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ÖZET 
Araştırmada, anne ve öğretmen görüşlerine göre okul öncesi eğitim kurumuna 

devam eden çocukların sosyal uyum ve becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmanın evrenini Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 
ilköğretim okullarının bünyesinde bulunan anasınıflarına devam eden normal 
gelişim gösteren 5-6 yaş çocukları oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubuna, 
ilköğretim okulları arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen dört ilköğretim 
okulu bünyesinde bulunan anasınıflarından toplam 110 çocuk dahil edilmiştir. 
Araştırmada, “Genel Bilgi Formu” ve Işık (2007) tarafından geliştirilen “Sosyal 
Uyum ve Beceri Ölçeği” kullanılmıştır. Deneklerin ölçekten aldıkları puanlar 
normal dağılım sergilemediği için iki gruplu karşılaştırmalar non-parametrik 
ölçümlerden Mann Whitney U-Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, anne 
görüşlerine göre okul öncesi eğitime devam süresi ile çocukların sosyal uyum ve 
uyumsuzluk puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, öğretmen görüşlerine 
göre ise iki yıl ve daha fazla süredir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 
çocuklar lehine sosyal uyum puanları (U(A-Ö)= 1110,5, p<.05) açısından anlamlı bir 
farklılık olduğu belirlenmiştir. Ayrıca anne ve öğretmen görüşleri arasında, sosyal 
uyumsuzluk açısından anlamlı bir fark olduğu (p<.05) saptanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Okul öncesi eğitim, sosyal beceriler, sosyal uyum. 
 
ABSTRACT 
The study aimed to identify the social adaptation and abilities of children 

attending to a preschool institution according to the views of their mothers and 
teachers. The population of the study was comprised of 5-6 year old children who 
were showing normal developmental characteristics and attending to preschool 
classes of elementary schools which were located in Afyonkarahisar and thereby 
affiliated to the Ministry of National Education. The sample for the study consisted 
of a total number of 110 children from those preschool classes of randomly selected 
four elementary schools amongst all the schools aforementioned. To gather data, 
“General Information Form” and “Social Adaptation and Ability Scale” which was 
developed by Işık (2007) were used. Since the scores did not show normal 
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distribution, Mann Whitney U-Test was used in order to analyze the two group 
comparisons. The findings revealed that there was no significant difference between 
the duration of preschool education and the children’s social adaptation or 
dissonance scores according to their mothers’ views whereas according to the 
teachers’ views it was found out that there was a significant difference in social 
adaptation scores (U(A-Ö)= 1110,5, p<.05) in favor of children attending to preschool 
institution for two or more than two years. Besides, a significant difference existed 
between the views of the mothers and the teachers in terms of social dissonance 
scores (p<.05). 

Keywords: Early childhood education, social abilities, social adaptation.  
 

*** 
 

GİRİŞ  
Çocuklar, sosyal bir çevre içinde dünyaya gelirler. İçinde doğdukları 

sosyal çevrenin çocuklara karşı tutumu, tepkileri, davranış özellikleri ve 
onların gereksinimlerini karşılayış biçimleri; sosyal gelişim ve kişilik 
yapısının biçimlenmesinde önemli bir etkendir. Çocuklarda sosyal gelişim, 
sosyal uyum ve becerilerin kazanımı ile ilişkilidir. Sosyal beceriler, bireyin 
diğer insanlarla iletişimini kolaylaştırıcı etkisi nedeniyle, insan yaşamında 
önemli bir yere sahiptir. Sosyal becerilerin günlük yaşamda etkili bir şekilde 
kullanılması sonucu ise sosyal uyum oluşmaktadır (Avşar ve Öztürk-Kuter, 
2007:198; Günindi, 2008:7).  

