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ÖNSÖZ
Değerli Meslektaşlarımız,
6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi’ne gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Kongremizde sunulan
ve hakem değerlendirmeleri sonucu kabul edilen bildiriler, tam metin bildiriler kitabında yayımlanmıştır.
6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde
Kars’ta gerçekleştirilmiştir. Kongrede, uluslararası düzeyde meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve bilimsel
çalışmalar paylaşılmıştır. Kongre programında çağrılı konuşmalara, atölyelere, panellere, sözlü bildirilere ve
poster sunumlarına yer verilmiştir.
6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi’nde 5 farklı ülkeden çağrılı konuşmacı, 25 panelistin yer aldığı 5
panel ve 9 atölye, hakem değerlendirmesinden geçen 284 sözlü bildiri ve 5 poster sunumu yer almıştır. Kongre’nin
tamamlanmasının ardından bildiriler, hakem değerlendirme sürecinden geçirilerek “Tam Metin Bildiriler eKitabı”nda yayımlanmıştır. Tam metin bildiler kitabında yayımlanan yazılarla ilgili tüm sorumluluk yazar ya da
yazarlara aittir.
6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Kafkas Üniversitesi, UNICEF, TÜBİTAK, Serhat Kalkınma Ajansı,
Türk Hava Yolları, Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Pegem Akademi, Hedef, Eğiten Kitap, Anı ve Vize
Yayıncılığın iş birliği ile gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Murat TAŞDAN
Doç. Dr. Sabri GÜNGÖR

Kongre Başkanları
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PREFACE

Dear Colleagues,
We would like to thank you for your interest in the 6 th International Early Childhood Education Congress. The
papers presented in our congress and accepted as a result of peer reviews were published in the full text proceedings
book.
6th International Early Childhood Education Congress, hosted by Kafkas University, Dede Korkut Faculty of
Education in Kars. At the conference, expertise, experience and scientific studies were shared with colleagues at
international level. Keynote speeches, workshops, panels, oral presentations and poster presentations were
included in the congress program.
Keynote speakers from 5 different countries, 5 panels with 25 panelists, 10 workshop, 284 oral presentations and
5 posters were presented in the 6th International Early Childhood Education Congress. Following the completion
of the congress, after the referee evaluation process, proceedings published in the Full Text Proceedings e-Book.
All responsibility for the articles published in the full text paper belongs to the author (s).
6th International Early Childhood Education Congress was held in collaboration with Kafkas University, UNICEF,
TÜBİTAK, Serhat Development Agency, Turkish Airlines, Kars Provincial Directorate of Culture and Tourism,
Pegem Academy, Hedef Publishing, Eğiten Kitap, Anı Publishing and Vize Publishing.

Prof. Murat TAŞDAN
Assoc. Prof. Sabri GÜNGÖR

Congress Presidents
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CONSTRUCTIONS OF EARLY CHILDHOOD: A FROEBELIAN
PERSPECTIVE
Sacha Powell, Chief Executive Officer, The Froebel Trust London and
Honorary Professor of Early Education, The Education University of Hong
Kong
What comes into your mind when you hear the name, Friedrich Froebel?
In England today, most early childhood teachers and parents know the name, Maria Montessori (do you?).
Many will be familiar with Piaget and Vygotsky; many will be able to tell you about the Te Whariki bicultural
curriculum of New Zealand; or the Head Start programs in the USA; or the Reggio Emilia philosophy and practices
in Northern Italy.
But ask who Friedrich Froebel was and many teachers and early childhood educators will not have heard of
him. Ask what Froebel represents and very few teachers or parents will be able to answer the question. This is
because Froebel’s philosophy and the kindergartens established by his followers in the UK became part of the
state-maintained early education system many decades ago. Since then, what was once overtly Froebelian practice
is now simply known as high quality, ‘normal’ or ubiquitous early years education.
Generations of teachers have been trained in general educational practice in non-specific education colleges
and universities (the former Froebel Education Institutes are long gone); and these teachers have learned a variety
of theoretical perspectives. Of course, this is good – all teachers must weave together their own working theories
to suit their time and place, and in response to local contexts and the cultures of children and families.
But the practices that Froebel developed and inspired have become buried. Arguably, he is a victim of his own
success. More importantly, the principles that Froebel advocated have been superseded by other agendas. We now
find that there can be a tension between what teachers advocate for education - what they say they believe is right
for children – and what they do in practice.
This tension between a teacher’s beliefs and values and what they feel they must do to satisfy the demands of
regulators and inspectors of early education leads to a feeling of cognitive dissonance, stress and many teachers
leaving the profession.
This situation is not exclusive to England; it is reported in studies of recruitment and retention and in research
about teacher satisfaction in other countries too. Teachers’ wellbeing matters for the sake of the teachers
themselves and it matters because research has consistently shown that unhappy or stressed teachers are less likely
to foster warm, nurturing relationships with babies and young children (Roberts and Kim, 2019). And it is precisely
these kinds of positive relationships that research implicates in successful learning encounters (see for example
Dalli and White, 2017).
Since 2013, the Froebel Trust has been funding programmes of teacher education and early childhood research
that follows Froebel’s principles. These principles for learning include:
•

Freedom with guidance

•

Unity, connectedness and community

•

Engaging with nature

•

Learning through self-activity and reflection.

•

The central importance of play.

•

Creativity and the power of symbols.

•

Knowledgeable and nurturing educators (www.froebel.org.uk)
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Invariably, the research and training are indicating that teacher autonomy and collegial dialogue with critical
friends about a shared philosophical frame renews teachers’ positivity, and enriches young children’s learning
experiences (Green, 2019; Christie, 2016).
In the case of the Froebel Trust’s evidence, unsurprisingly the teachers cohere around their 21st century
constructions of childhood, which are derived from Froebel’s principles.
Friedrich Froebel was a pioneering German educator who lived from 1782 to 1852. He pioneered and promoted
educational (rather than social welfare) services for very young children through play, movement, creativity and
active learning. He also invented the term ‘kindergarten’ and changed the face of teaching and learning in his own
time and subsequently (Oberhuemer, 2019).
Froebel was influenced by several notable philosophers and educators including Comenius, Rousseau and
Pestalozzi; and in turn he influenced many other people including artists and architects as well as educationalists.
While working at the Pestalozzi Institute in Yverdon in Switzerland from 1808-1811, Froebel was surrounded
by evidence of Rousseau’s philosophy and he was,
captivated by the concept of nature, goodness and nurturing of the child…and [learned from] his own tutor
Pestalozzi…the natural model of education…[Froebel] was also attracted to the writings of John Comenius,
especially the description of the school of the mother's knee, which confirmed Froebel's belief that the earliest
years of childhood were the most important in the education of a child (Kibor 2004, p.189).
At Yverdon, Pestalozzi led his teachers to reject the common practice of testing because he believed that
children should be viewed according to their own, individual capacities and talents; and they should not be
compared to others (Bruhlmeier and Kuhlemann, 2018).
We can still find echoes of this belief in early childhood education to this day as 21st century teachers and
parents in England have gathered in their thousands to proclaim that young children are ‘More than a Score’ (see
www.morethanascore.org.uk). This is a community of concerned educators who are voicing their collective view
of the child in the context of increased pressure to introduce standardised testing for four-year-olds.
Although we can recognise some of Pestalozzi’s influence in Froebel’s philosophy, Froebel did not always
agree with him. He believed that Pestalozzi’s educational ideas lacked clarity (Peerzada, 2016, p.4983). So after
studying at university, Froebel began to develop his own educational philosophy, which he described and
illustrated in detail in his published works.
His first book, which is translated into English as The Education of Man but more accurately refers to
‘humankind’, introduces us to his philosophy and the principles that would guide his approach to kindergarten
education. Froebel’s main thesis in this publication is about unity: this unity includes an inner connection between
the child’s mind and the objects that help their learning; and the connections within the child that bring together
feelings, perception, fantasy, thought and volition. These connections cannot be separated from the family, the
community, nature and the universe. Everything is linked and so, according to Froebel, teaching must recognise,
value, support and extend the connectedness.
Perhaps most famously among his achievements, Froebel invented ‘kindergarten’ for children as young as
three; and guidance for parents to support the learning of babies and toddlers. It was very rare for such young
children to experience out-of-home learning in institutions like his kindergarten.
Froebel also pioneered a radical approach to education, which emphasised play, creativity, self-directed
learning and real-life experiences. Contrary to popular instruction methods of the time, Froebel’s views about the
purpose of education tell us that he viewed children as capable, competent and active in the learning process. For
example, he argued that children should be enabled to construct new knowledge and meanings. In The Education
of Man he wrote that:
the purpose of teaching is to bring ever more out of man rather than to put more and more into him…what yet
is to come out of mankind, what human nature is yet to develop, that we do not yet know (Froebel, 1826, p. 279)
For Froebel, this creative learning happened in dynamic environments where nature played a significant role.
Children learnt through nature, not just about nature and they were given responsibility for tending their own plot
of garden individually and in groups.
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Once again, this demonstrates Froebel’s view of the capable and resourceful child who is also a connected,
social being.
Froebel also believed that what parents did with young children was very important and that early neglect
would lead to problems later in life. This emphasis on the criticality of experience in early childhood was quite
extraordinary in his time. Froebel spent a lot of time observing mothers with their infants; he wrote guidance to
enhance nursery play at home; and he believed that there should be very strong relationships between the
kindergarten and the family, revealing a sociocultural perspective. He wrote that, “The union of the school and of
life, of domestic and scholastic life, is the first and indispensable requisite of a perfect human education…”
(Froebel, 1826, p.230)
This quotation also helps us to recognise that Froebel believed that children’s learning should build on
experience that has significance for them. Consequently, he theorised that children should follow their interests
and teachers should help them to extend these interests to create a wider repertoire of meaning-making possibilities.
Today, socio-cultural and ecological theories highlight the importance of the ‘triangle of care’ in early
childhood discourse in many societies. The ideal is an equitable and harmonious union of the voices of children,
teachers and parents, with each bringing a unique perspective and expertise.
McDowall Clark has acknowledged the Froebelian heritage, writing that, “There is a long history of partnership
in the early years, in fact we could say it has been embedded since the beginning with Froebel’s appreciation of
the important influence of mothers on their children’s learning” (McDowall Clark, 2013, p. 2).
In practice this partnership is difficult to achieve, as many scholars and teachers will attest (Brooker, 2010;
Robson, 2019). Although Froebel was a Romantic and an idealist, his views are echoed in the work of
contemporary scholars like Professor Peter Moss, who argues that hopeful and utopian thinking should not be
discarded in the face of challenging policy environments (Moss, 2014).
Indeed a seminal Froebelian project, led by Dr Chris Athey in England, showed that targeted, discursive
training could make a major difference to how parents and teachers worked together with children and for children.
In particular, this project revealed that teachers needed to relinquish some of their power and control so that parents
and children could contribute their ideas and interests to assessment processes and practices (Athey, 2007). First
of all, this meant that the teachers needed to recognise that the children and parents had much to contribute to
educational dialogue; and secondly they needed to hear, to value and to act upon these contributions. The teachers’
constructions of the children and families needed to change; they moved from a focus on deficits to a view of
assets and in so doing were able to create much richer and more personalised accounts of each child’s learning.
This positive, collaborative activity typifies Froebelian thinking.
Froebel’s construction of the teacher was also radical in his time and was closely connected to his view of the
child. While believing that parents – especially mothers – were children’s first educators, he also believed that
early childhood education was highly skilled work. This opinion reflected his respect for young children’s
capabilities. What Froebel wrote about helping mothers to support their young child is very reminiscent of how
we might describe reflective practice or even Video Interactive Guidance today. He theorised that they nurtured
naturally but unconsciously; and that educating women to observe and reflect on children’s efforts to connect and
make sense of the world would lead to conscious understandings (Werth, 2018).
In the 21st century, the idea of ‘natural’ mothering is a concept that is not without challenge. But Froebel lived
according to an asset-based ideology: starting with what each person knows and can do; and his philosophy was a
product of his time and place.
Importantly, his belief in mothers’ capabilities led him to introduce education for women as well as men,
enabling them to become highly trained and skilful kindergarten teachers. In 1874 the Pestalozzi-Froebel Haus in
Berlin started to train women as early childhood teachers (see www.pfh-berlin.de/de/ueber-uns). And in 1892 the
Froebel Educational Institute opened in London (see www.roehampton.ac.uk/colleges/froebel-college/froebelhistory/).
In constructing a new kind of early childhood workforce, Froebel was demonstrating his belief that children’s
learning benefited from and was intimately connected to men and women alike since both sexes represented the
unity in humanity.
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Of course, nowadays there are often more women than men in the early childhood workforce (c.96% are
women in England). Consequently, we encounter feminist arguments about the legacies of maternalist discourses;
the ethics of emotional labour; and the devaluing of caring work that is seen by some as ‘natural’ and requiring
little or no skill (Osgood, 2011; Taggart, 2011; Read, 2017).
Froebel’s image of the teacher was strong and positive. He believed that a teacher was not a ‘keeper of
knowledge’ that should be transmitted to children. Instead, a teacher’s role was to nurture and guide children in
their self-directed learning. He famously argued that teachers could learn from children, reportedly saying that,
“My teachers are the children themselves” (Lawrence, 2011, p. 23). This turned conventional wisdom upside down
and child-led learning continues to challenge educators to this day.
Froebel argued that teachers should observe children very carefully to understand what interested each one –
teachers were expected to be outwardly passive and inwardly active (Bruce, 2019); and to determine how resources
and opportunities could be provided to support and extend each child’s play and learning.
Although his kindergarten – importantly implying ‘a garden for children’ as well as ‘a garden of children’ was short-lived in his native Prussia, Froebel’s followers took his philosophy and traditions around the world,
including to Anatolia in the 19th century.
In 1888, Küçük Said Paşa wrote to the Sultan to recommend that the state should adopt, “several educational
institutions and techniques…being practised in Western Europe” including “mutual instruction…and the
kindergarten”. In 1915, the Ottoman government published the Kindergarten Regulation for the co-education of
boys and girls aged 4-6 in buildings that were suitable for school use and which included an appropriately sized
garden. All teachers were female and all were to be graduates of the teacher training college (Fortna, 2000, pp.
261-262)
Froebel is reported to have said that if, three hundred years after his death, his method of education was
completely established according to its idea, he would rejoice in heaven. We are now a little over halfway to this
300-year anniversary and I wonder what Froebel would say if he reviewed the state of early childhood education
in kindergartens around the world today. I think he would feel ambivalent: simultaneously rejoicing that many of
his principles have become the foundation for high quality early childhood education; while despairing that so
many children have little or no access to early education services and many more find that play has been pushed
to the margins of early learning.
Arguably, in contemporary, wealthy societies, many childhoods are constructed on an educational assembly
line, designed to build an ideal homo economicus; privileging normalization, rationality, productivity and utility.
This representation of human potential is antithetical to Froebelian constructions of childhood. The economic
imperative is also sometimes ironic; not only because James Heckman’s (and others’) argument in favour of early
intervention to minimise later costs to the state is so well rehearsed and has been leveraged around the world (see
Kilburn and Karoly, 2008); but also because of the inequitable investments in early learning compared to other
phases of education. UNICEF’s (2018) statistics on educational investment convey a troubling story about the low
status of early childhood in many parts of the world.
Froebel’s philosophy has been reinterpreted many times over the years in response to changing sociocultural
and political contexts. But in some cases, so-called Froebelian pedagogy has become devoid of some if not all of
the principles that were central to his educational approach. We now see that the rather earnest but zealous
Christian missionaries who travelled to Anatolia in the 19th century and who tried to impose their own spiritual
beliefs on local communities, neglected to value what mattered to those communities. In contemporary practice,
the Asset Based Community Development (ABCD) approach ensures that local knowledge, traditions, conditions
and priorities are the starting point for Froebelian educational development (Le Mottee, Kiley, Le Mottee et al,
2017).
Froebel’s constructions of childhood apply holistically, in keeping with his central thesis about the unity of
humanity, nature and the spiritual world; and the all-sided connectedness of learning and development. These
constructions provide a framework that allows early childhood educators to critically reflect on their own
positioning and beliefs about childhood, early learning and teaching young children and their affinity with
Froebel’s ideas. But in the 21st century, Froebel’s Christian religious views have been largely superseded by
secular or multi-faith and multi-cultural beliefs.
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Whether or not one subscribes to a Froebelian perspective about childhood construction and its implications
for teaching and learning, Froebel’s philosophy provides a road map; anyone can use it to decide whether they
want to travel its main routes, which correspond with his value system and principles. But the terrain, which these
routes traverse, should reflect the local topography and geography. Does a Froebelian construction of childhood
travel through time and place? In contemporary work funded by the Froebel Trust in India, South Africa, New
Zealand, Hong Kong, Australia and elsewhere, it has been important to understand local contexts and the assets
(rather than deficits) of children, families, teachers and communities. This is fundamental to a Froebelian approach.
Froebel’s philosophy tells us to look for what a child can do, not what she cannot. What we look for and notice
depend on the value system of our society and culture. Looking again and looking harder for what a child brings
to an educational context is deeply Froebelian – the power of observation and reflection – and what might be
described as “radical enquiry” (Clough and Nutbrown, 2012, p.26). The observer must attempt to deconstruct,
acknowledge and account for the impact of the filters created by their own beliefs and the politics of the educational
environment.
Conferences offer an excellent opportunity to initiate such a process, through the dialogic opportunities they
offer; challenging us to articulate our beliefs about what childhood is (and is not) and what childhood is (and is
not) for. They also provide us with the chance to experience diversity and to think about children’s views on how
they construct their childhoods. These views are expressed in the one hundred languages through which they
demonstrate their knowledge and embodied ways of knowing and being in the world (Edwards, Gandini & Forman,
2011).
Froebel’s writing is replete with instances where he reveals his construction of childhood. A few examples
include a child as:
An active learner
To learn a thing in life and through doing is much more developing, cultivating and strengthening than to learn
it merely through the verbal communication of ideas. (Froebel, 1826, p. 2).
A risk-taker and risk-manager
To climb a new tree means to the boy the discovery of a new world. The outlook from above shows everything
so different from the ordinary cramped and distorted side-view. How clear and distinct everything lies beneath
him…we should not cry out to him, ‘Come down, you might fall!’…Not by walking and standing, sitting and
crawling do we learn to keep from falling (ibid, p. 103).
Unique and autonomous while in relation with others
in every human being, as a member of humanity…there lies and lives humanity as a whole; but in each one it
is realized and expressed in a wholly particular, peculiar, personal, unique manner; and it should be exhibited in
each individual human being in the wholly peculiar, unique manner, so that the spirit of humanity…may be
recognized in its infinity, eternity, and as comprehending all existing diversity (ibid, p. 18).
There are many more examples and collectively they reveal a very rich and respectful view of young children.
A consultation of educators in the UK revealed the following constructs (Fig. 1), which together represent some
of the many facets of contemporary Froebelian perspectives of early childhoods.
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Fig.1 A Froebelian Construction of Early Childhood
Recent work that has been funded by The Froebel Trust, exemplifies how contemporary UK childhoods have
been discursively constructed through a Froebelian lens.
In the UK as in many other countries, a Froebelian construction of childhood relies on what children tell us
about their lives and learning. There are many aspects to this construction, and I have left gaps in Figure 1 because
each child will bring their own particular strengths to the framework. In constructing childhoods, it is always
important to hold the child in mind. That is the real child, not one who is artificially ‘represented’ by a wholly
incomplete picture comprised of test scores and other attainment measures.
This busy, active, moving, questioning, creating child is now being more richly constructed through new ways
of documenting the processes of living and learning. At Cowgate Nursery in Edinburgh, Scotland, teachers have
rejected the commonly used Learning Journeys that are used to ‘track’ children’s learning. They believe that these
records compartmentalise children’s learning, rather than showing a rich tapestry of connections. They also believe
that the common approach privileges records that are created about children, rather than with children. So these
teachers now work with the children and families to create ‘Lived Stories’. Their starting point was to be clear
about their view of the child as strong, rich, resourceful and limitless.
The leader of this work, Dr Lynn McNair emphasises what a Froebelian perspective does not include, that is:
a child who is needy, vulnerable or failing; and she adds that Froebelians would never speak of anyone reaching
their ‘full potential’ because this represents epistemic boundedness. Froebelians believe that learning is a lifelong
pursuit (McNair, 2018).
In research from Southampton University in the far South of England, Professor Sarah Parsons has worked
with nursery teachers, children and families to create a series of videos and training resources. Her work focuses
on the characters, capabilities and interests of children who have been given a diagnosis of autism (although this
diagnostic practice does not represent a Froebelian perspective). The work is intended to divert attention away
from what these children ‘cannot’ do as they transition from nursery to primary school. Instead, the children’s new
teachers are encouraged to look at the assets that these young children can contribute and connect to their learning
community. This gives them a sense of self-worth and belonging (Parsons & Kovshoff, 2019).
As a leading Froebelian in England, Helen Tovey claims that connectedness is central to our understanding of
how children grow and learn. She argues that because people are relational and the drive to connect with others is
innate, mutually fulfilling relationships nurture a sense of belonging and wellbeing that lasts throughout life. Tovey
explains that a Froebelian view of connectedness would involve:
•
Providing ‘whole’, unified experiences not fragmented activities. These must have meaning and be
connected to children’s own lives.
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•

Developing link and flow between different areas of provision and between indoors and outdoors.

•
Observing and enriching children’s patterns of thinking or schemas, which connect seemingly diverse
aspects of experience (Louis, Beswick, McGraw et al, 2013).
•
Embracing unity within diversity. For example, finding the common threads and shared experiences,
which can weave a diverse community together. (Tovey, 2020, p. 8)
While Froebel’s life may seem a remote and distant echo of a former time and place, his principled approach
to education and pedagogical development continues to chime in the 21st century. Do his principles resonate with
your worldview and construction of childhood?
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AÇIK HAVA OYUN VE ÖĞRENME ALANLARININ DÜZENLENMESİ
ORGANIZATION OF OUTDOOR PLAY AND LEARNING AREAS

