır. LAAÖ ergen sürümünün 

geçerlik ve güvenilirliğe iliĢkin bulgular genel olarak değerlendirildiğinde psikometrik 

özelliklerinin yeterli olduğu söylenebilir. 

 

3.3.3 KiĢisel Bilgi Formu  

KiĢisel Bilgi Formu araĢtırmacı tarafından öğrencilerin cinsiyet, anne-baba 

birliktelik durumları, akademik baĢarıları, kardeĢ sayıları, anne-baba eğitim düzeyleri, 

anne-baba çalıĢma durumları ve aile gelir durumları gibi değiĢkenleri öğrenmek amacı ile 

hazırlanmıĢtır. 
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BÖLÜM IV 

 

BULGULAR VE YORUM 

 

Bu bölümde, toplanan verilerin istatistiksel analizi sonucunda elde edilen bulgular, 

iki kısımda ele alınmıĢtır. Ġlk kısımda grubun genel yapısına iliĢkin bulgulara yer 

verilmiĢtir. Ġkinci kısımda ise bulgular, araĢtırmanın amaçlarında yer alan ana problem ve 

alt problemlere göre açıklanıp yorumlanmıĢtır. 

 

4.1. Grubun Genel Yapısına ĠliĢkin Bilgiler  

Bu bölümde araĢtırma örneklemine iliĢkin demografik veriler(sınıf, cinsiyet, yaĢ ve 

anne/baba eğitim durumu) özetlenmiĢtir. 

Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre dağılımı aĢağıda ki tabloda verilmiĢtir. 

Tablo-2. Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı 

 Frequency Percent 

6.sınıf       93 33,7 

7.Sınıf    81 29,3 

8.Sınıf   102 37,0 

Total 276 100,0 

 

Tablo 2‟de araĢtırma grubunu oluĢturan öğrencilerin sınıflara göre dağılımı verilmiĢtir. 

Buna göre araĢtırmaya katılan 276 öğrencinin   %33,7‟si 6. Sınıf,  %29,3‟ü 7. Sınıf, 

%37,0‟ı 8. Sınıftan oluĢmaktadır. 

Tablo- 3. Örneklemin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Say (N)ı Yüzde (%) 

 

  ERKEK 146 52,9 

  K IZ 130 47,1 

Total 276 100,0 
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Tablo 3‟de araĢtırma grubunu oluĢturan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı verilmiĢtir. 

Buna göre araĢtırmaya katılan 276 öğrencinin   %47,1‟si kız,  % 52,9‟u erkeklerden 

oluĢmaktadır. 

 

Tablo-4. Öğrencilerin YaĢa Göre Dağılımı 

 Frequency Percent 

 

 12 YAġ 112 40,6 

13 YAġ 96 34,8 

14 YAġ 66 23,9 

15 YAġ 2 ,7 

Total 276 100,0 

 

Tablo 4‟de araĢtırma grubunu oluĢturan öğrencilerin yaĢa göre dağılımı verilmiĢtir. Buna 

göre araĢtırmaya katılan 276 öğrencinin   %40,6‟sı 12 yaĢ, %34,8‟i 13 yaĢ, %23,9‟u 14 yaĢ 

ve % ,7‟si 15 yaĢtan oluĢmaktadır.   

Tablo -5a. Öğrencilerin Babalarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

 

 

 

 

Eğitim düzeyi Sayı Yüzde 

(1 ) Okur-Yazar değil 6 2,2 

( 2) Okur-yazar 1 ,4 

( 3) Ġlkokul mezunu 49 17,8 

( 4) Ortaokul mezunu 42 15,2 

( 5) Lise 84 30,4 

(6 ) Üniversite Mezunu 67 24,3 

(7 ) Yüksek Lisans Mezunu 24 8,7 

8) C.sız 3 1,1 

Total 276 100,0 
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Tablo-5b. Öğrencilerin Babalarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

Baba eğitim durumu; 3 kategori Sayı Yüzde 

1 ilköğretim 56 20,3 

2 orta öğretim (ortaokul-lise) 126 45,7 

3 yüksek öğretim (lisans ve üstü) 91 33,0 

Total 273 98,9 

C.sız 3 1,1 

Total 276 100,0 

 

Tablo 5b incelendiğinde görüleceği gibi, babanın tahsil durumu gruplar arası 

karĢılaĢtırmalar yapabilmek için, karĢılaĢtırılacak en küçük grubun 25-30 kiĢi olması 

istenir. O nedenle ortaokul ve lise; lisans ve lisansüstü eğitim düzeyleri birleĢtirilmiĢtir. 

Aynı düzenleme iĢlemi anne tahsili içinde yapılmıĢtır. 

 

Tablo-6a. Öğrencilerin Annelerinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

 

 

 

Eğitim düzeyi Frequency Percent 

(1 ) Okur-Yazar değil 13 4,7 

( 2) Okur-yazar 7 2,5 

( 3) Ġlkokul mezunu 64 23,2 

( 4) Ortaokul mezunu 36 13,0 

( 5) Lise 80 29,0 

(6 ) Üniversite Mezunu 58 21,0 

(7 ) Yüksek Lisans Mezunu 18 6,5 

Total 276 100,0 
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Tablo -6b. Öğrencilerin Annelerinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

Anne eğitim -3 kategori Sayı Yüzde 

1 ilköğretim 84 30,4 

2 orta öğretim( ortaokul-lise) 116 42,0 

3 yüksek öğretim(lisans ve üstü) 76 27,5 

 Total 276 100,0 

 

Tablo 6b incelendiğinde görüleceği gibi, annenin tahsil durumu gruplar arası 

karĢılaĢtırmalar yapabilmek için, karĢılaĢtırılacak en küçük grubun 25-30 kiĢi olması 

istenir. O nedenle ortaokul ve lise; lisans ve lisansüstü eğitim düzeyleri birleĢtirilmiĢtir. 

 

 

4.2.Problem Sorularına ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmanın ana problem cümlesi “6.7.8. sınıf öğrencilerinin algıladığı anne baba 

tutumları ile sosyal duygusal öğrenme becerileri arasında bir iliĢki var mıdır?” sorusuna 

yanıt bulabilmek için Pearson Correlation Analizi uygulanmıĢtır. Bu analizle anne baba 

tutumları (anne/baba duyarlılık, anne/baba davranıĢsal denetim, anne/baba psikolojik 

kontrol, anne/baba özerklik desteği) ile sosyal duygusal öğrenme becerileri(iletiĢim, 

problem çözme, stresle baĢa çıkma, kendilik değerini arttıran beceriler) arasında iliĢki olup 

olmadığı analiz edilmiĢtir. 
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6.7.8. sınıf öğrencilerinin algıladığı anne baba tutumları ile sosyal duygusal öğrenme becerileri 

arasında bir iliĢki var mıdır? 

 

       Tablo-7. Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri ve Anne- Baba Tutumları Arasındaki 

ĠliĢkiler(Pearson Correlation Analizi) 
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BOYUT 1: Anne-duyarlılık: (N=276) r ,421** ,358** ,367** ,373** 

BOYUT 2: Anne-davranıĢsal denetim: (N=276) r ,159** ,064 ,220** ,092 

BOYUT 3: Anne-psikolojik kontrol: (N=276) r -,038 -,093 -,009 -,134* 

BOYUT 4: Anne-özerklik desteği (N=276) r ,377** ,372** ,399** ,360** 

BOYUT 1 Baba-duyarlılık: (N=276) 
r ,319** 333** ,268** ,368** 

BOYUT 2 Baba-davranıĢsal denetim (N=276) 
r ,311** ,176** 274** ,225** 

BOYUT 3 Baba-psikolojik kontrol (N=276) 
r ,241** ,226** ,315** ,230** 

BOYUT 4 Baba-özerklik desteği (N=276) 
r 293** 234** ,292** ,295** 

* p<.05        ** p<.01 

 

Tablo-7‟de görüldüğü gibi korelasyon analizi sonuçlarına göre öğrencilerin Anne-

Baba tutumlarına iliĢkin algıları ile Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri arasında Anne 

psikolojik kontrol hariç pozitif yönde ve istatistik bakımdan anlamlılık düzeyine ulaĢan 

iliĢkiler vardır. Buna göre; anne duyarlılık tutumu ve anne özerklik desteğini algılama 

düzey ile iletiĢim becerisi, problem çözme, stresle baĢa çıkma ve kendilik değerini arttıran 

beceriler arasında pozitif yönde bir iliĢki görülmektedir. Yine aynı Ģekilde Baba duyarlılık 

boyutu tutumunu algılama düzeyi ile iletiĢim becerisi, problem çözme ve kendilik değerini 

arttıran beceriler arasında pozitif yönde bir iliĢki görülmektedir. Yine baba davranıĢsal 

denetim ile iletiĢim becerileri arasında pozitif yönde bir iliĢki görülmektedir. Bunun 

dıĢında anne psikolojik kontrol alt düzeyinde sosyal duygusal öğrenme becerileri dört alt 

boyutu(iletiĢim , problem çözme, stresle baĢa çıkma ve kendilik değerini arttıran beceriler) 

arasında negatif yönde bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 
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Sosyal duygusal öğrenme becerileri cinsiyete göre farklılaĢmakta mıdır? 

Tablo-8. Cinsiyet ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri (Puan Ortalamalar, Standart 

Sapmalar, t-Değerleri ve Önemlilik Düzeyleri) 
 
SDÖBÖ ve BOYUTLARI Cinsiyet N Mean Std. Dev. 

ĠletiĢim Becerisi 

(t(2-296)=4,698; p<.01) 

1) Erkek 146 3,2847 ,44982 

2) Kız 130 2,9693 ,63704 

Problem çözme becerileri 

(t(2-296)=4,526; p<.01) 

1) Erkek 146 3,3812 ,48246 

2) Kız 130 3,0787 ,61127 

Stresle baĢaçıkma becerileri 

(t(2-296)=2,090; p<.05) 

1) Erkek 146 2,6488 ,50241 

2) Kız 130 2,5210 ,51074 

Kendilik değerini arttıran beceriler 

(Fark anlamsız)) 

1) Erkek 146 3,4169 ,54867 

2) Kız 130 3,3808 ,58140 

 

Tablo-8‟e göre kızlar ve erkekler arasında sosyal duygusal öğrenme becerileri alt 

boyutlarından ĠletiĢim becerisi,  problem çözme ve stresle baĢa çıkma becerileri açısından 

fark vardır. Erkeklerin iletiĢim becerileri, problem çözme ve stresle baĢa çıkma becerileri 

puan ortalaması, kızlarınkine göre daha yüksektir. 
 