Sosyal uyum, toplumsal beklentilere uygunluk gösteren kazanılmış 
davranış yeteneği (Işık, 2007:14), sosyal beceriler ise bireylerin sosyal 
ortamlarda yeterli bir şekilde davranabilmelerini sağlayan sosyal açıdan 
kabul edilebilir öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Johns vd., 
2005:2; Günindi, 2008:18; Durualp ve Aral, 2010:161). Sosyal beceriler 
sosyal yeterlilik için gerekli olan nitelikleri içinde barındırmaktadır (Johns 
vd., 2005:2). Sosyal uyum ve beceriler, iletişim kurma, arkadaş edinme, 
diğer bireylerin duygularını anlama, işbirliği yapma, duygu ve düşüncelerini 
açıklama, yardım etme, hoş görülü olma, kurallara uyma gibi becerileri 
kapsamaktadır (Shapiro, 2004:52; Ekinci-Vural, 2006:30).  

Okul öncesi dönem, çocukların sosyal uyum ve becerilerinin gelişimi 
açısından önemli ilerlemeler kaydettikleri bir zaman dilimi olması açısından 
kritik bir değere sahiptir. Bu dönemde, çocukların sosyal uyum ve 
becerilerinin gelişiminde anne babalara ve öğretmenlere önemli görevler 
düşmektedir (Winsler ve Wallace, 2002:54; Greene ve Burleson, 2003:137; 
Wortham, 2005:266).  

Aile, okul öncesi dönemde çocukların yaşamında etkili bir sosyalleşme 
kurumu olarak dikkati çekmektedir. Aile, çocukların sosyal açıdan kabul 
edilebilir davranış biçimleri geliştirebilmelerine rehberlik etmektedir. 
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Çocuklar sosyal becerileri, anne babalarıyla ya da bakıcı durumundaki 
kişilerle ilişki kurarak öğrenmeye başlarlar; daha sonra kardeşler, akranlar ve 
diğer yetişkinlerin sosyal gruba katılımı yoluyla sosyal becerilerini 
geliştirirler (Cook, 2003:2). Başkalarını gözlemleyerek ve onları taklit 
ederek davranış biçimleri kazanan çocuklar için, anne-babaların onlarla 
kurduğu iletişim ve eğitiminde izlediği tutum, çocukların sosyal uyum ve 
becerilerinin boyutunu önemli ölçüde şekillendirmektedir (Maccoby, 2000:6; 
Greene ve Burleson, 2003:137; Avcıoğlu, 2007:89; Brewer, 2007:23; Işık, 
2007:1; Günindi, 2008:7; Akman ve Gülay, 2008:24). 

Okul öncesi eğitim kurumlarının da çocukların sosyal uyum ve 
becerilerinin gelişiminde önemli bir yeri bulunmaktadır. Hong (2004), 
yetişkinlik yıllarında bireyin içinde bulunduğu toplumun sosyal kurallarına 
uygun davranışlar geliştirebilmesinin, okul öncesi dönemde verilecek sosyal 
beceri eğitimi ile mümkün olabileceğini belirtmektedir. Okul öncesi eğitim 
kurumlarında çocuklar kendilerini anlamayı, ifade etmeyi, kendi 
özelliklerinin farkına varmayı aynı zamanda başkalarının varlığını kabul 
etmeyi, haklara saygılı olmayı, işbirliği yapmayı uyarıcı bir çevre yoluyla 
öğrenirler. Bu, çocukların tüm gelişim alanlarına katkı sağlamakla birlikte 
sosyal uyumlarını ve becerilerini de desteklemektedir. Yapılan araştırmalar 
okul öncesi eğitimin; çocuklarda gözlenen paylaşma, işbirliği yapma, 
iletişim kurma gibi sosyal becerilerin sıklığındaki artışta etkisi olduğunu 
ortaya koymaktadır (Lawhon ve Cobb, 2002:115; Shedd, 2005:33; Boyle, 
2006:18; Kurt, 2007:2).  

