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ÖZET
Araştırma okul öncesi eğitim kurumlarına 
devam eden 60-72 aylık çocukların sosyal 
becerilerinin ve problem davranışlarının ev 

ve okul ortamına göre değerlendirmek ama-
cıyla yapılmıştır. Araştırmada ilişkisel tara-
ma modeli kullanılmıştır. Veri toplama ara-
cı olarak Alisinanoğlu ve Özbey (2009) tara-
fından geçerlik güvenirlik çalışması yapılan  
“Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği” 
(Preschool and Kindergarten Behavior Sca-
les -PKBS–2) kullanılmıştır. Araştırma kap-
samına alınan 44 çocuk için ölçek maddele-
ri hem çocukların öğretmenleri hem de ebe-
veynleri tarafından doldurulmuştur. Araş-
tırma sonucunda çocukların sosyal beceri-
lerini okul ortamına kıyasla evde daha faz-
la gösterdikleri saptanmıştır. Söz konusu 
saptamanın aksine çocukların ev ortamında 
okul ortamında olduğundan daha fazla prob-
lem davranışlar sergiledikleri belirlenmiştir. 
Araştırma sonucunda aileler ve öğretmenler 
için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Okul öncesi, sosyal be-
ceri, problem davranış, aile, öğretmen

ABSTRACT 
This study was carried out so as to evalu-
ate the social skills and problematic behav-
iors of 60-72 months old children attending 
preschool institutions in terms of home and 
school environment. Preschool and Kinder-
garten Behavior Scale (PKBS-2), the va-
lidity and reliability of which was done by 
Alisinanoğlu and Özbey (2009), was applied 
as data collection tool. The scale was applied 
to both the children’s families and teachers 
for 44 children who were the participants of 
the present study. At the end of the study, it 
was determined that children showed their 
social skills more at home in comparison 
with the school environment. In contrast with 
the mentioned determination, the results 
showed that children had more problematic 
behaviors at home than the school environ-
ment. Having taken the results of the study 
into consideration, some suggestions for 
both teachers and families were offered.
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GİRİŞ

Çocuğun gelişim süreci anne karnında 
başlamakta; çocuk dünyaya geldiği an-
dan itibaren de daha kapsamlı bir şekil-
de gelişim devam etmektedir. Bu geli-
şim sürecinde çocuk içinde bulunduğu 
toplumun gelenek görenek, ahlak gibi 
toplumsal değerlerini ve davranış bi-
çimlerini içselleştirerek yaşadığı toplu-
mun bir üyesi haline gelmektedir. Do-
ğuştan getirilen özellikler sosyalleş-
me ile birleşerek bireyi diğer bireyler-
den ayırt eden kişilik özelliklerini orta-
ya çıkarmaktadır (Cerrahoğlu, 2002: 1). 
Vygotsky’e göre çocuk 2 yaşına gelene 
kadar bilişsel gelişimin; olgunlaşmaya 
bağlı olarak ilerlediğinden söz etmek-
tedir.  2 yaşından sonra zihindeki bu 
doğal çizgi kaybolurken yerini kültürel 
çizgiye bırakmaktadır.  Çocukların bil-
gi ve becerileri, kültürlerinin kendilerine 
sunduğu akran grupları, yetişkinler ve 
öğretmenleri ile sosyal etkileşim içinde 
şekillenmektedir. Sosyo-kültürel ortam-
daki etkileşim sonucu   çocuğun   dü-
şünme biçimi oluşmakta, çocuğun dü-
şünme biçimi ise sosyal ortamda sergi-
lediği davranış biçimlerine yansımakta-
dır (Ataman, 2005: 46; Smith vd., 2003: 
495). Kalıtım, aile, eğitim, toplumsal 
değerler gibi çeşitli faktörler sosyal be-
cerilerin kazanılmasında etkin rol oyna-
maktadır  (Oden,1987:1).

Sosyal beceri;  bireyin diğer insanlarla 
etkileşimini mümkün kılan ve diğer in-
sanlar tarafından, “olumsuz tepkiden 
kaçınmasına yardımcı olarak olumlu 
tepki sağlayan” sosyal ortamlarda ka-
bul edilebilen öğrenilmiş davranışlar-
dır (Lin 1996: 12). Sosyal beceriler sıra 