 

Anne baba tutumlarından anne tutumları cinsiyete göre farklılaĢmakta mıdır? 

Tablo-9. Cinsiyet ve Anne Tutumları (Puan Ortalamalar, Standart Sapmalar, t-Değerleri ve 

Önemlilik Düzeyleri 

 

 

 

Tablo-9‟da görüldüğü gibi anne baba tutumlarının alt boyutlarından anne davranıĢsal 

denetimi algılama açısından cinsiyet farklılığı vardır. Anne davranıĢsal denetimi kızlar 

erkeklere göre daha fazla algılıyor.  

Anne Tutum Cinsiyet N Mean Std. Dev. 

Anne-duyarlılık 

(Anlamlı değil) 

1) Erkek 146 4,37 ,747 

2) Kız 130 4,26 ,867 

Anne-davranıĢsal denetim 

(t(2-296)=-2,358; p<.05) 

1) Erkek 146 2,92 ,893 

2) Kız 130 3,19 1,004 

Anne-psikolojik kontrol 

(Anlamlı değil) 

1) Erkek 146 2,52 1,352 

2) Kız 130 2,80 1,178 

Anne-özerklik desteği 

(Anlamlı değil) 

1) Erkek 146 3,89 ,823 

2) Kız 130 3,80 ,939 
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Anne baba tutumlarından baba tutumları cinsiyete göre farklılaĢmakta mıdır? 

Tablo-10. Cinsiyet ve Baba Tutumları (Puan Ortalamalar, Standart Sapmalar, t-Değerleri 

ve Önemlilik Düzeyleri) 

 

Tablo 10‟da görüldüğü gibi anne baba tutumlarının alt boyutlarından sadece baba 

davranıĢsal denetimi algılama açısından cinsiyet farklılığı vardır. Kızlar erkeklere göre 

baba davranıĢsal denetimi daha çok algılıyorlar. 

  

Anne ve babanın eğitim durumlarındaki farklılaĢma öğrencilerin SDÖB‟lerine 

iliĢkin algılarında farklılık meydana getiriyor mu? Eğer fark varsa bu farklar hangi beceri 

boyutunda ve /veya boyutlarında ortaya çıkmaktadır? Sorularına cevap bulmak ve “sosyal 

duygusal öğrenme becerilerinin anne-babanın eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstereceğini” ileri süren hipotezimizi test etmek için yapılan ANOVA testi sonuçları 

tabloda özetlenmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABA TUTUMLARI Cinsiyet N Mean Std. Dev. 

Baba-duyarlılık 

(Anlamsız) 

1) Erkek 145 4,14 ,941 

2) Kız 130 4,13 1,097 

Baba-davranıĢsal denetim 

(t(2-296)=-2,084; p<.05) 

1) Erkek 145 3,01 ,981 

2) Kız 130 3,26 1,026 

Baba-psikolojik kontro 

(Anlamsız) 

1) Erkek 146 3,36 ,725 

2) Kız 130 3,51 ,905 

Baba-özerklik desteği 

(Anlamsız) 

1) Erkek 145 3,43 ,806 

2) Kız 130 3,61 ,934 
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Anne eğitim durumuna göre sosyal duygusal öğrenme becerileri farklılaĢmakta mıdır? 

Tablo-11.Anne Eğitim Durumuna göre Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Bakımından 

karĢılaĢtırılması (ANOVA test sonuçları) 

 

Tablo 11‟de görüldüğü gibi sosyal duygusal öğrenme becerileri düzeyini yansıtan aritmetik 

ortalamalara göre üç grup arasında sadece iletiĢim becerileri alt boyutunda istatistik 

bakımdan anlamlı (p<.05) fark gözlenmektedir. Bu bulgular, ilköğretim düzeyinde eğitim 

görmüĢ annelerin çocuklarının, diğer iki gruba göre daha düĢük iletiĢim becerisine sahip 

olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anne- N Mean Std. Dev. 

Faktör-1: ĠletiĢim Becerisi 

(F(1-275)=  5,884  p<.05) 

(Sheffe fark 1 ile 2, 3 arasında p<.05) 

1) Ġlköğretim 84 2,96 ,546 

2) Orta öğretim 116 3,21 ,603 

3) yüksek öğretim 76 3,22 ,493 

Total 276 3,14 ,567 

Faktör 2: Problem çözme becerileri 

(fark anlamsız  ) 

1) Ġlköğretim 84 3,19 ,560 

2) Orta öğretim 116 3,29 ,575 

3) yüksek öğretim 76 3,21 ,562 

Total 276 3,24 ,566 

Faktör 3: Stresle baĢaçıkma becerileri 

(fark anlamsız) 

1) Ġlköğretim 84 2,58 ,482 

2) Orta öğretim 
116 2,61 ,507 

3) yüksek öğretim 76 2,56 ,547 

Total 276 2,59 ,509 

Faktör 4 Kendilik değerini arttıran beceriler 

(fark anlamsız) 

1) Ġlköğretim 84 3,36 ,517 

2) Orta öğretim 116 3,46 ,529 

3) yüksek öğretim 76 3,35 ,656 

Total 276 3,40 ,564 
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Baba eğitim durumuna göre sosyal duygusal öğrenme becerileri farklılaĢmakta mıdır? 

Tablo-12. Baba Eğitim Durumuna Göre Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Bakımından 

KarĢılaĢtırılması (ANOVA Test Sonuçları) 

Tablo 12‟de Sheffe yöntemiyle yapılan analizlerle, baba eğitim durumuyla sosyal duygusal 

öğrenme becerileri tüm alt boyutlarında yapılan karĢılaĢtırma sonucunda anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. 

 

Baba eğitim durumuna göre baba tutumları farklılaĢmakta mıdır? 

Tablo13. Baba Eğitim Durumuna Göre Baba Tutumlarının KarĢılaĢtırılması(ANOVA Test 

Sonuçları) 

 
Baba tutumları Baba eğitim N Mean Std. Dev. 

Baba-duyarlılık: ((anlamsız) 

1 ilköğretim 55 3,92 ,997 

2 orta öğretim 126 4,22 1,096 

3 yükseköğretim 91 4,16 ,894 

Total 272 4,14 1,015 

Baba-davranıĢsal denetim: 

(F(1-275)= 5, 893p<.01) 

(Sheffe fark 1 ile 2 p<.01arasında ve  3 

p<.05) 

[ 

1 ilköğretim 55 2,84 1,095 

2 orta öğretim 126 3,04 ,983 

3 yükseköğretim 91 3,39 ,927 

Total 272 3,12 1,006 

Baba-psikolojik kontrol: (anlamsız) 

1 ilköğretim 56 3,28 ,848 

2 orta öğretim 126 3,46 ,800 

3 yüksek öğretim 91 3,47 ,813 

Total 273 3,42 ,815 

Baba-özerklik desteği: (anlamsız) 

1 ilköğretim 55 3,35 ,847 

2 orta öğretim 126 3,53 ,838 

3 yüksek öğretim 91 3,57 ,934 

Total 272 3,51 ,873 

 Baba N Mean Std. Dev. 

Faktör-1: ĠletiĢim Becerisi 

(fark anlamsız  ) 

1) Ġlköğretim 56 3,04 ,478 

2) Orta öğretim 126 3,11 ,650 

3) yüksek öğretim 91 3,24 ,482 

Total 273 3,14 ,568 

Faktör 2: Problem çözme becerileri 

(fark anlamsız  ) 

1) Ġlköğretim 56 3,24 ,520 

2) Orta öğretim 126 3,21 ,605 

3) yüksek öğretim 91 3,28 ,540 

Total 273 3,24 ,566 

Faktör 3: Stresle baĢaçıkma becerileri    

(fark anlamsız) 

1) Ġlköğretim 56 2,48 ,472 

2) Orta öğretim 126 2,64 ,479 

3) yüksek öğretim 91 2,59 ,556 

Total 273 2,59 ,506 

Faktör 4 Kendilik değerini arttıran beceriler 

(fark anlamsız) 

1) Ġlköğretim 56 3,40 ,489 

2) Orta öğretim 126 3,38 ,593 

3) yüksek öğretim 91 3,43 ,572 

Total 273 3,40 ,565 
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Tablo 13‟de görüldüğü gibi baba eğitim durumlarıyla ortalamalara göre dört grup arasında 

sadece davranıĢsal denetim alt boyutunda istatistik bakımdan anlamlı (p<.05) fark 

gözlenmektedir. 

 

Anne eğitim durumuna göre anne tutumları farklılaĢmakta mıdır? 

Tablo14. Anne eğitim durumuna göre anne tutumlarının karĢılaĢtırılması(ANOVA test 

sonuçları) 
Anne tutumları Anne eğitim N Mean Std. Dev 

Anne-duyarlılık:  

(F(1-275)= 4,487p<.05) 

(Sheffe fark 1 ile 2 p<.05) 

1 ilköğretim 84 4,11 ,904 

2 orta öğretim 116 4,45 ,695 

3 yüksek öğretim 76 4,35 ,815 

Total 276 4,32 ,806 

Anne-davranıĢsal denetim 

(F(1-275)= 11,864 p<.01) 

(Sheffe fark 1 ile 2 ve 3 p<.01) 

1 ilköğretim 84 2,64 ,951 

2 orta öğretim 116 3,20 ,904 

3 yüksek öğretim 76 3,26 , 906 

Total 276 3,05 , 955 

Anne-psikolojik kontrol 

(anlamsız) 

1 ilköğretim 84 2,41 , 956 

2 orta öğretim 116 2,71 1,091 

3 yüksek öğretim 76 2,84 1,748 

Total 276 2,65 1,279 

Anne-özerklik desteği  

(F(1-275)= 5,502 p<.01) 

(Sheffe fark 1 ile 2 p<.01) 

1 ilköğretim 84 3,62 ,923 

2 orta öğretim 116 4,03 ,796 

3 yüksek öğretim 76 3,84 ,900 

Total 276 3,85 ,879 

 

Tablo 14‟de görüldüğü gibi anne eğitim durumlarıyla ortalamalara göre anne psikolojik 

kontrol hariç diğer tüm alt boyutlarda istatistik bakımdan anlamlı fark gözlenmektedir. 