Yaşare AKTAŞ ARNAS, Çukurova Üniversitesi

Çocuklar neden açık havada oyun oynamıyorlar?
Açık havada oyun oynamanın çocukların öğrenmeleri, gelişimleri ve sağlıkları için çok önemli olduğu tüm
uzmanlar tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ancak son 20 yılda büyüyen çocukların, 30-40 yıl önce büyüyen
ebeveynlerinden farklı bir yaşam tarzları oluşmuştur. Günümüzde ne yazık ki çocukların büyük çoğunluğu
zamanlarını kapalı ortamlarda geçirmektedirler (Clements, 2004; Aktaş Arnas ve Sarıbaş, 2017). Yapılan
çalışmalar, bazı nedenlerden dolayı, çocukların açık havada oyun oynama konusunda çok az fırsata sahip
olduklarına işaret etmektedir.
Oyun alanında yaşanan bu değişimde rol oynayan pek çok faktör bulunmaktadır. Çoğunluğu yetişkinlerin bakış
açılarından kaynaklı olan bu faktörler; çocukların, çevresel tehlikeler ve risklere karşı ebeveynlerin aşırı koruyucu
davranışları (Aktaş Arnas ve Sarıbaş, 2017; Veitch, Bagley, Ball veSalmon, 2006); kentsel alanlardaki
değişiklikler (Francis ve Lorenzo, 2006); sınırlı oyun alanlarına sahip olmaları (McCans, 2004); teknolojik
gelişmelerin bir sonucu olarak etraflarını saran elektronik medya (Rideout ve Hamel, 2006; Wright vd., 2001) ve
okul dışı zamanlarda sanat, spor gibi daha fazla yapılandırılmış etkinliklere yönlendirilmeleri (Hofferth ve
Sandberg, 2001; Larson, 2001) şeklinde özetlenebilir. Tüm bunların bir sonucu olarak çocuklar ebeveynlerinin
geçmiş yaşantılarına oranla açık havada daha az oyun oynamaktadırlar (Carver, Timperio ve Crawford, 2008).
Günümüzde çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 40∓50 saat zaman geçirmektedirler (Herrington
ve Studtmann 1998). Bu zaman dilimi çocukların uyku haricinde evlerinde geçirdikleri zaman diliminden daha
fazlasını kapsamaktadır. Hem yukarda bahsedilen değişimlere bağlı olarak çocukların açık havada oyun oynama
davranışlarının kısıtlanması hem de okul öncesi eğitim kurumlarında uzun süreler geçirmelerinin bir sonucu olarak
çocuklara oyun fırsatlarının sunulması ve oyun alanlarının düzenlenmesi okul öncesi eğitim kurumlarının
sorumluluğuna bırakılmıştır.
Günümüzde çocukların daha çok ev, kreş ve anaokulları gibi “sınırlı alanlarda” oyun oynamaları (Brown,
1994) okul öncesi eğitim kurumlarına düşen sorumluluğu arttırmaktadır. Bu doğrultuda okul öncesi eğitim
kurumlarının çocukların oyun ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişimlerine katkı sağlamak için onlara
tamamlayıcı ve entegre edilmiş yani bütünleştirilmiş mekanlar sunmaları önemli bir konudur (Forst vd.,
2012).Çocukların zaman geçirmekten keyif alabilecekleri, fiziksel olarak aktif olabilecekleri, doğal çevreleriyle
etkileşime girebilecekleri, değişimi ve sürekliliği deneyimleyecekleri, kendilerini güvende hissedecekleri bir
ortamda risk alabilecekleri ve tabi ki tek başlarına veya başkalarıyla oyunlar oynayabilecekleri açık alanlara
ihtiyaçları vardır (Frost, 1997). Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumlarında açık hava oyun alanlarının
tasarlanması, küçük çocuklar için hem bir ihtiyaç hem de bir haktır (Brown, 1994). Bunun için okul öncesi eğitim
kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin çocukların oyun ve öğrenme ihtiyaçlarını
karşılamak ve gelişimlerine katkı sağlamak için onlara tamamlayıcı ve bütünleştirilmiş mekanlar sunmaları
gerekmektedir (Forst vd., 2012). Ayrıca çocukların ilgisini çekmek için oyun alanlarının yüksek kalitede ve iyi
tasarlanmış olması gerekmektedir.
Okul öncesi eğitim kurumlarında açık hava alanları
Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, açık hava oyun alanlarına ilişkin
yapacakları düzenlemeler, çocukların temel yaşam becerileri kazanmaları ve de öğrenme deneyimleri açısından
çok önemlidir. Yeterli alana ve donanıma sahip olmayan açık hava oyun alanları çocukların dışarı çıkma ve oyun
oynama isteğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Esbensen, 1990). Esbensen (1987)’e göre, erken çocukluk
eğitim merkezlerine bağlı açık hava oyun alanları, açık sınıf olarak kabul edilmelidir (Akt: Esbensen, 1990). Bu
anlamda okul öncesi eğitim kurumlarının bahçeleri çocuklara sadece kaliteli bir oyun alanı sunarak onları oyuna
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teşvik etmemeli aynı zamanda onlara öğrenme fırsatları da sunmalıdır. Açık hava öğrenme alanları veya dış mekan
sınıfları olarak da adlandırabileceğimiz okul bahçeleri aynı zamanda çocuklar için kütüphane ve bilgisayar gibi
temel bir eğitim kaynağı olmalıdır. Çocuklara yıl boyunca oyun oynamanın yanı sıra büyük veya küçük grup
öğrenmeler için bir yaşam laboratuvarı imkanı sunmalıdır.
Açık havada çocuklar özgürce hareket edebilir (Rivkin, 1997), doğadaki nesnelere dokunabilir, o nesnelerle
oyun kurabilir ve doğayı deneyimleyebilirler (Maynard ve Waters, 2007). Bu tür alanlar, çocuklara uygulamalı,
yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri için fırsatlar sağlamaktadır Özellikle doğal ve informal yollarla, pek çok fen ve
matematik kavramını öğrenmelerine katkı sunmaktadır (New Jersey School Outdoor Area Working Group, 2007).
Bu anlamda açık hava öğrenme alanları çocukların etkileşimli “keşif mekanları” olmalı ve fen, matematik, okuma
yazma, sanat gibi etkinlik alanlarını da kapsamalıdır (The Boston Schoolyard Initiative- BSI, t.y.)
Çocukların açık havada geçirdikleri süre, öğretmenlerin açık hava oyun ve öğrenme deneyimlerinin önemine
ilişkin algılarına göre değişmektedir. Bilton (2010) belirttiği gibi açık hava oyun ve öğrenme alanlarının kaderi
okul yöneticileri ve en önemlisi öğretmenlere bağlıdır. Açık hava oyun ve öğrenme alanları, çoğunlukla
öğretmenler tarafından “serbest oyun” etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir mekan gibi algılanmaktadır. Pek çok
okul öncesi öğretmeni ve kurum yöneticisi, açık hava etkinliklerini, çocukların sadece fiziksel gelişimi destekleyen
(Bilton, 2014; Rivkin, 2000; Tepebağ ve Aktaş-Arnas, 2017; Wilson, 2008) ve eğlenme amacıyla yapılan
etkinlikler olarak görmektedirler (Okoruwa, 2017). Öğretmenler, açık hava etkinliklerini, kaza riski ve güvenlik
sorunu yüksek, kaygı verici etkinlikler olarak algılanmaktadır (Alat, Akgümüş & Cavalı, 2012; Bilton, 2010;
Copeland, Sherman, Kendeigh, Kalkwarf ve Saelens, 2012). Ayrıca, öğretmenler, açık hava etkinliklerini,
çocukların aktif ve gürültülü oldukları, fiziksel oyunlar oynadıkları etkinlikler olarak algılamaktadırlar.
Öğretmenler, bu zaman dilimini çoğunlukla kendileri için dinlenme zamanı (Davies, 1997; Speedlin 2010; Wilson,
2008) kendi rollerini de denetleme-gözetleme olarak algılamaktadırlar (Alat, Akgümüş & Cavalı, 2012; Davies,
1997; Ihmeideh ve Al-Qaryouti, 2015; Tuğrul, Boz, Uludağ, Metin Aslan, Sevimli Çelik ve Sözer Çapan, 2019).
Çoğunlukla çocukların oyunlarına katılmayarak dışardan onlara talimat vermeyi tercih etmektedirler (Okoruwa,
2017). Çocukların oyununa katılan öğretmenlerin sayısı ise oldukça azdır (Tuğrul vd., 2019).
Phajane (2014)’e göre okul öncesi dönemde öğretmenin rolü ve sorumluluğunu, çocuğu öğrenmeye teşvik
etmek için ilgi çekici bir öğrenme ortamı yaratmaktır. Bu bağlamda okul bahçesinde herhangi bir donatı malzemesi
olmasa bile öğretmenlerin okul bahçesini yapacağı etkinlikler için çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre
düzenlemesi gerekmektedir. Ancak yukarda belirtilen çalışmalar, açık hava oyun ve öğrenme alanların eğitsel
değerinin okul öncesi eğitim öğretmenleri ve kurum yöneticileri tarafından yeterince algılanmadığını
göstermektedir. Açık hava oyun ve öğrenme alanlarının, eğitimin çok önemli bir parçası olduğunu düşünen
öğretmenler ise bu yönde düzenlemeler ve uygulamalar yapmaktadırlar. Aslında açık hava öğrenme alanları,
matematik, dil, fen, coğrafya, drama, sanat, müzik gibi pek çok etkinlik için öğrenme alanı olarak kullanılabilir
(New Jersey School Outdoor Area Working Group, 2007).
Çocukların açık hava oyun ve öğrenme deneyimlerinin kalitesi çocukların dışarıda geçirdikleri süreye ve de
açık hava alanın kalitesine bağlıdır. Çocukların bir okul öncesi eğitim kurumunda açık havada geçirmeleri önerilen
süre, günlük programdaki süresinin yarısıdır (Esbensen, 1990). Yani çocuklar okulda bulundukları sürenin
yarısını açık hava etkinliklerinde geçirmelidir. Ancak yapılan çalışmalar ne çocukların açık havada geçirdikleri
sürenin ne de okul bahçelerindeki alan miktarının eğitsel açıdan yeterli olmadığını (Alat, Akgümüş ve Cavalı,
2012; Çelik, 2012; Mart, Alisinanoğlu ve Kesicioğlu, 2015) ve çocukların zamanlarının büyük bir bölümünü
sınıflar ve iç mekanlarda pasif etkinlikler ile geçirdiklerini (Pate, McIver, Dowda, Brown ve Addy, 2008)
göstermektedir.Örneğin, Pate ve diğerleri (2008) yaptıkları araştırmada, haftada 30 saatini okul öncesi eğitime
kurumunda geçiren çocukların, bu sürenin 25 saatini hareketsiz etkinlikler ile bir saatten daha az bir zamanı ise
fiziksel aktiviteler ile geçirildiklerini belirlemişlerdir.
Neden öğretmenler açık hava oyun ve öğrenme alanlarını yeterince kullanmıyorlar?
Türkiye’de okul yöneticileri ve öğretmenleri, çocukların açık havada oyun oynamamalarının veya okul
bahçesinin açık hava etkinlikleri için yeterince kullanılmamasının nedeni olarak, okul bahçelerinin yani açık hava
alanlarının donanım ve alan olarak yetersiz olmasını (Alat, Akgümüş ve Cavalı, 2012; Çelik, 2012; Mart,
Alisinanoğlu ve Kesicioğlu, 2015) belirtmektedirler. Çalışmalar okulların sahip olduğu dış mekân donanım ve
materyallerinin çocukların oyun gereksinimlerini (Çelik, 2012; Karaküçük, 2008; Tepebağ ve Aktaş-Arnas, 2017;
Atabey, Yurt ve Ömeroğlu, 2009) ve öğrenme ihtiyaçlarını (Çelik, 2012) desteklemede oldukça yetersiz olduğunu
göstermektedir. Öğretmenlerin açık hava oyun ve öğrenme alanlarını kullanmama sebeplerine ilişkin faktörler yurt
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dışı alan yazında da vurgulanmaktadır. Örneğin, Tuuling, Õun ve Ugaste’ın (2019) yaptıkları çalışmada
öğretmenler, açık hava alanlarını kullanmalarına ilişkin engelleyici faktörler olarak, gruptaki çocukların sayısı,
zaman eksikliği, dış öğrenme alanının eksikliği, dış öğrenme için gerekli materyal eksikliği ve öğretmen bilgi ve
deneyiminin eksikliğini belirtmişlerdir.
Okul öncesi eğitim kurumlarının açık hava oyun alanları incelendiğinde, pek çok, açık hava alanlarının
yüzeyinin çoğunlukla asfalt ve toprakla kaplı olduğu ve donanım olarak ise sadece salıncak, kaydırak, tırmanma
merdiveni gibi çocukların fiziksel gelişimini destekleyen ekipmanlara sahip olduğu bilinmektedir (Çelik, 2012;
Mart, Alisinanoğlu ve Kesicioğlu, 2015). Benzer sonuçlar uluslararası alanyazındaki çalışmalarda da
vurgulanmıştır (Frost 1992; Hartle ve Johnson 1993; Tuuling, Õun ve Ugaste, 2019). Oysa ki salıncak, kaydırak,
tahterevalli, gibi sabit ekipmanlar çocuklara sadece sabit, değişmeyen bir oyun imkanı sunmakta ve bu üretilmiş
oyun ekipmanları çocuklara gerçek öğrenme fırsatları sağlayamamaktadır. Ayrıca bu tip oyun araçları sadece okul
bahçelerinde “haraketli alan” olarak isimlendirilen bir alanı temsil etmektedir. Bu açıdan çocuklara sunulan oyun
ekipmanlarının, çocukların öğrenme ihtiyaçlarına göre değiştirebilecekleri ve uyarlama yapabilecekleri
malzemelerden oluşması gerekmektedir. Bu nedenle üretilmiş ve sabit oyun ekipmanlarıyla çocukların gerçek
öğrenme fırsatları yakalama imkanları çok düşüktür. Bu tür sabit ekipmanların sınırlı bir şekilde kullanılması
bunun yerine uyarlanabilir, taşınabilir, yer değiştirebilir malzemelerin tercih edilmesi gerekmektedir (New Jersey
School Outdoor Area Working Group, 2007). Yapılan çalışmalar da bu tip sabit ekipmanlardan oluşan açık hava
oyun alanlarının çocukları haraketli fiziksel aktiviteye öğretmenlerin düşündüğünden daha az teşvik ettiğini
göstermektedir (Sugiyama, Okely, Masters ve Moore,2013). Hareketli oyuncaklar ve ekipmanlar ise, çocukların
çevreleri üzerinde daha fazla hakimiyet kurmalarına izin verir (Hennger, 1993).
Öğretmenlerin programda açık hava oyunlarına yeterince yer vermemelerin bir diğer nedeni de öğretmenlerin
günlük eğitim akışındaki eğitim etkinliklerini sınıflar gibi kapalı mekanlarda gerçekleştirmeyi tercih etmeleridir
(Alat vd. 2012; Maynard & Waters, 2007). Bunun en önemli nedeni, öğretmenlerin açık hava etkinliklerini
planlama konusunda bilgi ve deneyim eksiklikleri (Tuuling, Õun ve Ugaste, 2019) ve de açık havada çocukların
güvenlikleri konusunda duydukları endişelerdir (Alat, Akgümüş ve Cavalı, 2012; Bilton, 2010; Copeland,
Sherman, Kendeigh, Kalkwarf ve Saelens,2012).
Okul öncesi eğitimcileri olarak bizlerin görevi iki kat daha zordur. Hem mevcut dış mekan açık hava oyun
alanlarının kalitesini artırmak hem de öğretmenlerin günlük eğitim akışlarındaki etkinlikleri açık havada
planlamalarını ve çocukların açık havadan daha fazla yararlanmalarını sağlamaktır.

Okul öncesi eğitim kurumlarında açık hava alanlarının düzenlenmesi
Açık hava oyun alanlarının tasarıma ilişkin alan yazın incelendiğinde, açık hava oyun ve öğrenme alanları
çocukların fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil becerilerinin gelişimine destek sağlayacak şekilde tasarlanmalı
(Frost, 1997) ve farklı alanlardan oluşmalıdır.
Olsen’a göre (2013) kaliteli bir dış mekân, çocuklara doğal oyun, dramatik oyun, taşınabilir serbest parçalar,
inşaat malzemeleri, hareket fırsatları ve keşif oyunuyla meşgul olma fırsatları vermelidir.
Esbensen (1990) iyi tasarlanmış bir dış mekân oyun alanının, yedi farklı oyun alanı içermesi gerektiğini ileri
sürmüştür. Bunlar;
Geçiş bölgesi: binanın hemen dışındaki alandır. Çocukların iç mekandan dış mekana kendi hızlarında
geçişlerini sağlamaktadır. Bu alan, çocukların dışarı bakarak dışardaki seçenekleri değerlendirebilecekleri ve
seçim yapabilecekleri alanlardır. Bu alanda şövale veya sanat masası, su ve kum masası yer alabilir. Bu alanlar,
çocuklara sessiz etkinlikler yapmaları için imkan sunmaktadır.
Manipülatif /Yaratıcı alan: Bu alan nispeten sessiz ve konsantre etkinlikler için planlanmıştır ve bu alanda
bulunan materyaller bu tür oyun davranışlarını desteklemektedir. Bu alandaki manipülatif / yaratıcı materyaller
arasında kil hamuru, oyun hamuru ve boyaların yanı sıra su tablası, şövale ve açık havada ağaç işleri için marangoz
tezgahı gibi bir malzemeler bulunabilir. Bu malzemeler, açık havada kullanıldıklarında, küçük çocuklara
konsantrasyon ve yaratıcı ifade için ek fırsatlar sunmaktadır.
Hayal gücüne dayalı oyun alanı: Çocukların kum ve su karıştırmasını sağlamak amacıyla ayrı bir kum
alanı, kum kutusu veya kum masası kullanılabilir. Ayrıca fikirlerini geliştirmeleri ve uygulamaları için küçük
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nesneler konulabilir. Bu alandaki küçük tahta parçaları, plastik hayvanlar, kartonlar, kaşıklar, küçük kürekler ve
kepçeler çocukların oyun oynama kalitesini de etkileyecektir. Bu alan için mümkün olan daha ayrıntılı bir tasarım
şekli, bir su pompası, suyun kum / su alanına doğru akabileceği küçük bir höyük veya kum alanına bitişik bir su
çarkı yerleştirilebilir. Nispeten sakin, sessiz bir alan gerektirmektedir.
Sosyal alan-Toplanma alanı: Öğretmenlerin ve çocukların sessizce bir arada oturabilecekleri,
konuşabilecekleri ve etraflarındaki etkinlikleri gözlemleyebilecekleri bir alandır. Konum olarak nispeten merkezi
bir yerde bulunmalıdır. Planlanırken yuvarlak bir masa, hem çocukların hem de yetişkinlerin oturmasına olanak
veren tabureler ve yükseltilmiş bir çardak tasarlanabilir. Burada merkezi bir alanda gölgeli bir ağacın altına
yerleştirilecek bir masa ve tabureler de kullanılabilir. Masaya yakın güvenli mesafede sallanan sandalye
yerleştirilebilir. Çocuklar aktif oyunlarda yer almak istemediklerinde bu alana gelerek arkadaşlarını
gözlemleyebilirler. Ayrıca bu alan utangaç ve çekingen bir çocuğun kademeli olarak arkadaşlarını izlemelerine ve
daha sonra katılmasına olanak sunmaktadır.
Sosyal- dramatik oyun alanı: Çocukların paralel, işbirlikçi oyun etkinliklerine katılımlarını artıracak olan
bu alana küçük oyun evleri, masa, banklar konularak küçük bir köy, kasaba oluşturulabilir. Bununla birlikte büyük
içi boş bloklar, tahtalar, kıyafetler, ev eşyaları ve diğer aksesuarlar ile yapılandırılmamış bir ortamda oyun
kalitesini artırabilir. Bu alanın bisiklet ve akülü araba yoluna yakın olması, vagonlar için park yerinin bulunması,
musluk ve çeşmeye yakın olması çocukların dramatik etkinliklerinin kalitesinde çok etkili olabilir. Alanın yüzeyi
çim veya kumla kaplı olabilir.
Fiziksel oyun alanı: Bu alan koşma, tırmanma, yuvarlanma, kayma ve dengeleme olanakları sağlamalıdır.
Çeşitli topoğrafik yüzeyler, höyükler, küçük tepeler, ağaçlar, çalılar, ağaç kütükleri kullanılabilir. Bu tür yüzeyler,
çocukların etrafında koşmasına, üstünde, altında, arkasında ve içinde hareket etmesine fırsat vererek büyük motor
becerilerini desteklemektedir. Ayrıca, bu alanda, çocukların sallanma, kayma ve tırmanmalarını sağlayacak sabit
ekipmanlar da olmalıdır. Burada kullanılan donatı ve malzemeler çok fazla alan kaplamaktadır. Bununla birlikte
bu alanda çocuklar aktif olduklarından kaza riski bulunmaktadır. Fiziksel oyun alanı gürültülü bir alan olduğundan
sessiz alanlardan biraz uzakta tasarlanmalıdır.
Doğal materyaller içeren oyun alanı: günümüzde çocuklar doğada daha az zaman geçirmektedirler. Bu
nedenle doğal elementlerin bulunduğu bu alan ağaç, çalı, çiçek, çimen, kum ve su içermelidir. Bu alanı
tamamlamak için bir bahçe alanı oluşturulabilir. Çocukların kendi sebzelerini yetiştirmesine olanak sağlanabilir.
Bu alan su kaynağına yakın olmalı ve bahçe aletlerinin konulabileceği bir depoya sahip olmalıdır.
Campbell (2013) açık hava oyun alanlarını beş başlık altında sınıflamıştır. Bunlar;
Bireysel alan: Bireysel alan, çocukların kendi başlarına zaman geçirebilecekleri veya birkaç arkadaşı ile
oyun oynayıp, dinlenebilecekleri alanlardır. Çocuklar zaman zaman yalnız kalmak ve gözden uzakta olmayı tercih
edebilirler (Olds, 1989). Bireysel alanlar çocuklara sessiz bir ortam sunar. Bu alanlar küçük, etrafı çevrili, örtülü
alanlar olup çocuklar bu alanda kendini güvende hisseder. Küçük bir ağaç ev, oyun evi, üçgen çadır, çalı fasulyesi
gibi kapalı alanlar şeklinde tasarlanabileceği gibi, bir ağaç gölgesine yerleştirilmiş küçük bir masa ve sandalye,
büyük bir ağaç dallarının üzerine serilmiş bir branda şeklinde de tasarlanabilir. Bu alanlarda genellikle bir ya da
iki çocuk birlikte oynarlar. Bu alan, aktif alanlardan uzağa planlanmalıdır (Campbell,2013).
Öğretmenlerin günlük eğitim akışındaki okuma-yazmaya hazırlık ve okuma etkinliklerini gerçekleştirmek için
de bireysel alana yakın bir yerde okuma yazma merkezi de oluşturulabilir.
Hareketli alan: Bu alan çeşitli yükseklikteki zorlayıcı yüzey şekilleri ile kaplı alanlar olup çocukların
aktif oyunları için planlanmıştır. Aynı zamanda bu alan salıncak, kaydırak, tırmanma ve atlama materyalleri gibi
sabit donanımları da içermektedir (Campbell,2013). Bu alanda oynayan çocuklar büyük motor becerilerini
geliştirirken aynı zamanda kendi sınırlarının da farkına varırlar. Ağaçlara tırmanmak, büyük kayalardan ya da
kütüklerden atlamak, kaydıraklardan kaymak, salıncaklarda sallanmak, top oynamak çocuklara hareket imkanı
sağlarken bu aktiviteler de çocukların güç, denge, koordinasyon gibi becerilerinin gelişimine destek olur. Aynı
zamanda onlara eğlenceli fırsatlar sunar (Bilton, 2002).
Deneysel alan: Bu alan çocukların araştırma, inceleme, deneme ve keşifler yapma, sorgulama, test etme
ve araştırmaları için oluşturulmuş alanlardır. Çocuklar bu alanlarda oynarken bilimsel süreç becerilerini işe
koşarlar ve pek çok kavramı doğal ve informal deneyimler sonucu öğrenebilirler. Bu alanlar çocuklar için bir
laboratuar görevi görür ve çocuklar merak ettikleri konuları test etme imkanı bulurlar. Deneysel alanlar denilince
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ilk olarak akla su ve kum alanları gelmektedir. Çünkü su ve kum çocuklara eşsiz deneyimler sunmaktadır. Bu
alanda çocukların araştırması ve keşfedebilmeleri için çamur, toprak, su, odun, kova, kürek ve diğer taşınabilir
materyaller bulundurulmalıdır. Bu alanlarda çocukların gözlemlerini kaydetmeleri için kâğıt, kalem, yazı tahtası
ve kamera gibi materyallerde bulunabilir. Ayrıca bu alanlar oldukça sosyal alanlar olup çocukların iletişim ve dil
becerilerinin gelişimi için de olanak sunmaktadır (Campbell,2013).
Öğretmenler bu alanların yanında çocukların ilgileri ve program doğrultusunda fen ve matematik merkezinin
yanı sıra dramatik oyun merkezi, blok merkezi (yapı-inşa oyun alanı), müzik merkezi, sanat merkezi gibi farklı
öğrenme merkezleri de oluşturulabilir.
Ekolojik alan: Nitelikli bir açık hava alanı çocuklara doğa ile iç içe olma fırsatı vermelidir. Ağaçlar,
çalılar, çiçekler, sebzeler, bu bitkilerin dalları, yaprakları ve tohumları, bu alanlarda yaşayan kuşlar, böcekler ve
solucanlar hem çocuk oyunlarının vazgeçilmez parçalarıdır hem de fen ve doğayı öğrenmeleri için temel
unsurlardır (Campbell,2013). Bu alanlar, çocuklara bitkilerin büyüme aşamalarını gözleme, mevsimsel
değişiklikleri izleme ve sorumluluk alma gibi pek çok bilgi ve deneyim sunarlar (Moore, 2002). Ekolojik alanlar
hem büyük grup etkinlikleri hem de küçük gruplar etkinlikleri için değerlendirilebilir (Ernst, 2014).
Öğretmenler bu alanların yanında matematik merkezi, teknoloji merkezi ve fen merkezi gibi öğrenme
merkezleri oluşturabilir.
Toplanma alanı: Bu alan büyük ya da küçük grupların toplanabileceği alanlardır. Bu alanda bir araya
gelen gruplar veya tüm sınıf, birbirleriyle fikirlerini paylaşırlar, iletişim kurarlar ve sosyal etkileşim sağlarlar. Bu
alan sadece çocuklar için değil aynı zamanda personelin ve ebeveynlerin de rahatlıkla kullanabileceği şekilde
tasarlanmalıdır. Bu alanların düzenlenmesinde genel olarak kaya, kütük ve ahşap gibi malzemeler kullanılır. Bu
alanın bir sınıf mevcudu büyüklüğünde oturma alanı sağlaması gerekmektedir. Bu alanda çocuklar sohbet
edebilecekleri gibi aynı zamanda sanat, kitap okuma ve drama gibi etkinlikleri de gerçekleştirebilirler. Bu alanların
üstünde gölgelendirme yapılması faydalı olacaktır (Campbell,2013).
Görüldüğü gibi açık hava oyun alanlarının çocukların oyun ihtiyaçlarını karşılayacak farklı oyun türlerine
uygun alanlar sağlamaları için farklı alanlara bölünmesi gerekmektedir. Bu alanlar oluşturulurken okul yöneticileri
ve öğretmenlerin açık hava alanlarının ana bileşenlerinden olan sabit ve taşınabilir bileşenlere de dikkat etmeleri
gerekmektedir. Sabit bileşenler açık hava oyun ve öğrenme alanlarındaki sabit olan şeyleri kapsamaktadır.
Örneğin,
Höyükler, çukurlar, yamaçlar ve tüneller gibi farklı engebeli alanlar ve yüzey şekilleri,
Beton, asfalt ve kilit taşları, çim, toprak, saman, talaş ya da kum gibi yüzey kaplamaları,
Farklı yüksekliklerdeki tepeler,
Patikalar ve çakıl, kum, ahşap vb. gibi farklı yüzey kaplamaları ile döşenmiş yollar,
Köprüler,
Ağaçlar, çalılar ve çiçekler,
Oturma alanları,
Salıncak, kaydırak, tırmanma duvarı gibi donatılar
Taşınabilir bileşenler ise sabitlenmemiş tüm materyalleri kapsamaktadır. Örneğin;
Atık materyaller (kutular, kumaşlar, şişeler, düğmeler vb.),
Hurda materyaller (araba lastikleri, su boruları vb.)
Üretilmiş materyaller (kova, kürek, kukla sahnesi, oyuncak arabalar, bloklar, çeşitli bahçe aletleri, el
arabaları vb.)
Doğal materyaller (su, kum, çakıl, ağaç dalları, yapraklar vb.).
Sonuç ve Öneriler
Açık hava oyun/öğrenme alanları düzenlerken ya da materyaller eklenirken tek bir formül ya da mükemmel
bir tasarım yoktur. Bu nedenle açık hava alanları bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak çocukların gelişimlerine
uygun, yerel özelliklere duyarlı, programın kazanımlarını destekleyecek şekilde düzenlenmelidir
(Campbell,2013).
Okul öncesi eğitim kuramlarının bahçe (açık hava alan) düzenlenmesine ilişkin yönetmelikler gözden
geçirilerek ilgili düzenlemeler ivedilikle gerçekleştirilmelidir.
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2013 MEB okul öncesi eğitim programında açık hava etkinliklerine özel bir yer verilmemiş olmakla
birlikte açık hava etkinliklerini uygulayıp uygulamama tamamen öğretmenlerin inisiyatifine bırakılmıştır. Yapılan
çalışmalar öğretmenlerin kendi imkânlarıyla, kendi inisiyatiflerini ve programın esnekliğini kullanarak bu
etkinlikleri çoğu zaman gerçekleştirmediklerini göstermektedir. Bu açıdan açık hava etkinlikleri okul öncesi eğitim
programının zorunlu bir parçası olmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Yapılan çalışmalar, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin açık hava alanlarının düzenlenmesi, açık hava
etkinliklerinin planlanması ve öğretmenin açık hava etkinliklerinde rolü konusunda eğitim aldıklarında açık hava
etkinliklerinin çocukların gelişimi ve öğrenmesi üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir (Cosco vd.
2014; Hannon ve Brown, 2008). Bu doğrultuda okul yöneticileri ve öğretmenlere, açık hava alanlarının
düzenlenmesi, açık hava etkinliklerinin planlanması ve öğretmenin açık hava etkinliklerinde rolü konusunda
hizmet içi eğitimler verilmelidir.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN OKULA HAZIRLIĞA ETKİSİ
THE EFFECTS of EARLY CHILDHOOD EDUCATION on SCHOOL
READINESS
Nefise Semra ERKAN, İstanbul Gelişim Üniversitesi,
nsemraerkan@gmail.com
Özet
Okula başlama, bir çocuğun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Çocukların büyük bir kısmı, bu
yeni duruma uyum sağlamada pek çok zorlukla karşılaşmakta ve okulun gerekliliklerini ve beklentilerini
karşılamakta zorlanmaktadır. Bu olumsuz deneyimler, çocukların gelecekteki gelişimleri, öğrenmeleri ve sonraki
okul yaşantıları üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Çocuğun okula başarılı bir başlangıç yapabilmesi, ilkokulun
beklentilerini karşılayabilmesi ve bu yeni ortama uyum sağlayabilmesi, daha önce kazandığı deneyimlerle
yakından ilgilidir. Çocuğun okul öncesi dönemde kazandığı deneyimler, onun formal eğitime başarılı bir şekilde
geçişini sağlar ve okula uyumunu kolaylaştırır. Bu bağlamda okul öncesi eğitim kurumları çocuğu okula
hazırlamada önemli bir yere sahiptir. Bu sunumda; okula hazırlık ve okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmek
amacıyla; “Okula hazırlık; okula hazırlığın anlamı; okula hazırlığın önemi; okula hazırlığın unsurları; ve
okulöncesi eğitimin okula hazırlığa etkisi” konulara değinilmiştir.
Anahtar sözcükler: okula hazırlık, okula hazırlık becerileri, okul öncesi eğitim
Abstract
Starting school is an important milestone in a child’s life. Many children face difficulties when adapting to this
new situation and in meeting school needs and expectations. These negative experiences may play a significant
role in children’s future development, learning and school experiences. A successful start to the school, meeting
the needs of the primary school and adapting to this new environment are closely related to previous experiences.
The early childhood experiences gained by children facilitate their seamless transition to formal education and
school adaptation. Therefore, early childhood education institutions have a crucial place in preparing children for
school. This presentation focuses on the topics of “school readiness; its meaning, importance and elements; and
the effects of early childhood education on school readiness” in order to draw attention to the significance of school
readiness and early childhood education.
Keywords: school readiness, school readiness skills, preschool education