Okul öncesi dönemde ilk sosyal gelişimini ailede gerçekleştiren 
çocukların, okulda en çok iletişimde bulundukları, kendilerine model 
aldıkları, gözlemledikleri kişi okul öncesi öğretmenleridir. Öğretmenler, 
anne babadan sonra çocuklarla en çok ilişkisi olan yetişkinlerdir. Anne-baba 
tutumlarında olduğu gibi öğretmenlerin de çocuklara yaklaşımlarında 
izledikleri tutum ve davranışlar çocukların sosyal uyum ve becerilerini 
etkilemektedir (Winsler ve Wallace, 2002:43; Gül, 2003:8; Wortham, 
2005:274). Bu dönemde anne babaların ve öğretmenlerin, sosyal becerilerin 
niçin kazanılması gerektiğini ve bu becerilerin çocukların yaşamındaki 
değerini bilmeleri gerekmektedir (McArthur, 2002:183). Anne babalar ve 
öğretmenler, sosyal becerilerin neler olduğu ve hangi yaşlarda nasıl bir 
destekle geliştirilebileceği konusunda gelişimsel ve eğitimsel bilgilere sahip 
olmalıdırlar (Utay ve Utay, 2005:253). Yapılan araştırmalar, okul öncesi 
dönemde güçlendirilen sosyal yeterliliğin, uzun dönemde çocukların sosyal, 
duygusal, bilişsel ve akademik becerilerinin gelişimi üzerinde son derece 
etkili olduğunu göstermektedir. Sosyal beceri eksikliğinin zarar verici 
etkileri hem çocukluk hem de yetişkinlik dönemi yaşamını etkilemekte; 
sosyal beceri eksikliğinin meydana getirdiği olumsuz sonuçlar bireylerin tüm 
yaşamına yayılmaktadır (Choi ve Kim, 2003:41; Denham ve Weisberg, 
2005:28). Bu noktadan hareketle araştırma, anne ve öğretmen görüşlerine 
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göre çocukların sosyal uyum ve becerilerinin incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır. 

 
1. MATERYAL VE YÖNTEM 
1.1. Araştırmanın Modeli 
Bu araştırma; anne ve öğretmen görüşlerine göre okul öncesi eğitim 

kurumuna devam eden çocukların sosyal uyum ve beceri düzeylerini ortaya 
koyduğundan betimsel nitelikte olup tarama modeli tipindedir (Büyüköztürk 
vd., 2009:21).  

 
1.2. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini, Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne 

bağlı ilköğretim okullarının bünyesinde bulunan anasınıflarına devam eden 
normal gelişim gösteren 5-6 yaş çocukları oluşturmaktadır.  

Araştırmanın çalışma grubuna, ilköğretim okulları arasından tesadüfi 
örnekleme yöntemi ile seçilen dört ilköğretim okulunun anasınıflarından 
toplam 110 çocuk dahil edilmiştir. 

Araştırmaya dahil edilen çocukların demografik özellikleri 
incelendiğinde; çocukların %52.7’sinin kız, %47.3’ünün erkek olduğu 
%60.0’ının ilk çocuk, %30,9’unun son çocuk olduğu; %54.5’inin iki kardeş 
olduğu; %50.0’inin okul öncesi eğitim kurumunda ilk yılı, %37,3’ünün 
ikinci yılı, %12,7’sinin ise üçüncü yılı olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmaya dahil edilen çocukların ailelerinin demografik özellikleri 
incelendiğinde; çocukların annelerinin %52,7’sinin üniversite mezunu, 
%50,9’unun memur, %40,9’unun çalışmadığı; babalarının ise %71,8’inin 
üniversite mezunu, %60,9’unun memur olduğu belirlenmiştir.  

 
 1.3. Veri Toplama Araçları 
Araştırmada, çocuklar ve aileleri hakkındaki bilgileri toplamak amacıyla 

araştırmacılar tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu” ve çocukların 
sosyal uyum ve beceri düzeylerini belirlemek amacıyla Işık (2007) 
tarafından geliştirilen “Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği” kullanılmıştır.  