bekleme, boş zamanlarını uygun bir 
şekilde değerlendirme, kurallara uyma, 
paylaşma ve grupla verimli çalışma be-
cerisini gösterebilme; başka çocukla-
rın haklarına saygılı olma, yetişkinle-
rin sorunlarına duyarlı olma, başka ço-
cuklara şefkat gösterme, başka çocuk-
lar tarafından oyuna davet edilme, aile 
ve okulda tartışmalara katılma, yanlış 
davranışlarından dolayı özür dileme; 
hem kendi başına oyun oynama ve so-
run çözme hem de farklı oyun grupları-
na katılma ve kabul görme ve her türlü 
sosyal ortamlarda özgüven sahibi ola-
bilme, iletişimi başlatma ve sürdürme 
okula giderken yakın çevresinden zor-
luk çıkarmadan ayrılabilme gibi beceri-
leri kapsamaktadır (Merrell, 2003: 3). 
Sosyal beceri eksikliği olan çocuklarda 
hem dışa yönelen davranış problemle-
ri (saldırganlık,  karşı gelme vb.) hem 
de içe yönelen davranış problemleri-
nin (korku, huzursuzluk, içine kapanık 
vb) gelişme riski daha fazla olabilmek-
tedir. Sosyal ve davranışsal problem-
lerin oluşumunu önlemek için öncelik-
le okul öncesi dönemde sosyal beceri-
lerin geliştirilmesi gerekmektedir (Her-
rera ve Little, 2005: 78; Merrell,1995: 
231; Roche-Decker, 2004: 3; Squires, 
2003: 3 ).

Problem Davranışlar, duygusal ve dav-
ranışsal kontrolün zayıflığına bağlı ola-
rak ortaya çıkan; vurma, çalma, teh-
dit etme, başkalarını rahatsız etme 
gibi dışa yönelik davranışlar; içe ka-
panıklık, bedensel şikâyetler ve ank-
siyete (kaygı, tedirginlik, bunalma vb.) 
gibi içe yönelik davranışlardır (Merril, 
1995:230; Merrill,2001:2). Çocuklar-
da davranış problemlerinin görülme-
sinde aile önemli yere sahiptir. Olum-
suz ebeveyn tutumları, ebeveynin ruh-
sal durumu, ailenin yapısı, boşanmış 
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ebeveynlerde çocukla olan ilişkilerin 
niteliği, yetersiz sosyal-duygusal des-
tek, düşük sosyo ekonomik düzey, ilk 
problem davranışı dikkate almama, be-
beklik döneminde güvenli bağlanma-
nın gerçekleşmemesi gibi etkenler ço-
cuklarda sosyal becerilerin gelişimin-
de önemli rol oynamaktadır (Brodes-
ki ve Hembrough, 2007:18; Gimpel ve 
Holland 2003;14; Trunzo, 2006:17; Vel-
darman vd.,2006:470;). Bununla birlik-
te aile çocuğun bağımsızlığını kazan-
dığı ve sosyal becerilerinin geliştiği ilk 
sosyal kurumdur. Aile ve Sosyal Araş-
tırmalar Kurumu tarafından 1993 yılın-
da Türkiye genelinde, ailelerin mevcut 
çocuk eğitme/yetiştirme tarzlarının na-
sıl olduğunu ilişkin yapılan araştırmada 
her 10 anneden 6’sının, çocuğunun her 
konuda kendisine danışmasını, kendi-
sine sormadan, izin almadan bir şey 
yapmasını istemediğini belirttiği sonu-
cuna ulaşılmıştır. Kız çocuk sahibi an-
nelerin %66’sının; erkek çocuk sahibi 
annelerin ise %55’inin söz konusu gö-
rüşe sahip olduğu belirlenmiştir (www.
aile.gov.tr). Updegraff vd. (2001: Akt: 
Kapıkıran vd.,2005:2) yapmış oldukla-
rı araştırmada ebeveynlerin çocuk ye-
tiştirmede erkek ve kız çocuklarına 
farklı tutum sergilemelerinin çocukla-
rın sosyal becerilerini etkilediği sonu-
cuna ulaşmışlardır. Çocuğa konuşması 
için fırsat verilmeyen ailelerde, çocuk-
ların duygusal yönden güçsüz oldukla-
rı belirtilmektedir (Argun, 2005: 12–14). 
Aile hem çocuğa karşı hem de çocu-
ğun yanında başkalarına karşı empati 
ile ve değer vererek davrandığında ço-
cuğun empati becerilerinin ve prosos-
yal davranışlarının gelişmesinde güçlü 
etkendir (Ünal, 2007:140).

Baba ailenin üyeleri arasında etkile-
şimi sağlamada etkin bir role sahiptir. 

Baba-çocuk etkileşiminin çocuğun sos-
yal yaşamındaki etkisi oldukça geniş 
bir alana yayılmaktadır. Baba yoksunlu-
ğu özellikle erkek çocuklarda akademik 
başarısızlık, sosyal ilişkilerinde sorun-
lar ve problem davranışlar gibi sonuçla-
rı beraberinde getirebilmektedir  (Bro-
deski ve Hembrough, 2007:18; Klinger, 
1999:2; Parke vd., 2004: 307; Seward 
ve Yeatts,1997: 5; Thompson,2002:1). 
Yılmazçetin (2003: 53), babanın çocu-
ğun hayatına katılımı ile problem dav-
ranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen 
çalışmasında; babaların çocuklarıyla il-
gilenme düzeyleri ile çocuklardaki içe 
ve dışa yönelik problemleri arasındaki 
negatif ilişki olduğunu saptamıştır.