Anne duyarlılığı ilköğretim mezunu annelerin çocukları ortaöğretim mezunu annelere göre 

daha çok algılamaktadırlar. Anne davranıĢsal denetimi en fazla yükseköğretim mezunu 

annelerin çocukları algılamakta en az ise ilköğretim mezunu annelerin çocukları 

hissetmektedir. Anne özerklik desteğini ise ortaöğretim mezunu annelerin çocukları 

ilköğretim mezunu annelerin çocuklarına göre daha fazla algılamaktadırlar. 
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Öğrencilerin sınıf düzeyine göre sosyal duygusal öğrenme becerileri farklılaĢmakta mıdır? 

Tablo-15. Sınıfa Göre Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Bakımından KarĢılaĢtırılması 

(ANOVA Test Sonuçları) 

 
 Sınıf N Mean Std. Dev. 

Faktör-1: ĠletiĢim Becerisi 

(F(1-275)=  4,245  p<.05) 

(Sheffe fark 1 ile 3 arasında p<.05) 

1-6.sınıf 93 3,01 ,607 

2-7.Sınıf 81 3,16 ,476 

3-8.Sınıf 102 3,24 ,579 

Total 276 3,14 ,567 

Faktör 2: Problem çözme becerileri 

(fark anlamsız  ) 

1-6.sınıf 93 3,17 ,648 

2-7.Sınıf 81 3,29 ,463 

3-8.Sınıf 102 3,26 ,561 

Total 276 3,24 ,566 

Faktör 3: Stresle baĢaçıkma becerileri    

(fark anlamsız) 

1-6.sınıf 93 2,60 ,561 

2-7.Sınıf 81 2,67 ,487 

3-8.Sınıf 102 2,52 ,470 

Total 276 2,59 ,509 

Faktör 4 Kendilik değerini arttıran beceriler 

(fark anlamsız) 

1-6.sınıf 93 3,46 ,528 

2-7.Sınıf 81 3,39 ,533 

3-8.Sınıf 102 3,36 ,616 

Total 276 3,40 ,564 

 

Tablo 15‟de Sheffe yöntemiyle yapılan analizlerle, sınıf düzeyi ile sosyal duygusal 

öğrenme becerileri tüm alt boyutlarında yapılan karĢılaĢtırma sonucunda sadece iletiĢim 

becerileri alt boyutunda anlamlı bir fark vardır.8. sınıf öğrencilerinin iletiĢim becerileri 6. 

ve 7. Sınıf öğrencilerine göre daha yüksek bulunmuĢtur. 
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Öğrencilerin yaĢına göre sosyal duygusal öğrenme becerileri farklılaĢmakta mıdır? 

Tablo-16. YaĢa göre sosyal duygusal öğrenme becerileri bakımından karĢılaĢtırılması 

(ANOVA test sonuçları) 

 
 YAġ N Mean Std. Dev. 

Faktör-1: ĠletiĢim Becerisi 

(fark anlamsız) 

1-) 12  YAġ 112 3,09 ,595 

2) 13 YAġ 96 3,19 ,574 

3)14 YAġ 66 3,17 ,493 

4) 15 YAġ 2 2,33 ,471 

Total 276 3,14 ,567 

Faktör 2: Problem çözme becerileri 

(fark anlamsız  ) 

1-) 12  YAġ 112 3,25 ,614 

2) 13 YAġ 96 3,28 ,482 

3)14 YAġ 66 3,19 ,588 

4) 15 YAġ 2 2,55 ,771 

Total 276 3,24 ,566 

Faktör 3: Stresle baĢa çıkma becerileri    

(F(1-275)=  4,022  p<.05) 

(Sheffe fark 3 ile 1 arasında p<.05) 

 

1-) 12  YAġ 112 2,65 ,570 

2) 13 YAġ 96 2,64 ,413 

3)14 YAġ 66 2,43 ,498 

4) 15 YAġ 2 2,00 ,000 

Total 276 2,59 ,509 

Faktör 4 Kendilik değerini arttıran beceriler 

(fark anlamsız) 

1-) 12  YAġ 112 3,46 ,537 

2) 13 YAġ 96 3,42 ,502 

3)14 YAġ 66 3,30 ,661 

4) 15 YAġ 2 2,65 ,919 

Total 276 3,40 ,564 

 
 

Tablo 16‟da Sheffe yöntemiyle yapılan analizlerle, yaĢ ile sosyal duygusal öğrenme 

becerileri tüm alt boyutlarında yapılan karĢılaĢtırma sonucunda yaĢa göre sadece stresle 

baĢa çıkma becerileri alt boyutunda anlamlı bir fark vardır.12 yaĢ öğrencilerinin stresle 

baĢa çıkma becerisi, 13, 14 ve 15 yaĢa göre daha geliĢmiĢtir. Stresle baĢa çıkma 

becerisinde en düĢük ortalama 15 ve 14 yaĢa ait bulunmuĢtur. 
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Öğrencilerin yaĢına göre anne tutumları farklılaĢmakta mıdır? 

Tablo-17. YaĢ Durumuna Göre Anne Tutumları Bakımından KarĢılaĢtırılması (ANOVA 

Test Sonuçları) 

 

Tablo-17‟de Anova test sonuçlarına göre anne tutumları alt boyutlarında yaĢa göre anlamlı 

bir fark bulunmamıĢtır. 

 

Öğrencilerin yaĢına göre baba tutumları farklılaĢmakta mıdır? 

Tablo-18. YaĢ durumuna göre Baba tutumları bakımından karĢılaĢtırılması (ANOVA test 

sonuçları) 

Baba tutumları YAġ N Mean Std. Dev. 

Baba-duyarlılık: 

(anlamsız) 

1-) 12  YAġ 111 4,25 1,129 

2) 13 YAġ 96 4,07 ,909 

3)14 YAġ 66 4,08 ,925 

Total 275 4,13 1,016 

Baba-davranıĢsal denetim: (anlamsız) 

1-) 12  YAġ 111 3,19 ,993 

2) 13 YAġ 96 3,16 1,025 

3)14 YAġ 66 3,01 ,996 

Total 275 3,13 1,009 

Baba-psikolojik kontrol: (anlamsız) 

1-) 12  YAġ 112 3,50 ,853 

2) 13 YAġ 96 3,46 ,795 

3)14 YAġ 66 3,31 ,789 

Total 276 3,43 ,817 

Baba-özerklik 

(anlamsız) 

1-) 12  YAġ 111 3,44 ,941 

2) 13 YAġ 96 3,54 ,826 

3)14 YAġ 66 3,59 ,831 

Total 275 3,51 ,872 

 

Tablo 18‟de Anova test sonuçlarına göre baba tutumları alt boyutlarında yaĢa göre anlamlı 

bir fark bulunmamıĢtır. 

 

Anne tutumları  N Mean Std. Dev. 

Anne-duyarlılık:  

(anlamsız) 

1-) 12  YAġ 112 4,44 ,804 

2) 13 YAġ 96 4,28 ,750 

3)14 YAġ 66 4,24 ,817 

Total 276 4,32 ,806 

Anne-davranıĢsal denetim: : (anlamsız) 

1-) 12  YAġ 112 3,14 ,951 

2) 13 YAġ 96 3,05 ,951 

3)14 YAġ 66 2,92 ,965 

Total 276 3,05 ,955 

Anne-psikolojik kontrol:, : (anlamsız) 

1-) 12  YAġ 112 2,55 1,125 

2) 13 YAġ 96 2,66 1,095 

3)14 YAġ 66 2,81 1,720 

Total 276 2,65 1,279 

Anne-özerklik desteği: : (anlamsız) 

1-) 12  YAġ 112 3,96 ,912 

2) 13 YAġ 96 3,90 ,833 

3)14 YAġ 66 3,61 ,853 

Total 276 3,85 ,879 
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Tablo-19. ĠletiĢim Becerisi ve Anne Baba Tutumları Regresyon Analizi Tablosu 

 

 

 
Tablo 19‟a göre iletiĢim becerisi ve anne baba tutumlarından, anne/baba duyarlılık, özerklik 

desteği, davranıĢsal denetim arasında pozitif bir iliĢki görülmüĢtür. t-değerinden de bu 

iliĢkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu görmekteyiz. ĠletiĢim becerisi ve anne/baba 

psikolojik kontrol arasında ise negatif bir iliĢki tespit edilmiĢ. t-değerinden de bu iliĢkinin 

istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirtilmiĢtir. 

 

 

Tablo-20. Problem Çözme Becerisi ve Anne Baba Tutumları Regresyon Analizi Tablosu 

 

 
Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 2,150 ,194  11,081 ,000 

Anne-duyarlılık: (1, 2, 5, 7, 11, 14, 19) ,070 ,059 ,100 1,187 ,236 

Anne-davranıĢsal denetim: {3 (-), 6 (-), 10 (-), 15 (-)} -,080 ,050 -,135 -1,594 ,112 

Anne-psikolojik kontrol: 9, 13, 16, 17, 20 -,031 ,028 -,070 -1,118 ,265 

Anne-özerklik desteği: 4, 8, 12, 18, 21 ,286 ,079 ,445 3,648 ,000 

Baba-duyarlılık: (1, 2, 4, 6, 10, 13, 17) ,090 ,040 ,162 2,287 ,023 

Baba-davranıĢsal denetim: [3 (-), 5 (-), 9 (-), 14 (-)] ,039 ,044 ,069 ,877 ,381 

Baba-psikolojik kontrol: (8, 12, 15, 18) -,136 ,086 -,197 -1,585 ,114 

Baba-özerklik desteği:7,11,16,19 -,006 ,051 -,009 -,110 ,913 

 

Tablo 20‟e göre problem çözme becerisi ve anne baba tutumlarından, anne/baba duyarlılık, anne 

özerklik desteği, baba davranıĢsal denetim arasında pozitif bir iliĢki tespit edilmiĢtir. t-

değerinden de bu iliĢkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmüĢtür. Problem çözme 

becerisi ve anne/baba psikolojik kontrol, anne davranıĢsal denetim, baba özerklik desteği 

arasında ise negatif bir iliĢki tespit edilmiĢ. t-değerinden de bu iliĢkinin istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu görülmüĢtür. 