Genel Bilgi Formu: Çocuğun doğum tarihi, cinsiyeti, doğum sırası, 
kardeş sayısı, okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi, anne babanın 
öğrenim durumu, mesleği ve çalışma durumu ile ilgili sorular yer almaktadır. 
Genel bilgi formları, çocukların anneleri tarafından doldurulmuştur. 

Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği; Normal gelişim gösteren okul öncesi 
dönemdeki çocukların sosyal uyum ve becerilerini değerlendirmek amacıyla 
Işık (2007) tarafından geliştirilerek geçerlik ve güvenirliği yapılmıştır. Ölçek 
sosyal uyum (1-17. maddeler) ve sosyal uyumsuzluk (18-25. maddeler) 
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olmak üzere iki alt faktörden ve 25 maddeden oluşmaktadır. Sosyal uyum alt 
faktörü, çocukların iletişim kurma, arkadaş edinme, empati yapabilme, diğer 
bireylerin duygularını anlama, sorunlarını çözebilme, işbirliği yapma, duygu 
ve düşüncelerini açıklama, yardım etme, hoş görülü olma, kurallara uyma 
gibi becerilerini değerlendiren 17 maddeden oluşmaktadır. Sosyal 
uyumsuzluk alt faktöründe ise, kavga etme, başkalarının sözünü kesme, 
çevreye zarar verme, kurallardan ve yaşamdan şikayet etme, öfkeli olma, 
kurallara uymayan arkadaşlarından etkilenme gibi becerilerini değerlendiren 
8 madde yer almaktadır. Ölçeğin tüm maddeleri olumlu ifadelerden 
oluşmaktadır. Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği çocuğu yakından tanıyan 
kişiler (anne-baba veya öğretmen) tarafından doldurulmaktadır. Ölçeğin 
sosyal uyum alt faktörü; “her zaman (3 puan)”, “bazen (2 puan)” ve “hiçbir 
zaman (1 puan)” ve sosyal uyumsuzluk alt faktörü; “her zaman (1 puan)”, 
“bazen (2 puan)” ve “hiçbir zaman (3 puan)” olarak derecelendirilen üçlü 
likert tipi işaretlemeyi gerektirmektedir. Sosyal uyum alt faktöründen 
alınabilecek en yüksek puan 51, en düşük puan 17 iken, sosyal uyumsuzluk 
alt faktöründen alınabilecek en yüksek puan 24, en düşük puan ise 8’dir. 
Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği’nin alt faktörlerinden elde edilen puanlar 
toplanarak toplam sosyal beceri puanı elde edilmektedir. Ölçekten elde 
edilen puanın yüksek olması, çocuğun sosyal uyum ve becerilerinin yüksek 
olduğunu göstermektedir. Ölçeğin bir çocuğa uygulanabilmesi için, 
çocukların en az bir aylık süre ile izlenmesi gerekmekte ve ölçek her çocuk 
için 10-15 dakikada uygulanabilmektedir. Yapılan geçerlik güvenirlik 
çalışması sonucunda, sosyal uyum alt faktörü için güvenirlik katsayısı 
α=0,93 ve sosyal uyumsuzluk alt faktörü için güvenirlik katsayısı α=0,83 
olarak belirlenmiştir (Işık, 2007:94). Durualp (2009) yaptığı güvenirlik 
çalışması sonucu, sosyal uyum alt faktörü iç tutarlık güvenirliğini α=0,92, 
sosyal uyumsuzluk alt faktörü iç tutarlık güvenirliğini (α=0,87) olarak 
saptamıştır (s.201). Her iki çalışmada da ölçeğin güvenirliği yüksek 
bulunmuştur. Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği, her çocuk için anneler ve 
öğretmenler tarafından ayrı ayrı doldurulmuştur. 