Aile sosyal becerilerin neler olduğu ve 
hangi yaşlarda nasıl bir destekle geliş-
tirilebileceğine ilişkin gelişimsel ve eği-
timsel bilgilere sahip olmalıdır. Çocuk-
lar özgüven eksikliğine bağlı olarak, 
sosyal durumlarda uygun davranışla-
rı bilemedikleri için ve sosyal davranış-
lar ve uygulamaları konusunda bilgi sa-
hibi olmadığı için sosyal becerileri gös-
terememektedirler. Aileler sıcak, olum-
lu ve duyarlı davrandıklarında; çocuk-
ların gereksinimlerine, duygularına, ye-
teneklerine, ilgilerine duyarlılık göster-
diklerinde daha az problem davranış-
lar sergileyecek ve problemlere çözüm 
üretme becerilerini daha fazla gelişti-
rebileceklerdir (Alisinanoğlu ve Özbey, 
2011: 45; Utay ve Utay,2000:253–255).

Öğretmen çocukların sosyal becerileri 
kazanmalarında etkin bir rol oynamak-
tadır. Öğretmen hem çocukların sosyal 
davranışları kazanmalarına fırsat sağ-
layacak oyunlar için sınıf ortamını dü-
zenlemek hem de bu süreç içerisinde 
ortaya çıkabilecek olumsuz davranışla-
rı kontrol edebilecek yöntemler geliştir-
mek durumundadır. Çocukların uygun 
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davranışları sürdürebilmeleri için önce-
likle prososyal becerilerin geliştirilme-
si gerekmektedir (Wortham,1998: 274). 
Prososyal davranışlar işbirliği içinde 
hareket etme, yardım etme, paylaşma, 
diğer çocuklar için sorumluluk alma 
gibi davranışları içermektedir. Prosos-
yal davranışların geliştirilmesi için sınıf 
ortamında uygun seçenekler sunmak 
ve gösterilecek söz konusu davranış-
ların diğer çocuklara önemini anlatabil-
mek için eğitim fırsatları sunmak gerek-
mektedir (McClellan ve Kinsey,1999:2). 
Söz konusu eğitime ilişkin planlamala-
rı yaparken çocukların yaşantıları, aile 
yapısı, bireysel özellikleri gibi noktaları 
dikkate almak ve aile -çocuk -okul etki-
leşimine önem vermesi gerekmektedir 
(Brophy, 1996:1).

Sosyal becerilerin kazanılması ve prob-
lem davranışlarla başa çıkma sürecin-
de okul ve ailenin önemli iki etken oldu-
ğu görülmektedir. Okul öncesi dönem-
de sosyal beceri eğitimine son yıllarda 
dikkat çekilse de bu eğitimin aile ayağı-
nın göz ardı edilmesi mümkün değildir. 
Zira gerek ailede gerekse okulda veri-
len eğitim birbirine paralellik gösterdi-
ğinde verilen eğitimin başarısından söz 
edilebilir. Özellikle gözlem yoluyla dav-
ranışların yerleştiği bu dönemde her 
iki kurumda tutarlılık bulunması gerek-
mektedir. Bu bağlamda okulda verilen 
sosyal beceri eğitiminin evde destek-
lenmesi çocuğun olumlu davranış ka-
lıplarını tüm yaşamına yaymasına ve 
kişiliğinin bir parçası haline getirmesi-
ne fırsat vermesi açısından önem taşı-
maktadır. Diğer taraftan farklı neden-
ler öğretmenlerin nitelikli eğitim verme-
sini zorlaştırabilmektedir. Çocuk sayı-
sının fazlalığı, öğretmenin sınıf içi yü-
künün hafifletilememesi, eğitim etkin-
liklerinde akademik başarının ön plana 

çıkarılması gibi birçok etken sosyal ge-
lişimi destekleyecek etkinliklerin yete-
ri kadar verilememesine ya da verilen 
eğitimin etkili olamamasına neden ola-
bilmektedir. Bununla birlikte ailelerin de 
eğitimsel eksikliklerinin bulunması ço-
cukların ev ortamında daha farklı dav-
ranmalarına fırsat verebilmektedir. Söz 
konusu durumda okul ve aile işbirliğinin 
önemi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 
araştırma çocukların sosyal becerileri-
nin ve problem davranışlarının okul ve 
ortamına göre değişip değişmediğini 
incelemek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM

Araştırmada çocukların sosyal beceri-
leri ve problem davranışlarının okul ve 
ev ortamına göre değişip değişmediği 
incelendiği için İlişkisel Tarama Mode-
li seçilmiştir. 