Giriş
“Doğru olduğu için ve akıllıca olduğu için tarihimizde ilk defa yoksulluğun üstesinden gelmek mümkündür”
(Lyndon B. Johnson. Kongre Konuşması, March 1964).
Başkan Johnson’ın Mart 1964’ de Amerikan Kongresinde yaptığı konuşmasındaki bu sözler, çocukların
okula hazırlığına hitap eden ilk geniş ölçekli program olan Head Start’ı yaratmıştır. Bundan sonraki 40 yılda,
konuyla ilgilenen araştırmacılar ve uygulayıcılar bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırmışladır. Böylece, erken
çocukluk programlarının her bir çocuğun okula geçişini garantilemede ve okulun ilk yıllarında sınıflar arasındaki
geçişte doğru bir adım olduğunu göstermişlerdir. 1989 yılı Sonbaharında Başkan George Bush ve 50 eyalet başkanı
yüzyılın ilk Eğitim Zirvesinde bir araya gelmişler (Meisels, 1998) ve yedi “Ulusal Eğitim Hedefi”
oluşturmuşlardır. Bu hedeflerin birincisi şu idi: “Amerika’da bütün çocuklar okula öğrenmeye hazır olarak
başlayacaklar” (National Education Goals Panel, 1991). Ulusal Eğitim Hedefleri Panelinde 2000 yılına kadar
bütün çocukların okula öğrenmeye hazır olarak başlayacaklarının ilk hedef olarak benimsenmesi sonucunda
«Öğrenmeye Hazırlık» Amerika’da ulusal bir mantra haline gelmiştir. Bütün bu çabalar, küçük çocukların okula
girişte hazırlanmasının önemini vurgulanmış ve dikkatleri bu konu üzerine çekmiştir. Çünkü çocukların erken
yaşlarındaki eğitimsel kurumlar onların akademik başarıları ve uzun dönemli eğitimsel deneyimleri için belirleyici
bir role sahiptir.
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Okula Hazırlık Nedir?
Hazır bulunuşluk, herkes için farklı anlamlar ifade eder. Hazır bulunuşluğun tanımı yaşa, gelişim evresine,
birtakım becerilerin sergilenmesine, ilişkilere ve etkileşimlere göre tarif edilebilir. Kagan’a (1992) göre iki çeşit
hazır bulunuşluk yaklaşımı vardır; ilki öğrenmeye hazır bulunuşluk, diğeri ise okula hazır bulunuşluktur.
Öğrenmeye hazır bulunuşluk gelişimsel bir süreç olup, belirli bir konuyu öğrenmek için temel teşkil eder. Okula
hazır bulunuşluk ise; her çocuğun okula başlamadan önce belirli becerilere sahip olması anlamına gelir. Okula
hazır olmak, öğrenmeye hazır olmaktan farklıdır. Okula hazırlık, yapılandırılmış bir öğrenme ortamında başarıya
hazır olmayı kastederken, öğrenmeye hazır olmak doğumsal bir özelliktir. Bütün çocuklar öğrenmeye hazır olarak
doğarlar (Akt. Koçyiğit, 2009).
Okula hazırlık, okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri ve yöneticileri, politikacılar ve aileler tarafından farklı
şekillerde tanımlanmış ve açıklanmış bir kavramdır. Okula hazırlıkla ilgili alan yazında çok çeşitli tanımlar
bulunmaktadır. Son otuz yıldır erken çocukluk eğitimi araştırmaları, okula hazırlık kavramına daha çok
odaklanmaya ve okula hazırlıkta çocukların başarılı olabilmeleri için bir takım sosyal, duygusal, bilişsel, beceriler
üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır (Rafoth, Buchenauer, Crissman ve Halko, 2004). Booth ve Crouter (2008)
okula hazır olmayı; çocuğun öğrenmeye hazır oluşu, sınıf görevlerine başarılı bir şekilde katılma kapasitesi,
olumlu öğretmen ve akran ilişkisi kurma becerileri ve yıkıcı ya da saldırgan -muhalif davranışlara ket vurabilmesi
olarak tanımlamışlardır. Dinç (2013) okula hazır oluşu, çocuğun sosyal, duygusal, psikomotor, bilişsel ve dil
becerilerinin, çocuktan beklenen bilgi, beceri ve tutum seviyesine ulaşması olduğunu belirtmiştir. Snow’ a (2006)
göre okula hazırlık; çocuğun kendinde var olan potansiyelin farkında olup, fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel
açıdan olgunlaşması ve öğrenmeye istekli olarak okula başlamasıdır. Selçuk’a (2005) göre ise; hazır bulunuşluk,
olgunlaşmadan daha geniş kapsamlıdır ve kişinin olgunlaşma ve öğrenme sonucu belli davranışları yapmaya hazır
olmasıdır.
Okula hazırlık kavramının tek bir amaç içerisinde iki farklı tarihsel kavramı da bulunmaktadır. Bunlardan ilki;
çocukların öğrenmeye hazır oldukları için okula başlama düşüncesi, yani “öğrenmeye hazır olma” kavramı, diğeri
ise; “okula hazır olma” kavramıdır. Bu iki kavramı birleştiren okula hazırlık, çocuğun okula başlamasında
öğrenmeye hazır olması için bir takım beceri, tutum ve davranışa sahip olabilmesi anlamına gelmektedir (Lewit
ve Baker, 1995).
Sonuç olarak alan yazındaki okula hazırlık tanımları, bakış açıları ve tüm boyutlarının etkileşimli olarak
değerlendirilmesi; okula hazır olmanın çocuğun tüm gelişim alanlarında belirli bir olgunluğa erişmesi ve öğrenme
için gerekli tüm potansiyelinin ortaya çıkmasında bireysel ve çevresel etmenlerin bir arada düşünülmesi gereken
bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır.
Okula hazırlığın anlamı nedir?
Ulusal Eğitim Hedefleri Paneli’nde (National Education Goals Panel) geliştirilen esaslar, genel olarak
günümüzde erken çocukluk eğitimi alanında bir çocuğun okula hazırlığının göstergeleri olarak kabul görmüştür.
Ulusal Eğitim Hedefleri Paneline göre, okula hazırlığın anlamı: 1) Çocuğun okula giriş için hazırlığı, (çocukların
gelişim ve öğrenmelerine odaklanma) 2) Okulun çocuk için hazırlığı (okul ortamına odaklanma ve çocuğun
ilkokula yumuşak bir geçiş yapabilmesi için çocukların tüm öğrenme alanlarını destekleme) ve 3) Çocuğun okula
hazırlığına katkıda bulunmak için aile ve toplum desteği (çocukların okula geçişlerinde erken gelişim ve
öğrenmelerinin ilerlemesi için ebeveyn tutumlarına odaklanma ve aile ve toplum katılımının sağlanması) olarak
belirlenmiştir (Emig, 2000; UNICEF, 2012). Bu üç boyutun hepsi de çok önemlidir ve birlikte çalışmak
zorundadırlar, çünkü okula hazırlık bireyler, aileler ve sistemler arasında ortaklığı gerektiren bir geçiş zamanıdır
(bakınız Şekil 1).
1. Çocuğun Okula Hazırlığı, doğumdan okula başlayıncaya kadar çocuğun elde ettiği bakım ve deyimleri
içerir. Çocuğun okula hazırlığının beş boyutu vardır:
-Fiziksel iyilik/iyi oluş/sağlık ve motor gelişim (sağlık düzeyi, büyüme ve fiziksel etkinlikler);
-Sosyal ve duygusal gelişim (çocukların başkaları ile etkileşim becerileri, kendileriyle ilgili bakış açıları ve
diğerlerinin duygularını anlama ve karşılık verme becerisi);
-Öğrenmeye yönelik yaklaşımlar (çocukların öğrenmeye yönelik genel eğilimleri);
-Dil gelişimi (başkaları ile etkili iletişim kurabilme ve erken okuryazarlık);
-Bilişsel ve genel bilgi (belirli kültürel ve sosyal uygulamalar hakkındaki bilgi).
(Kagan, Moore ve Bradecamp, 1995).
Bu beş alan birbiriyle ilişkili ve birbirine bağlıdır. Bir alandaki gelişim diğer alanları da etkiler, bu açıdan
bakıldığında tek ya da değişmez okula hazırbulunuşluk standardı yoktur. Amaç, bütün çocuklar için bu beş alanda
yeterlilikler geliştirmektir (Cristofaro ve Tamis-Le Monda, 2012; Grace ve Brandt, 2006; Snow, 2006). Çocuğun
okula hazırlığını, çocuğun içinde yaşadığı ve beceri kazandığı çevrenin durumu ve koşulları etkiler. Yetişkinler,
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çocuğun yaşamının şekillenmesindeki önemli faktörlerden birisidir.Ebeveynler daima çocuklarının ilk ve en
önemli öğretmenleri, bakıcıları ve karar vericileridir.
Yüksek kaliteli erken çocukluk ve bakım hizmetleri okula hazırlık için hayati öneme sahiptir. Erken öğrenme
ortamları çocuklara; yüksek nitelikli bakım, iyi eğitimli öğretmen ve bakıcılar, zengin bir öğrenme çevresi ve yaşa
uygun materyaller sunar. Ayrıca bu ortamlarda personel başına düşen çocuk sayısı da düşüktür (National
Education Goals Panel, 1997). Ancak, günümüzde pek çok aile yüksek kaliteli bakım ve eğitim hizmetlerine
erişememektedir.

OKULA HAZIRLIK

Şekil 1. Okula Hazırlık: Kavramsal Bir Çerçeve (Unicef, 2011, s.5).
2. Hazır okullar, toplumlarındaki her çocuğun gelişimini ve öğrenmesini desteklemek için hazırlanmışlardır.
Hazır okullar; a) ev ve okul arasındaki yumuşak geçişi sağlarlar; b) erken bakım ve eğitim programları ile ilkokul
programları arasında sürekliliğin devamını sağlamak için çaba gösterirler; c) çocukların içinde yaşadıkları
karmaşık ve heyecan verici dünyalarını anlamalarına ve öğrenmelerine yardım ederler; d) her çocuğun başarılı
olmasını taahhüt ederler; e) okulda gün içinde çocukla birlikte olan ve etkileşimde bulunan her yetişkin ve
öğretmenin başarılı olmasını taahhüt ederler; f) başarıyı yükselttiği kanıtlanmış olan yeni yaklaşımları tanıtır veya
yaygınlaştırırlar; g) öğrenen organizasyonlar olarak, çocuğun yararına olmayan uygulama ve programları
değiştirirler; h) toplumun imkanlarını çocuklara sunarlar; i) öğrenme çıktılarında sorumluluk yüklenirler, ve j)
güçlü bir yönetime sahiptirler (Emig, 2000).
Ulusal Eğitim Amaçları Paneli (1997) hazır okulların üç özelliğini belirtmiştir;
-Hazır okullar çocuklar için gerekli destekleri sağlar.
-Hazır okullar, bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyen öğretim
tarzlarını öğrencilere göre uyarlamanın önemini anlayan ve ebeveyn katılımını teşvik eden öğretim ve öğrenme
programlarına sahiptir.
-Hazır okullar, uyarlanabilirdir. Bu okullar ‘herkese uyacak bir kalıpta olan’ programlar uygulamayı
amaçlamaz. Bunun yerine bireysel koşullarda neyin işlediğini bulmak için uyarlamalar yaparlar. Hazır okullar aynı
zamanda çocukların yeterli sağlık bakımı ve beslenme gibi okul dışı desteklerden de faydalanabileceğini bilirler.
3. Ailenin ve toplumun hazırlığı, çocuğun okula hazırlığına katkıda bulunabilmek için aile ve toplum desteği
aşağıdakileri içerir:
- Ebeveynleri, çocuklarının sağlıklı çocuklar olarak, potansiyellerinin tamamına ulaşmalarına hazır
olmalarına yardım etmeleri için bilgilendirir ve destekler;
- Çocukları okula hazırlanmasına yardım etmek için, yüksek kaliteli kültürel ve gelişimsel uygun çocuk
bakımı ve erken eğitim programlarına sahip olma;
- Çocukların okula geldiklerinde ihtiyaçları olan beslenme, sağlık ve fiziksel aktiviteler ile zihinsel sağlık ve
vücut sağlığını sağlamak;
- Kapsamlı bir gelişimsel değerlendirme sistemi ve etkili erken müdahaleye erişim;
-Aile ekonomik kaynakları; ve
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- Güçlü, güvenilir bir çevreye sahip olma.
(National Education Goals Panel, 1997).
Ulusal Eğitim Amaçları Paneli’nde (1997) çocukların okula hazırbulunuşluğu için aile ve toplum desteği
sağlamada üç amaç belirlenmiştir (Emig, 2000):
• Bütün çocukların, onları okula hazırlayacak yüksek kaliteli ve gelişimsel açıdan uygun okul öncesi
programlarına ulaşımı sağlanmalı,
• Her ebeveyn çocuğunun ilk öğretmeni olmalıdır. Bunu yapmak için ailelere ihtiyaçları olan eğitim ve
destek sağlanmalı,
• Çocuklar okulda ihtiyaçları olan beslenme, fiziksel etkinlik ve sağlık bakımını almalıdır. Bunu sağlamak
için, geliştirilmiş doğum öncesi bakım ile düşük kilolu bebek doğum oranı azaltılmalıdır.
Ulusal Eğitim Amaçları Paneli’nde, çocuğun gelişimini etkileyen dört kritik faktör belirlenmiştir. Bunlar:
çocuk, aile, çocuk bakımı ve erken çocukluk öğretmenleri ve çevre ve toplumdur. Okula hazırlığın gerekliliklerini
karşılamak için hem bu dört faktörün kendi başlarına çok iyi çalışmaları hem de dört faktörün bir arada çok iyi
çalışması gerekir. Ev, erken öğrenme ortamları, okul ve toplum arasında bağ kurulması çocuğun okula yumuşak
bir geçiş yapmasına yardım eden deneyimlerinin devam ettirilmesinde çocuk ve aileleri için kritik bir öneme
sahiptir (National Education Goals Panel, 1997).
Okula hazırlık neden önemlidir?
Birçok disiplinde yapılan araştırmalar; çocukların evde, okulda, çocuk bakım merkezinde ya da kendi yakın
çevresindeki erken yaşantılarının, gelecekteki sosyal ve akademik yaşantıları için kritik önem taşıdığını
göstermiştir. Erken çocukluk dönemi olarak tanımlanan bu süreç çocukların gelişimleri için “kritik dönem” olarak
adlandırılmaktadır. Kritik dönem, hangi erken yaşantıların çocukların ileride yaşayabilecekleri sosyal sorunları
önlemede yardımcı olacağı konusuna dikkatlerin çekilmesini sağlamıştır (Rimm-Kaufman ve Wanless, 2012). Son
yıllarda okula hazırlıkla ile ilgili yapılan araştırmalarda çocukların kapsamlı bir şekilde tüm gelişim alanlarına
odaklanıldığı görülmektedir. Bu nedenle de ileriki yaşlarda akademik başarıyı etkileyecek sosyal-davranışsal hazır
oluş kavramının önemi ortaya çıkmaktadır. Çocuğun formal eğitimin sorumluluk ve beklentilerini yerine
getirebilmesi için çocuğun gelişimsel özelliklerinin yanı sıra çocuğun potansiyeline uygun olarak geliştirilebilecek
sosyal olanaklar da okula hazırlıkta önemlidir (Erkan, 2011).
Çocuğun okula geçiş aşamasında okula uyum sağlayabilmesi; kişilik özelliklerine, ailenin çocuk yetiştirme
tutumlarına, çocuğun fiziksel sağlığına, ailenin ve sosyal çevrenin niteliğine ve çocuğun akademik açıdan hazır
olmasına bağlıdır. Çocukların becerileri, okul ve sosyal çevrenin beklentilerini karşıladığı zaman çocuklar okula
hazır hale gelebilmektedir (Bono, 2003).
Çocukların öğrenmeye hazır olmaları ile gelecek okul başarıları arasında güçlü bir ilişki vardır ve okula
başlarken yaşıtlarına oranla daha az hazır olan çocukların başarı açığını kapatmaları çok olası değildir. Birçok
okula hazırlık programı ABD’de yapılmıştır. Bu çalışmalar, yüksek kaliteli okul öncesi eğitimin okula hazırlık
üzerinde büyük ve önemli etkisinin olduğunu, dezavantajlı temelden gelen çocuklara hem kısa hem uzun vadeli
akademik başarı sağladığını ve dezavantajlı çocuklar için olumlu etkisinin oransal olarak daha fazla olduğunu
göstermiştir.
Okula hazırlık aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir:
• Okula hazırlık bütün çocuklar için bir ihtiyaçtır: Toplumlar bütün çocukların; ekonomik, ırksal veya
etnik hiçbir ayrıcalık ve sınır olmaksızın zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak okula hazırlıklarını
garantilemelidir (Lyon, 2001).
• Okula hazırlık doğumla başlar: Çocukların beyinleri bizim düşündüğümüzden çok daha hızlı gelişir.
Beynin %90’ı yaşamın ilk beş yıllında şekillenir. Çocuğun bu erken yıllardaki öğrenmeleri daha sonraki bütün
öğrenmelerinin oluşumuna yol açar. Daha da önemlisi, erken deneyimler çocuğun beyin gelişimini doğrudan
etkiler, çocuğun öğrenme yeteneğini ve yaşamının geri kalanında başkalarıyla olan ilişkilerini şekillendirir
(Shonkoff, 2000).
• Çocuklar için bir öğrenme çevresidir: Çocuklar ilişkiler bağlamında öğrenirler. Çocuklar en etkin olarak;
- ebeveynleri ve diğer bakım veren yetişkinlerle sıcak ve güvenli ilişkiler içinde olduklarında;
- oyun aracılığıyla – tek başına veya yaşıtlarıyla birlikte;
- yetişkinler ve diğer çocuklarla etkileşimleri vasıtasıyla; ve
– dil uyarıcılarından zengin bir çevrede bulunduklarında ve çeşitli materyallerle etkileşime girip keşifler
yaptıklarında, öğrenirler.
Son yıllarda elde edilen bilgiler, bütün yetişkinlerin küçük çocuklarla bebeklik ve daha sonraki dönemlerde
nasıl etkileşimde bulunacakları, oyun çeşitleri ve çocuklara sağlanacak öğrenme çevresi hakkında giderek daha
bilinçli olduklarını göstermektedir (Office of the Governor and Office of the Superintendent of Public Instruction,
2004).
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.Yüksek oranda yaşanan problemler: Amerika’da yapılan ulusal araştırmalar çocukların neredeyse yarısının
okula orta derecede bir okul öncesi deneyimine sahip olarak başladıklarını ve okula geçişte çok ciddi problemler
yaşadıklarını göstermiştir. Okul öncesi öğretmenleri ile 2004 yılında yapılan ulusal bir anket, neredeyse sınıfların
yarısında en azından beş çocuktan birisinin okula yeterince hazırlanmadığını ortaya koymuştur (Mason-Dixon
Polling and Research, 2004).
. Hazır olma ya da başarısızlık: Okula başladıklarında hazır bulunuşluk düzeyleri yaşıtlarının gerisinde olan
çocuklar okulda başarısız olmaktadır. Bu çocukların okul başarısızlıkları sınıflar ilerledikçe artarak devam
etmektedir (Coley, 2002).
. Yaşam boyu etkiler: Okula hazır olarak başlayan çocuklar okulda ve yaşamlarının her alanında başarılı
olmaya eğilimlidirler. Evde veya bakım ve eğitim ortamlarında erken deneyimler edinen ve öğrenmeleri ve
gelişimleri desteklenen çocukların başarısızlığı ve sınıf tekrarı, özel eğitim sınıflarında yer almaları veya okulu
tamamen terk etmeleri çok daha az olmaktadır.
Okul Öncesi Eğitim ve Okula Hazırlık
Okula başlama, içerisinde farklı ve yeni deneyimleri barındıran, çocuğun hayatındaki en önemli dönüm
noktalarından birisidir. İlkokul çocuk için, alışagelmiş aile yaşantısı ve çevresinden farklı bir sosyal çevredir.
Çocuk bu yeni ortamda planlı ve programlı eğitim-öğretim etkinliklerine katılır, yeni arkadaşlar edinir ve temel
akademik beceriler kazanır (Erkan, 2011). Çocuğun, temel eğitimin beklentilerini bilgi, beceri, tutum ve
davranışlarını yerine getirebilmesi ve bu yeni ortama uyum sağlayabilmesi, daha önce kazandığı deneyimlerle
yakından ilgilidir. Bu bağlamda okul öncesi eğitim çocuğun okula hazırlık becerilerine ulaşmasında önemli bir
yere sahiptir.
Okula ve okumaya başlamak için temel yeterlilikler için aile ya da çocuğun yaşadığı çevre her zaman yeterli
olmayabilir. Bu nedenle okul öncesi eğitimin ve ilkokulun temel amaçlarında birisi de eğitimde herkese fırsat ve
imkan eşitliği sağlamaktır (MEB, 2014). Okul öncesi eğitim kurumları, çocukların çok yönlü gelişmelerini
hedefleyen ve onları ilkokula hazırlamayı amaçlayan kurumlardır. Okul öncesi eğitim kurumları, çocuklara
öğrenme için farklı ortamlar, davranış geliştirmede yeni yaşamsal deneyimler, temel bilgi, beceri, tutum ve
alışkanlık kazanmaları hususunda birçok fırsat sağlamaktadır (Rimm-Kaufman, Pianta ve Cox, 2000). Okul öncesi
dönemde çocukların yeni rutinlere uyum sağlaması, yetişkin gözetimi olmadan kurallara uyması, kendisine verilen
görevlere odaklanabilmesi, yeni sosyal ilişkiler kurması ve akranlarından öğrenmeye başlaması beklenmektedir
(Love, Longue, Trudeau ve Thayer, 1992; Akt. Sop, 2016). Çocukların okula hazır olabilmesi için belli bir
kronolojik yaşa ve zeka düzeyine ulaşmaları ve bedensel açıdan sağlıklı olmaları yeterli değildir. Çünkü okula
hazır oluş çocuğun tüm gelişim alanlarında gerekli becerileri istenilen düzeyde kazanmasına bağlıdır (Dinç, 2013).
Kaliteli bir okul öncesi eğitim ile çocuğun okul öncesi dönemde edindiği beceriler onun sonraki okul
yaşantıları için temel oluşturmaktadır. Çocuğun okul öncesi eğitimle kazandığı deneyimler, onun formal eğitime
başarılı bir şekilde geçişini sağlar ve okula uyumunu kolaylaştırır. Gelecekte okul başarısızlığı, okulu terk etme,
işsizlik ve yoksulluk gibi sonuçların yaşanmasını engellemekte etkili olmaktadır. Okul öncesi dönemde çocuğun
gelişimini etkileyen olumsuz deneyimlerin yol açtığı sonuçların ileriki dönemde düzeltilmesi oldukça güç
olmaktadır. Bu olumsuz deneyimler çocukların okula karşı olumsuz tutum sergilemelerine de neden olmaktadır.
Bu noktada okul öncesi eğitim kurumları çocukları ilkokula hazırlamada büyük önem taşımaktadır (Lunenburg,
2011). Kapsamlı ve nitelikli okul öncesi eğitimi uygulamaları, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekler ve
ilkokulun gerektirdiği zihinsel ve sosyal-duygusal yeterliliklere ulaşmasını sağlar (Turaşlı Kuru, 2012).
Okul öncesi eğitim, ilkokula hazırlığı ve okul performansını ve çocukların tüm gelişimlerini önemli ölçüde
ilerletmektedir. Okul öncesi eğitime katılan çocuklar daha iyi dil becerilerine, sözel becerilere, aritmetik becerilere
ve sürekli bir şekilde daha yüksek okuma başarısı puanlarına sahiptirler. Onlar ilkokula devam ettiklerinde okulla
daha ilgili olmaktadırlar: Öğrenmeye daha çok motive olmakta, okula devam etmeye, ödevlerini tamamlamaya ve
uzun süreli akademik başarılara sahip olmaya daha yatkındırlar. Okul öncesi deneyimlerin çocukların zihinsel ve
sosyal duygusal gelişimlerine olan katkıları hiç kuşkusuz tartışılmaz. Özellikle çocukların okula uyumlarında
sosyal ve duygusal becerilerin rolü büyüktür. Okul öncesi eğitim almış çocuklar, birçok beceriyi okul ortamında
geliştirme imkanı bulur. Öğretmen ve akranlarıyla iletişim kurma, paylaşma, iş birliği yapma, birlikte oynama,
kendini ve duygularını ifade etme, problem durumlarıyla baş etme, etkinliklere katılma, kurallara ve yönergelere
uyma, haklarını uygun yollarla savunurken başkalarının haklarını saygılı olma gibi yaşantılara sahip olurlar. Okul
öncesi eğitimin çocuğa sunduğu bu deneyimler onu ilkokula hazırlar. Okul öncesi eğitim almayan çocuklar ise
ilkokula sadece ailelerinin onlara sundukları deneyimler ile başlarlar ve formal eğitim ile ilk kez ilkokulda
karşılaşırlar. Bu nedenle yeni çevreye uyum sağlamada sıkıntı çekebilirler (Dinç, 2013; Erkan, 2011).
Kaliteli erken çocukluk eğitimi alan çocuklar daha iyi bilişsel ve dil becerileri göstermeye meyilli iken daha
düşük kalitede eğitim alanlar dil, sosyal ve davranışsal becerilerde daha çok zorlanırlar. Dezavantajlı çocuklar
kaliteli bir okul öncesi eğitiminden avantajlı çocuklara göre daha fazla yararlanırlar. Okul öncesine devamlılık
dezavantajlı çocukların yüz yüze geldiği başarı boşluklarını kapatmaktadır.
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Katz (1995), okul öncesi eğitimin çocuğun sosyal ve duygusal gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek,
çocukların okul öncesi dönemde akranları ve yetişkinlerle sağlıklı etkileşimler kurmalarının okula ve hayata
kolaylıkla uyum sağlamalarını kolaylaştıracağını ifade etmiştir. Katz’a göre, okul öncesi dönemde çocukların
yaşadıkları sosyal ilişkilerdeki başarısızlıklar onları ileriki dönemde sosyal uyumsuzluk problemleri ile karşı
karşıya bırakacaktır. Sosyal ve duygusal alanda yaşanılan olumsuzluklar, akademik başarısızlıklara, sağlık
problemlerine ve okula karşı olumsuz tutum ve davranışlar geliştirmeye neden olacaktır (Akt. Turaşlı Kuru, 2012).
İlkokula yeni başlayacak olan bir çocuğun, okul süresince evden ve anneden ayrı kalabilmesi, tek başına ya
da grup içinde arkadaşlarıyla çalışabilmesi, çeşitli materyalleri ve oyuncaklarını diğerleri ile paylaşabilmesi
gerekir. Ayrıca sırasını bekleyebilme, sözel yönergelere uygun davranabilme, iş birliği yapabilme, kurallara
uyabilme, sorumluluk alma gibi günlük yaşam ilişkilerinin de temelini oluşturan davranışları göstermesi önemlidir.
Okul öncesi dönemde kazanılan bu deneyimler çocuğun okula kolaylıkla uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır. Bu
sosyal beceriler çocuğu sadece ilkokula değil, hayata da hazırlayacaktır.
Sonuç olarak; Türkiye’de;
• Yaş, çocukların okula başlayabilmesi için belirleyici bir ölçüttür. İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019
tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmıştır. Kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının
sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir. 69-70-71 aylık çocukların okula başlamaları bir yıl ertelenebilir.
Bu çocukların velileri isterlerse dilekçe ile çocuklarını ana sınıfına gönderebilirler. 72 aydan daha büyük
çocukların ilkokula başlamaları zorunludur. Hiçbir şekilde erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.
Görüldüğü gibi, yapılan bu değişikliklere rağmen yaş, okula başlama için belirleyici ölçüt olmayı sürdürmektedir.
• Okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden birisi de “şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen
çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmaktır”. Erken dönemde sağlanan bu uygun deneyimler özellikle
sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ve risk altında olan çocuklar ve aileleri için çok önemlidir. Ancak, ülkemizde
okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamında değildir ve paralıdır. Bu nedenle de bütün çocukların özellikle de
risk altındaki çocukların okul öncesi eğitim hizmetlerinden yararlanma oranları düşüktür.
Yukarda özet olarak sunulan bu faktörler, ülkemizdeki tüm çocukların okula gereği gibi hazırlıklı olarak
başlamaları üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Bu nedenle, tüm çocukların en azından ilkokuldan önceki bir
yılı kapsayan anasınıfı eğitiminden faydalanmalarının sağlanması için gerekli çalışmaların acilen yapılmasına
ihtiyaç vardır. Zaman içinde nitelikli okul öncesi eğitim hizmetlerinin tüm yaş grubundaki çocuklar için zorunlu
hale getirilmesi için çalışmalara hız verilmesi gerekmektedir.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÜNE BAŞLAMA VE OYUN
ZAMANINI UYGULAMADA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