 
1.4. Verilerin Analizi 
Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği puanlarının normal dağılım gösterip 

göstermediği Shapiro-Wilk Testi ile incelenmiştir. Deneklerin ölçekten 
aldıkları puanlar normal dağılım sergilemediği için iki gruplu 
karşılaştırmalarda (çocukların sosyal uyum ve becerileri ile okul öncesi 
eğitimi kurumuna devan süresi, anne ve öğretmen görüşleri) non-parametrik 
ölçümlerden Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2009:155). 
Anlamlılık seviyesi olarak .05 kullanılmış olup p<.05 olması durumunda 
anlamlı farklılığın olduğu, p>.05 olması durumunda ise anlamlı farklılığın 
olmadığı belirtilmiştir.  
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2. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Anne ve öğretmen görüşlerine göre çocukların sosyal uyum ve 

becerilerinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırmanın sonuçları aşağıda 
sunularak tartışılmıştır.  
 

Tablo 1. Anne görüşlerine göre okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi ile 
çocukların sosyal uyum ve beceri puan farklarına ilişkin Mann-Whitney U testi sonuçları 

Sosyal Uyum ve 
Beceri Ölçeği 

OÖE Kurumuna 
Devam Süresi 

 
N 

Sıra 
Ortalama 

 
U 

 
p 

1. İlk Yılı 55 55,25 
Uyum 

2. İki yıl ve üzeri 55 55,75 
1498,5 0,933 

1. İlk Yılı 55 52,76 
Uyumsuzluk 

2. İki yıl ve üzeri 55 58,24 
1362,0 0,364 

 
Tablo 1 incelendiğinde; anne görüşlerine göre okul öncesi eğitim 

kurumunda ilk yılı olan çocuklar ile iki yıl ve daha fazla süredir devam eden 
çocuklar arasında sosyal uyum puanları (U(1-2)= 1498,5, p>.05) ve sosyal 
uyumsuzluk puanları (U(1-2)= 1362,0, p>.05) açısından anlamlı farklılık 
görülmemektedir. Bu sonuç, annelerin okul öncesi eğitimden beklentilerinin 
daha çok çocuklarının bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi yönünde 
olmasından kaynaklı olabileceğini düşündürmektedir.  

Tulan (2004) yaptığı araştırmada, anne babaların okul öncesi eğitim 
kurumuna devam eden çocuklarının gelişim özelliklerine ilişkin 
beklentilerinin yüksek bir oranda bilişsel gelişim, dil gelişimi ve sosyal 
gelişimlerine yönelik olduğunu tespit etmiştir (Akt. Tokuç, 2007:139). Food 
vd. (2000) yaptıkları araştırmada, aileler %77’lik bir oranla okul öncesi 
eğitimin en önemli amacının okula hazırlık olduğunu vurgulamışlardır. 
Diğer amaçların ise sosyalleşme-diğer çocuklarla kaynaşma %29, eğitim 
%23, çeşitli etkinliklere katılım %7 ve bağımsızlık %5 olduğunu 
belirtmişlerdir. Aileler okul öncesi dönemde her ne kadar bilişsel gelişimin 
ve akademik becerilerin desteklenmesini ön plana çıkarsa da Fernandez-
Berrocal ve Santamaria (2006) yaptıkları araştırmada, sosyal etkileşim ve 
bilişsel gelişim arasında güçlü bir ilişki olduğuna yönelik bulgulara 
ulaşmışlardır. Gathercoal ve Crowell (2000), çocukların çok azının toplumun 
değerlerine uygun davranışları ve sosyal becerileri kazandıracak ailelerden 
geldiklerini belirtmektedirler. Okul öncesi çocuklarda sosyal gelişimin 
desteklenmesi sonraki yıllardaki sosyal etkinliklerin alt basamağını 
oluşturmaktadır (Holland ve Merrell, 1998:169). Çocuğun kazanması 
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gereken sosyal beceriler zamanında kazanılmadığında bu becerilerin sonraki 
yıllarda kazanılması da zorlaşabilmektedir. Araştırma sonucunda anne 
görüşlerine göre çocukların sosyal uyum ve becerilerinde okul öncesi eğitim 
kurumuna devam etme süresinin etkili olmadığı sonucu ortaya çıkmışsa da 
yapılan araştırmalar okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresinin 
çocukların sosyal becerilerinin gelişiminde etkili olduğunu ortaya koymuştur 
(Squires, 2003:3; Roche-Decker, 2004:3; Webster-Stratton ve Reid, 
2004:96; Herrera ve Little, 2005:78; Powell vd., 2006:27; Corso, 2007:52; 
Gülay ve Akman, 2009:57). 
 