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu Ankara 
ili merkez ilçelerden Yenimahalle Mil-
li Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız 
anaokullarından seçilen 60–72 aylık; 
20’si erkek 24’ü kız olmak üzere top-
lam 44 çocuk ve bu çocukların annele-
ri ve öğretmenleri oluşturmaktadır. Veri 
toplama aracı aynı çocuk için hem sınıf 
öğretmeni hem de ebeveyni tarafından 
doldurulmuştur.

Veri Toplama Araçları

Araştırma kapsamında “Anaokulu ve 
Anasınıfı Davranış Ölçeği”( Prescho-
ol and Kindergarden Behaviour Sca-
la (PKBS–2), veri toplama aracı ola-
rak kullanılmıştır.“Anaokulu ve Ana-
sınıfı Davranış Ölçeği”( Prescho-
ol and Kindergarden Behaviour Sca-
les (PKBS–2), okul öncesi dönemde 
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3–6 yaş çocuklarının sosyal beceri ve 
problem davranışlarını ölçmek amacıy-
la 1995 yılında Kenneth W.Merril tara-
fından geliştirilmiş;2003 yılında ölçek 
tekrar gözden geçirilerek 3–6 yaş arası 
toplam 3,317 çocuk ile norm çalışması 
yapılmıştır (Merrel, 2003). Ölçek Sos-
yal Beceri ve Problem Davranış Ölçek-
leri olmak üzere iki bağımsız ölçekten 
oluşmaktadır. 

Ölçeğin Türk çocukları için geçerlik 
ve güvenirlik çalışması Alisinanoğlu 
ve Özbey (2009) tarafından yapılmış-
tır. Geçerlik güvenirlik çalışması so-
nucuna göre; Problem Davranış Öl-
çeği Dışa Yönelim, İçe Yönelim, Anti 
sosyal ve Ben Merkezci olmak üze-
re dört faktörden oluşmaktadır. Sos-
yal Beceri Ölçeği, Sosyal İşbirliği, Sos-
yal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul Be-
cerileri, Sosyal Etkileşim olmak üzere 
üç faktörden oluşmaktadır. Sosyal Be-
ceri Ölçeği’nin birinci faktörün  Cron-
bach Alfa değeri .92,  ikinci faktörün  
Cronbach Alfa değeri .88, üçüncü fak-
törün  Cronbach Alfa değeri .88; Sos-
yal Beceri Ölçeği’nin toplam Cronbach 
Alfa değeri ise .94, olarak saptanmış-
tır. Sosyal Beceri Ölçeği 23 maddeden 
oluşan,“Hiç, Bazen, Nadiren ve Sık 
Sık” şeklinde puanlanan Likert tipi bir 
ölçektir. Ölçekten alınabilecek en yük-
sek puan 92 en düşük puan ise 23’dür. 
Toplam puanın yüksek olması çocukla-
rın sosyal becerilerinin yüksek olduğu-
nu göstermektedir.

Problem Davranış Ölçeği birinci fak-
tör için yapı güvenirliği .96, açıklanan 
varyans .62; ikinci faktör için yapı gü-
venirliği .90, açıklanan varyans .65, 
üçüncü faktör için yapı güvenirliği .89, 
açıklanan varyans .73, dördüncü faktör 
için yapı güvenirliği .75, açıklanan var-
yans .51 olarak saptanmıştır. Problem 

Davranış Ölçeği birinci faktörün  Cron-
bach Alfa değeri .95,  ikinci faktörün  
Cronbach Alfa değeri .87, üçüncü fak-
törün  Cronbach Alfa değeri .81, dör-
düncü faktörün  Cronbach Alfa değe-
ri .72; Problem Davranış Ölçeği toplam 
Cronbach Alfa değeri ise  .96 dır. Prob-
lem Davranış Ölçeği 27 maddeden 
oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek 
en düşük puan 27 en yüksek puan ise 
108’dir.Puanın yüksek olması çocukla-
rın daha fazla problem davranışlara sa-
hip olduğunu göstermektedir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Veri toplama aracı olarak araştırmada 
kullanılan “Anaokulu ve Anasınıfı Dav-
ranış Ölçeği” aynı çocuk için hem öğ-
retmen hem de çocuğun annesi tara-
fından doldurulmuştur. Verilerin anali-
zinde öğretmen ve ailelerin değerlen-
dirmeleri arasındaki farkı saptamak için 
bağımsız t testi yapılmıştır.

BULGULAR 

Tablo 1’de çocukların sosyal becerile-
rinin öğretmen ve aile tarafından de-
ğerlendirilmesine ilişkin bağımsız t tes-
ti sonuçları verilmiştir.