 

 

 

 

 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,823 ,190  9,581 ,000 

Anne-duyarlılık: (1, 2, 5, 7, 11, 14, 19) ,171 ,058 ,243 2,948 ,003 

Anne-psikolojik kontrol: 9, 13, 16, 17, 20 -,017 ,027 -,039 -,644 ,520 

Anne-özerklik desteği: 4, 8, 12, 18, 21 ,235 ,077 ,365 3,057 ,002 

Baba-duyarlılık: (1, 2, 4, 6, 10, 13, 17) ,020 ,039 ,036 ,520 ,604 

Baba-davranıĢsal denetim: [3 (-), 5 (-), 9 (-), 14 (-)] ,124 ,044 ,220 2,838 ,005 

Baba-psikolojik kontrol: (8, 12, 15, 18) -,213 ,084 -,307 -2,521 ,012 

Baba-özerklik desteği:7,11,16,19 ,029 ,050 ,044 ,574 ,567 
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Tablo-21. Kendilik Değerini Arttıran Beceriler ve Anne Baba Tutumları Regresyon 

Analizi Tablosu 

 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,290 ,191  12,014 ,000 

Anne-duyarlılık: (1, 2, 5, 7, 11, 14, 19) ,068 ,058 ,097 1,173 ,242 

Anne-davranıĢsal denetim: {3 (-), 6 (-), 10 (-), 15 (-)} -,062 ,049 -,104 -1,245 ,214 

Anne-psikolojik kontrol: 9, 13, 16, 17, 20 -,066 ,027 -,149 -2,428 ,016 

Anne-özerklik desteği: 4, 8, 12, 18, 21 ,218 ,077 ,341 2,831 ,005 

Baba-duyarlılık: (1, 2, 4, 6, 10, 13, 17) ,089 ,039 ,160 2,290 ,023 

Baba-davranıĢsal denetim: [3 (-), 5 (-), 9 (-), 14 (-)] ,060 ,044 ,107 1,364 ,174 

Baba-psikolojik kontrol: (8, 12, 15, 18) -,131 ,084 -,189 -1,546 ,123 

  Baba-özerklik desteği:7,11,16,19 ,066 ,050 ,102 1,306 ,193 

 

Tablo 21‟e göre kendilik değerinin arttıran beceriler ve anne baba tutumlarından, anne/baba 

duyarlılık, anne/baba özerklik desteği, baba davranıĢsal denetim arasında pozitif bir iliĢki 

bulunmuĢtur. t-değerinden de bu iliĢkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmüĢtür. 

Kendilik değerini arttıran beceriler ve anne/baba psikolojik kontrol, anne davranıĢsal denetim, 

arasında ise negatif bir iliĢki tespit edilmiĢ. t-değerinden de bu iliĢkinin istatistiksel açıdan anlamlı 

olduğu görülmüĢtür. 

 

 

Tablo-22. Stresle BaĢa Çıkma Becerileri ve Anne Baba Tutumları Regresyon Analizi 

Tablosu 

 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,495 ,177  8,432 ,000 

Anne-duyarlılık: (1, 2, 5, 7, 11, 14, 19) ,080 ,054 ,127 1,489 ,138 

Anne-davranıĢsal denetim: {3 (-), 6 (-), 10 (-), 15 (-)} ,004 ,046 ,008 ,095 ,924 

Anne-psikolojik kontrol: 9, 13, 16, 17, 20 -,021 ,025 -,053 -,837 ,403 

Anne-özerklik desteği: 4, 8, 12, 18, 21 ,199 ,072 ,343 2,772 ,006 

Baba-duyarlılık: (1, 2, 4, 6, 10, 13, 17) ,009 ,036 ,018 ,248 ,804 

Baba-davranıĢsal denetim: [3 (-), 5 (-), 9 (-), 14 (-)] ,055 ,041 ,108 1,346 ,180 

Baba-psikolojik kontrol: (8, 12, 15, 18) -,085 ,079 -,137 -1,087 ,278 

Baba-özerklik desteği:7,11,16,19 ,032 ,047 ,054 ,674 ,501 

 

 

Tablo 22‟ye göre stresle baĢa çıkma becerileri ve anne baba tutumlarından, anne/baba duyarlılık, 

anne/baba özerklik desteği, anne/baba davranıĢsal denetim arasında pozitif bir iliĢki tespit 

edilmiĢtir. t-değerinden de bu iliĢkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmüĢtür. Stresle 

baĢa çıkma becerisi ve anne/baba psikolojik kontrol arasında ise negatif bir iliĢki tespit edilmiĢ. t-

değerinden de bu iliĢkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmüĢtür. 
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BÖLÜM V 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

5.1. Sonuç ve TartıĢma  

Bu araĢtırmada 6.7.8. sınıf öğrencilerinin algıladığı anne baba tutumları ile sosyal 

duygusal öğrenme becerileri arasında ki iliĢki incelenmiĢtir. Bu bölümde araĢtırmanın 

sonuçları ve bu sonuçlara iliĢkin geliĢtirilen öneriler sunulmuĢtur. 

Öğrencilerin anne baba tutumlarına iliĢkin algıları(Anne/baba duyarlık, anne/baba 

özerklik desteği, anne/baba psikolojik kontrol ve anne/baba davranıĢsal denetim) ile sosyal 

duygusal öğrenme becerileri(iletiĢim becerileri, stresle baĢa çıkma becerileri, problem 

çözme becerileri ve kendilik değerini arttıran beceriler) arasında anne psikolojik kontrol 

hariç pozitif yönde ve istatistik bakımdan anlamlılık düzeyine ulaĢan iliĢkiler tespit 

edilmiĢtir. Algılanan anne/baba duyarlık, davranıĢsal denetim ve özerklik desteği boyutu,  

erinlerin sosyal duygusal becerilerini pozitif yönde etkilemektedir. Anne babalarıyla sıcak 

ve sevgiye dayalı iliĢki kuran ve anne babalarının kararlarına saygı duyduğunu düĢünen 

öğrencilerin problem çözme, iletiĢim becerileri, stresle baĢa çıkma ve kendilik değerini 

arttıran becerilerde de iyi olduğu görülmüĢtür. Bu sonucu destekleyen bir araĢtırma Bilir ve 

Dabanlı (1981) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu araĢtırmada, geliĢimin bir parçası olan 

sosyal geliĢimi, özellikle ergenlik çağındakilerin aile tutumlarının nasıl etkilediğini 

saptamak amacıyla yaptıkları çalıĢmada ergenin sosyal geliĢimine aile tutumlarının etkili 

olduğu saptanmıĢtır. Bu durum, çalıĢmamızın anne baba tutumlarının sosyal duygusal 

öğrenme becerilerini pozitif yönde desteklediği sonucuyla paralellik göstermektedir. 

Anne/Baba tutumlarının alt boyutlarından olan anne-baba duyarlılığının kabul/ilgi ve 

demokratik anne baba tutumlarıyla örtüĢtüğü söylenebilir. Bu tutumların çocuklarda sosyal 

ve duygusal becerilerin geliĢimini olumlu etkilediği ve desteklediği görülmüĢtür. Bu sonuç 

Ģu araĢtırma sonuçlarıyla örtüĢmektedir. ToktamıĢ,(2008) Erinlik Dönemi Öğrencilerin 

Ebeveyn Tutumları Ġle Sosyal Becerileri arasındaki ĠliĢkiyi incelediği araĢtırma sonucunda; 

erinlerin ebeveyn tutumlarına iliĢkin algılarının kabul/ilgi boyutu ile olumsuz sosyal 

davranıĢ becerisi arasındaki negatif yönde bir iliĢki olduğu, buna karsın olumlu sosyal 

davranıĢ beceri ile ise pozitif yönde bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. 
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Anne baba duyarlılığını yüksek hisseden öğrencilerin kendilik değerini arttıran 

becerilerinin de yüksek olduğu görülmüĢtür. Benlik algısının erken çocuklukta, çocuğa karĢı 

sergilenen anne baba tutumlarıyla iliĢkisi olduğu bir gerçektir. Çocuklarının düĢüncelerine 

önem veren, sorunlarına karĢı duyarlı davranan ve demokratik bir yaklaĢım sergileyen 

ebeveynlerin çocuklarının benlik saygısı da yüksek olmaktadır. Haktanır ve Baran (1998), 

gençlerin benlik saygısı düzeyleri ile anne- baba tutumlarını algılamalarını inceledikleri 

araĢtırmalarında algılanan olumlu ebeveyn tutumlarının gencin kendisi hakkında olumlu 

duygular geliĢtirmesini sağladığı sonucuna varılmıĢtır. Sezer(2010)Ergenlerin “kendilik 

algılarının” anne baba Tutumları ve bazı Faktörlerle iliĢkisi araĢtırmasında, anne babasının 

tutumunu orta ya da yüksek düzeyde demokratik bulan ergenlerin kendilerini daha olumlu 

olarak algıladıklarını belirtmektedir.  

Kendilik değerini yüksek olarak algılayan öğrenciler, gerek okula uyum gerekse arkadaĢlık 

iliĢkileri açısından daha baĢarılı olmaktadırlar. Erken çocukluk döneminde kendileriyle ilgili 

olumlu ve yapıcı düĢüncelere sahip olan çocuklar ilerleyen dönemlerde hem kendileriyle hem 

de çevreleriyle uyumlu ve sağlıklı iliĢkiler kurabilmektedirler. Kendileriyle ilgili algıların 

oluĢmasında ilk sosyal ve duygusal deneyimleri yaĢadığı ebeveynlerin ayna görevi gördüğünü 

söyleyebiliriz. Anne babanın tutumları çocuğun benlik geliĢiminin temelini oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmamızda anne/babasının tutumlarını olumlu ve duyarlı algılayan erinlerin kendilik 

değerinin de yüksek olduğu sonucu bunu desteklemektedir. Anne baba tutumlarını olumlu 

algılayan erinlerin kendilik değeri de olumlu olmaktadır. Üredi, Erden,(2009) Öz-Düzenleme 

Stratejileri ve Motivasyonel Ġnançlarının Yordayıcısı Olarak Algılanan Anne Baba Tutumları 

adlı araĢtırmasında; ailelerin çocuklarına ilgili ve sevecen davranmalarının, çocuklarının 

davranıĢlarını denetlemelerinin ve onları özerk olmaya teĢvik etmelerinin onların öz-

düzenleme stratejilerini kullanımını sağladığını, ayrıca öz-yeterlik ve içsel değer algılarını da 

olumlu yönde etkilediğini bulmuĢlardır. Yine bu sonucu destekleyen bir baĢka araĢtırmada, 

Günalp(2007), Demokratik tutum ile çocukların özgüven duygularının geliĢimi arasında pozitif 

ve yüksek bir korelasyon bulmuĢtur. 