Tablo 2. Öğretmen görüşlerine göre okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi ile 
çocukların sosyal uyum ve beceri puan farklarına ilişkin Mann-Whitney U testi sonuçları 

Sosyal Uyum ve 
Beceri Ölçeği 

OÖE Kurumuna 
Devam Süresi 

 
N 

Sıra 
Ortalama 

 
U 

 
p 

1. İlk Yılı 55 48,19 
Uyum 

2. İki yıl ve üzeri 55 62,81 
1110,5 0,016* 

1. İlk Yılı 55 60,70 
Uyumsuzluk 

2. İki yıl ve üzeri 55 50,30 
1226,5 0,085 

*p<.05 

 
Tablo 2 incelendiğinde; öğretmen görüşlerine göre okul öncesi eğitim 

kurumunda ilk yılı olan çocuklar ile iki yıl ve daha fazla süredir devam eden 
çocuklar arasında sosyal uyum puanları (U(1-2)= 1110,5, p<.05) açısında 
anlamlı bir farklılık görülürken, sosyal uyumsuzluk puanları (U(1-2)= 1226,5, 
p>.05) açısında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Bu sonuç, okul öncesi 
eğitim kurumuna iki yıl ve daha fazla süre devam eden çocukların sosyal 
uyum ve becerilerinin, okul öncesi eğitim kurumunda ilk yılı olan 
çocuklardan daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre, 
çocukların sosyal uyum becerileri yükseldiğinde, sosyal uyumsuzluk 
becerilerinin düştüğü söylenebilir.  