Tablo 1 incelendiğinde, Sosyal Bece-
ri Ölçeği’nin genelinde (t(86)= 59.757, 
p<0.05) ve Sosyal İşbirliği (t(86)= 15.542, 
p<0.05) Sosyal Bağımsızlık ve Kabul 
Becerisi (t(86)= 5.427, p<0.05) ve Sosyal 
Etkileşim (t(86)= 3.388, p<0.05) alt bo-
yutlarında öğretmenlerin ve ebeveyn-
lerin çocukları değerlendirme puanla-
rı arasında ebeveynlerin lehine anlamlı 
farklılık olduğu saptanmıştır ( p<0.05). 
Başka bir ifadeyle çocuklar sosyal be-
cerilerini ev ortamında okul ortamında 
olduğundan daha fazla göstermekte-
dirler.
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Tablo 1. Çocukların Sosyal Becerilerinin Öğretmen ve Aile Tarafından 
Değerlendirilmesine İlişkin Bağımsız t Testi Sonuçları 

SO
SY

A
L 

B
EC

E
R

İ Ö
LÇ

EĞ
İ

Boyutlar Grup n X s t sd P

Sosyal 
İşbirliği 

Ebeveyn 44 27.84 3.62
15.542 86 .000*

Öğretmen 44 15.40 3.87

Sosyal 
Bağımsızlık 

ve Kabul

Ebeveyn 44 19.43 3.03
5.427 86 .000*

Öğretmen 44 15.40 3.87

Sosyal 
Etkileşim

Ebeveyn 44 10.50 1.78
3.388 86 .001*

Öğretmen 44 8.31 3.88

GENEL 
Ebeveyn 44 57.77 6.34

59.757 86 .000*
Öğretmen 44 39.13 .56

* P<0.05

Tablo 2. Çocukların Problem Davranışlarının Öğretmen ve Ebeveyn Tarafından 
Değerlendirilmesine İlişkin Bağımsız t Testi Sonuçları

PR
O

B
LE

M
 D

AV
R

A
N

IŞ
 Ö

LÇ
EĞ

İ

Boyutlar Grup n X s t sd P

Dışa 
Yönelim

Ebeveyn 44 13.45 9.16
9.270 86 .000*

Öğretmen 44 .59 .87

İçe Yönelim
Ebeveyn 44 3.38 2.78

7.343 86 .000*
Öğretmen 44 .22 .60

Anti Sosyal
Ebeveyn 44 1.20 1.57

2.883 86 .005*
Öğretmen 44 .43 .81

Ben 
Merkezci

Ebeveyn 44 4.27 2.41
-.784 86 .435

Öğretmen 44 4.70 2.74

GENEL
Ebeveyn 44 22.31 13.04

9.270 86 .000*
Öğretmen 44 5.95 3.90

* P<0.05



Özbey

27

Tablo 2’de çocukların problem davra-
nışlarının öğretmen ve ebeveynler ta-
rafından değerlendirilmesine ilişkin ba-
ğımsız t testi sonuçları verilmiştir.

Tablo 2 incelendiğinde; Problem Dav-
ranış Ölçeği’nin genelinde (t(86)= 9,270, 
p<0.05) ve Dışa Yönelim (t(86)= 9.270, 
p<0.05), İçe Yönelim (t(86)= 7.343, 
p<0.05), Anti Sosyal (t(86)= 2.883, 
p<0.05)  alt boyutlarında öğretmen ve 
ebeveynlerin çocukları değerlendirme 
puanları arasında öğretmenlerin de-
ğerlendirme puanları lehine anlamlı 
farklılık olduğu saptanmıştır (p<0.05). 
Başka bir ifadeyle ilgili boyutlarda ve öl-
çeğin genelinde çocuklar ev ortamında 
okulda olduğundan daha fazla problem 
davranış göstermektedirler. Ben Mer-
kezci (t(86)= -,784, p>0.05) alt boyutun-
da öğretmen ve ebeveynlerin çocuk-
ları değerlendirme puanları arasında 
anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. 
Ancak ortalamalar incelendiğinde öğ-
retmenlerin (X =4.70) ebeveynlere (X 

=4.27) göre çocukları Ben Merkezci bo-
yutunda daha fazla problemli buldukla-
rı görülmektedir.

TARTIŞMA

Tablo 1’e bakıldığında çocukların okul 
ortamında sosyal becerilerini daha az 
sergiledikleri görülmektedir. 

Okul öncesi dönemde çocukların yaş-
la birlikte akranları ile geçirdikleri süre 
ve etkileşimlerinde de artış olmakta-
dır. Söz konusu durum sosyal beceri-
lerin gelişmesine fırsat tanımaktadır 
(Gülay,2009: 88). Okul ortamı ise işbir-
liği, sosyal etkileşim, sosyal bağımsız-
lık ve kabul gibi sosyal beceri örnekleri-
nin ev ortamına göre daha sıklıkla ser-
gilenebileceği bir alandır. Çocuk ev or-
tamında olduğundan çok daha fazla 

akranlarıyla etkileşim içerisindedir. Ço-
cuklardaki olumlu davranışlar akranları 
tarafından kabul edilebilirken olumsuz 
davranışlar akranları tarafından dış-
lanmalarına neden olmaktadır. Başka 
bir ifadeyle okuldaki akran grupları ço-
cuğun sosyalleşmesine fırsat tanırken 
saldırganlık gibi olumsuz davranışları 
reddetmektedir (Özbey, 2009: 34). Bu 
açıdan bakıldığında çocukların okul or-
tamında akran gruplarıyla daha çok ça-
tışma yaşayabileceği ve bu çatışmala-
rın öğretmenlerin çocukların sosyal be-
cerilerini değerlendirmesine yansımış 
olabileceği söylenebilir.