Anne/Baba duyarlılığını olumlu algılayan öğrencilerin stresle baĢa çıkma becerileri de 

yüksek çıkmıĢtır. Çocuklarına demokratik bir yaklaĢım sergileyen, onların kendini ifade 

etmesini sağlayarak, sorunlar karĢısında çözüm oluĢturmasını destekleyen anne/baba tutumları, 

çocuğun stresli durumlarla nasıl baĢ edeceği konusunda da beceriler geliĢtirmesini 

desteklemektedir. Ergenlikle çocukluk dönemi arasında bulunan bu yaĢ grubu(12-15) içinde 

bulunduğu geliĢimsel dönem açısından birçok değiĢiklikler(fiziksel, duygusal ve psikolojik)  
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yaĢamaktadır. Bu değiĢikliklerin yarattığı stresle baĢa çıkmanın yanı sıra akademik baĢarıyı da 

yakalamaya çalıĢmakta ve bir üst eğitim kurumuna hazırlık çalıĢmalarını da yürütmektedirler. 

Bunların yarattığı baskıyla baĢa çıkmaları problem çözme becerilerinin ne kadar geliĢtiğiyle 

alakalıdır. Bu becerilerin geliĢmesinde, aile ortamında ebeveynlerin sorunlar karĢısında nasıl 

tutum geliĢtirdiğinin yani nasıl bir model olduğunun önemi büyüktür. Aynı zamanda 

çocuklarına problemler karĢısında nasıl tutum geliĢtirmeleri gerektiğiyle ilgili becerileri 

kazandırıp kazandırmadığı da stresle baĢa çıkmada belirleyicidir. Topuksal(2011), “ikinci 

kademe öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin ana baba tutumları açısından incelenmesi” 

adlı araĢtırmasında genel olarak demokratik ana-baba tutumuna sahip öğrencilerin stres 

yönetimi ve uyum alt ölçek puanlarının daha yüksek olduğu sonucuna varmıĢtır. Bu 

araĢtırmamızın sonucuyla örtüĢmektedir. Anne babalarının tutumunu duyarlı olarak algılayan 

erinlerin stresle baĢ etme becerisi de yüksek bulunmuĢtur. 

Erinlerin stresle baĢa çıkması problem çözme becerilerini geliĢtirip geliĢtirmemesiyle 

bağlantılıdır. AraĢtırma sonucumuzda anne/baba duyarlığını, özerklik desteğini ve davranıĢsal 

denetimi olumlu algılayan öğrencilerin problem çözme becerilerinin de yüksek olduğu 

görülmüĢtür. Sosyal iliĢkilerinde kendini ifade ederek, uyumlu arkadaĢlıklar kurması bir ergen 

için çok önemlidir. Hiç Ģüphesiz bu yaĢ grubunda problemlerle baĢa çıkma becerisinin 

geliĢmiĢ olması sosyal ortamlarda kabul görmesine ve uyumlu iliĢikler kurmasına yardımcı 

olacaktır. 

Budak(1999) yaptığı araĢtırmada lise öğrencilerinin ailelerinden algıladıkları sosyal destek 

düzeyi arttıkça problem çözme becerilerinin de arttığını tespit etmiĢtir. Yine, 

Hamarta(2007)‟nın, araĢtırmasında demokratik anne baba tutumunun probleme olumlu 

yönelim, akılcı problem çözme, toplam sosyal problem çözme de pozitif yönlü iliĢki olduğunu 

bulması araĢtırma sonucumuzu desteklemektedir. 

Çocuklar ailelerinden demokratik bir tutum ve sıcak bir iliĢki beklerken aynı zamanda 

kurallarının da olması ve davranıĢsal açıdan yönlendirilmek de isterler. Anne babaları 

tarafından uygulanan davranıĢsal düzenleme çabaları onlar için doğru davranıĢa nasıl 

ulaĢacakları konusunda yol haritasıdır. DavranıĢsal denetim çocuğun davranıĢlarını izleme ve 

uygun davranıĢı öğretmek için iletiĢim kanallarından yararlanarak çocuğun davranıĢını 

yapılandırmaya yönelik ana baba davranıĢlarını içerir(Barber,1996,akt. Sevim,2013). Bu 

davranıĢları olumlu algılayan erinlerin sosyal duygusal öğrenme becerilerinin de geliĢtiğini 

görmekteyiz. ToktamıĢ(2008) Erinlik dönemi öğrencilerinin ebeveyn tutumlarına iliĢkin 
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algılarının kontrol/denetleme boyutu ile olumsuz sosyal davranıĢ becerisi arasındaki iliĢkiye 

bakıldığı zaman negatif yönde bir iliĢki olduğu, buna karsın olumlu sosyal davranıĢ beceri ile 

ise pozitif yönde bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢtir. 

Ataerkil aile yapımızda evde kuralları koyucu ve takip eden kiĢi olarak babayı görebiliriz. 

Bu bağlamda kuralları açıklama, bunları uygulamada tutarlı davranma çocuğun öz kontrolünü 

geliĢtirmeye yardımcı olduğu için sosyal hayatta iletiĢim becerilerini de olumlu etkilediği 

düĢünülebilinir. Güdük(2008), tutarlı disiplin puanları arttıkça duyusal anlatımcılık, duyuĢsal 

duyarlılık, sosyal anlatımcılık, sosyal duyarlılık, sosyal kontrol puanlarının da arttığını 

bulmuĢtur. 

AraĢtırmamızda anne-baba tutumlarından Anne/Baba Psikolojik kontrol boyutunun 

öğrencilerin iletiĢim, problem çözme, stresle baĢa çıkma becerilerini ve kendilik değerini 

arttıran becerileri olumsuz yönde etkilediği hipoteziyle hareket edilmiĢtir. Çıkan sonuçlarda 

anne psikolojik kontrolün sosyal duygusal becerileri olumsuz etkilediği görülmüĢ fakat baba 

psikolojik kontrol ile çocukların sosyal duygusal geliĢimleri arasında pozitif yönde bir iliĢki 

olduğu tespit edilmiĢtir. Bu durum ataerkil aile yapımızda otoriter olarak algılanan babanın 

psikolojik kontrolünün çocuklar tarafından olumsuz olarak görülmediği toplumsal rolü gereği 

kabul gördüğü Ģeklinde yorumlanabilir. Toplumsal roller açısından annenin çocuklarıyla daha 

sıcak, Ģefkatli ve esnek bir iliĢki kurması beklentisi olduğu söylenebilir. Bu beklenti annenin 

baskıcı, katı –otoriter tutumlar sergilemesiyle çeliĢmektedir. Bundan dolayıdır ki çocuklar 

annenin baskıcı tutumlarını babaya göre daha çok hissetmekte, onunla daha fazla zaman 

geçirdikleri için daha çok etkilenebilmektedirler. Bu tutumla karĢılaĢan çocukların sosyal ve 

duygusal becerilerinin de olumsuz etkilendiği araĢtırma sonucuyla da görülmektedir.  

Baba psikolojik kontrolle sosyal duygusal öğrenme becerileri arasında anlamlı ve pozitif 

yönde bir iliĢki çıkması literatürle uyuĢmamaktadır. Bunun yanında anne psikolojik kontrol ile 

sosyal duygusal öğrenme becerileri arasında negatif bir iliĢki tespit edilmiĢ olması literatürle 

uyumlu bir sonuçtur. Günalp, Kabadayı(2007) yaptıkları araĢtırmada, Anne-babaların sevecen, 

hoĢgörülü ve kabul edici olmalarının sosyal uyumu olumlu yönde; soğuk, sınırlayıcı, katı ve 

reddedici olmalarının olumsuz yönde etkilediğini; (Albükrek,2002), çocukların anne-

babalarını kendilerine karsı düĢmanca, ilgisiz-ihmalkâr, reddedici ve soğuk olarak algıladıkça 

kendilerine karsı daha olumsuz benlik kavramı geliĢtirdiğini bulmuĢlardır.  

AraĢtırmada ayrıca öğrencilerin bazı demografik değiĢkenler açısından sosyal ve duygusal 

öğrenme becerileri ve anne baba tutumları da incelenmiĢtir. Bu inceleme sonuçlarına göre; 
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Sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

bulunmuĢtur. Kızlar ve erkekler arasında sosyal duygusal öğrenme becerileri alt boyutlarında 

iletiĢim becerisi, stresle baĢa çıkma ve problem çözme becerisi açısından anlamlı bir farklılık 

görülmüĢtür. Erkeklerin iletiĢim, stresle baĢa çıkma ve problem çözme becerilerinin kızlara 

göre daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Literatürde bu sonucu destekleyen araĢtırmalar 

bulunmakla birlikte farklı sonuçlar da bulunmuĢtur. ĠletiĢim becerileri ile ilgili elde edilen 

sonuçlar literatürle benzerlik göstermemiĢtir. Genelde literatürde kızların iletiĢim becerileri 

erkeklere göre daha yüksek bulunmuĢtur. Problem çözme ve stresle baĢa çıkma becerilerinde 

ise erkeklerin lehine sonuçlar ortaya çıkmıĢtır. 

AraĢtırmamızda kız erinlerin iletiĢim becerilerinin erkeklerden daha düĢük çıkmasının, 

ailenin çocuklara iliĢkin verdiği sorumluluklar, iliĢkilenme biçimiyle ve kültürel yargılarıyla 

ilgili olduğu düĢünülebilinir. Bazı ailelerde kızlara daha fazla sorumluluk verilmekte, sosyal 

ortamlara girmesi ve sosyal iliĢkiler kurması desteklenirken, bazı ailelerde tam tersi sosyal 

ortamlara girmesi kısıtlanabilmektedir. Yine erkek çocukların bazı ailelerde erken yaĢlarda iĢ 

yaĢamına girmesi (çıraklık eğitimi gibi), sosyal ve iletiĢim becerilerin geliĢmesini sağlarken 

bazı aileler erkek çocuklarına karĢı daha korumacı ve kısıtlayıcı olabilmektedirler. Hem 

iletiĢim becerilerini hem de problem çözme becerilerini cinsiyet farklığına göre daha detaylı 

ele alan araĢtırmalar yapılabilir. 