THE PROBLEMS ENCOUNTERED BY PRESCHOOL TEACHERS IN
STARTING THE DAY AND PERFORMING PLAYTIME

Merve KARAGÖZ, MEB, merve.cadi06@gmail.com
Gülhan GÜVEN, Gazi Üniversitesi, gulhanguven@gmail.com
Özet

Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının uygulanışında bazı
değişkenlere göre Gaziantep ve Ankara illeri arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada
geçmişte ya da halen var olan durumu olduğu şekilde betimlemeyi amaçladığı için tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmada literatür taraması yapıldıktan sonra veri toplamak amacı ile araştırmacı tarafından geliştirilen “MEB
2013 Programı’nın Uygulanışına İlişkin Öğretmen Görüşlerini Belirleme Formu” ile veriler toplanmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS for Windows version 24.0 paket programında analiz edilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu Ankara(Çankaya, Mamak, Yenimahalle İlçeleri) ve Gaziantep(Şahinbey,
Şehitkamil İlçeleri) İllerinde MEB’e bağlı anaokulu, ilkokul/ortaokul anasınıflarında görev yapmakta olan 262
okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda her iki ildeki öğretmenlerin yarısından fazlasının
MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’na ilişkin hizmet içi eğitim almadıkları belirlenmiştir. Gaziantep ilindeki
öğretmenlerin yarısından fazlasının 21-26 arası mevcudu olan sınıflara sahip oldukları belirlenmiştir. Her iki ildeki
öğretmenlerin tamamına yakını 15-26 arası mevcudu olan sınıflara sahip olduğu tespit edilmiştir. Güne başlama
zamanı uygulanırken her iki ildeki öğretmenlerin en çok zorlandıkları nokta çocukların geliş saatinin birbirinden
farklı olması olduğu saptanmıştır. Oyun zamanı uygulanırken her iki ildeki öğretmenlerin en fazla merkezlerde
yeterince materyal olmaması nedeni ile zorlandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: okul öncesi, oyun zamanı, güne başlama zamanı

Abstract

The aim of this study is to determine whether there is a difference between Gaziantep and Ankara provinces in
terms of some variables in the implementation of the Ministry of National Education 2013 Preschool Education
Program. The survey model was used in the research because it aims to describe the past or present situation as it
is. Method: The research model was used to describe the past or present situation as it is. After the literature review
in the study, data were collected using the "Form for Determining Teachers' Views on the Implementation of MEB
2013 Program" developed by the researcher to collect data. The data obtained from the research were analyzed in
SPSS for Windows version 24.0 package program. The study group consisted of 262 pre-school teachers working
in kindergartens and primary / secondary school preschools in Ankara (Çankaya, Mamak, Yenimahalle Districts)
and Gaziantep (Şahinbey, Şehitkamil Districts). As a result of the research, it was determined that more than half
of the teachers in both provinces did not receive in-service training related to the MoNE 2013 Preschool Education
Program. It was determined that more than half of the teachers in Gaziantep had classes with a size of 21-26
students. Almost all of the teachers in both provinces were found to have classes between 15-26 students. When
starting the day, it was found that the most difficult point that the teachers in both provinces have difficulty was
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the arrival time of the children was different from each other. It was concluded that teachers in both provinces had
difficulty to perform play time because of not having enough material in the centers.
Key Words: preschool, play time, time for starting the day

Giriş
Eğitim insanı geliştirmeyi, sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkarmayı, insanı iyiye ve güzele yönlendirmeyi
ve istendik davranış değişikliği oluşturmayı amaçlayan doğumla başlayıp ölüme kadar süren bir süreçtir. Bu süreç
bireylerin topluma uyumunu sağlamayı amaçlayan kültürlenme süreci olarak da adlandırılabilir (Şişman, 2008, s.
2; Koçak, 2014, s. 3-4; Arı, 2011, s. 3). Bireylerin kişilik özelliklerinin temeli yaşamın ilk altı yılında atılır. Bu
dönemde yaşanılan olumlu ve olumsuz tüm durumlar çocuğun hayatında ömür boyu taşıyacağı izler bırakabilir
(Budak ve Akbaş, 2006, s. 19).
Okul öncesi eğitim, çocuğun doğumundan itibaren ilköğretime başladığı güne kadar geçen zamanı içine alan
ve çocukların ileriki yaşamlarında önemli bir yere sahip olan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel ve
dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği, ailelerde ve kurumlarda gerçekleşen eğitim
sürecidir. Bu eğitim sürecinde amaç olumlu davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onları olası kazalara karşı
korumak, çocuğu bir üst kurum olan ilköğretime hazırlamaktır (Aral, Kandır, Can Yaşar, 2002, s. 14).
Alanyazın incelendiğinde okul öncesi eğitime ilişkin Türk akademik dergilerde en çok yayın yapılan ilk
konunun özel eğitim ve kaynaştırma olduğu en çok tercih edilen ikinci konunun ise fen eğitimi olduğu sonucuna
ulaşmıştır (Güvelioğlu, 2019, s.119). Özel eğitim ve fen eğitimin okul öncesi dönemde büyük önem taşımaktadır.
İki konunun da okul öncesi eğitim programının içeriğinde olduğu, programın oluşturulması kadar planlanması ve
uygulamasının da önemi düşünüldüğünde okul öncesi eğitim programının uygulanışına ilişkin yapılan bu
çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının uygulanışına ilişkin detaylı bir
çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Okul Öncesi Eğitim Programına ilişkin öğretmenlerin uygulamalarını
detaylı bir şekilde incelenmesi ihtiyacı doğmuştur.
Araştırmanın Amacı
Araştırma Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının uygulanışına ilişkin öğretmen
görüşlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır.
Bu amaç doğrultusunda öğretmenlerin:
•
•

Güne başlama zamanını uygularken karşılaştıkları zorluklar nelerdir?
Oyun zamanını uygularken karşılaştıkları zorluklar nelerdir?

Sorularına yanıt aranmıştır.
Araştırmanın Önemi
Bu araştırma uygulanmakta olan MEB 2013 okul öncesi eğitim programının işlenişine ve mevcut duruma
ilişkin bilgi sağlayacak bir çalışmadır.
Araştırmanın sonuç ve önerilerinin literatüre katkı sağlayacağı, öğretmenlerin programı uygulama durumu,
uygularken karşılaştıkları güçlüklere ve nedenlerine ilişkin bilgi sağlayacağı, öğretmenlerin geribildirimleri ile
program geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Varsayımlar
Araştırmaya katılan öğretmenlerin uygulanan forma içten ve samimi cevap verdikleri varsayılmıştır.
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Sınırlılıklar
1. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara (Çankaya, Mamak, Yenimahalle İlçeleri) ve Gaziantep
(Şahinbey, Şehitkamil İlçeleri) merkez ilçelerinde bulunan bağımsız anaokulları, ilkokul ve ortaokul bünyesindeki
anasınıflarında görev yapan öğretmenlerin görüşleri ile sınırlıdır.
2. Araştırma 36-66 aylık çocukların devam ettikleri okul öncesi eğitim kurumları ile sınırlıdır.

Yöntem

Araştırmanın Modeli
Bu araştırma; Gaziantep ve Ankara illerinde merkez ilçelerinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin MEB
2013 okul öncesi eğitim programının uygulanışına ilişkin öğretmen görüşlerini incelemeye yönelik bir çalışmadır.
Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
İlişkisel tarama modeli; iki ya da daha fazla değişken arasındaki birlikte değişim varlığını veya derecesini
belirlemeyi amaçlamaktadır. İlişkisel tarama modelinde aralarında ilişki aranacak değişkenler sembolleştirilir. Bu
sembolleştirme ilişkisel çözümlemeye imkan sağlayacak şekilde yapılmalıdır (Karasar, 2008, s. 81).
Çalışma Grubu
Araştırmanın evrenini Ankara (Çankaya, Mamak, Yenimahalle İlçeleri) ve Gaziantep (Şahinbey, Şehitkamil
İlçeleri) İllerinde bulunan MEB’e bağlı anaokulu, ilkokul/ortaokul anasınıflarında görev yapmakta olan 2375 okul
öncesi öğretmeni oluşturmaktadır.
Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Gaziantep ilinde 229 ve Ankara ilinde 200 okul öncesi öğretmenine form ulaştırılmıştır.
Öğretmenlerin bir kısmının formu doldurmak istememesi nedeni ile araştırma Gaziantep ilinden 154 ve Ankara
ilinden 108 öğretmen ile tamamlanmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara (Çankaya, Mamak, Yenimahalle
İlçeleri) ve Gaziantep(Şahinbey, Şehitkamil İlçeleri) illerinde MEB’e bağlı anaokulu, ilkokul/ortaokul
anasınıflarında görev yapmakta olan 262 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının uygulanışına ilişkin öğretmen görüşlerini
inceleme amacı ile yapılan araştırmada literatür taraması yapıldıktan sonra veri toplamak amacı ile araştırmacı
tarafından geliştirilen “MEB 2013 Programının Uygulanışına İlişkin Öğretmen Görüşlerini Belirleme Formu”
kullanılmıştır.

Verilerin Analizi
MEB 2013 programının uygulanışına ilişkin öğretmen görüşlerini belirleme formunun kişisel bilgileri içeren
bölümden elde edilen nicel veriler yüzde ve frekansları alınarak tablolaştırılmıştır. Açık uçlu sorular içerik analizi
yolu ile analiz edilmiştir. İçerik analizi toplanan verilerin önce kavramlara ilişkin mantıklı bir şekilde düzenlenmesi
ve verileri açıklayan birimlerin tespit edilmesi durumunu gerektirir (Yıldırım ve Şimşek, 2003, s. 259). Araştırma
sonucunda elde edilen veriler açık uçlu sorular için içerik analizi yapılıp kategorikleştirilerek ve tüm sorulara
ilişkin cevaplar kodlanarak SPSS For Windows Version 24.0 paket programına veri girişi yapılarak bu programda
analiz edilmiştir. Toplanan veriler frekans ve yüzde değerleri ile betimlenmiştir.
Bulgular
Bu bölümde Gaziantep ve Ankara illerinde merkez ilçelerinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin MEB
2013 programının uygulanışına ilişkin öğretmen görüşlerini incelemek amacı ile geliştirilen ‘MEB 2013
Programı’nın Uygulanışına İlişkin Öğretmen Görüşlerini Belirleme Formunda’ yer alan soruların cevaplarına
ilişkin bulgular ve yorumlar yer almaktadır.

30

6.Uluslarası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
Tablo 1
Öğretmenlerin Güne Başlama Zamanını Uygularken Karşılaştıkları Zorluklara İlişkin Frekans ve Yüzde Bulguları
Güne başlama zamanını uygularken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
Gaziantep

Ankara

f

%

f

%

Çocukları bir araya toplayamama

21

9,2

21

11,2

Yeterli bilgi sahibi olmama

14

6,1

20

10,6

Çocukların dikkat dağınıklığı

74

32,4

51

27,2

Çocukların geliş saatinin farklı olması

95

41,6

59

31,5

Uygun sınıf düzeninin olmaması

19

8,3

27

14,4

Ebeveynlerin sınıftan ayrılmaması

1

0,4

0

0

Zorluk yaşamıyorum

4

1,7

9

4,8

Toplam

228

100

187

100

Tablo 1 incelendiğinde güne başlama zamanını uygularken Gaziantep ilindeki öğretmenlerin %9,2 (n=21)’si,
Ankara ilindeki öğretmenlerin %11,2 (n=21)’si çocukları bir araya toplamakta zorlukla karşılaşmaktadır.
Gaziantep ilindeki öğretmenlerim %6,1 (n=14)’inin, Ankara ilindeki öğretmenlerin %10,6 (n=20)’sının güne
başlama zamanı hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. Gaziantep ilindeki öğretmenlerin %32,4
(n=74)’ü, Ankara ilindeki öğretmenlerin %27,2 (n=51)’si çocukların dikkat dağınıklığı nedeni ile güne başlama
zamanını uygulamakta zorlanmaktadır. Gaziantep ilindeki öğretmenlerin %41,6 (n=95)’sı, Ankara ilindeki
öğretmenlerin %31,5 (n=59)’i güne başlama zamanını uygularken çocukların geliş saatinin farklı olması nedeni
ile zorluk yaşamaktadır. Gaziantep ilindeki öğretmenlerin %8,3 (n=19)’ü, Ankara ilindeki öğretmenlerin %14,4
(n=27)’ü güne başlama zamanını uygularken uygun sınıf düzeninin olmaması nedeni ile zorluk yaşamaktadır.
Gaziantep ilindeki öğretmenlerin %0,4 (n=1)’ü ebeveynlerin sınıftan ayrılmaması nedeni ile güne başlama
zamanını uygularken zorluk yaşamaktadır. Gaziantep ilindeki öğretmenlerin %1,7 (n=4)’si, Ankara ilindeki
öğretmenlerin %4,8 (n=9)’i güne başlama zamanını uygularken herhangi bir zorluk yaşamadıklarını belirtmiştir
(Çoklu yanıt içerikli sorudur).
Tablo 1’deki bulgulara dayanarak her iki ildeki öğretmenlerin de çocukların geliş saatinin birbirinden farklı
olması nedeni ile güne başlama zamanını uygularken zorluk yaşadığı görülmektedir. Bu durumun nedeni olarak
velilerin çocukları işe giderken okula getirmesi, çocukların uyanma zamanları, velilerin yeterince bilinçli
olmaması nedeni ile okul öncesi eğitime gerekli önemi vermeyerek etkinlik saatinin başlama zamanına riayet
etmemesi neden olarak gösterilebilir.
Akgün (2013) Fransa’da yaptığı araştırmada çocukların gelişim ve uyumlarını desteklemek ve sınıf yönetimi
adına sabah rutinlerinin önemli olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Aydın, Şentürk ve Duran (2018) araştırmada güne başlama zamanı etkinliklerinin sınıfa uyumu kolaylaştırdığı
sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmalar güne başlama zamanının ne kadar önemli bir zaman dilimi olduğunu
göstermektedir.
Öğretmenlerin oyun zamanını uygularken karşılaştıkları zorluklara ilişkin frekans ve yüzde bulguları Tablo
2’de sunulmuştur.
Tablo 2
Öğretmenlerin Oyun Zamanını Uygularken Karşılaştıkları Zorluklara İlişkin Frekans ve Yüzde Bulguları
Oyun zamanını uygularken ne tür zorluklar yaşıyorsunuz?
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Gaziantep