Kent yaşamında sınırlı sosyal ilişkilerin 
bulunması ve çocuğun okul dışında ge-
niş bir sosyal çevreye sahip olma ola-
sılığının düşük olması bu noktada ebe-
veynlerin çocuklarının sosyal becerile-
rini değerlendirmesinde etken olabilir. 
Zira sosyal beceriler yoğun sosyal iliş-
kilerin bulunduğu ortamlarda daha net 
gözlenebilmektedir. Sınırlı sosyal çev-
relerde sosyal davranışların gözlenme-
si de sınırlı olabilmektedir. Okul pay-
laşma, yardımlaşma, işbirliği vb. sos-
yal davranışların sıklıkla beklenildiği ve 
gözlemlenebildiği bir kurumdur. Dolayı-
sıyla çocuklarla oynama, arkadaş edin-
me, grupla çalışma,arkadaşları tarafın-
dan kabul görme, paylaşma vb. sosyal 
becerileri daha fazla göstermeleri bek-
lenir ve bu davranışlar daha net göz-
lemlenebilir. Bununla birlikte ailelerin 
ev ortamında çocuklarının anlaşabile-
ceği arkadaşları ile oyun zemini hazır-
lamaları, sorun yaşadığı akranlarını ço-
cuklarından uzak tutmaları, çocukları-
nın arkadaş ortamlarında daha uyumlu 
görünmelerinin başka bir nedeni olabi-
lir. Okul ortamı ise çocukların anlaşabil-
diği ya da anlaşamadığı birçok farklı ar-
kadaş grubunu oluşturmaktadır. Çocuk 
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bu arkadaş ortamında farklı davranış 
özelliklerine sahip akranlarıyla uyum 
içinde oynamak zorundadır. Bu bağ-
lamda sosyal becerilerin okul ortamın-
da daha fazla sergilemeleri beklenir.

Tablo 2’ye göre; ebeveynler öğretmen-
lere göre daha fazla problem davra-
nış bildirmişlerdir. Bu sonucu destekle-
yen araştırmalar mevcuttur. Uyanık Ba-
lat vd.(2008)’nin okul öncesi eğitim alan 
çocukların problem davranışlarını anne 
ve öğretmen değerlendirmesi açısın-
dan inceleyen araştırmasında, annele-
rin öğretmenlere göre daha fazla prob-
lem davranış bildirdikleri saptanmış-
tır. Araştırmada ailelerin sorunlu ola-
rak değerlendirdiği alanların öğretmen-
ler tarafından sorunlu olarak değerlen-
dirilmediği ya da tam tersi değerlendir-
melerin görüldüğü saptanmıştır. Cai vd. 
(2004)‘nin yapmış olduğu araştırmada 
da aileler öğretmenlere göre daha faz-
la problem bildirmişlerdir. Poyraz ve Öz-
yürek (2005) araştırmalarında ebeveyn-
ler eğitim, yaş, sosyo-ekonomik durum-
ları ne olursa olsun çocuklarının prob-
lem davranışlarıyla baş etmede kendile-
rini yeterli hissetmedikleri ve doğru tu-
tumun çocukla durumu konuşmak oldu-
ğunu çoğunlukla kabul etmelerine rağ-
men (%90,90), aynı oranda bu tutumu 
sergileyememekte, çeşitli ceza yöntem-
lerine başvurduklarını saptamışlardır.

Herrera ve Little (2005), anasınıfı ço-
cuklarının sergiledikleri problem dav-
ranışlara ailelerin ve öğretmenin ver-
dikleri tepki arasında farklılık olup ol-
madığını inceleyen bir araştırma yap-
mışlardır. Araştırmada ailelerin ve öğ-
retmenlerin problem davranışlar kar-
şısındaki tutumları da ölçülmüştür. Bu 
amaçla araştırma kapsamına 79 aile ve 
63 öğretmen alınmıştır. Araştırma so-
nunda öğretmen ve ailelerin davranış 