Kız öğrencilerin genel sosyal beceri düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek 

olmasının nedeni sosyalleĢme sürecinde gördükleri farklı cinsiyet rolleri eğitiminden 

kaynaklanmaktadır. AraĢtırmalarda elde edilen bulgulara göre kızların iletiĢim becerileri puan 

ortalamalarının erkeklerden yüksek olması toplumsal beklentiler ve yetiĢtirme tarzıyla 

yakından iliĢkilidir(Bacanlı&Erdoğan,2002). Kılcıgil ve ark., (2009) yaptıkları çalıĢmasında 

iletiĢim becerisiyle cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu belirlemiĢ ve bulgularında kız 

öğrencilerin erkek öğrencilere göre iletiĢim becerilerinin daha iyi düzeyde olduklarını tespit 

etmiĢlerdir. Tepeköylü ve ark., (2009), araĢtırmasında ise cinsiyet değiĢkenine göre iletiĢim 

becerisi algılarında kızların lehine anlamlı bir farklılık olduğunu bulmuĢtur. 

Kabakçı(2006)‟nın, araĢtırmasında kızların iletiĢim becerileri puan ortalamaları, 

erkeklerinkine göre daha yüksek bulunmuĢtur. 

Problem çözme ve stresle baĢa çıkma becerilerinin erkek öğrencilerde yüksek çıkmasını 

kültürel değerlere, erkeklerin daha fazla problem çözücü olmalarını bekleyen sosyalleĢme 

sürecine bağlayabiliriz. Aile kız çocuklarının yaĢadığı sorunlara daha fazla müdahale edip 



64 
 

 

çözüm oluĢturmaya çalıĢırken erkek çocuklarını sorunu çözmesi için teĢvik edebilmekte daha 

az müdahaleci olabilmektedir. Problem çözme becerisi geliĢen erkek çocuklar stresle daha 

kolay baĢ edebilmektedirler. Bu tür yaklaĢımların kız çocuklarında problem çözme becerisinin 

geliĢmesi önünde engel olduğunu görmekteyiz. Problem çözme becerisi ile ilgili sonuçlara 

baktığımızda, Korkut(2002) araĢtırmasında kızların problem çözme becerileri ile 

erkeklerinkiler arasındaki fark erkeklerin lehine görülmüĢtür. Yine Koray ve Azar‟ın(2008) 

çalıĢmalarında da erkek öğrencilerin problem çözme becerilerinde daha baĢarılı oldukları 

belirlenmiĢtir. Serin ve Derin (2008), Katkat, Mızrak‟ın(2003)çalıĢmalarında ise kızların 

problem çözme becerileri daha yüksek bulunmuĢtur. Kabakçı(2006), Tümkaya ve Ġflazoğlu 

(1999), Özkütük ve ark. (2003), Çilingir (2006) ve Gültekin‟in (2006) çalıĢmalarında problem 

çözme becerileri ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıĢtır. Bu durum 

örneklem grubunun ve ölçme araçlarının farklılığı yönünde yorumlanabilir. 

AraĢtırma bulgularında Anne/Baba tutumlarından sadece Anne/Baba DavranıĢsal 

Denetim alt boyutunda cinsiyet farklılığı ortaya çıkmıĢtır. Kızların hem anne hem de baba 

davranıĢsal denetimi erkeklere göre daha çok algıladıkları ortaya çıkmıĢtır. Toplumsal cinsiyet 

rolleri açısından baktığımızda anne-babaların en çok kız çocuklarının davranıĢlarını 

Ģekillendirmede müdahaleci olduğu ve bunu kız çocuklarına hissettirdiklerini söyleyebiliriz. 

Erkekleri biraz daha sosyal yaĢam deneyimleriyle öğrenmesi konusunda serbest 

bırakabilmektedirler. Bu sonucu erkeklere, uygun davranıĢı öğretmek için daha az müdahaleci 

olabilmelerine bağlayabiliriz. Ailelerin erkek çocuklarından beklentileri daha fazla olduğu 

için, erkek çocuklar bağımsızlık ve insiyatif kullanma konusunda kız çocuklara oranla daha 

fazla teĢvik edilmektedirler(Üredi&Erden,2009) 

Konuyla ilgili literatürü incelediğimizde, ToktamıĢ(2008),Yılmazer(2007) erinlik dönemi 

öğrencilerinin ebeveyn tutumlarının algılanmasında kontrol/denetleme boyutlarında kız 

öğrencilerin lehine anlamlı bir fark saptamıĢlardır. Topuksal, Tire (2011) Anna-baba tutumları 

ile cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki bulunmadığını tespit etmiĢlerdir. 

AraĢtırma bulguları değerlendirildiğinde sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinden 

sadece iletiĢim becerileri anne eğitim durumuna göre farklılaĢmaktadır. Sosyal duygusal 

öğrenme becerilerinden problem çözme, stresle baĢa çıkma, kendilik değerini arttıran beceriler 

alt boyutuyla anne eğitim durumu arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Ġlköğretim 

mezunu annelerin çocuklarının iletiĢim becerileri ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu 

annelerin çocuklarına göre daha düĢük bulunmuĢtur. Anne eğitim düzeyi arttıkça iletiĢim 
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becerileri de artmaktadır. Bunu annenin eğitim düzeyi arttıkça çocuklarıyla daha kaliteli zaman 

geçirdiği, daha ilgili olduğu ve onlarla daha etkili iletiĢim kurduğu Ģeklinde yorumlayabiliriz. 

Anne eğitim düzeyi artıkça çocuk yapma sayısı da düĢmektedir. Çocuk sayısı az olunca ilgi ve 

iletiĢim kurma zamanı da artmaktadır. Bu durumda çocuğun iletiĢim becerilerini olumlu 

düzeyde etkilemektedir. 

TosuntaĢ(2006), Özbek(2004) ve Sarı(2007)‟nın yapmıĢ olduğu çalıĢmanın sonucunda 

annenin öğrenim durumu arttıkça çocukların sosyal geliĢimlerinin arttığı saptanmıĢtır. Bu 

durumu araĢtırmamızda sadece iletiĢim becerileri alt boyutu karĢılamaktadır. 

ToktamıĢ(2008)‟ın araĢtırmasına göre, erinlik dönemi öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri ile 

öğrencilerin annelerinin öğrenim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir fark saptanamamıĢtır. 

YurdakavuĢtu(2012), sosyal beceri ile anne eğitim düzeyi arasında anlamlı bir fark tespit 

etmemiĢtir. Sezer(2010) “ergenlerin kendilik algısı ve anne baba eğitim değiĢkenlerini 

incelediğinde anlamlı bir farkın olmadığını bulmuĢtur. Bu araĢtırmamızda ortaya çıkan,  

kendilik değerini arttıran beceriler ile anne eğitim durumu arasında fark bulunmamıĢ olmasını 

desteklemektedir. 

AraĢtırma sonucunda baba eğitim durumuyla sosyal duygusal öğrenme becerileri tüm 

alt boyutlarında yapılan karĢılaĢtırma sonucunda anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Bunu 

geleneksel aile yapımızda babaya yüklenen misyonun eğitim düzeyinden bağımsız olarak 

yerine getirildiği Ģeklinde yorumlayabiliriz. Çocukların sosyal duygusal geliĢimlerinin babanın 

eğitim durumundan etkilenmediği görüyoruz. Bu durum literatürde ki bazı araĢtırma 

sonuçlarıyla uyumludur. ToktamıĢ(2008), Özbek(2004), Tire(2011), yaptıkları çalıĢmalarda 

sosyal beceri ile baba eğitim düzeyi arasında anlamlı bir fark bulamamıĢlardır. AraĢtırma 

sonucundan farklı olarak, TosuntaĢ(2006)‟ın çalıĢmasında babanın öğrenim durumu 

yükseldikçe öğrencilerin olumlu sosyal davranıĢlarında artıĢ olduğu saptanmıĢtır. 

Anne/baba eğitim durumuna göre anne/baba tutumlarının farklılaĢıp farklılaĢmadığını 

gösteren sonuçlara baktığımızda; baba eğitim durumuna göre baba tutumlarından sadece 

davranıĢsal denetim alt boyutunda anlamlı fark bulunmuĢtur. Yükseköğretim mezunun 

babaların çocukları davranıĢsal denetimi ilköğretim ve ortaöğretim mezunu babaların 

çocuklarına göre daha çok algılamaktadırlar. Ortaöğretim mezunu babaların çocukları da 

ilköğretim mezunu babaların çocuklarına göre davranıĢsal denetimi daha çok 

hissetmektedirler. 
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Anne eğitim durumuna göre anne tutumlarına baktığımızda, anne psikolojik kontrol hariç 

diğer tüm alt boyutlarda anlamlı farklılıklar görülmüĢtür. Anne duyarlılığı ilköğretim mezunu 

annelerin çocukları ortaöğretim mezunu annelere göre daha çok algılamaktadırlar. Anne 

davranıĢsal denetimi en fazla yükseköğretim mezunu annelerin çocukları algılamakta en az ise 

ilköğretim mezunu annelerin çocukları hissetmektedir. Anne özerklik desteğini ise 

ortaöğretim mezunu annelerin çocukları ilköğretim mezunu annelerin çocuklarına göre daha 

fazla algılamaktadırlar. 