Ankara

f

%

f

%

Çocukların uygun merkezlere yönlendirilmesi

29

14,4

21

11,8

Çocukları yönlendirecek merkezlerin sınıfta olmaması

42

20,8

36

20,3

Merkezlerde yeterince materyal olmaması

70

34,8

57

32,2

Okulda bazı merkezlerin ortak kullanılması

30

14,4

25

14,1

Oyun alanları ve oyun materyallerinin ilgi çekici olmaması

23

11,4

25

14,1

Zorluk yaşamıyorum

3

1,4

7

3,9

Fiziki imkânların yetersiz olması

1

0,5

0

0

Sınıf mevcudunun fazla olması

2

1

3

1,6

Çocukların uykulu olması

1

0,5

0

0

Sınıf alanının yetersiz olması

0

0

2

1,1

Çocukların oyuncakları paylaşmak istememesi

0

0

1

0,5

Toplam

201

100

177

100

Tablo 2 incelendiğinde Gaziantep ilindeki öğretmenlerin %14,4 (n=29)’ü, Ankara ilindeki öğretmenlerin
%11,8 (n=21)’i oyun zamanını uygularken çocukların uygun merkezlere yönlendirilmesinde zorluk yaşadıklarını
belirtmiştir. Gaziantep ilindeki öğretmenlerin %20,8 (n=42)’i, Ankara ilindeki öğretmenlerin %20,3 (n=36)’ü
oyun zamanını uygularken çocukları yönlendirecek merkezlerin sınıfta olmaması nedeni ile zorluk yaşadıklarını
belirtmiştir. Gaziantep ilindeki öğretmenlerin %34,8 (n=70)’i, Ankara ilindeki öğretmenlerin %32,2 (n=57)’si
oyun zamanını uygularken merkezlerde yeterince materyal olmaması nedeni ile zorlandıklarını belirtmiştir.
Gaziantep ilindeki öğretmenlerin %14,9 (n=30)’u, Ankara ilindeki öğretmenlerin %14,1 (n=25)’i oyun zamanını
uygularken okulda bazı merkezlerin ortak kullanılması nedeni ile zorlandıklarını belirtmiştir. Gaziantep ilindeki
öğretmenlerin %11,4 (n=23)’ü, Ankara ilindeki öğretmenlerin %14,1 (n=25)’i oyun zamanını uygularken oyun
alanlarının ve oyun materyallerinin ilgi çekici olmaması sebebi ile zorlandıklarını belirtmiştir. Gaziantep ilindeki
öğretmenlerin %0,5 (n=1)’i fiziki imkanların yetersiz olması nedeni ile oyun zamanını uygularken zorluk
yaşadığını belirtmiştir. Gaziantep ilindeki öğretmenlerin %1,0 (n=2)’ı, Ankara ilindeki öğretmenlerin %1,6
(n=3)’sı sınıf mevcudunun fazla olması nedeni ile oyun zamanını uygularken zorlandığını belirtmiştir. Gaziantep
ilindeki öğretmenlerin %0,5 (n=1)’i çocukların uykulu olması nedeni ile oyun zamanını uygularken zorlandığını
belirtmiştir. Ankara ilindeki öğretmenlerin %1,1 (n=2)’i sınıf alanının yetersiz olması nedeni ile oyun zamanını
uygularken zorlandığını belirtmiştir. Ankara ilindeki öğretmenlerin %0,5 (n=1)’i çocukların oyuncakları
paylaşmak istememesi nedeni ile oyun zamanını uygularken zorlandığını belirtmiştir. Ayrıca Gaziantep ilindeki
öğretmenlerin %1,4(n=3)’ü, Ankara ilindeki öğretmenlerin %3,9 (n=7)’u oyun zamanını uygularken herhangi bir
zorlukla karşılaşmadığını belirtmiştir (Çoklu yanıt içerikli sorudur).
Tablo 2’deki bulgulara göre her iki ildeki öğretmenler de en fazla merkezlerde yeterince materyal olmaması
nedeni ile oyun zamanını uygularken zorlandıklarını belirtmiştir. Bu durumun nedeni olarak bakanlığın gönderdiği
temel sınıf donanım materyallerinin merkezlerdeki materyal ihtiyacını karşılamadığı düşünülebilir.
Özsırkıntı, Akay ve Bolat (2014) öğretmenlerin sınıfların fiziki yapısı ve sınıf mevcudu nedeni ile merkezleri
oluşturmakta zorlandığı sonucuna ulaşmıştır. Aysu ve Aral’ın (2016) yaptıkları çalışmada öğretmenlerin sınıf alanı
ve materyal yetersizliği nedeni ile öğrenme merkezlerini oluşturma durumunun etkilendiği sonucuna ulaşmıştır.
Bu sonucun araştırmada Ankara ve Gaziantep ilinde görev yapmakta olan öğretmenlerin oyun zamanını
uygularken en fazla karşılaştıkları güçlüğün merkezlerde yeterince materyal olmaması olduğu sonucunu destekler
niteliktedir.
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Demirci ve Şıvgın (2017) Kocaeli ilindeki araştırmada öğrenme merkezlerini oluştururken en fazla alan ve
materyal yetersizliği ve sınıf mevcutlarının kalabalık olması gibi sorunlar yaşandığı sonucuna ulaşmıştır. Bu
araştırma yapılan araştırma sonucunu destekler niteliktedir.
Başaran ve Ulubey (2018) Muğla ilinde yaptıkları araştırmada bazı öğretmenlerin sınıflarının dar ve öğrenci
sayısının fazla olması ve merkezler için yeterince materyal olmaması gibi nedenlerle merkezlere ilişkin ölçütlere
ulaşamadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırma sonucunu destekler niteliktedir. Bu araştırma yapılan araştırma
sonucunu destekler niteliktedir.
Çelik ve Kök (2007) araştırmada ilgi köşelerinin çok önemli olduğu, çocukların bazı davranışları burada
kazandığı, problem çözme ve neden-sonuç ilişkilerinin kurulduğu bir ortam olması açısından fiziksel donanımın
önemli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmalar okul öncesinde fiziksel donanımın ne kadar önemli olduğunu
belirtmektedir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Güne başlama zamanı uygulanırken her iki ildeki öğretmenlerin en çok zorlandıkları nokta çocukların geliş
saatinin birbirinden farklı olması olduğu saptanmıştır.
2013 MEB okul öncesi eğitim planında yer alan oyun zamanı uygulanırken her iki ildeki öğretmenlerin en
fazla merkezlerde yeterince materyal olmaması nedeni ile zorlandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Okul öncesi eğitim için materyal desteği devlet tarafından dezavantajlı bölgelere sağlanabilir. Sadece
kırtasiye ihtiyacına dönük değil sınıf donanım malzemeleri de her yıl ihtiyaca göre yenilenebilir.
Ailelere okul öncesi eğitimin ve okul öncesi eğitimde aile katılımının önemini anlatan seminerlere gereken
önem verilerek eğitim öğretim döneminin başında öğretmenler tarafından verilebilir.
Bu araştırma Gaziantep ve Ankara illerindeki okul öncesi öğretmenleri ile sınırlıdır. Araştırma farklı illerde
yapılabilir.
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CUMHURİYET İDEOLOJİSİ VE ÇOCUK EĞİTİMİ
IDEOLOGY OF REPUBLIC AND CHILD EDUCATION
Sadık KARTAL- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiskartal@mehmetakif.edu.tr
Özet
29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’le, yeni devletin rejimi de belli oldu. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye
Cumhuriyeti’nin ulusal bir yapıda olmasını istiyordu. Bu nedenle Osmanlıcılık ideolojisinin yerini Türk
ulusçuluğu aldı. Toplumdaki farklılıkları bir arada tutmak amacıyla “Türk milliyetçiliği” doğrultusunda toplum
mühendisliği yapılarak yeni bir nesil yetiştirilmeye çalışılmıştır. Eğitim sistemindeki “milli” sıfatı, uluslaşma ve
ulus devletin yerleştirilip geliştirilmesinde eğitimin gerçekleştirileceği okul bir araç olarak görüldü. Bu nedenle,
Türkiye eğitim sistemi daima genel anlamda siyasal bir içeriğe sahip olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, Ekim
1922’de Türkiye Cumhuriyetinin bir kimliği olarak “Türk Milleti” kavramını kullanmış ve devletin kurucu kimliği
olarak bunu benimsemiştir. Bu anlayışın oturması için de eğitimin milli olması gerektiğini savunmuştur.
Ulusal bayramlarda çocuklara yurttaşlık eğitimi verilmesi etkili bir yol olarak görülmüştür. Devlet bu ulusal
bayramlar yoluyla çocuklara yeni rejimin korunması ve onlar aracılıyla taşınacağı anlamını yüklemektedir. Bu
törenlerde çocuklara giydirilen kravat, frak ve silindir şapka gibi Batı yaşam tarzını andıran görüntüler iktidarın
çocuklardan beklediği toplumsal rolü belirtiyordu. Okullarda kutlanan bayramlar rejimi kollama ruhunun topluca
gösterimi olarak da düşünmek gerek. Törenler çocuklar için devletin istediği psikolojik ortamı sağlamaktadır. 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının çocuk sevgisine örnek olarak gösterilmesi eğitilmiş bireyi
toplumsal düzlemde etkin olarak resmi ideolojiyi sürdürmeye yönelik düşüncelerin ürünüdür. Bu anlamıyla
okullarda kutlanan törenler, rejimi hatırlatmaya ve sürdürmeye dönük bir uygulamadır. 23 Nisan Çocuk
Bayramının TBMM’nin açılışı ve yeni devletin başlangıcı olan bir tarihe denk getirilmiş olması buradaki siyasi
amacı göstermektedir. Çocuk Haftası etkinlikleri her ne kadar çocuklar için eğlenceli olsa da genel içerik
bakımından yoğun bir propaganda aracıdır. Yine 23 Nisan kutlamaları da medenileşme/ Batılılaşma projesinin bir
parçası olarak ele alınmaktadır. Kutlamalarda yapılan etkinlikler özellikle şekil açısından Batılı unsurlar
taşımaktadır.
Bu bildiride Türkiye cumhuriyetinin eğitim ideolojisi bağlamında “çocukluğun rejime bağlı ve Batılı olarak
inşası” cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki parametrelerle ele alınacaktır.
Anahtar Kelimler: Cumhuriyet ideolojisi, çocuk eğitimi.