problemlerine tepkileri arasında farklı-
lıklar bulunmuştur. Araştırma sonucun-
da öğretmenlerin problem davranışlar 
karşısında; dinleme, karşılıklı konuşma, 
zorluklarla başa çıkma becerilerinin öğ-
retimi ve disiplin stilini düzenleme ve 
problem davranışla ilgili bilgi araştırma-
sı yapma gibi davranışlarda bulunduk-
ları yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Ay-
rıca öğretmenlerin problem davranış-
la karşılaştıklarında ailelere göre; ders 
verme-tehdit etme, fiziksel ceza, başka 
odaya gönderme gibi tepkileri daha az 
kullandıkları belirlenmiştir. Araştırma-
da öğretmenlerin problem davranışlar-
la başa çıkmada fazla insiyatifi ele alan 
stratejiler kullandıkları ve ailelere göre 
daha az problem davranışları rapor et-
tikleri görülmüştür. Araştırma sonuçları, 
öğretmenlerin davranış yönetimi eğitimi 
almalarının ailelerin ise problem davra-
nışlarla başa çıkmada kendi ailelerinde 
gördükleri geleneksel yöntemleri kul-
lanmalarının söz konusu farklılığı oluş-
turduğu yönünde yorum yapılmıştır. 

Ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocuklar-
la destekleyici olumlu ilişkiler içerisinde 
olmaları, çocukların davranışları üze-
rinde önemli etkiye sahiptir. Zira çocuk-
lar yetişkinlerin ne söylediğinden çok 
ne yaptığına dikkat etmektedirler. Di-
ğer taraftan destekleyici ilişkiler çocuk-
ların kendine karşı olumlu duygular ge-
liştirmesini sağlamakta, kendine güven 
duyarak kendisini güvende hissetmek-
te ve problem davranışların ortaya çık-
masını azaltmaktadır (Fox vd., 2003: 
49; Powell vd.,2006:27). Cameron, 
(1977:Akt: Argun, 2005: 78),  yaşamın 
ilk beş yılında ortaya çıkan davranış-
larla aile faktörü arasındaki ilişkiyi in-
celeyen araştırmasında; anne ve baba-
nın çocuğa karşı davranış biçiminin ço-
cuğun sosyal ve duygusal özelliklerinin 
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şekillenmesinde önemli rol oynama-
sının yanı sıra davranış problemlerine 
de yol açabileceği yönünde bulgulara 
ulaşmıştır.

Yukarıdaki araştırma sonuçları dikka-
te alındığında; olumsuz anne baba tu-
tumları, ev ortamında uyulması gere-
ken belirli kuralların bulunmayışı, ço-
cukla iletişimde olumsuz iletişim biçimi-
nin benimsenmiş olması, olumsuz dav-
ranış modellerinin bulunması, problem 
davranışlar karşısında ceza yöntemi-
nin kullanılması, sürekli yapılan eleştiri 
ya da evde yaşayan bireylerin problem 
davranışlar karşısında aşırı hoşgörü-
lü/hoşgörüsüz tutumları, problem dav-
ranışa gösterilen tutarsız tepkiler gibi 
birçok neden çocukların ev ortamın-
da daha fazla problem davranış ser-
gilemelerinin nedeni olabilir. Okul or-
tamında kuralların nedenleri, uyulma-
dığı takdirde sonuçlarının neler olaca-
ğı konusunda olumlu desteğin tutarlı ve 
kararlı bir şekilde devam etmesi, prob-
lem davranışlarla başa çıkmada olum-
lu eğitimsel yaklaşımların kullanılma-
sı; ev ortamında ise birçok kuralın dik-
kate alınmaması ya da eve ilişkin yer-
leşik kuralların bulunmayışı, çeşitli ne-
denlere bağlı olarak evde çocukla ge-
çirilen nitelikli zamanın az olması, aile-
lerin sorunlu davranışlarla başa çıkma-
da eğitimsel yöntemler yerine kendi ai-
lelerinden öğrendikleri davranışları uy-
gulamaları gibi nedenlerin çocukların 
ev ortamındaki problem davranışlarını 
arttırmış olabileceğini düşündürmek-
tedir. Nitekim Herrera ve Little (2005) 
ve Poyraz ve Özyürek (2005)’in araştır-
maları bu görüşü destekler niteliktedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmada okul öncesi eğitim ku-
rumuna devam eden 60–72 aylık 

çocukların sosyal becerileri ve problem 
davranışları öğretmenler ve ebeveynler 
tarafından değerlendirilmiştir. Araştır-
ma sonucunda, ebeveynler öğretmen-
lere göre daha fazla problem davra-
nış bildirmişlerdir. Bununla birlikte öğ-
retmenler ebeveynlere göre, çocukla-
rı sosyal beceriler açısından daha za-
yıf olarak değerlendirmişlerdir. Araş-
tırma verilerinin bağımsız anaokuluna 
devam eden altı yaş grubundaki çocuk-
lar ve bu çocukların ebeveynlerinden 
oluşması, araştırmanın nicel planlan-
ması araştırmanın sınırlılıklarını oluş-
turmaktadır. Araştırma sonuçları araş-
tırmanın söz konusu sınırlılıkları çerçe-
vesinde yorumlanmıştır.