 

Sosyal duygusal öğrenme becerileri tüm alt boyutlarında yapılan karĢılaĢtırma 

sonucunda yaĢa göre sadece “stresle baĢa çıkma becerileri” alt boyutunda anlamlı bir 

fark bulunmuĢtur. 12 yaĢ öğrencilerinin stresle baĢa çıkma becerileri 13,14,15 yaĢ 

öğrencilerine göre daha yüksek bulunmuĢtur. 13 yaĢ grubu öğrencilerinin stresle baĢa çıkma 

becerileri ise 14 ve 15 yaĢ grubuna göre ise daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Stresle baĢa 

çıkma becerilerinin en düĢük olduğu yaĢ grubunun 14 ve 15 yaĢ olması bu yaĢlarda Liseye 

geçiĢ sınavları olan temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ(TEOG) sınavlarının olmasına 

bağlanabilir. Öğrenciler bu sınava hazırlanırken çok yoğun stres yaĢamaktadırlar. Bunun 

yanında sınıf seviyesi yükseldikçe derslerin ağırlığı ve ergenliğin getirdiği bazı sıkıntılar 

(fizyolojik, duygusal ve psikolojik değiĢimler) artmaktadır. BaĢ etmesi gereken sorunlar 

arttıkça erinlerin stresle baĢa çıkma becerileri de düĢmektedir.  AraĢtırma sonucumuzda da yaĢ 

büyüdükçe stresle baĢa çıkma becerisinin de düĢtüğü görülmüĢtür. 

Bu sonucu destekleyen bir araĢtırma Kabakçı(2006), tarafından yapılmıĢtır. Ġlköğretim 6. 

sınıfa giden öğrencilerin stresle baĢa çıkma becerileri puan ortalamaları, sekizinci sınıfa giden 

öğrencilere göre daha yüksek bulunmuĢtur. Yedinci sınıfa giden öğrencilerin stresle baĢa 

çıkma becerileri puan ortalamaları sekizinci sınıfa giden öğrencilere göre daha yüksek 

çıkmıĢtır. Sınıflar yaĢ düzeyine indirgendiğinde araĢtırma bulgularıyla örtüĢtüğü 

görülmektedir. Topuksal(2011) araĢtırmasında stres yönetiminde sınıf düzeyi açısından 

anlamlı bir farklılık olmadığını tespit etmiĢtir. Özbek(2004), öğrencilerin sosyal beceri 

düzeylerinin okudukları sınıfa göre farklılık gösterdiğini tespit etmiĢtir. 8. Sınıf öğrencilerinin 

sosyal becerileri, 6.ve 7. Sınıf öğrencilerine göre daha yetersiz bulunmuĢtur.  

AraĢtırma bulgularına göre anne/baba tutumları tüm alt boyutlarında yaĢa göre 

anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Tutum ile yaĢ etkileĢimin etkili olmamasının anne 

babaların tutumlarının yaĢa göre farklılaĢmamasından kaynaklandığı Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Bu yaĢ grubundaki(12-15) erinlerin anne baba tutumlarını hissetme düzeyleri yaĢlarına göre 

değiĢmemektedir. Bu sonucu destekleyen bazı araĢtırma örnekleri aĢağıdadır. YurttaĢ(2010), 

Topuksal(2011), anne baba tutumu ve sınıf düzeyi arasında anlamlı bir iliĢki bulunmadığını 

tespit etmiĢtir. 

Sonuç olarak, sosyal ve duygusal becerilerin öğrenilmesi önemli bir geliĢimsel görev 

olarak çocuk ve ergenler ile eğitimci ve ebeveynlerin karĢısına çıkmaktadır. Bu becerilerin 

kazandırılmasında ergenlik dönemi kritik bir önem taĢımaktadır. Özellikle fizyolojik, duygusal 

ve psikolojik değiĢimlerin hızlı yaĢandığı ergenliğin baĢlangıcını içeren erinlik dönemi, 

dikkate alınması gereken bir süreci içermektedir.  

Okul yaĢamının baĢlamasıyla birlikte sosyalleĢme süreci farklı bir boyuta geçen 

öğrencilerin sosyal ortamlarda kendilerini ifade etmesi, uyum sağlaması çok önemlidir. Uyum 

sağlama sürecinde çocuğun getirdiği sosyal duygusal becerilerin ne düzeyde geliĢmiĢ olduğu 

bu uyum sürecini etkileyen bir unsurdur. Çocuklar akademik süreçten ziyade özellikle sosyal 

ve duygusal süreçlerde sorun yaĢadıklarında iĢin içinden çıkamamaktadırlar. Onlar için çok 

önemli olan arkadaĢlık iliĢkilerini sağlıklı bir Ģekilde kurmaları bu becerilerle ilgilidir. Kendini 

ifade etmekten çekinen, akranları ve yetiĢkinlerle doğru bir iletiĢim kuramayan, duygularını 

ifade etmekte zorlanan, sorunlar karĢısında çözümler geliĢtiremeyen, sosyal ortamlara 

girmekten kaçınan çocuklar mutsuz olmaktadırlar. Bu becerilere iliĢkin temel kazanımların 

aile ortamında oluĢtuğunu göz önüne aldığımızda bu becerilerin geliĢtirilmesinde anne baba 

sorumluluklarının da fazla olduğu görülmektedir. Bu araĢtırmada da ortaya çıkmıĢtır ki sosyal 

duygusal becerilerinin öğrenilmesinde erinlerin anne baba tutumlarını nasıl algıladığının 

önemi büyüktür. Sosyal duygusal öğrenme becerilerinin kazandırılması ve geliĢtirilmesinde 

anne-babaların bilinçlendirilmesi ve konuyla ilgili farkındalık kazanması gerekmektedir. 

Özellikle okul temelli oluĢturulan sosyal duygusal öğrenme becerileri geliĢtirme programlarına 

anne babaların da katılımı çok yararlı olacaktır. 

5.2.Öneriler 

AraĢtırmada, Anne baba tutumlarının 6.7.8. sınıf öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme 

becerilerini ne ölçüde etkilediği ele alınmıĢtır. AraĢtırma sonucunda anne baba 

tutumları(duyarlılık, özerklik desteği, davranıĢsal denetim) ve sosyal duygusal öğrenme 

becerileri(iletiĢim, stresle baĢa çıkma, problem çözme ve kendilik değerini arttıran beceriler 

arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Anne babadan algılanan duyarlılık, 

özerklik desteği, davranıĢsal denetim arttıkça sosyal duygusal öğrenme becerileri de yüksek 
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çıkmaktadır. Anne baba tutumlarından psikolojik kontrol alt boyutuyla sosyal duygusal 

öğrenme becerileri arasında ise negatif bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Algılanan psikolojik kontrol 

tutumu arttıkça sosyal duygusal öğrenme becerileri( iletiĢim, problem çözme, stresle baĢa 

çıkma ve kendilik değerini oluĢturan beceriler) düĢük çıkmaktadır. 

5.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler 

AraĢtırma bulguları, erinlerin sosyal duygusal öğrenme becerileri üzerinde ebeveyn 

tutumlarının etkili olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu gerçeklikten hareketle sosyal 

ve duygusal geliĢim konusunda anne babaların bilinçlendirilmesi çocuğun tüm geliĢim 

dönemlerinde konuyla ilgili ailelerin desteklemesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Çocukların, problemlerini çözmeleri konusunda desteklemeleri, olumlu bir benlik algısı 

oluĢturmalarını sağlamak için sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını doğru bir Ģekilde 

karĢılamaları önemlidir. 

Ailelerin sosyal duygusal becerileri nasıl geliĢtirecekleri ve destekleyecekleri 

konusunda bilinçlendirilmeleri önemlidir. Okullarda önleyici rehberlik çalıĢmaları 

kapsamında öğrencilere yönelik sosyal-duygusal beceri eğitimi düzenlemenin yanında bu 

tür programlara anne baba katılımı da sağlanmalıdır.  

 Öğrencilerin hangi sosyal duygusal öğrenme beceri alanlarında geliĢmeye ihtiyacı 

olduğu okul çapında yapılacak taramalarla belirlenebilir. Bu anlamda temel önleme 

çalıĢmalarını düzenlerken belirlenen sosyal duygusal öğrenme beceri konusunda 

desteklenmelidir.  

 Okul öncesi eğitimden baĢlayarak lise dönemini de içine alan sosyal duygusal beceri 

geliĢtirme programları oluĢturulmalı bu programlar haftalık ders saatleri içine 

yerleĢtirilmelidir. Akademik geliĢimin yanı sıra bu tür programlarla çocukların sosyal 

duygusal geliĢimi de desteklenmelidir. Öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerilerinde 

olumlu etkilere sahip olduğunu düĢündüğümüz, sanat, edebiyat, spor ve müzik derslerinin 

içeriği müfredatta zenginleĢtirilmeli ve ders saatleri diğer derslerden çok farklı 

olmamalıdır. 

 Ailelerin çocuklarında sosyal duygusal becerilerin kazandırılması konusunda 

sorumluluk sadece okul rehberlik birimlerinde değil aile ve sosyal bakanlığı kapsamında 

yürütülecek projelerle de desteklenebilir. Anne babaların konuyla ilgili farkındalık 

kazanması sağlanabilir. Sosyal ve duygusal becerilerin temellerinin atıldığı aile ortamında 

çocukların model alma yoluyla birçok davranıĢı öğrendiğini göz önüne alırsak eĢlerin de 
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daha çocuk sahibi olmadan konuyla ilgili bilinçlendirilmeleri önem kazanmaktadır. 

ġüphesiz ki bu durum anne babaların çocuklarıyla daha doğru bir iletiĢim kurmalarına, 

çocukların geliĢimsel ihtiyaçlarına duyarlı olmalarına yol açacaktır. Anne babası ile 

iletiĢimi iyi ve ihtiyaçları doğru Ģekilde karĢılanan, yeterli sosyal çevresi olan çocukların 

sosyal ve duygusal becerileri de sağlıklı geliĢecektir.  

 

5.2.2. Ġleriki AraĢtırmalara-AraĢtırmacılara Yönelik Öneriler 

Bu çalıĢmada araĢtırma grubu, Ġstanbul ilinde orta ve ortanın üstü sosyo-ekonomik 

düzeyde ailelerin olduğu iki ilçede, ortaokulda öğrenim gören 6. 7. ve 8. sınıf 

öğrencileridir. DüĢük sosyoekonomik düzeye sahip ailelerin yaĢadığı bölgelerde ve farklı 

yaĢ gruplarıyla daha büyük ve kapsamlı örneklemlerde araĢtırmalar yinelenebilir. 

Yine sosyal duygusal öğrenme becerileriyle akademik baĢarı arasındaki iliĢki 

kapsamlı bir Ģekilde ele alınabilir. 