Connell ve Prinz (2002), McClelland ve Morrison (2003), çocukların 
yeni sosyal beceriler kazanmalarında ve var olan sosyal becerilerinin 
geliştirilmesinde okul öncesi eğitimin etkili olduğunu belirtmişlerdir. Uğur 
(1998), okul öncesi eğitimin sosyalleşme üzerindeki etkisini ortaya koymak 
amacıyla yaptığı araştırmada, okul öncesi eğitim alan çocukların, 
almayanlara göre sosyalleşmede daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur. 
Çimen (2000) üniversite anaokullarına devam eden beş-altı yaş çocuklarının 
psiko-sosyal gelişimlerinde anlamlı fark yaratan değişkenleri incelediği 
araştırmada, okul öncesi eğitim kurumuna devam süresinin çocukların psiko-
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sosyal gelişim puanlarında anlamlı bir farklılık yarattığını saptamıştır. 
Atılgan (2001) okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve etmeyen 
ilköğretim 1. kademe 1. devre öğrencilerinin sosyal beceri özelliklerini 
karşılaştırdığı araştırmada, bireysel özellikler ve sosyal beceri özellikleri 
boyutunda okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrenciler arasında, okul 
öncesi eğitim alan grubun lehine anlamlı bir fark olduğunu belirlemiştir.  
Peisner-Feinberg vd. (2001) dört-sekiz yaş arası çocukların bilişsel, sosyal 
ve duygusal gelişimlerini inceledikleri boylamsal araştırmada, okul öncesi 
eğitim kurumlarında verilen nitelikli eğitimin çocukların bilişsel, sosyal ve 
duygusal gelişimlerini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Gizir 
(2002), dört-beş yaş çocuklarında işbirliği ve sosyal ilişkileri inceleyen 
araştırmasında iki ve daha fazla yıldan beri anaokuluna devam eden 
çocukların puanlarının daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Özbek 
(2003), okul öncesi eğitim alan ve almayan çocukların ilköğretim birinci 
sınıftaki sosyal gelişim düzeylerini öğretmen görüşüne dayalı olarak ortaya 
koymayı amaçladığı araştırmasında, okul öncesi eğitim alan çocukların 
“ilişkiyi başlatma ve sürdürme, grupla iş yapabilme, duygulara yönelik, stres 
durumuyla başa çıkma, plan yapma ve problem çözme ve özdenetimini 
koruma becerilerinin”, okul öncesi eğitim almayan çocuklara göre daha fazla 
gelişmiş olduğunu ortaya çıkarmıştır. Dinç ve Gültekin (2003), okul öncesi 
eğitimin çocukların sosyal gelişimine etkilerini öğretmen görüşleri 
çerçevesinde inceledikleri araştırma sonucunda, okul öncesi eğitim 
kurumuna devam eden dört-beş yaş çocuklarının sosyal gelişim düzeylerinin 
ortanın üstünde gelişmiş olduğunu belirlemişlerdir. Schaefer vd. (2004), okul 
öncesi çocukların davranış öğrenme durumlarının değerlendirilmesine 
yönelik yaptıkları araştırmada, okul öncesi çocukların davranış öğrenmedeki 
uyumu ile sosyal becerileri arasında olumlu bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Güven vd. (2006), okul öncesi eğitimi alan ve almayan 
ilköğretim birinci sınıf örgencilerinin sosyal duygusal uyum düzeylerini 
karşılaştırdıkları araştırmada, okul öncesi eğitim alan çocukların sosyal 
uyum puanlarının okul öncesi eğitim almayanlara göre anlamlı derecede 
yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Özgüllük (2006), tam gün ve yarım 
gün eğitim veren okul öncesi eğitim kurumlarına giden beş-altı yaş 
çocuklarının, devam ettikleri programların eğitim sürelerinin sosyal ve 
duygusal gelişimleri üzerindeki etkilerini incelediği araştırmada, tam günlük 
eğitim programına devam eden çocukların yarım günlük eğitim programına 
devam eden çocuklardan, sosyal ve duygusal yönden daha gelişmiş 
olduklarını tespit etmiştir. Kapıkıran vd. (2006) yaptıkları durum tespit 
çalışmasında, okul öncesi eğitim kurumuna ikinci kez devam eden 
çocukların ilk kez devam edenlerden daha çok sosyal becerilere sahip 
olduklarını belirlemişlerdir. Yapılan araştırmalar, okul öncesi eğitim 
kurumuna devam etme süresinin çocukların sosyal uyum ve beceri düzeyleri 
üzerinde etkili olduğu sonucunu destekler niteliktedir.  
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Tablo 3. Anne ve öğretmen görüşlerine göre çocukların sosyal uyum ve beceri puan 
farklarına ilişkin Mann-Whitney U testi sonuçları 