Abstract
With the Republic announced on October 29, 1923, the regime of the new state became clear. Mustafa Kemal
Atatürk, the Republic of Turkey wanted to have a national character. Therefore, the ideology of Ottomanism was
replaced by Turkish nationalism. In order to keep the differences in society together, “Turkish nationalism” has
been attempted to train a new generation through community engineering. The adjective “national” in the
education system was seen as a means of education in the establishment and development of nationalization and
nation state. Therefore, the education system in Turkey has always been a political content.
Providing citizenship education to children on national holidays was seen as an effective way. Through these
national holidays, the state imposes on the children that the new regime is protected and carried through them. In
these ceremonies, images that resembled the Western lifestyle, such as ties, frock and top hats, indicated the social
role that power expects from children. The festivities celebrated in schools should be considered as a collective
representation of the spirit of watching the regime. Ceremonies provide the psychological environment the state
wants for children. 23 April National Sovereignty and Children's Day as an example of the love of children to
educate the individual on the social plane is the product of ideas to effectively maintain the official ideology. In
this sense, ceremonies celebrated in schools are an application to remind and sustain the regime. The opening of
the Turkish Grand National Assembly (23 April) and the beginning of the new state show a political purpose.
Although Children's Week activities are fun for children, it is an intense propaganda tool in terms of general
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content. Again, April 23 celebrations are considered as part of the civilization / Westernization project. The
activities carried out at the celebrations bear Western elements, especially in terms of form.
In this paper, the educational ideology in the context of Turkey's republic "the construction of childhood" will be
discussed with the parameters of the republic's founding year.
Key words; Ideology of Republic, child education
Giriş
Cumhuriyetin ilan edilmesi ile Osmanlı İmparatorluğu yerini yeni bir rejime bıraktı. Yeni Türkiye’nin
yönetici kadrosu, devletin yaşamasını, İslami-Osmanlı geçmişiyle bütün bağlarını keserek Batı’nın kurum ve
yaşam biçimlerinin benimsenmesinde gördü. Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğündeki kadro, Türkiye’yi Batı
ülkeleri standartlarına taşımak için politik, toplumsal ve kültürel alanda birçok köklü düzenlemeleri
gerçekleştirmeye başladı. Bunların en önemlisi dinin devlet yapısından soyutlanarak toplumsal ve kültürel hayatın
dışında bırakılmasıdır. Medeni kanunun kabulü, yeni alfabe, şapka kanunu ve diğer reformlar toplumu her alanda
değiştirmeyi amaçlıyordu. Bu değişimlerin temel amacı, Batı standartlarına göre belirlenmiş yeni kurumlar, yeni
değerler ve yeni bir “Türk” yaratmaktı. Ulusal devlet kurma sürecinde yeni toplumu yaratmak ve yaratılan yeni
toplumun gereksinimlerine ve değerlerine uygun yeni insanı yetiştirmek için eğitime önemli rol biçildi. Mustafa
Kemal Atatürk’e göre modernliğin temeli bir insanın kafasında atılır ve bu da eğitimle mümkündür. Bu doğrultuda
Cumhuriyet döneminde yeniden yapılandırılan eğitim kurumlarının görevi sadece yapılan köklü değişiklikleri
halka anlatmak, halkın onları kabullenmelerini sağlamak değil; Türk insanının kafasındaki din merkezli
düşünceleri, geleneksel Osmanlı fikrini ve yaşayış tarzını değiştirmek, yerine Batı’nın değerler sistemini ve hayat
tarzını yerleştirmekti. Ayrıca, eğitim genç kuşaklara Ümmetçi-Osmanlı kimliği yerine laik çerçevede belirlenmiş
yeni bir milliyetçi Türk kimliği kazandırmakla görevlendirildi. Eğitim alanında yapılan yenilikler kuşkusuz
politik, toplumsal ve ekonomik alanda gerçekleştirilen değişimlere ve hâkim ideolojiye paralel olarak
gerçekleştirildi. Yeni bir rejimin kurulmasında, yeni bir toplumsal düzenin oluşturulmasında, yeni bir değerler
sisteminin yerleştirilmesinde, ulusal bilincin uyandırılmasında ve gerekli ekonomik kalkınmanın
gerçekleştirilmesinde görev eğitim kurumlarına verilmiş ve okullar bunun için en güçlü değişim mekanizmaları
olarak görülmüştür ( Eskicumalı, 2003, 22).
Bir ulus yaratma, ulusal bilinci uyandırma, ulusal bağımsızlığı koruma, kültür değiştirme ve uygarlığa erişme,
bilinçli vatandaşlar olarak kendi kendini yönetme, devrimci yeni yöntemler bulma gibi amaçlar, Kemalistlere göre
her şeyden önce öğrenim, eğitim görmüş vatandaşlar topluluğunun anlayacağı, yapacağı işlerdir. Aksi takdirde
bunlara dayanan rejim havada kalır. O halde Kemalistler için halkın eğitimi ve öğretimi sorunu, doktrinleri ve
kurdukları devlet açısından hayati bir sorundu.(Tonguç, 1970, 34) Cumhuriyetle beraber eğitimde ulusal nitelikli
okullarda Batılılaşma, modernleşme, bilimsel düşünme, toplumun tüm alanlarda kalkınması hedefi doğrultusunda
Osmanlıdan gelen her türlü düşünce hatta yaşayış biçimi bile eleştirilmiş, yeni devlet yeni insan tipine vurgu
yapılarak bu görev okula verilmiştir. Eğitim simgesel anlamda kitle eğitimi kanalıyla modernitenin yaygınlaşması,
ulus devlet ilkelerinin yerleşmesi açısından önemli görülerek öğretmen de bu işleyişin temel dinamiği ve yayıcısı
olarak görüldü.
Cumhuriyet tarihinde tek parti döneminde eğitimden istenilen Batılı yaşam tarzına sahip, pozitivist ve resmi
ideolojiye bağlı bireyler yetiştirmekti. Okulun amaçları ve işleyişi bu düşünceye hizmet edecek şekilde
yapılandırıldı. Çalışmanın bundan sonraki kısmında bu düşünceye kaynaklık eden argümanlar ele alınacaktır.
Cumhuriyet İdeolojisi ve Çocuk Eğitimi
Cumhuriyetin çocuğa bakış açısı Kazım Nami’nin Cumhuriyet Gazetesindeki “Çocuk Devletindir” başlıklı
makalesinde “çocuk üzerinde her türlü tasarruf yetkisi devletindir” düşüncesinde yatar. O’na göre “devlet,
çocukları okul adı verilen potada eriterek kendine yarayacak bir biçime sokmalı; anne babalar ise çocuğu bu
değişim sürecinden uzaklaştırmamalıdır” ( Kanbolat, 2015, 29).
Yeni rejimin ideologlarının temel siyasi projesi, Cumhuriyet değerlerine ve inkılaplarına bağlı, Mustafa Kemal
imgesine sadık bireyler yetiştirmekti. Mustafa Kemal Atatürk ile başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi
Türk ulus-devletinin kurulmasında belirleyici rol oynadılar. Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleri yeni
Cumhuriyet’in ideolojisi halini aldı. Her alanda olduğu gibi eğitimde Kemalist ideolojiye göre temellendirilerek
biçimlendirildi. Bu açıdan Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleri Türkiye eğitim politikalarının temelini
anlamada önemli referans noktaları olacaktır.
Cumhuriyetle hiç bir kuruma olmadığı kadar eğitime önemli bir rol biçilmiştir. Bu dönemde ulus devletin
kurumsallaşması ve vatandaşın yetiştirilmesinde eğitime merkezi bir rol biçilirken, eğitimin kurumsallaşmasının
temeline de Kemalizm yerleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin milliyetçi çizgisi daha cumhuriyetin kurulduğu ilk
yıllarda çizilmiş ve günümüze kadar pek bir sapma göstermeden korunmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün
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Ankara’da Maarif Kongresi’ni açış konuşmasında “ulusal eğitim- milli terbiye” deyimini kullanarak eğitimde
amacın, yöntemin ve işleyişin yönünün ulusalcılık olduğu sinyalini veriyordu. Öğretimde başat konumda olan
öğretmenin de bu formasyon da olması gerektiği ortaya çıkıyordu. Mustafa Kemal Atatürk’ün ana hedeflerini
çizdiği eğitim politikaları şu şekilde oluşmuş oldu; a) Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı ve inkılapçı bireyler
yetiştirmek, b) Yeni nesilleri Türk olma gururuna eriştirmek ve milli kültürü okul yolu ile geliştirmek. Mustafa
Kemal Atatürk, eğitimde yenileşmeyi, ulusal birliğin ve laik toplumun oluşturulmasının yolu olarak görüyordu.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünden sonra Mustafa Kemal Atatürk; “Uygar uluslar önünde saygınlık
kazanmak isteyen Türk ulusu, çocuklarına vereceği eğitimi mektep ve medrese namında birbirinden büsbütün
başka iki çeşit kuruma teslim etmeye hala katlanabilir miydi? Eğitim ve öğretimi birleştirmedikçe aynı fikirde,
aynı zihniyette bireylerden oluşan bir ulus yapmaya imkân aramak abesle iştigal olmaz mıydı?” (Kartal, 2018).
Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşlerinden hareketle Türk milliyetçiliği devletin kurucu ideolojisi olarak kabul
edilmiş ve bu ideolojinin yerleştirilip genel kabul görmesinin sağlanmasında, Türkçülüğün temel ilke ve
hedeflerinin hayata geçirilmesinde eğitim sistemine merkezi bir rol biçilmiştir. Ulus devlet ile onun olmazsa olmaz
bileşeni olan milliyetçilik ideolojisi çerçevesinde asıl hedeflenen yeni devlete sadakatle bağlı vatandaşların
yetiştirilmesi olmuştur.
1920’de milli eğitim ideolojisi milliyetçilik, din ve faydacı akılcılık olmak üzere üç bileşenden oluşuyordu.
Din, milliyetçiliği pekiştiren ve tamamlayan bir öğe sayılıyor, din ve millilik ruhu birlikte anılıyordu. Modernlik,
kalkınma, teknolojik bilgi ve beceri edinimi Türkiye’nin ulusal yüceliğini arttırmak için birer araç olarak
kullanılıyordu. Bu anlamda Kemalist ideoloji doğrultusunda reformlar yapıldı ancak zamanla din öğesi saf
milliyetçilikle bağdaşmayan, modern teknoloji ve yöntemlerin benimsenmesini önleyen bir unsur olarak görüldü.
Eğitim sistemine ise milliyetçi-devletçi bir felsefe yön verdi. Temel kaygı öğrencilere milliyetçi değerleri aşılamak
ve onları devlete ve ulusal değerlere sadakatle bağlı yurttaşlar yetiştirmekti. Bu ideolojinin muasır medeniyet
söylemini yaygın bir şekilde kullandığı, hümanist söylemi ara sıra kullandığı ancak, diğer uluslara karşı
güvensizliği, şüphe ve korkuyu öğrenciye telkin ettiği söylenebilir (Kaplan, 2011, 309).
Cumhuriyetin amacı yeni bir insan yaratmaktı. Yeni insan milli yurttaş olacak, Osmanlı’ya ait tüm bağlarını
koparacak, yeni bir ruh, erdem ahlakı temsile edecektir. Bu insan tipi yeni milli okuldan yetişecekti. Okul,
toplumsal yenilenmenin ve yeniden yaratılmanın ocağı olacaktı. Dolayısı ile Kemalistler yeni insanın yeni ideoloji
ile yaratılacağını düşünmüşlerdir. Onlara göre bunun için milliyetçilik temel olabilirdi. Çünkü milliyetçilik dine
göre modern anlamda daha dayanışmacı bir niteliğe sahipti. Bu nedenle oluşturulan Türk eğitim sistemine
milliyetçiliğin tüm unsurları etkili bir şekilde yedirildi. Milliyetçi ritüel, sembol ve uygulamalara eğitimin tüm
kademelerinde yer verildi. Talim ve terbiye ilkesiyle okul içinde ve dışında düzenlenen kitlesel milli bayram
gösterilerinden öğretim programlarının uygulanmasına kadar her pedagojik uygulamadaki amaç, milli birliğin
içinde erimenin verdiği haz ile hareket eden yeni insanı yaratmaktı (İnal, 2008, 79). Ulusal ve pozitivist nesil
yetiştirmek için dini eğitimi okuldan çıkarmak, etkisizleştirmek ve ortadan kaldırmak için düzenlemelere gidildi.
“Mektep/medrese yerine okul/üniversite, külliye yerine kampüs, Kur’an yerine ders kitabı, rahle yerine sıra,
Arapça yerine Türkçe, hoca/imam/şeyh yerine öğretmen, ezber yerine eleştirel/analitik düşünce, fes/kavuk yerine
şapka” terimleri kullanıldı (İnal, 2008, 68).
İlköğretimle başlayıp tüm eğitim kademeleri ile yaygınlaştırılan ve benimsettirilen Türk milliyetçiliği eğitimde
devletin rolüne işaret eder. Öğrenciler, Türk milliyetçiliği adı altında, ırk, dil, din, politik egemenlik, coğrafi sınır
gibi etmenlerle güçlü bir duygu oluşturulmaya çalışıldı. Tüm bu öğeler eğitime yansıtılarak iyi vatandaşın
göstergesi olarak milliyetçilik argümanı kullanıldı. Milliyetçilik eğitimi devlete itaati esas aldığı gibi yabancı
düşmanlığını da getirdi. Biz ve onlar biçiminde bir ayrımcılığa gidilerek, milliyetçiliğin bir duygu olarak
öğrencinin zihnine yerleştirilmeye çalışıldı. Sınıftaki haritalar ile sınırın dışındaki tüm unsurlar ülkeye saldırıya
her daim hazır birer unsur olarak gösterildi. Bu çerçeve için Cumhuriyet tarihi vazgeçilmez bir malzeme oldu.
Çünkü milli hafızanın tarihte saklı olduğuna ve geleceğe taşınması gereken kader birliği ve varoluş olarak
kodlandı. Bunda en büyük araç inkılap tarihi dersi oldu. Türkçe dersi ise geçmişin aktarılmasında bir millilik aracı
olarak kullanıldı. Osmanlı’ya ait çoğu dokümanın incelenmesini yani tarihsel olayları öğrenmeyi de engelledi. Din
de bu bağlamda milliyetçilik içinde Cumhuriyetin ilk yıllarında olmasa da zamanla milliyetçiliğe hizmet eden
toplumsal norm olarak ele alındı. Bu açıdan milliyetçilik, dini “devletin dini” konumuna getirerek seküler bir
dönüşüme tabii tutuldu. Rejim tarafından yalnızca siyasal olarak değil, kültürel olarak da yüceleştirilen millete din
ve dil hizmette bulunarak yarı-kutsal bir mahiyet kazandı (Kartal, 2018).
Cumhuriyet dönemi ders kitaplarında, millet unsuruna dikkat çekmek için duygulara hitap edilmiştir. Bunun
için milliyetçi bir takım slogan türünde ifadelere ders kitaplarında sıklıkla yer verildiği anlaşılıyor. Bu slogan
türündeki ifadeler belirlenirken Türk milletinin kültürel özelliklerine gönderme yapılarak ve Türk milletinin yüce
olduğunu ispatlamak çabası vardır. Bu söylenilenleri farklı kitaplardan örneklendirmek gerekirse; “..bütün Türkler
birbirlerini severler. Yurtlarının uygarlıkta, zenginlikte başka yurtlardan ileri olmasını isterler”, “bütün Türkler
doğruluğu severler, bayraklarını, vatanlarını severler”, “Şanlı bayrağımız... Hepimizin göğsünü kabartır”, “Türk
olarak doğan herkesin dileği, Türk yaşamak, Türk ölmektir, Türklüğü yükseltmektir”, “bizim tarihimiz dünyanın
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en eski tarihidir. Türk tarihini okuyanlar bilirler ki; dünyaya ilk insanlık ve uygarlığını Türkler salmıştır”,
“tarihimiz, öz verilikler, kahramanlıklar, şanlar ve onurlarla doludur. Biz, tarihimizle övünürüz”, “Ben Türk
çocuğuyum; dilim, dileğim, tarihim Türk’tür. Tarihten daha yaşlı bir ulusun çocuğu olduğum için öğünmek
hakkımdır. Türk olduğumu düşündükçe göğsüm kabarıyor”, “Türk ulusu, iyi ahlaklılığı, çalışkanlığı ve yiğitliği
ile tanınmış üstün bir varlıktır”, “Bizim tarihimiz, yeryüzündeki bütün ulusların tarihinden eskidir”, “Türk tarihi
iyilik, doğruluk, güzellik, yüksek insanlık, en eski uygarlık tarihidir”, “Türk doğmak, Türk yaşamak, Türk olarak
ölmek ve arkasında kendi soyundan çocuklar bırakmak ne mutludur. Türklüğümle ne kadar öğünsem azdır. Ne
mutlu Türküm diyene!”, “Türk milleti temizdir, yücedir. Türk milleti yalan bilmez; Türk milleti düşmanından
korkmaz; Türk milleti doğruluktan ayrılmaz. Ahlakı çok temizdir”, Görüldüğü üzere bu önermeler taşıyan
ifadelerin bir taraftan tamamıyla ‘iyi/olumlu’ kültürel özellikleriyle bir Türk tanımlaması yapmaya çalışırken,
diğer taraftan da bu özellikler temelinde Türk milletini diğer milletlere nazaran daha üstün olduğu anlatılıyor.
Millet ve vatan sevgisi, bağımsızlık ve özgürlük, doğruluk, bayrak sevgisi, Türklüğü yükseltmek, kahramanlık,
şan ve onur sahibi olmak, eski bir tarihi geçmiş, iyi ahlaklılık, yiğitlik, yalan söylememek, korkusuzluk, sözünden
dönmemek, fedakârlık, çalışkanlık, yardımseverlik vb. Türk’ü tanımlayan temel sıfat ve ifadelerdendir
(Parlak,2005, 195).
1931, 1935 ve 1939 CHP Programlarında okuldan CHP’nin ilkeleri olan cumhuriyetçi, laik, milliyetçi, halkçı,
devletçi ve inkılapçı vatandaşlar yetiştirmesi beklenmektedir. Yine Türklük vurgusu ön planda tutulmakta ve
eğitim yoluyla uluslaşma hedefine varılması düşünülmektedir. Öğretim yöntemleriyle vatandaşların hayatlarında
faydalı ve hurafeden uzak bilgiler öğretilmesi hedeflenmiştir. Yine eğitim programlarına bakıldığında özellikle
1930’lu yıllardan sonra kazandırılmak istenilen davranışların CHP programındaki eğitim hedefleri ile örtüştüğü
görülüyor. Genel olarak tek tip vatandaş yetiştirme anlayışı CHP’nin eğitim ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır
(https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/549).
Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki Tek-parti Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında eğitimin niteliği birbirine
bağlı üç temel noktada yapılmıştır; 1) Batılılaşmak için Osmanlı/İslam geçmişiyle bağlantılı tüm izlerin silinmesi
için eğitimin etkin rol oynaması beklenmiştir. Ülkeyi yeni rejime dönüştürmek için okul öncülük ve yapıcı olacaktı.
2) Eğitime rejim propagandacılığı görevi yüklendi. 3) Geleneksel dinsel eğitimin yerine laik bir ulusal eğitim
yaratılmaya çalışıldı. Okullar ve öğretmenlerin görevleri arasında sayılan siyasal eğitim tek parti dönemince
savunulan bir ilke oldu. Aslında öğretmene yüklenen bu anlam öğretmenlerin halkla bütünleşmesine de engel teşkil
etmiştir (Tunçay, 2005, 239-240). Bu dönemde milli eğitim; a) Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü, b) Türk
devletinin düşmanlarına karşı koyabilme gücünü, c) Türk vatandaşının milli bir gurur kazanmasını, d) Türk
milletinin bir şuur kazanmasını, e) Milli yaratıcılığın gelişmesini ve f) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılmasını
amaçlayan ve gerçekleştiren eğitim oldu (Bursalıoğlu, 1985). Cumhuriyetle beraber eğitim ülkede farklı insan tip
insan yetiştirmek için her türlü ikilik ve ayrılık hareketleri ortadan kaldırılarak ülkede birlik sağlanmaya çalışıldı.
Bütün okullar Türk devlet ideolojisine göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşleri ve o dönemin CHP ilkeleri
doğrultusunda; Osmanlı döneminden kalma zihniyetten uzak ve her türlü yabancı ideolojiye karşı Türk milletinin
birliğini sağlamaya yönelik çalıştı. Harf değişikliği, ahlak eğitimi, dil ve tarih hareketleri bunun düşünsel
altyapısını oluşturur.
20. Yüzyıl milliyetçi politikacı ve ideologlar ulusal ideallerini çocukların saflıklarında ifade etmeye çalışmış,
bunun için izcilik, milli sportif törenler, andımız, marş gibi ritüellere yönelmişlerdir. Bu yönelişte çocuk hep devlet
otoritesinin malı olarak görülmüş, devlet ona istediği eğitimi sağlamak hakkını aileden önce kendisinde bulmuştur
(İnal, 2008, 298).
1932 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip tarafından yazılan, o günden yakın bir tarihe kadar
her sabah ilkokul öğrencileri tarafından okunan “Andımız” metni de millilik vasfına hizmet eder. Rejimin genç ve
ateşli Bakanı Dr. Reşit Galip‘in kaleme aldığı bu metin tüm ilkokullarda bir seremoni şeklinde öğrencilere
okutulmaya başlandı. Uluslaştırma işlevi gören bu yemin töreninin her gün tekrarlanmasıyla rejim, ilerleme
temasını kullanarak, yeni nesli terbiye etmeyi, onları ortak bir ülkü etrafında bir araya getirmeyi hedefledi. Bu
dönemde ve devamında çocuk devletin olarak görüldü. Velinin ise devlete bu konuda maddi ve manevi olarak
destek olması istendi.
Laik ve millî yeni oluşumun halk tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesi için okul programlarında
yapıldığı gibi okuldaki ritüellerde de düzenlemeler yapıldı. Cumhuriyeti kuran kadro, Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki eğitim ritüellerinden farklı anlamlar taşıyan ritüeller oluşturulması için çaba sarf etti.
Özellikle dinin toplumsal yaşamdaki yaptırımlarının etkisizleştirilerek onun yerine laik ve ulusal devlet
ritüellerinin kullanımı yoluna gidildi. Bunun için büyük ölçüde eğitim kurumlarının aracılığıyla gerçekleştirilen
ulusal bayram törenleri, ulusun en kutsal sembolü olan bayrak törenleri, lider Atatürk’ün kutsallaştırılması,
okullarda topluca söylenen antlar, düzen sağlayıcı disiplin mevzuatı ve eğitim materyallerinden yararlanıldı
(Meşeci, 2007, 133).
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Okullarda kutlanan törenlerde töreni kabul heyeti yani protokol, kutsal sayılan Kemalist ideolojinin ve onun
yürütücüsü devletin temsilcileri olarak rol almışlardır. Töreni sunanlar ise, kutsallık atfedilmiş Kemalist
ideolojinin ‘ideal insanını’ temsil eden, kutsal olmayan alana dâhil olan kişileridir. Yapılan uygunsuz bir davranış
ise kutsala yani Kemalist ideolojiye ve Mustafa Kemal Atatürk’e yapılmış bir saygısızlık olarak algılanır.
Törenlerde seyirci konumunda olan halkın da rolü vardır. Çünkü devletin kurumları kurumsal dayanışmanın
kamuoyuna sergilenmesinde seyirciye ihtiyaç duyar. Töreni sunanların ve izleyicilerin birliği ve ahengi sosyal
sistem olarak okulun, kurumların ya da toplumun birliğini ifade eder. Burada halk ve öğrenci bulunduğu sosyal
birlik içindeki kimliğini hisseder. Öğrencilere kazandırılan disiplin, düzen, kendine hâkim olma gibi bireysel
olmaktan çok toplum hayatına vurgu yapan ilke ve normların kazandırılması öğrencilerin dayanışmalarına dönük
bir alıştırma olarak kabul edilir. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisi ve ölümünden sonra resimleri, büstleri,
sözleri devletin ideolojisinin bir sembolü hâlini almıştır. Bu ideolojinin taşıyıcısı olan okullarda Atatürk’e saygı
ve ideolojisinin takipçisi olunduğunun gösterilmesi amacıyla duvarlarda Atatürk resimleri, bahçe ve koridorlarda
Atatürk büstleri, Atatürk’ün sözleri ve nutku yasalarla belirlenmiş şekilde sergilenmektedir (Meşeci, 2007, 151).
Cumhuriyetçi çocuklar yetiştirmenin önemli bir parçası olarak onların gözünde yeni rejimi sembolize eden
unsurlar çeşitli vesilelerle kutsanmıştır. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın “milli
egemenlik” ve “çocuk bayramı” olma yönüyle lider kültünü sürekli canlı tutarak sosyo-psikolojik düzlemde rejim
ve bayrağa itaati sembolleştirmiştir. (Öztan, 2013, 240). Aynı durum diğer ulusal bayramlar için de geçerlidir.
Ulusal bayramlarda çocuklara yurttaşlık eğitimi verilmesi etkili bir yol olarak görülmüştür. Yapılan geçit törenleri,
kalabalıklar, müzik ve çeşitli etkinlikler çocuğun hafızasına vatan ve millet kavramlarını daha iyi
yerleştirmektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında çocukların bulundukları yerin en üst idari
makamında bulunarak devletin sembolik olarak bir süre yönetilmesi ilginç bir siyasi eğitim yolu olmuştur (Akyüz,
2015, 347).
Devlet ulusal bayramlar yoluyla çocuklara yeni rejimin korunması ve onlar aracılıyla taşınacağı anlamını
yüklemektedir. Bu törenlerde çocuklara giydirilen kravat, frak ve silindir şapka gibi Batı yaşam tarzını andıran
görüntüler iktidarın çocuklardan beklediği toplumsal rolü belirtiyor. Okullarda kutlanan bayramlar rejimi kollama
ruhunun topluca gösterimi olarak düşünmek gerek. Törenler çocuklar için devletin istediği psikolojik ortamı
sağlıyordu. Kemalist çevrelerce örneğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Mustafa Kemal
Atatürk’ün çocuk sevgisine veya 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Spor Bayramı bir gençlik bayramı olarak göstermek
eğitilmiş bireyi toplumsal düzlemde etkin olarak resmi ideolojiyi sürdürmeye yönelik düşüncelerin ürünüdür. Bu
anlamıyla okullarda kutlanan törenler, Kemalist düşünceyi hatırlatmaya ve sürdürmeye dönük bir uygulamadır.
23 Nisan Çocuk Bayramının TBMM’nin açılışı ve yeni devletin başlangıcı olan bir tarihe denk getirilmiş
olması buradaki siyasi amacı göstermektedir. Çocuk Haftası etkinlikleri her ne kadar çocuklar için eğlenceli olsa
da genel içerik bakımından yoğun bir propaganda aracıdır. Yine 23 Nisan kutlamaları da medenileşme/ Batılılaşma
projesinin bir parçası olarak ele alınmaktadır. Milli bayramlar, kurulacak yeni Türk toplumunun eskiye dair
geleneklerinin yerini dolduracak ve yeni rejimin hatırlandığı, öğretildiği ve kutsandığı özel bir gün olarak kutlanır.
Kutlamalarda yapılan etkinlikler özellikle şekil açısından Batılı unsurlar taşımaktadır.
Neyin kutsal neyin kutsal olmadığı ritüellerle belirlendi. Törenlerde bayrak gibi kutsal nesneleri tutuş, Mustafa
Kemal Atatürk gibi kutsal şahsiyetleri için yapılan saygı duruşları, törenlerde devleti temsil edenleri selamlama
şekilleri, bu olguların kutsal olarak algılanması işlevini görür. Böylece devlet laik ahlâka uygun bir otorite kurarak
bireylere, sınırları ve toplumsal hiyerarşideki yerlerini öğretir (Meşeci, 2007, 230).
Milli marş, bayrak, milli bayram, ulusal önder/kahraman, ulusal mitolojiler ve törenler okullarda kullanılan
önemli milli simgeler oldu. Bu simgeler, öğrencinin Türk ulusuna aidiyet duygusunu ifade eden ve birliktelik
ruhunu pekiştiren işaretler olarak kullanıldı. Her hafta başı ve sonunda bayrak eşliğinde okutulan İstiklal Marşı
bağımsızlığın simgesi olarak gösterildi. Okulda milliyetçi Türk ideolojisi çoğu zaman bayrak ile anlatılıyor. Milli
törenlerde okunan her şiir söylenen her söz bayrağa göndermede bulunur ve bunlar icra edilirken bayrağa saygılı
bir şekilde bakılması istenir.
Eğitim programlarının Türk’ün her daim üstün olduğunu benimsetmek ve bu iddialara meşruiyet kazandırmak
için ötekiler oluşturmak üzere, kalıp yargılar oluşturuldu. Bu kalıp yargıların bilimsel olduğunun belirtilmesi de
aslında rejimin kendi söylemlerini meşrulaştırmak için asılsız iddialara girmesi ve bunları mutlak doğru olarak
lanse etmesidir. Buna en iyi örnek Güneş- Dil teorisi kapsamında Türkleştirme ve diğer etnik grupların yok
sayılması ile ilgili yazılmış ısmarlama tarih yaklaşımıdır. Bunlar, pozitivist bilim anlayışı ile dile getirilmeye
çalışıldı. Çünkü cumhuriyetin benimsediği bilimsel yöntem ve ikna aracı pozitivist bilim anlayışı idi (Kartal,
2018).
Rejimin sunduğu olanaklar ve belirlediği sınırlar içinde çocuğun okuması bilgi ve makam sahibi olması istenen
bir durumdu. Ders kitaplarında okumayan okula gitmeyen cahil olarak nitelendirilmekte, bu kavramın karşılığı ise
karanlık ve utanç kaynağı olarak tasvir edilmiştir. Cahil insanların ise şer odaklarınca kandırılarak ülke geleceği
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ve bütünlüğü için tehlike oluşturacakları anlatılır. Bunun yanında kız erkek ayrımı gözetmeden en azından temel
eğitim almak çağdaşlıktır (Öztan, 2013,109).
Cumhuriyetin ulusal grup kimliği, toplumda “biz’ duygusu ile harekât eden ve aynı düşünen, benzer değerlere
sahip, ortak tutum ve davranışlar sergileyen insanlar yetiştirmek olarak hedeflenmiştir. Bu davranışları sergileyen
bireyler devletin belirlediği yaşam alanında var olabilir ve ideal vatandaş tiplemesi örneği olarak görülebilir.
Çünkü ancak ‘biz’ düşüncesinde olanlar makbul vatandaş olarak görülmüş, ötekinin de konumu belirlenmiştir. Biz
ve ötekinin özellik ve sınırları okulda simge ve sembollerle, derslerdeki kazanımlarla, törenlerle öğrenciye
kazandırılmaya çalışıldı. Özellikle etnik ve dinsel olarak farklı olana öteki olarak bakılarak yaşam stilleri
küçümsendi, farklılığı görmezden gelinerek adeta ülke içinde ikinci sınıf vatandaş olarak etiketlendiler. Özellikle
Kürt kavram ve etnik yapıyı çağrıştıran olay ve olgulara yer verilmediği gibi bunun Türk’ün içinde yer aldığı da
kazandırılmaya çalışıldı. Yeni nesle yönelik katı milliyetçiliğe dayalı “biz” ve “ötekiler” anlayışı dışlayıcı
politikanın sonucudur. Çünkü Türklerin, devletin asıl kurucu unsuru olduğu ve bu nedenle sadece Türk olan ya
da kendisini Türk hissedenlerin, bu ülkenin nimetlerinden yararlanabileceği, ülkenin gerçek sahibinin bunlar
olduğu, bunların sözünün geçerli olacağı, Türk olmayanların yani farklı etnik yapılardan gelenlerin, kendilerini
Türk olarak görmeleri halinde “öteki” olmaktan kurtulacakları benimsetilmeye çalışıldı (Kartal, 2018).
Yurttaş tanımlaması ders kitaplarında "‘'Türkiye ulu bir ulusun ulu vatanıdır. Bu vatanda yaşayan Türklere
‘Türk vatandaşı ’ denir" ifadesiyle, etnik, kültürel, dinsel, dilsel ayrımı olmaksızın Türkiye’de yaşayan herkesi
Türk olarak görüyor. Aynı zamanda ""Türkler milliyetleriyle öğünürken, Türk vatanında yaşayan diğer ırk ve
dinden olanlara da kendi şanlı ve şerefli adını vermeği esirgememiştir. Teşkilatı Esasiye Kanununa göre ‘Türkiye
ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk denir’ maddesini koymuştur... “Aynı dil ve kültürü,
aynı ideali duyuş ve düşünüşü benimsemek şarttır" ifadesi ise tanımlanan yurttaşlığın milliyetçi bir söylem
temelinde değerlendirildiğinin de ipuçlarını veriyor. “… Vatandaşlar, Türkçe konuşurlar, birbirileriyle bu güzel
dille anlaşır ve sevişirler. Vatandaşların dilleri gibi dilekleri de birdir. Türk vatanında yalnız Türk bayrağı
dalgalanır. Türkler vatanlarını çok severler. Yurtlarına gelecek iyilikten hep birden sevinir, yurtlarına gelecek her
hangi kötülükten hep birden yürek sızısı duyarlar’' ifadelerinde ise kültürel temelli ve türdeş bir yurttaş inşasının
olduğu görülüyor (Parlak,2005, 236).
Geral L. Gutek’in (2014, 182) de belirttiği gibi ideoloji resmi programa şu noktalarda cevap vermeye çalışır;
“Hangi bilgi daha çok önemlidir?”, “En değerli bilgi kimlere verilecektir?”, “Öğretimde ulusal politika ve
öncelikler nelerdir?”, “Kişisel amaç ve hedefler nelerdir?”. Bu soruların cevabı nasıl bir insan yetiştirileceğine
bağlı olarak değişir. Türkiye eğitim sisteminin özellikle sosyal bilim alanlarının öğretiminde Türk ulusu kavramı
çerçevesinde ulusal bütünlük ve Türk ulusunun yüceliği konularına her dönemde ve sıklıkla yer verilmiştir. Tarih
ders kitaplarında yer alan “Bir Türk dünyaya bedeldir” sözü buna örnektir.
Cumhuriyetin eğitim anlayışı doğruyu ve en iyiyi bilen ve bunu vatandaşı için esirgemeyen devlet, öğrenciye
Türk kültürü, gelenekleri ve milli benliği üzerinden itaatkâr ve uyumlu olmasını istemiştir. O açıdan eğitimin itaat
üzerine yapılandırıldığı rahatlıkla söylenebilir. Bu itaate karşı sorumluluk hissi ile yetiştirilmeye çalışılan bireye
karşın devlet az sorumlu görülmüştür. Öğrenciye devlete karşı görevini yaptığı takdirde iyi vatandaş olduğu fikri
aşılanmış iyi vatandaşın ölçütü de bu olmuştur.
Okullarda rejim ve lider kültü yüceltilerek eğitimden nasiplenenlerin ona itaat etmesini, bağlılıklarını her daim
ilan etmesini ve güven duymalarını, bu doğrultuda öğrencilerde de sadakat ve bağlılık duyguları oluşturulmaya
çalışıldı. Tek taraflı bir empoze hali olan bu durumda öğrencinin yapması gereken tek şey ise verilenleri
sorgulamak değil, gönülden inanmaktır. Yani onlardan beklenen “iyi bir vatandaş” olmalarıdır. Eğitsel
uygulamalarda yoğun biçimde Osmanlı son dönemlerinde Cumhuriyete giden yolda askeri başarılar, Cumhuriyeti
kuranların kahramanlıkları, Türk ulusunu yüceltici temalar militarist bir nitelikte anlatıldı. “Fatih Sultan
Mehmet’in İstanbul’u Fethi, Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanı kurtarması ve kurması” buna verilebilecek
örneklerdir (Kartal, 2018).
Cumhuriyet yönetimi köy ilkokullarına 1940’lı yıllara kadar din derslerini okuttu. Ancak bu okullarda din
eğitimi öğretimi İslam’ın esası olarak ileri sürülen ilkeler, çağdaş ahlak ilkeleri biçiminde sunuldu. Haftada 1 saat
olarak verilen eğitimde Tanrı’nın birliği, tarihsel gerçeklere bağlı kalmadan Peygamber’in hayatı çocuklara
anlatıldı. Ayrıca kimsenin dinine ve inancına karışmamak, çok çalışmak, hayırlı insan olmak, başka insanlarla iyi
geçinmek, sahtekârlık yapmamak, kadercilikten ve bağnazlıktan uzak kalmak diğer öğretilen konulardı (Başgöz,
2005, 94).
1946 yılında Cumhuriyet tarihinde çok partili siyasi yaşama geçilmesinden sonra iktidara gelen Demokrat Parti
daha önce Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan hükümet programlarındaki Türk/Türkçü kavramlarının
yanına manevi değerlerin eğitim müfredatında yer alacağını deklare etti. Din eğitimi 1923 yılından sonra kurulan
hükümet programlarında yer almayıp Cumhuriyet tarihinde 1950 yılında kurulan 1. Menderes Hükümeti
programında yer almıştır. Hatta “ruhunda manevi kıymetlere yer verilmeyen nesillerin ” kötü akıbetlere
sürükleneceği, memleket evlatlarına ne kadar bilim ve teknolojinin nimetleri öğretilirse öğretilsin manevi ruhla
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beslenmedikçe hürriyet ve bağımsızlıktan bahsedilemeyeceği (https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP19.htm)
programda yerini aldı.
Cumhuriyet döneminde eğitimin ve toplumun yüzü Batıya çevirili olduğundan bu ülkelerin eğitim
sistemlerinin incelenmesi ve teorik ve uygulama yönünün Türkiye’ye taşınması için yurt dışına eğitim amaçlı
olarak öğrenci ve öğretmenler gönderildi. Bunlar yurda döndükten sonra ülkenin çeşitli eğitim kurumlarında
öğretmenlik, yöneticilik, akademisyenlik gibi önemli görevlerde bulundular. Buradaki amaç Türkiye eğitim
sistemini her alanda dünyanın gelişmiş ülkelerinin seviyesine çıkarmak olarak belirtildi. Batının bilgi, görgü,
düşünce ve uygulamaları yeni ve orijinal etiketi ile Cumhuriyetin yeni yurttaşlarının yetiştirilmesi için seferber
edildi. Çeviri kitap ve makaleler, çeşitli eğitim-öğretim kademelerinde ders kitabı ve kaynak kitaplar olarak bazen
zorlama boyutunda da olsa eğitimin kültürel yönünün önemi dikkate alınmayarak ve de ihmal edilerek okutuldu.
Bu anlayış Türkiye toplumundaki tabandan uzak olarak söylenenlerin/yazılanların meşrulaştırılması için Batı
örnek olarak gösterilmeye devam ediliyor. Eğitim görevinde yer alanlar okul, öğrenci ve ailelere dönük
uygulamaları ile söylem ve yazdıkları ile Batıyı refere etmeye devam etmektedirler. Ondandır ki eğitimin
sorunlarına çare bulunulmadığı gibi “eğitimimiz Batı gibi olmadığı” için de bu çevreler eğitimi sorun olarak
anlatmaya devem ediyorlar.
Okullarda okutulan ders kitaplarında ve eğitim uygulamalarında ulus-devletleşmenin getirdiği bizler ve ötekiler
düşüncesi ile yoğun bir biçimde iç ve dış düşman imgesi yaratıldığı görülüyor. Bu durumun yol açtığı “her daim
düşmana karşı tetikte olma” haliyle yurttaşların birlik-beraberlik içinde yaşamaları gerektiği öğrencilere sürekli
ifade edildi. Özellikle öğrenciye yönelik ‘vatan, coğrafya, kahramanlık, Türklük, asker millet olma, büyük ve eski
bir tarihe sahip olma, Batılı gibi yaşama, bilimsel düşünme, yüce devlet’ vb. anlayış ve düşünceler daima
yinelenerek öğrencilere aktarılması resmi ideolojinin pekiştirilmesine yönelik çabalardır. Vatanın kutsallığı,
devlete bağlılık, ülke için ölümün yüceliği, her daim birlik ve beraberliğin önemi, bireysel çıkarların toplumsal
çıkarlardan sonra geldiği derste ve ders dışı faaliyetlerde anlatıldı. Amaç bu değerler ile kutsal bir devletin üyesi
olarak bireyde kalıcı tutum sağlamaktır.
Türk’ün, doğaüstü bir varlıkmışçasına anlatıldığı ifadelere de ders kitaplarında rastlanmaktadır: “Türk...
Kendisine hücum edilmedikçe başkasına hücum etmez. Azmettiği şeyi elde etmedikçe rahat yüzü görmez. Son
derece yorgun olmadıkça uykuya dalmaz. Uykusu ağır değildir. Daima kuşkulu bir halde uyur", “Türk milleti,
düşmanları önünde baş eğen öteki yenilmiş milletlere benzemezdi”, “binlerce yıldan beri birçok devletleri kurmuş
yüce Türk milletini ezmek mümkün değildir". Görüldüğü üzere, Türk sürekli kutsallaştırılmıştır. Korkmayan,
uyumayan, azimkâr bir Türk tasviri bulunmaktadır. Temel hedef, kültürel özellikleriyle ve üstünlükleriyle diğer
hiçbir millete benzemeyen, bu üstünlükleri nedeniyle düşmanı çok olan ve fakat düşmanın çokluğu acımasızlığı
ve hainliği karşısında birlik ve beraberlik içerisinde onların üstesinden gelebileceği, bunun için asıl dayanağın,
"milli duygu ve hislere inerek, yüreklere güven telkin etmek ve yurttaşları başarıya inandırarak harekete geçirmek’
olduğu ileri sürülebilir. Milli his, bütün yurttaşların bir araya gelerek ortak amaçlar doğrultusunda hareket etme
ruhudur, “ulusumuza gelecek iyilikten veya kötülükten duyduğumuz üzüntü veya sevincin adı... bir ulusun bütün
bireylerinin birden duyduğu duygudur”. Bu nedenledir ki, “büyük işleri başaranlar Türk’tür. Siz de Türk’sünüz;
onun için tanısak da tanımasak da, bir Türkün yaptığı büyük bir iş, bizi ve bütün Türkleri sevindirir. Herhangi bir
Türkün yaptığı kötülük de, hepimizin canını sıkar.” (Parlak, 2005, 197).
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren okutulan ders kitaplarının tümünde vatan kavramının yakın fiziki
çevreye(köy, kasaba, kent) aidiyet duygusundan Misak-ı Milli ile belirlenen Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına kadar
uzanan aidiyet duygusu yani yurttaşlık oluşturma olgusu dikkati çekmektedir. Ayrıca fikri vatandaşlık kavramıyla
tarihsel süreçte en uzak noktaya kadar göndermede bulunularak özcü temelli bir duygudaşlık oluşturmaya yönelik
çabaların olduğu görülmektedir. Sayılan kavram ve olgulara sadakat ve fedakârlıkla bağlanmanın da temel bağ
olarak kullanıldığı söylenebilir (Üstel, 2014, 315).
Erken cumhuriyet döneminde yazılmış olan tarih ve yurt bilgisi ders kitaplarında eğitimin amacının formüle
edilmesinde, ideolojinin kurgulanarak aktarıldığı görülüyor. Ders kitaplarımda öğrenciye kazandırılacak
davranışın “ulusal heyecan ile Türk çocuklarının ruhlarını yükseltmek” olarak ifade edilmiştir. Laiklik,
milliyetçilik ile öğretimin birliği de önemli ilkeler arasında yer alıyor. Tarih ders kitaplarının bu doğrultuda baştan
sona Türkçü amaçlar ve milliyetçi söyleme uygun olarak yazıldığı söylenebilir. Çünkü "‘'Türk ulusunun binlerce
yıldan beri nasıl yaşamış, neler yapmış, uygarlığa insanlığa ne büyük hizmetler etmiş olduğunu” tarih derslerinin
anlatabileceği düşünülmüştür. “Tarihler içinde en eskisi, en şereflisi ve şanlısı Türk tarihidir”. Cumhuriyetin siyasi
eğitim-öğretim amaçları iki ayrı tarih kitabında şu şekilde sıralanmaktadır: 1) Milliyetçi, halkçı, devrimci, lâik
cumhuriyet vatandaşları yetiştirmek, 2) Türk ulusunu uygarlık safında en ileriye götürmek ve yeni nesilleri Türk
olmak haysiyetiyle istediği bu ereğe en kısa zamanda varmayı mümkün kılacak aşk, irade ve kudretle
yetiştirmektir. Ders kitaplarında bağımsızlık ilkesinin, Türk milletini diğerlerinden ayıran önemli bir değişken
olarak ele alındığını söylemek gerekir. Nitekim ‘Türk milletinin, hiçbir milletin boyunduruğu altına girmediği,
istiklale aşık olduğu, bu uğurda çok kanlar döktüğü’ ifadeleri sıklıkla kitaplarda yer almaktadır. Ders kitaplarında
çocuğa ulusal kimlik kazandırma işlevinin yanı sıra, yurttaş olarak devlete karşı yerine getirmesi gereken görevler
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de öğretilmiştir. “Eğer okul olmasaydı ne yurdumuzu tanır, ne vatanımızı bilir, ne de insanlık ödevlerimizi
öğrenebilirdik”, “Öğretmenlerimiz bizi iyi birer Türk çocuğu olarak yetiştirirler" cümleleri buna örnektir ( Parlak,
2005, 144).
1923’le başlayan ulus-devlet inşa sürecinde okulda yurttaş eğitiminin iki temel hedefe yönelik olduğu
söylenebilir. Bunlardan birincisi medenilik diğeri ise yurtseverliktir. Siyasal elitin medeni vatandaş tipi
Cumhuriyet batıcılığı ile uyumlu, çağdaşlık- yurttaşlık ekseninde biçimlenmesidir. Yani medeni yurttaş
yetiştirmek temel hedef oldu. Yurttaşın sivil değil militanca yetiştirilmesi söz konusu idi. Militanlık ise
yurtseverlik- hak ve görev sistematiği- tehdit/tehlike algısı şeklinde sıralanır. Yurttaşlığın temel koşulu
yurtseverlik, bu kavramı tanımlayan da hak ve görevler dizgesidir. Tehdit ve tehlike algısı ile de iç ve dış mihraklar
tarafından oluşturulan ötekilerin işaret edilmesinden oluşan zihinsel seferberlik halinin toplumda egemen
kılınmasıdır (Üstel, 2014, 323).
Sonuç
Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim için değişik zamanlarda söyledikleri ve yaptıkları, süreç içinde Türkiye
eğitimcileri tarafından bir Atatürkçü eğitim sisteminin oluşturulmasına, tanımlanmasına ve kurumsallaştırılması
çabasına neden olmuştur. Bu kavramlaştırmada Atatürkçü eğitimin ulusal(Türk ulusu), halkçı, devrimci,
cumhuriyetçi, batıcı, üretici, laik ve iyi vatandaş eksenli karakter eğitimi olarak sınırları saptandı.
Cumhuriyetin kuruluşu ile beraber, yeni mevzuat düzenlemeleri ve teşkil edilen kurumlar aracılığıyla toplum
yeniden şekillendirilme yoluna gidildi. Bu şekillendirmede temel belirleyici nokta Batı medeniyeti seviyesine
ulaşma idealidir. Batı medeniyeti yanında Türkleştirme ve Türklük vurgusunu dönemin eğitim politikalarının her
alanında görmek mümkündür. Eğitim programları, yönetmelikler, ders kitapları ve diğer eğitsel faaliyetlerde
Türklük vurgusu ön plandadır. Ancak, söz konusu Türklük vurgusunun bütün halkı “Türk vatandaşlığı” çatısı
altında toplamak, birlik ve bütünlüğü sağlamak söylemi ile yapıldığı anlaşılıyor.
Cumhuriyetin kuruluşu ile ulus devlet yapılanması gereği Türklük- siyasal rejim kalıbı eğitim/öğretim
programlarının şekillenmesinde temel eksen olarak ele alınmıştır. En iyi yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu, bir
Türk’ün dünyaya bedel olduğu, cumhuriyetin ilelebet yaşayacağı, ezberlenen Gençliğe Hitabeler, Güneş Dil
Teorisi, Cumhuriyet sonrası tarihsel sürece önem verilmesi, köy enstitüleri, millet mektepleri, halkevleri vs. gibi
durumlar, bu doğrultuda şekillenen dersler, törenler bunun pratikteki uygulamalarıdır. Türkiye eğitim sisteminde
bu kavramların bariz şekilde yer aldığı en iyi örnek, yolu okuldan veya kenarından geçen herkesin çok iyi bildiği
ve 1932 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip tarafından yazılan, o günden bugüne her sabah
ilköğretim öğrencileri tarafından okunan Andımız metnidir. Metindeki anlam yüklemesi aslında tüm öğretim
programlarında da yer alır. Bu açıdan Türkiye eğitim sistemi ulus devlet eksenli “siyasal düzene sadık- iyi
vatandaş” yetiştirmeyi kendine şiar edinmiştir. Buna hizmet etmek için de öğretmen, cumhuriyetin, ulus devletin
temsilcisi ve ilkelerinin yayıcısı olarak görüldü/ görevlendirildi.
Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim alanındaki en önemli kılavuz ilke millilik olmuştur. Kuruluş yıllarında ve
sonrasında kurucu iktidarın ve ideolojinin eğitime yüklediği bu vasfın bugün de devam ettiğini söylemek
mümkündür. Özellikle Cumhuriyeti kuran kadronun, eğitimin nasıl kurgulanacağına dair açıklamalarına bakmak,
dönemin gerek genel eğitim politikasının ne olduğunu ve bugünü nasıl şekillendirdiğini anlamak açısından
önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduktan sonra bir taraftan hedeflerini gerçekleştirebilmenin en önemli
araçlarından biri olarak eğitimi bir politika alanı olarak ele almaya başlamış, aynı zamanda da bu alanı
millileştirmeye çalışmıştır. Çünkü eğitimin millileşmesi tam bağımsızlığın aracı olarak görülmüştür. Uluslaşma,
ulus devletleşme süreci ve buna bağlı olarak ulusal kültür ve cumhuriyet kültürü yaratmada en önemli itici unsur
eğitim olarak görülmüştür. Mustafa Kemal Atatürk’e göre“ eğitim her anlamıyla milli olmalı”dır. Uluslaşma
sürecinde tek kültürlü Türk milliyetçiliği ekseninde bir toplum yaratma hedefi o günden bugüne eğitimde yer
edinmiştir.
Belirlenen ve rotası çizilen eğitim politikalarının Türkçü uygulamalar doğrultusunda millilik unsuruna göre
tüm eğitim kurumlarının ilk ve son amacı, çocukların milli hayata uyum sağlamaları olarak şekillendi. Çocuklarda
milli duyguların güçlendirilmesi için Türk inkılâbının kazandırdıkları ve bunları kazanmak için verilen mücadele
layıkıyla anlatılmaya çalışıldı. Öğretim programlarının içeriğinde öğrencide milli duyguları güçlendirecek, her
şeyden önce Türk çocuğunu, Türk toplumunun vasıflarını taşıyan, cumhuriyete bağlı birer vatandaş olarak
yetiştirilmesi esas alındı.
Tüm eğitim kurumlarında eğitimin amacı öğrencilerde ulusal bir karakter oluşturmaktı. Başka bir deyişle
okulun görevi öğrencileri Türk olmaktan şeref duyan, Kemalizm’e bağlı, Türkiye devletinin yönetimine ve Türk
ulusuna karşı ödev ve sorumluluklarını bilen “gerçek” Türk vatandaşı yetiştirmekti. Bu amaçla bu ulusal değerleri
yücelten ve her şey devlet ve rejim için ülküsünü aşılayan ders kitapları hazırlandı ve ulusal törenler organize
edildi. Ulus bilinci için devlet kurumlarının başına “milli” sıfatı yerleştirilerek devletin ulus esasına dayalı olduğu
hafızalara kazınmaya çalışıldı.
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Sonuç olarak rejime bağlı, Türkçü, pozitivist düşünceyi benimsemiş ve Batılı yaşam tarzına sahip bir çocuk
yetiştirmek tek partili dönemde eğitim kurumunun temel misyonu olmuştur.
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Özet
Küreselleşmenin etkisiyle tam istidam ihtiyacının ortaya çıkması, nüfusun yaşlanması ve kadınların erkeklerle
aynı oranda iş piyasalarında yer almaya başlaması gibi nedenlerle okul öncesi eğitim yalnızca eğitim politikalarının
değil, aynı zamanda ekonomi politikalarının da önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu çalışmada PISA 2015’te en
başarılı beş ülkedeki (Singapur, Japonya, Estonya, Çin- Şanghay ve Finlandiya) erken çocukluk eğitimi finansman
politikaları alanyazın taranarak ve hali hazırdaki uygulamaları analiz edilerek incelenmiş ve Türkiye’deki okul
öncesi eğitiminin finansmanı için öneriler ortaya konulmuştur. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden
biri olan doküman analizi yöntemi uygulanmıştır. İçerik analizi uygulanacak olan dokümanların; güncel, gerçek,
inanılır ve taklitten uzak olması gerekmektedir. Türkiye’de okul öncesi eğitim hizmetlerinin bu eğitim
basamağının uzun vadede en çok yarar sağladığı tespit edilen sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gruplar
açısından erişilebilir bir eğitim basamağı haline getirilmesi önemlidir. Bu eğitim basamağının anasınıfı döneminde
zorunlu hale getirilerek, daha küçük yaş gruplarında ise isteyen herkesin erişebileceği bir hizmet konumunda
olması sağlanmalıdır. PISA’da başarılı ülkelerde olduğu gibi eğitimlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra mevcut
hizmetlerin de kalitesinin öğretmen eğitimleri ile garanti altına alınması gerekmektedir. Türkiye’de kişi başına
düşen GSMH’da düşük olduğu gerçeğinden hareketle kamu eğitim harcamalarının oranı mutlaka artırılmalıdır.
Türkiye’de dezavantajlı ailelerin çocuklarının eğitime erişimi için Finlandiya, Estonya ve Japonya’da olduğu gibi
okul öncesi eğitim ücretsiz olmalı. Okullara ulaşım için Finlandiya’da olduğu gibi yerel yönetimler ailelere ulaşım
desteği sunabilir. Yine Finlandiya’da olduğu gibi okul öncesi eğitimde tüm eğitim materyalleri ücretsiz olarak
kamu tarafından sağlanabilir
Abstract
The early childhood education became important not only for the education policies but also for the economy
policies because of the effects of globalization, which causes an increase in the employment, old population growth
and the other reasons. This study examines the finance of the most successful 5 countries’ early childhood
education (Singapore, Japan, Estonia, China, Shangai, Finland) in PISA 2015 by scanning the literature and
analyzing the ongoing practices. By doing so, this study brings some suggestions for the finance of the early
childhood education in Turkey. Document analysis, which is one of the qualitative research method, was used in
this research. The documents, which are going to be analyzed in this method, should be valiable, trustworthy,
current and believable. The early childhood education in Turkey should be reachable by the low-income families
in the long term. This education level should be contemporary education and it also should be provided for the
children in the lower age bracket. Education should reach the various population through early childhood
education, and the required and qualified teacher education must be under the guarantee for this purpose. The
amount of public investment should be risen when the GNP in Turkey is considered. The early childhood education
should be free in Turkey to educate the children of the people from low income like in Japan, Estonia and Finland.
To transport the children to the school, local goverments should provide transportation service like in Finland. The
government like in Finland can also provide all the necessary materials in the childhood education.
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Giriş
Okul öncesi eğitimin önemi, çocukluğun ilk yıllarındaki beyin gelişiminin yaşamın ilerleyen aşamalarındaki
fiziksel sağlık, öğrenme ve sosyal davranışları etkilemesinden kaynaklanmaktadır (Heckman, 2008; Eagle, Black,
Behrman, Cabral, Gertler, Kapiriri, Martorell, Young ve the International Child Development Steering Group,
2007). Bu doğrultuda ilk yıllarda edinilen kazanımların, daha sonraki büyüme ve öğrenme basamaklarının temeli
niteliğinde olduğu kabul edilmektedir. Söz konusu kapsamda erken, etkili ve sık müdahalenin çocuğa yapılan
yatırımların getirilerini de önemli ölçüde arttırdığını ortaya konmaktadır (Eagle ve diğerleri, 2007).
Küreselleşmenin etkisiyle tam istidam ihtiyacının ortaya çıkması, nüfusun yaşlanması ve kadınların erkeklerle
aynı oranda iş piyasalarında yer almaya başlaması gibi nedenlerle okul öncesi eğitim yalnızca eğitim politikalarının
değil, aynı zamanda ekonomi politikalarının da önemli bir parçası haline gelmiştir. Eğitim yatırımlarının öncelikli
olarak okul öncesi eğitime yapılması, alanda yaşanan gelişme eğiliminin en önemli göstergelerinden biri
niteliğindedir (Young, 2006).
Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Durumu
Okul öncesi eğitim hizmetlerinin insani gelişmedeki rolünün yanı sıra sosyal faydasının, sosyal maliyetinden
yüksek olması ve beşeri sermayeyi geliştirerek ekonomide verimliliği artırması (Van der, 2002) 21. yüzyılda bu
eğitim basamağını ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların öncelikli yatırımları arasına sokarak, onu dünyada
giderek yaygınlaşan ve önemi artan bir eğitim basamağı haline getirmiştir. Dünyada okul öncesi eğitim alanında
yaşanan bu gelişmelere rağmen, Türkiye’de okul öncesi eğitim hizmetleri yeterince yaygın değildir. Okul öncesi
eğitimin önemi konusunda toplumun yeterli bilgiye sahip olmamasının yanı sıra bu hizmetlere ayrılan bütçenin
düşük olması ve bu hizmetlerin ücretli oluşu gibi birçok nedenden dolayı Türkiye’de okul öncesi eğitimde
okullaşma oranları AB ve OECD ülkelerinin gerisinde kalmaktadır (Gören-Niron, 2010). Türkiye’de eğitimin her
düzeyinde olduğu gibi okul öncesi eğitimde de eğitimin finansmanı ile ilgili problemler yaşanmaktadır. Türkiye’de
eğitimin finansmanı kamu ve özel kaynaklardan sağlanmaktadır. Bu doğrultuda eğitime kamu bütçesinden ayrılan
miktar her geçen yıl artmakla birlikte, zorunlu eğitim dışında kalan okul öncesi dönemde kamusal kaynaklar sınırlı
kalmaktadır. Söz konusu döneme yönelik olarak hizmet sağlayan paydaşların ve modellerin çeşitlilik göstermesi,
bu hizmet kapsamında yaptıkları harcamaların, program maliyetlerinin ve çocuk başına yapılan harcamaların
hesaplanmasında da zorluklara neden olmaktadır.
Eğitimde kamu kaynaklarının yetersiz olduğu alanlar, özel kaynaklar tarafından finanse edilmektedir.
Bölgeler, iller, hatta aynı il içinde farklı semtlerdeki gelir düzeyleri arasındaki farklılık ve eşitsizlikler eğitime
katkı sağlama konusunda da farklılıklar yaratmaktadır. Eğitim olanaklarından ne ölçüde yararlanıldığı, eğitimin
niteliği, okulların fiziki donanım ve alt yapısı, okuldaki araç-gereç olanakları, öğretmen ve derslik açıkları vb
etmenlere bağlı olarak eğitimde var olan eşitsizlik ve adaletsizlik daha da keskinleşmektedir (Hoşgörür ve Arslan,
2014).
ERG ve AÇEV (2013) tarafından yayınlanan “Erken Çocukluk Eğitimi ve “4+4+4 Düzenlemesi” raporunda
kamuya ait okul öncesi eğitim kurumlarında da ailelerden 20-200 TL arasında değişen katkı payları alındığı ve bu
oranın özellikle yoksul aileler için zorlayıcı olduğu ortaya konmuştur. Bu durum okul öncesi eğitime en çok ihtiyaç
duyan sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı ailelerin çocuklarının, bu eğitimden en az faydalanan kesim
olmalarına yol açmaktadır.
Türkiye’de okul öncesi eğitim hizmetlerinin finansmanının büyük bir bölümü kamu tarafından karşılanmakta
olup, okul öncesi eğitim hizmetleri için kamu kaynaklarından merkezi bütçeden kaynak ayrılmaktadır. Ancak okul
öncesi eğitim kurumlarının farklı Bakanlıklar ve Genel Müdürlüklere bağlı olması nedeniyle, kurumlar farklı
Bakanlıklar ve Genel Müdürlüklere tahsis edilen bütçeler kapsamında da finanse edilmektedir. Söz konusu
kapsamda milli gelirden okul öncesi eğitim hizmetlerine ayrılan pay 2008 yılında %0,03, Milli Eğitim Bakanlığı
genel bütçesinden okul öncesi eğitime ayrılan pay 2010 yılında %0,96 (MEB, OÖEGM, 2010) olup, Avrupa
Komisyonu Çocuk Bakım Ağı‟nın 1996 yılındaki önerisinde en az %1 olarak belirlenen oranın çok gerilerinde
kalmaktadır (The EC Childcare Network, 1996). Türkiye’de okul öncesi eğitime GSYH’nin % 0.1’i kadar kamu
kaynağı ayırmaktadır ve bu oran OECD ülkelerinde ortalama % 0.4 düzeyindedir (ERG ve AÇEV, 2013 Akt.
Saklan ve Erginer, 2016). UNESCO’nun 2007 HİE Global İzleme Raporu’nda, ülkelerin milligelirlerinden okul
öncesi eğitime ayrılan payın düşük olması, bu ülkelerde çocuk başına yapılan harcamanın az olduğunun değil,
daha çok okullaşma oranlarının düşük olduğunun göstergesi niteliğinde kabul edilmektedir (UNESCO, 2007).
Türkiye’de milli gelirden okul öncesine ayrılan payın düşük olması paralelinde, okullaşma oranları da düşüktür.
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Okul öncesi eğitimin Türkiye’deki mevcut durumu, uluslararası raporlarda da ülkenin önündeki aşılması
gereken zorlu görevler arasında gösterilmektedir. Buna göre, mevcut okullardaki fiziki alanlar nicelik ve nitelik
yönünden, okullaşma oranlarının artışını karşılayabilecek nitelikte değildir. Kaynak aktarımında sürekliliğin
olmaması, bir yandan mevcut talebi karşılama, diğer yandan da okul öncesi eğitime talep yaratma zorunluluğunun
karşılanamaması sorununu doğurmaktadır (Dünya Bankası, 2005).