Spor, müzik, sanat ve edebiyat alanında baĢarılı olan öğrencilerin sosyal duygusal 

öğrenme beceri düzeyleri incelenebilir. 

Çocukların sosyal duygusal öğrenme becerilerinin kazanılmasında önemli bir yere 

sahip olan anne babaların da sosyal duygusal becerilerinin hangi düzeyde olduğunu 

belirlemeye yönelik ölçekler geliĢtirilerek çeĢitli araĢtırmalar yapılabilir. 
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EKLER 

EK-1 

 Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği 

Sevgili Öğrenci; 

Bu ölçek, ilköğretim öğrencilerinin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerini 

belirlemeye yöneliktir. Ölçekte 40 adet madde yer almaktadır. Lütfen her maddeyi dikkatle 

okuyarak size uygun seçeneğin altındaki parantezin içine bir çarpı (x) iĢareti koyunuz. 

Doğru veya yanlıĢ cevap yoktur. BoĢ seçenek bırakmayınız ve birden fazla iĢaretleme 

yapmayınız. Duyarlılığınız için teĢekkürler. 

Ömer Faruk KABAKÇI 

Cinsiyet:  K               E                     Sınıf:……… YaĢ: ……… 

                     

  Hiç 

Uygun 

Değil(1)      

Pek Uygun 

Değil(2) 

Oldukça 

Uygun(3) 

Tamamen 

Uygun(4) 

1 Birisiyle konuĢurken gözlerine 

bakarım 

(1) (2) (3) (4) 

2 SakinleĢmek için derin nefes alırım (1) (2) (3) (4) 

3 ArkadaĢlarım benimle alay ederse 

görmezden gelebilirim 

(1) (2) (3) (4) 

11 BaĢkalarıyla aynı fikirde olmadığımı 

onları kırmadan söylerim 

(1) (2) (3) (4) 

13 EleĢtirileri kırılmadan kabul edebilirim (1) (2) (3) (4) 

16 Bir problemim olduğunda bunu adım 

adım çözmeye çalıĢırım 

(1) (2) (3) (4) 

19 Bir isteğime hayır denildiğinde bunu 

anlayıĢla karĢılarım 

(1) (2) (3) (4) 

28 KonuĢurken, yüz ifademle 

anlattıklarımı desteklerim 

(1) (2) (3) (4) 

31 Birisini dinlerken onun ne hissettiğini 

anlamaya çalıĢırım 

(1) (2) (3) (4) 

33 BaĢarılarımdan gurur duyarım 

 

(1) (2) (3) (4) 

37 Bir sıkıntım olduğunda baĢkalarına 

danıĢırım 

(1) (2) (3) (4) 

40 Hatalarım, eksiklerim olsa da değerli 

bir insanım 

(1) (2) (3) (4) 
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EK-2 

Leuven Algılanan Anne-Babalık Ölçeği 

Aşağıda BABANIZIN size yönelik bazı davranışları yer almaktadır. Her maddeyi okuyunuz ve 

BABANIZA uygunluğu açısından değerlendiriniz. 

 

  

Hiç doğru 

değil 

Genellikle 

doğru 

değil 

Biraz 

doğru 

Genellikle 

doğru 

Her 

zaman 

doğru 

1.R 

Onunla endişelerim hakkında 

konuştuktan sonra kendimi daha iyi 

hissederim. 

(   1  ) (  2   ) (  3   ) (   4  ) (  5   ) 

2.R Bana sık sık gülümser. (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

5.DK(-) 
Hoşlandığım her şeyi yapmama izin 

verir. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

6.R 
Moralim bozuk olduğunda kendimi 

daha iyi hissetmemi sağlayabilir. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

7.AS 
Beni ilgilendiren konularda kendi 

kararlarımı vermeme izin verir. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

8.PK 
Onu incitirsem, tekrar gönlünü 

alıncaya kadar benimle konuşmaz. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

9.DK(-) Bana istediğim kadar özgürlük tanır. (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

12.PK 

Hoşuna gitmeyen bir şey yaptığımda, 

birlikte bir şeyler yapmamıza izin 

vermez. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

15.PK 
Hoşlanmadığı bir şey yaparsam bana 

soğuk ve ters davranır. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

16.AS 
İstediğim şeyler için kendi planlarımı 

yapmama izin verir. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

17.R 
Benimle bir şeyler yapmaktan zevk 

alır. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

18.PK 
Onu hayal kırıklığına uğrattığımda, 

benimle yüz yüze gelmekten kaçınır. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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Leuven Algılanan Anne-Babalık Ölçeği 

Aşağıda ANNENİZİN size yönelik bazı davranışları yer almaktadır. Her maddeyi okuyunuz ve 

ANNENİZE uygunluğu açısından değerlendiriniz. 

 

  

Hiç doğru 

değil 

Genellikle 

doğru 

değil 

Biraz 

doğru 

Genellikle 

doğru 

Her 

zaman 

doğru 

1.R 

Onunla endişelerim hakkında 

konuştuktan sonra kendimi daha iyi 

hissederim. 

(   1  ) (   2  ) ( 3    ) (  4   ) ( 5    ) 

2.R Bana sık sık gülümser. (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

5.R Keyifsiz olduğumda beni neşelendirir. (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

6.DK(-) 
Hoşlandığım her şeyi yapmama izin 

verir. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

7.R 
Moralim bozuk olduğunda kendimi 

daha iyi hissetmemi sağlayabilir. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

8.AS 
Beni ilgilendiren konularda kendi 

kararlarımı vermeme izin verir. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

9.PK 
Onu incitirsem, tekrar gönlünü 

alıncaya kadar benimle konuşmaz. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

12.AS 
Bana sık sık kendi hayatımı kendimin 

düşünmesi gerektiğini söyler. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

13.PK 

Hoşuna gitmeyen bir şey yaptığımda, 

birlikte bir şeyler yapmamıza izin 

vermez. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

16.PK 
Bir şeyi onun gördüğü gibi 

görmezsem bana uzak davranır. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

17.PK 
Hoşlanmadığı bir şey yaparsam bana 

soğuk ve ters davranır. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

18.AS 
İstediğim şeyler için kendi planlarımı 

yapmama izin verir. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

21.AS 
Beni kendisinden bağımsız 

davranmaya cesaretlendirir. 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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                                                         EK-3 

 

 

 
 KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

 

 Sevgili Öğrenciler, 

Bilimsel bir araĢtırma yapmak amacıyla size bazı 

sorular sormaktayım. Soruları içtenlikle cevaplamanızı 

rica ediyorum.  AĢağıda yer alan soruları dikkatlice 

okuyunuz.  Bu sorulara uygun parantezlere çarpı iĢareti 

koyarak yanıt veriniz. 
                                                       

1-Kaçıncı Sınıf Öğrencisiniz?............... 

 

2-Cinsiyetiniz: ( ) Kız ( )Erkek 

 

3-YaĢınız: ( )12 ( )13 ( )14( ) 15 

 

4-Doğum yeriniz………… 

 

5-Kaç yıldır Ġstanbul’da yaĢıyorsunuz?......... 

 

6-Daha önce Ġstanbul’da yaĢamıyorsanız  nereden 

geldiniz?................... 

 

7-Annenizin Doğum Yeri?.......... 

 

8-Babanızın Doğum Yeri?......... 

 

9-Anneniz yaĢıyor mu? ( ) Evet   ( ) Hayır 

 

10-Babanız yaĢıyor mu? ( ) Evet   ( ) Hayır 

 

11-Anne babanızın medeni durumu nedir? 

( ) Evli   ( ) BoĢanmıĢ 

 

12-Babanızın Eğitim Durumu: 

( ) Okur-Yazar değil 

( ) Okur-yazar 

( ) Ġlkokul mezunu 

( ) Ortaokul mezunu 

( ) Lise 

( ) Üniversite Mezunu 

( ) Yüksek Lisans Mezunu 

 

13-Annenizin Eğitim Durumu: 

( ) Okur-Yazar değil 

( ) Okur-yazar 

( ) Ġlkokul mezunu 

( ) Ortaokul mezunu 

( ) Lise 

( ) Üniversite Mezunu 

( ) Yüksek Lisans Mezunu 

 

14-Babanızın Mesleği: 

( ) ÇalıĢmıyor 

( ) Memur 

( ) Esnaf 

( ) Ġsçi 

 ( ) Özel Sektör 

() Emekli 

 

Diğer (yazınız)………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-Annenizin Mesleği: 

( ) ÇalıĢmıyor 

( ) Memur 

( ) Esnaf 

( ) Ġsçi 

( ) Özel Sektör 

( )Emekli 

Diğer (yazınız)……….. 

 

16-Size göre ailenizin ekonomik düzeyi 

aĢağıdakilerden hangisine  uymaktadır? 

( )DüĢük  

( )Ortanın Altı  

( )Orta 

( )Ortanın Üstü 

( )Üst 

 

17-Ailenizin Aylık geliri 

( )500tl ve alt 

( )500-1000TL arası 

(  )1000-2000Tl arası 

( )2000-3000TL arası 

( )3000-5000TL arası 

( )5000 TL ve üstü 

 

 18-Eviniz ?( )Kira ( )Kendimize Ait 

 

19-(Sizinle birlikte)  Kaç kardeĢsiniz?....... 

 

20-Kaçıncı çocuksunuz……………… 
 

21-Birinci dönemde karnenizin durumu 

( )Takdir aldım 

( )TeĢekkür aldım 

( ) Belge almadım zayıfımda yoktu 

( )1zayıfım vardı 

( ) 2 zayıfım vardı 

( ) 3 ve üstü zayıfım vardı 

 

22-Okul BaĢarı durumunuz 

( ) DüĢük        ( ) Orta          ( ) Yüksek 

 

 

23-Evinizde Ġnternet var mı? ( ) Evet     ( ) Hayır 

24-Cep telefonunuz Var mı? ( ) Evet      ( ) Hayır 

 

25-Kendinize Ait Odanız Var mı? 

( ) Var        ( ) KardeĢlerimle paylaĢtığım odam var                   

(  ) Odam Yok 

 

26-Harçlığınız ihtiyaçlarınızı karĢılamaya yetiyor 

mu? ( ) Evet            ( )Hayır 

 

 

 

 