Sosyal Uyum ve 
Beceri Ölçeği Görüşler N Sıra 

Ortalama U p 

Anne 110 114,65 
Uyum 

Öğretmen 110 106,35 
5594,0 0,333 

Anne 110 99,30 
Uyumsuzluk 

Öğretmen 110 121,70 
4818,5 0,009* 

*p<.05 

 
Tablo 3 incelendiğinde; anne ve öğretmen görüşleri arasında çocukların 

sosyal uyum puan ortalamaları arasındaki (U(A-Ö)= 15594, p>.05) farkın 
anlamlı olmadığı, sosyal uyumsuzluk puan ortalamaları arasındaki (U(A-Ö)=  
4818,5, p<.05) farkın ise anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuç, 
çocukların sosyal uyum ve beceri düzeyleri açısından anne ve öğretmenlerin 
benzer görüşlere sahip olduğunu, ancak çocukların sosyal uyumsuzluk 
düzeyleri açısından annelerin öğretmenlere göre daha ılımlı olduklarını 
göstermektedir. Bu sonuca göre, öğretmenlerin çocukların sosyal uyum ve 
becerilerini değerlendirmede annelere göre daha objektif oldukları 
söylenebilir. Fox ve Boulton (2005) sosyal beceri maddelerini bireyin 
kendisi, arkadaşları, ebeveynleri ve öğretmenleri doldurduğunda farklı 
algılamaların olduğunu saptamışlardır. 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Anne ve öğretmen görüşlerine göre çocukların sosyal uyum ve 

becerilerinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırmanın sonucunda, anne 
görüşlerine göre okul öncesi eğitime devam süresi ile çocukların sosyal 
uyum ve uyumsuzluk puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, 
öğretmen görüşlerine göre ise iki yıl ve daha fazla süredir okul öncesi eğitim 
kurumuna devam eden çocuklar lehine sosyal uyum puanları açısından 
anlamlı bir farklılık olduğu (p<.05) belirlenmiştir. Ayrıca anne ve öğretmen 
görüşleri arasında, sosyal uyumsuzluk açısından anlamlı bir fark olduğu 
(p<.05) saptanmıştır.  

Okul öncesi dönem, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerinin 
desteklendiği, izin isteme, akranlarıyla işbirliği içinde oynama, paylaşma, 
özür dileme gibi temel sosyal becerileri kazanma fırsatlarını yakaladıkları, 
problem durumlarla sık sık karşı karşıya gelip bunlara çeşitli çözüm yolları 
aradıkları bir dönemdir. Çocuklar ne kadar uzun süre okul öncesi eğitim 
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kurumuna devam ederlerse, bilişsel, dil, psikomotor, sosyal ve duygusal 
gelişim alanları da o ölçüde olumlu yönde desteklenecektir.  

Bu doğrultuda aşağıdaki öneriler sunulabilir: 
• Anne babaların, çocuklarının sosyal uyum ve becerilerini geliştirmek 

ve sosyal deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla, ev ortamını 
zenginleştirme girişimleri aile katılım çalışmaları ile desteklenebilir.  

• Çocukların sosyal uyum ve becerilerini desteklemek için yazılı basın 
(kitap, gazete, dergi, broşür vb.), görsel ve işitsel basın (radyo, televizyon, 
internet) kullanılarak hazırlanacak yayım ve yayınlarla anne-babalar ve 
öğretmenler bilgilendirilebilir. 

• Anne-babaların ve öğretmenlerin sosyal uyum ve beceriler 
konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla seminerlere, konferanslara vb. 
etkinliklere katılımları desteklenebilir. 

• Öğretmenlerin hizmet içi eğitim kursları aracılığıyla çocukların 
sosyal uyum ve becerilerini nasıl destekleyecekleri konusunda bilgi sahibi 
olmaları sağlanabilir. 

• Okul öncesi eğitim kurumlarında, öğretmenlere yönelik sosyal uyum 
ve beceri eğitim programları oluşturularak etkili iletişim biçimleri 
kazandırılabilir ve bu eğitim okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal uyum 
ve beceri düzeylerini olumlu yönde etkileyebilir. 

• Okul öncesi dönemde çocukların bilişsel, dil, psikomotor, sosyal ve 
duygusal gelişim alanlarının desteklenmesi amacıyla, daha uzun süre okul 
öncesi eğitim hizmetlerinden yararlanmaları sağlanabilir.  

• Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal becerilerinin 
değerlendirilmesi, sosyal beceri yetersizliklerinin giderilmesi ve bu 
becerilerin geliştirilmesine yönelik etkili ve uygun sosyal beceri 
programlarının hazırlanması sağlanabilir. 
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