Çocukların sosyal ortamlardaki genel 
kurallara ilişkin okul ve ev ortamında 
farklı uygulamaların bulunması çocuk-
ları evde ve okulda farklı davranışlar 
sergilemelerinin nedeni olabilir.  Bu du-
rumda ebeveynler ve öğretmen görüş 
alışverişinde bulunarak çocuğun okul 
ve ev arasındaki söz konusu davranış 
farklılıklarının nedenlerini saptamaya 
çalışmalıdırlar. Çocuklar kuralların ne-
denleri ve sonuçları konusunda bilgi 
verilerek titizlikle uygulandığı ortamlar-
da söz konusu kurallara uyma eğilimi 
gösterebilirler. Kuralların dikkate alın-
madığı ortamlarda kuralları çiğneme 
gibi davranışlar sergileyebilmektedirler. 
Okul ortamında verilen eğitimin kalıcılı-
ğı okul dışında desteklenmesi ile müm-
kündür. Bu nedenle öğretmen ve aile 
çocukların davranışları ile ilgili sık sık 
görüş alış verişinde bulunmalı ve orta-
ya çıkan aksaklıklar anında müdahale 
ile çözülmelidir. Öğretmen aile katılım 
çalışmalarını bu amaca yönelik olarak 
planlayabilir.

Bilişsel gelişim açısından akranla-
rı arasında farklı görülen çocuklara 
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ebeveynler daha hoşgörülü davranma 
eğiliminde olabilmektedirler. Ebeveyn-
ler gelişimin sadece bilişsel alanla sı-
nırlı olmadığını, sosyal açıdan yetersiz 
ve problem davranışlar sergileyen ço-
cukların bir süre sonra akademik başa-
rısızlıkla karşı karşıya kalmalarının ola-
sı olduğunu bilmeleri gerekmektedir. 
Öğretmenler ebeveynleri, problem dav-
ranışlarla başa çıkmada olumlu disiplin 
yöntemleri konusunda bilgi ve becerile-
rini arttırmaya yönelik çalışmalara yön-
lendirmelidirler. Bununla birlikte aileler 
okul dışında da çocuklarının farklı etki-
leşimde bulunabileceği sosyal ortam-
larda bulunma fırsatı vermelidirler. Bu 
durum çocukların çok farklı sosyal or-
tamlarda sosyal becerilerini deneyim-
lemeleri açısından önem taşımaktadır.

Gazete, radyo, TV. gibi kitle iletişim 
araçlarına düşen görevin göz ardı edil-
mesi de mümkün değildir. Şiddet içe-
ren ya da olumsuz davranış örnekle-
rini sıradanlaştıran programların etki-
li olduğu gerçeği dikkate alınarak prog-
ram yapımcılarının eğitimsel sorumlu-
luk çerçevesinde hareket etmeleri teş-
vik edilebilir.

Ailelerin çocuklarının sosyal ve duygu-
sal yönden yeterince desteklediklerin-
de; çocuklarla sıcak ve olumlu ilişkiler 
kurduklarında çocukların problem çöz-
me becerileri gelişmekte ve daha az 
problem davranışlar sergilemektedir-
ler. Ailelerin konuya ilişkin bilgilenmeye 
ve bilinçlenmeye gereksinimleri bulun-
maktadır. Söz konusu durumlarda ilgi-
li konularda eğitim programlarının yay-
gınlaştırılması önerilebilir.

Günümüzde anne baba eğitim prog-
ramları bulunmakla birlikte bu program-
lara katılım çalışma koşulları, program-
ların önemine ilişkin eğitimsel eksiklik 

gibi daha birçok nedenle sınırlı olabil-
mektedir. Bu noktada ilgili konulardaki 
eğitim bireyin tüm yaşamına yayılarak 
ve ailelerin kolalıkla ulaşabileceği şekil-
de verilmelidir. 

Sosyal beceri ve problem davranışlara 
yönelik çalışma yapacak olan araştır-
macılara; bağımsız, resmi ve özel okul 
öncesi eğitim kurumuna devam eden 
3–6 yaş grubunda daha geniş bir ör-
neklem ile çalışmaları önerilebilir. Söz 
konusu örneklem grubu farklı illerden 
seçilebilir. Bununla birlikte araştırmacı-
lar çocukların davranışlarını öğretmen 
ve ebeveyn açısından değerlendirmek 
amacıyla nitel çalışmalar planlayabi-
lirler. Nicel ve nitel yapılan araştırma 
sonuçları karşılaştırılabilir. Çocukların 
evde ve okuldaki davranış farklılıkla-
rının nedenleri, söz konusu davranışa 
yönelik aile ve öğretmen görüşleri alı-
narak detaylı değerlendirilebilir.
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