Okul Öncesi Eğitim Hizmetlerinin Finansmanı
Okul öncesi eğitim sistemlerinin diğer eğitim basamakları ile karşılaştırıldığında, alanda hizmet sağlayan çok
paydaşın bulunması ve farklı hizmet modellerinin bir arada yer almasından kaynaklanan karmaşık yapısı, ülkelerin
okul öncesi eğitim hizmetlerine yaptıkları finansal harcamaların, program maliyetlerinin ve çocuk başına yapılan
harcamaların hesaplanmasında zorluklara neden olmaktadır. Kamu okul öncesi eğitim hizmetlerinin
finansmanında hemen bütün ülkelerde benzer bir bütçeleme sistemi mevcuttur. Söz konusu kamu hizmetlerinde
temel olarak arza yönelik mekanizmalar kullanılmakta olup, sektör kamusal kaynaklardan finanse edilen,
genellikle kalifiye personelin görevlendirildiği, kurum temelli hizmetlerden oluşmaktadır (Gören-Niron, 2010;
UNESCO, 2015). Hükûmetlerin finansmanı ile hizmet sağlayan okul öncesi eğitim kurumları, katı kurallarla
hükûmetler tarafından belirlenen düzenlemelere uymak durumundadır. Kamusal finansman desteği ile okul öncesi
eğitimde eşitlik, kalite ve devamlılık sağlanabileceği; aksi durumda daha az sayıda kaliteli programın elde
edilebileceği düşünülmektedir. UNICEF ve OECD istatistikleri ülkelerin çocuk yoksulluğunu sosyal harcamalarda
herhangi bir yükseltme yapmadan, mevcut kaynakların yeniden dağılımı politikaları ile %10’un altına
indirilebileceğini ortaya koymaktadır (Brookes-Gunn, 2003).
UNESCO (2015) okul öncesi eğitim hizmetleri kapsamında başlıca üç sıkıntıyla karşılaşıldığına dikkat
çekmektedir. Bunlar; 1) Hükümetler tarafından okul öncesi eğitime ayrılan kaynakların sınırlı kalması, 2) okul
Öncesi Eğitim hizmetlerinin finansmanında sürdürülebilir bir sistemin olmayışı, 3) okul öncesi eğitimi
hizmetlerinin farklı birimler tarafından sağlanması ve bu birimler arasında koordinasyon ve eşgüdümün olmayışı
biçiminde sıralanmaktadır.
Özellikle son yıllarda okul öncesi eğitimi hizmetlerine merkezi olarak bütçeden ayrılan payın artış
göstermesine rağmen, diğer eğitim basamakları ile karşılaştırıldığında hala sınırlı kalmaktadır. Okul öncesi eğitim
hizmetlerinde farklı aktörlerin yar alması, finansal olarak farklı bakanlıklar bünyesindeki merkezi hükümetlerden
ayrılan bütçelerin yanı sıra yerel ve uluslararası projeler, sivil toplum kuruluşlarından kaynak aktarımı söz
konusudur. Bu durum kaynakların hesaplanmasını zorlaştırırken aynı zamanda sürdürülebilirliği önünde de engel
oluşturmaktadır.
Bu çalışmada PISA 2015’te en başarılı beş ülkedeki (Singapur, Japonya, Estonya, Çin- Şanghay ve
Finlandiya) erken çocukluk eğitimi finansman politikaları alanyazın taranarak ve hali hazırdaki uygulamaları
analiz edilerek incelenmiş ve Türkiye’deki okul öncesi eğitiminin finansmanı için öneriler ortaya konulmuştur.
Çalışmada bu temel amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır: 1)Türkiye’de okul öncesi
eğitiminin finansmanı nasıldır ve yaşanan temel sorunlar nelerdir? 2) Singapur, Japonya, Estonya, Çin-Şanghay
ve Finlandiya’da okul öncesi eğitimi finansmanı nasıldır ve Türkiye’de ile benzer ve farklı yönleri nelerdir?
3)Türkiye’de okul öncesi eğitimi finansmanı PISA sınavlarında en başarılı ülkelerin sistemleri dikkate alınarak
nasıl daha etkili ve verimli hale getirilebilir?

Yöntem
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden biri olan doküman analizi yöntemi uygulanmıştır
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Scott (1990) doküman analizi tekniğinde kullanılan dökümanlar için dört ölçüt ileri
sürmüştür. İçerik analizi uygulanacak olan dokümanların; güncel, gerçek, inanılır ve taklitten uzak olması
gerekmektedir. Bu bağlamda, Türkiye ile Singapur, Japonya, Estonya, Çin-Şanghay ve Finlandiya’da okul öncesi
eğitimi finansman politikalarının karşılaştırması amacıyla yapılan çalışmada, ülkelerin eğitim bakanlıklarının
resmi internet sitesinden, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), EURYDICE (Education Information Network in the
European Community), EC Childcare Network (European Commission Childcare Network), MEB (T.C.Milli
Eğitim Bakanlığı) resmi internet sitelerine ulaşılarak geçerli ve güvenilir uluslararası dokümanlar üzerinden
analizler yapılmıştır. Elde edilen dökümanlar, güncel, gerçek, inanılır ve taklitten uzak olmasına dikkat edilmiştir
ve dökümanlar betimsel analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir (Karasar, 2005).
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Bulgular
Çalışmanın bu aşamasında araştırmanın amaçları doğrultusunda Singapur, Japonya, Estonya, Çin- Şanghay
ve Finlandiya’da okul öncesi eğitimi finansmanı belirlenen ölçütlere göre incelenmiş ve her ülkenin okul öncesi
eğitim finansman sistemi Türkiye ile benzer ve farklı yönleri bakımından karşılattırılmıştır.
Finlandiya
Finlandiya’da okul öncesi eğitim hizmetleri de dâhil olmak üzere genel olarak eğitim hizmetleri hükümet
politikalarının merkezinde yer almaktadır. Milli gelir rakamlarında küresel ekonomik krizin de etkisiyle gerileme
yaşanmış olsa da, Finlandiya’da eğitim hizmetlerine ayrılan payın yüksek tutulması konusunda hükümetler çaba
göstermektedir (OECD, 2013). Finlandiya’da eğitim hizmetleri arasında özellikle son yıllarda okul öncesi eğitim
hizmetlerine ayrı bir önem verilmektedir. Ülkede zorunlu eğitim yaşı dışında kalan tüm çocukların okul öncesi
eğitim ve bakım hizmetlerinden faydalanma hakkı vardır. İlkokulun yedi yaşında başladığı ülkede ilkokul öncesi
bir yıllık anasınıfı hizmetleri 2005 yılından itibaren zorunlu hale getirilmiştir. 5-6 yaşındaki çocuklar için gündüz
bakım ve nüfusun az olduğu bölgelerde ise çok amaçlı ilköğretim okulları ile bağlantılı olarak gerçekleştirilir.
Gündüz bakımı, anne–babaya çocukların yetiştirilmesinde yardımcı olmayı ve onlarla işbirliği ile çocukların
kişilik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çok amaçlı okullarda verilen okul öncesi eğitim ise gündüz
bakım hizmetlerini tamamlayıcı eğitim faaliyetlerinde oluşmaktadır (Finnish Board of Education, 2019).
Finlandiya’da okul öncesi eğitim hizmetleri belediyelerin bölge halkına sağlaması zorunlu olan sosyal
hizmetler kapsamındadır. Bu hizmetlerin finansmanının %75’i belediyeler tarafından karşılanmaktayken, %25’i
ise devlet bütçesi tarafından desteklenmektedir. Belediyelerin bütçelerinin ortalama olarak % 30’unu 0-7 yaş
arasında sağlanan okul öncesi eğitim hizmetlerine ayırmaktadır. Aileler gelirleri ve çocuk sayısına göre bu eğitime
katkı sağlamaktadır. Düşük gelirli ailelerin çocuklarından ise herhangi bir maddi destek alınmamaktadır (Finnish
Board of Education 2019; Eurydice, 2019).
Estonya
Estonya’da okul öncesi eğitim, bir yaşından ilköğretime başlama yaşı olan yedi yaşına kadar verilen,
ilköğretim öncesi eğitimi kapsar. Okul öncesi eğitim zorunlu olmayıp, kamu okullarında ve özel okullarda karma
olarak verilir. Okul öncesi eğitim kurumları, çocuğun bireyselleşmesine, yetiştirilmesine ve gelişimine katkıda
bulunurlar. Bu kurumların temel amacı, çocukların günlük hayatta ve okul hayatında başarılı olmalarını sağlayacak
bilgi, deneyim, yetenek ve davranışların çocuklara kazandırılmasıdır (Eurydice, 2012). Estonya’da okul öncesi
eğitim hizmetleri büyük ölçüde belediyeler tarafından sağlanmaktadır. Belediyeler bu eğitimi almak isteyen tüm
vatandaşların bu taleplerini karşılamak zorundadır. Devlet farklı ülkelerden gelen ve anadile hâkim olmayan
çocukların dil eğitimine yönelik olarak belediyelere finansal destek sağlamaktadır. Belediyelerin okul öncesi
eğitim kurumu olmadığı durumda belediyeler özel kurumlardan faydalanmaktadır. Okul öncesi eğitim veren tüm
kurumların lisansı olmak zorundadır. Aileler gelirleri ve sahip oldukları çocuk sayısına göre eğitim hizmetlerine
katkı sağlamaktadır (Eurydice, 2019b). Bu katkı Estonya’nın farklı bölgelerine göre 0- 58 Euro arasında değişiklik
göstermektedir. Aileler ayrıca okullarda sunulan öğle yemeklerinin ücretlerine de yine gelirleri oranında katkı
sağlamaktadır. Okul öncesi eğitim hizmetlerinin % 97.1’i devlet kurumları satarınfan sağlanırken, %2.9’u özel
sektör tarafından karşılanmaktadır. Hizmetler Eğitim Bakanlığı tarafından 2008 yılında geliştirilen Okul Öncesi
Eğitim Programı kapsamında yapılandırılmıştır (MoE Estonia, 2008; MoER, 2019).
Singapur
Singapur’da okul öncesi dönem hizmetlerinin akademik olarak çerçevesi Eğitim Bakanlığı tarafından
sağlanmaktadır. Kaliteli okul öncesi eğitim hizmetlerinin erişilebilir nitelikte olması Eğitim Bakanlığı’nın ana
hedefleri arasında yer almaktadır (MoE Singapore, 2019). Özellikle 2003’ten itibaren okul öncesi eğitimde
müfredat temelinde değişikliklere gidilmeye başlanmış, oyunun esas alındığı, çocuk merkezli bir eğitim anlayışına
doğru bir geçiş sağlanmaya başlanmıştır (Josephine, 2011). Eğitim Bakanlığı dışında Toplum Gelişim Bakanlığı
(the Ministry of Community Development-MCD) okul öncesi eğitim merkezlerinden sorumludur. Bu bakanlığa
bağlı merkezlerin büyük çoğunluğu özellikle annelerin tam zamanlı çalışmalarına olanak verecek biçimde
desteklenmelerine yönelik olarak iş merkezlerinin yakınlarında yer almaktadır. Bu merkezlerin dışında yer alan
anaokulları ise özel sektör tarafından yüksek ücretler karşılığında hizmet vermektedir. Tam zamanlı ya da yarı
zamanlı olacak biçimde MCD’ler tarafından sağlanan çocuk merkezleri devlet tarafından desteklenmektedir. Okul
öncesi eğitimin amacı daha çok çocukları ilköğretime hazırlamak olarak belirlenmiştir. Merkezlerde çocuklara
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anadil ve İngilizce olmak üzere iki dilde eğitim alma imkânı sağlamaktadır (MoE Singapore, 2019). Singapur’da
çocukların %98’i okul öncesi eğitimden faydalanmaktadır (Ching Ting, 2015).
Çin
Çin’de okul öncesi eğitim hizmetleri henüz zorunlu eğitim çağına girmeyen 6 yaş altındaki çocukların eğitim
ve bakım hizmetlerini kapsamaktadır. Kreşler, anaokulları ve anasınıfları olmak üzere üç çeşit programla hizmet
sağlanmaktadır. Çin’de anaokulu 3-6 yaş arasındaki çocuklara tam gün hizmet sunan kurumları tanımlamaktadır.
Bu hizmetler devlet, devlet tarafından lisanslı özel girişimler ve çeşitli topluluklar tarafından verilmektedir.
Fiziksel bakım okul öncesi eğitim hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Yaş gruplarına göre artış göstermekle
birlikte, sınıftaki öğrenci sayıları 20-40 arasında olup, her grupta iki öğretmen ve bir hemşire bulunmaktadır.
Merkezlerde ayrıca çocukların sağlık hizmetlerine destek sağlayan, aşılama gibi hizmetleri takip eden doktor da
bulunmaktadır. Anasınıfları ise birinci sınıf öncesi, ilkokula hazırlık niteliğinde daha çok akademik temelli eğitim
sunmaktadır. Tek çocuğa sahip olma politikasının okullar üzerinde etkisi görülmüş, aileler eğitime daha çok
müdahil olmak istemişlerdir (Vaughan, 1993). Eğitim kanununa göre erken çocukluk eğitimi hükümetin
sorumluluğu altındayken, hükümetler toplam eğitim bütçesinin yalnızca %1.24-1.44’ünü okul öncesi eğitim
hizmetlerine ayırmalarından dolayı eleştirilmektedir. Ayrıca şehir ve kırsal bölgeler arasında da hizmetler
bakımından farklılıklar söz konusudur. Şehirlerde okullaşma oranları %99’lar düzeyindeyken, bu oran kırsal
bölgelerde %10 ve altı düzeyindedir. Benzer biçimde okul öncesi öğretmenlerin ücretleri de farklılık göstermekte,
kırsal bölgelerde daha düşük ücretler ödenmektedir. 2010 yılında hükümet politika kapsamına okul öncesi eğitim
hizmetlerini almış ve bu bakımdan 2010 yılı alanda önemli bir yıl olarak kabul edilmiştir. Buna göre 2020 yılına
kadar bu hizmetlerden faydalanan çocuk oranının %90’a çıkarılması planlanmıştır. Hükümetlerin şehir gelişim
planları kapsamına okul öncesi eğitim hizmetlerini de almaları öngörülmüştür. Özel sektörün hizmet sağlamasına
devam etmekle birlikte, devletin özellikle dezavantajlı ailelerin çocuklarına yönelik hizmetlerinin kapsamını
genişletmesi hedeflenmektedir (Zhou, 2015).

Japonya
Japonya’da okul öncesi eğitim hizmetleri zorunlu eğitim çağı dışında kalan eğitimi kapsamaktadır.
Japonya’da okul öncesi hizmetlerine bakım ve eğitim bütünselliğinde bakan “hoiku” kavramı geçmişten itibaren
hizmetlerin temelini oluşturmuştur. Bu eğitim basamağı çocukların ihtiyaçlarının farklılaşması inancıyla, formal
okul eğitimi basamağı olarak kullanılan “gakko kyoiku” nin dışında tutulmuştur. Japonya’da okul öncesi eğitim
merkezleri, erken çocukluk bakımı ve eğitimi merkezleri ile kreşler olmak üzere üç farklı çeşitte kurum hizmet
vermektedir. Bu kurumlar resmi ve özel kurumlar olarak farklılık göstermekle birlikte, hizmet ağırlıklı olarak özel
kurumlar tarafından verilmektedir. Yerel ve merkezi yönetimlerin görevi okul öncesi eğitim hizmetlerinin
kalitesini arttırmaya yönelik standartların ortaya konulmasıdır. Çin’in akademik beceri gelişimi temelli okul öncesi
eğitim hizmetleri ile karşılaştırıldığında, Japon okul öncesi eğitim müfredatının temelinin daha çok serbest oyun
odaklı olduğu görülmektedir. Özellikle ikinci dünya savaşı sonrası doğum oranların 1.57 gibi bir orana gerilemesi
ile birlikte, kadınların iş piyasalarına katılımını da destekleyecek nitelikte okul öncesi eğitim merkezlerinin
sayısının arttırılmasına ve bu hizmetlerin erişilebilir olmasına önem verilmiştir. Okul öncesi eğitim hizmetlerinin
zorunlu eğitim kapsamı dışında olmasından dolayı, hizmetler büyük ölçüde özel eğitim kurumları tarafından
verilmektedir. Bununla birlikte okul öncesi dönemin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar
devam etmektedir. OECD verilerine göre üç yaş grubunun %80’i, dört yaş grubunun % 94’ü bir okul öncesi eğitim
kurumuna devam etmektedir. Bu kurumlardan yalnızca % 46’sı devlet fonlarından sağlanmaktadır. Bu oran OECD
ülkelerinin en düşüğü olarak görülmektedir. Geriye kalan %56 ise aileler tarafından finanse edilmektedir (NCEE,
2019). Yıllara göre düşüş gösteren nüfus oranlarına çözüm olarak, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren akreditasyona
sahip okul öncesi eğitim ve bakım merkezlerinin 3-5 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz sağlanması Hükümet
politikası olarak ilan edilmiştir.
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Singapur, Japonya, Estonya, Çin- Şanghay ve Finlandiya’da Okul Öncesi Eğitimi Finansmanı İle
Türkiye’deki Okul Öncesi Eğitim Finansmanın Karşılaştırılması
Tablo 1. PISA’da başarılı ülkelerin nüfusu, okullaşma oranı, kişi başına düşen GSMH, kamu eğitim harcamalar
ve öğrenci başına yapılan harcama miktarı
Ülkeler

Nüfus

3-6
yaş
okullaşma oranı

Kişi
Başına
Düşen
GSMH

Kamu Eğitim
Harcamaları
%

Öğrenci
Başına
Yapılan
Harcama

Singapur

5,604.000

%95

53.053

2,9

5010

Finlandiya

5,503.000

%83

43,492

6,8

10325

Çin
Şangay/Honkong

588.000/

%86

96.148/

2,03/

3874/

47.790

3,67

5893

Estonya

1.313.000

%88

17.896

5,2

4935

Japonya

126.573.000

%87

37.404

3,8

8663

Türkiye

78.666.000

3-5 yaş ;%38,52

9,136

2,9

1440

23.519.518

4-5 yaş %50,42
5 yaş %66,88
Çetin,R.B., Konan, N., & Bozanoğlu, B. (2018) PISA’da başarılı olan ülkelerin eğitim finansmanının uluslararası
göstergeler ışığında analizi, Scientific Educational Studies, 2(1), 56-70.
Tablo1’de görüldüğü gibi PISA’da en başarılı beş ülkeden sadece Japonya’nın nüfusu Türkiye’den fazla
durumdadır. Çin nüfus olarak Türkiye’den daha kalabalık olmakla birlikte PISA’da başarılı olan bölgeleri
Şanghay ve Honkkong’un nüfusu Türkiye’den daha azdır. Tablo 1’de görüldüğü gibi Türkiye’de GSMH’dan kişi
başına düşen miktar 9,136 $ ile diğer ülkelerden çok düşük durumdadır. Kamu eğitim harcamalarının oranı
incelendiğinde yine Türkiye eğitime en az kaynak ayıran ülkeler arasında yer almaktadır. Kamu eğitim harcamaları
nüfus ile ilişkili olarak ele alındığında Türkiye’de her bir öğrenciye yapılan eğitim harcaması 1440$ civarındayken,
bu rakam Finlandiya’da 10325 $ ve Japonya’da 8663 $’a kadar çıkmaktadır. Yine tablo 1’de görüldüğü gibi 5 yaş
düzeyinde ve 3-6 yaş aralığında PISA’da başarılı olan ülkelerin okul öncesi eğitimde okullaşma oranları
Türkiye’den oldukça yüksektir. Yine tabloda görüldüğü gibi PISA’da en başarılı ülkelerin kişi başına düşen
GSMH Türkiye’den çok fazla ve bu oran içerinde kamu eğitim harcamalarına ayrılan payda daha yüksektir.
Türkiye’de kişi başına düşen GSMH da düşük olduğu gerçeğinden hareketle kamu eğitim harcamalarının oranı
mutlaka artırılmalıdır.
Tablo.2. PİSA’da en başarılı beş ülke ve Türkiye’de okul öncesi eğitim hizmetlerinin zorunlulu, hizmet türleri,
sorumlu birim ve öğretmen eğitimi süresi

Ülkeler

Singapur

İsteğe
Bağlı/Zoru
nlu

Öğretmen Eğitimleri

Hizmet Türleri Okul Öncesi Eğitim
Program
Birim

Sorumlu

İsteğe Bağlı Okul Öncesi Eğitim Sertifikası - 470 Çocuk
Bakım Eğitim Bakanlığı ve
saatlik
Merkezleri
- the
Ministry
of
Oyun Grupları - Community
Müdürler 1200 saatlik Okul Öncesi Anaokulları
Development (MCD)
Eğitim - Öğretim Diploması
Pre-school
(Okul Öncesi Öğretimi ve Okul Öncesi
Qualification
Eğitim Liderlik Programı)
Accreditation
Committee
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Pre-school Qualification Accreditation
Committee
(15.000
$:Diploma
sahibi
öğretmen/müdür olması durumunda okula
destek olarak veriliyor
$7,500: sertifikalı öğretmen olması
durumunda - öğretmen başına okula
destek olarak veriliyor)
Finlandiy İsteğe Bağlı
a
(6Yaş
Anasınıfı
Zorunlu)

Çin

Eğitim Bilimlerinde 180 Kredilik lisan Erken Çocukluk Eğitim ve
derecesi (ETCS).
Eğitimi ve Bakımı Bakanlığı
Merkezleri, Ana
Bu derece onların öğretmen olarak okulları,
çalışmalarına imkan verir.
Saatlik
Bakım
(İlkokuldan itibaren yüksek lisans Hizmetleri
derecesi aranır)

Kültür

İsteğe Bağlı Kindergarten Staffing Standard and Gündüz Bakım Devlet,
Devlet
Measures to Strengthen the Kindergarten Evleri,
Tarafından
Lisanslı
Anaokulları,
Teacher Workforce
Özel Girişimler,
Anasınıfları
Anaokulu
öğretmenlerinin
yaklaşık
Çeşitli Topluluklar
olarak %22’sinin öğretmen sertifikası
yoktur.
2020 sonuna kadar tüm alan çalışanlarının
sertifikalı olması hedeflenmiştir.

Estonya

İsteğe Bağlı Üç Yıllık Lisans Diploması

Anaokulları,
Eğitim ve Araştırma
Çocuk
Bakım Bakanlığı
Merkezleri

Japonya

İsteğe Bağlı Kindergarten teacher license on the basis Anaokulları,
Eğitim, Kültür, Spor,
of the Educational Personnel
Bilim,
Teknoloji
Gündüz Bakım Bakanlığı
Evleri (Kohituji
Hoikuen)
( 0-5 yaş arası karma yaş)
Erken Çocukluk
Bakımı ve Eğitimi
Merkezleri

Türkiye

İsteğe Bağlı Eğitim Fakülteleri - 4 Yıllık Eğitim

ay Milli Eğitim Bakanlığı
Aile
ve
Sosyal
Politikalar Bakanlığı
36- 72 ay gündüz
bakımevleri,
3672
anaokulları

6072
anasınıfları
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Kaynak: Gören- Niron, 2013; MoE – Singapore, 2019; MoEs – Estonia, 2019; MoEC – Finland, 2019; Zhou,
2015; OECD, 2012.
Tablo 2’de görüldüğü gibi PİSA’da en başarılı beş ülkeden sadece Finlandiya’da 6 yaş anasınıfı zorunlu,
diğer ülkelerde Türkiye’de olduğu gibi okul öncesi eğitim isteğe bağlıdır. Türkiye’de okul öncesi eğitimden
sorumlu kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Japonya’da Eğitim, Kültür, Spor,
Bilim, Teknoloji Bakanlığı; Estonya’da Eğitim ve Araştırma Bakanlığı; Çin’de Devlet, Devlet Tarafından
Lisanslı Özel Girişimler, Çeşitli Topluluklar; Finlandiya’da Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Singapur’da Eğitim
Bakanlığı, Toplum Gelişim Bakanlığı (MCD) ve Okul öncesi Eğitim Akreditasyon komitesidir. Singapur’da okul
öncesi eğitim çocuk bakım merkezleri, oyun grupları ve anaokullarında, Finlandiya’da erken çocukluk eğitimi ve
bakımı merkezlerinde, anaokulları, saatlik bakım hizmetlerinde; Çin’de gündüz bakım evleri, anaokulları,
anasınıflarında; Estonya’da anaokulları ve çocuk bakım merkezlerinde; Japonya’da anaokulları, gündüz bakım
evleri (kohituji hoikuen) (0-5 yaş arası - karma yaş) erken çocukluk bakımı ile eğitimi merkezlerinde ve Türkiye’de
ise anaokulları, gündüz bakımevleri ve anasınıflarında yürütülmektedir. Sinapur’da okul öncesi eğitim
öğretmenleri; Okul Öncesi Eğitim Sertifikası (470 saatlik) ile Öğretim Diploması (Okul Öncesi Öğretimi ve Okul
Öncesi Eğitim Liderlik Programı) ve Pre-school Qualification Accreditation Committee; Finlandiya’da Eğitim
Bilimlerinde 180 Kredilik lisan derecesi (ETCS) alarak öğretmen olunabilmektedir. Bu derece onların öğretmen
olarak çalışmalarına imkan verir.; Çin’de Kindergarten Staffing Standard and Measures to Strengthen the
Kindergarten Teacher Workforce Anaokulu öğretmenlerinin yaklaşık olarak %22’sinin öğretmen sertifikası
yoktur. 2020 sonuna kadar tüm alan çalışanlarının sertifikalı olması hedeflenmiştir; Japonya’da Üç Yıllık Lisans
Diploması sahibi olanlar ve Türkiye’de Eğitim Fakültelerinin okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olanlar
okul öncesi eğitim öğretmenliği yapabilmektedir. Söz konusu kapsamda okul öncesi eğitim hizmetleri kalitesinin
geliştirilen programlar ve öğertmen eğitimleri ile garanti altına alınmaya çalışıldığı görülmektedir.
Tablo.3. PİSA’da en başarılı beş ülke ve Türkiye’de okul öncesi eğitim hizmetlerinin ücreti, hizmet sağlayıcısı,
ailelerin katkısı ve ailelere sağlanan destek
Ülkeler

Aile Katkısı

Okul öncesi Eğitim Çağı

Hizmet Sağlayıcı

Ücret

Ailelere Sağlanan Destek

Singapur

Ağırlıklı
sektör

olarak

özel -Gelire
göre
belirlenen Ağırlıklı Olarak Özel Ücretli
oranlarda 128 dolara kadar Sektör
aylık yardım almak mümkün.
-Ayrıca çalışan annelere 6000
dolara
kadar
destek
sağlanıyor

Finlandiya

Aileler Gelir ve Çocuk -Okula ulaşım masrafını % 75 Belediyeler %
Sayısına Göre Katkı belediye karşılar ya da aileye 25 Devlet
Sağlar.
ulaşım giderleri konusunda
destek sağlanır.
Gelir belirlenen asgari
gelirin altında ise aileden -Tüm eğitim materyalleri
ücret alınmaz.
ücretsiz sağlanır

Çin

Ağırlıklı
sektör

Estonya

Aileler Gelir ve Çocuk Hizmetler, materyaller büyük Belediyeler
Büyük ölçüde
Sayısına Göre Katkı ölçüde ücretsiz
ücretsiz
Devlet: Göçmenlere
Sağlar
yönelik hizmetler

olarak

Gelir
Durumuna
Göre
Ücret
Belirleme ya da
Ücretsiz

özel Tek çocuk politikası ve özel % 67 Özel Sektör% Ücretli
sektörün ağırlığı
33 Resmi
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Özel
Sağlayıcılar

Hizmet

Resmi: % 97.1
Özel: % 2.9

Japonya

Türkiye

Ücretsiz olmasına ilişkin Nursing Mothers kampanyası
yasa tasarısı kabul edildi.
Ekim 2019’dan itibaren
3-5 yaş grubu devlet
okullarında
ücretsiz
olacak.

2 yaşına kadar
dar
gelirli
Sağlık
ve
İş ailelere
Bakanlığı
ücretsiz bakım
EB: Resmi 39.3 % - hizmeti
sağlanması
Özel: 60.7%
kabul edildi.
SİB: Resmi 47.8% Özel: 52.2%
Eğitim Bakanlığı,

Şartlı Nakit Sağlık Yardımı MEB, ASPB,
MEB’e Bağlı Özel Okullarda
% 3 Ücretsiz Öğrenci Kotası Özel Girişimciler,
–
MEB'e bağlı kamu Gönüllü Kuruluşlar
okullarında:
Okul
kapasitesinin 1/10‟u oranında
şehit, malul, gazi ve yoksul
aile çocuklarına ücretsiz

Kaynak: Seki, 2019; MoE – Singapore, 2019; MoEs – Estonia, 2019; MoEC – Finland, 2019; Zhou, 2015; OECD,
2012.
Tablo 3’te görüldüğü gibi okul öncesi eğitim Singapur’da aileler için ücretli, Finlandiya’da ailelerden gelir
durumlarına göre kısmen ücret alınmakta ya da ücret alınmamakta, Çin’de ücretli, Estonya’da büyük ölçüde
ücretsiz ve Japonya’da iki yaşına kadar dar gelirli ailelere ücretsiz bakım hizmeti sağlanmaktadır. Türkiye’de ise
okul öncesi eğitim anasınıflarında kısmen ücretli olmakla birlikte, ailelerden kamu okullarında eğitim, beslenme
ve ulaşım için ücret alınmaktadır.
Finlandiya’da okul öncesi eğitim kurumlarının %75’i belediyelere bağlı olarak, %25’i kamuya bağlı olarak;
Singapur’da ağırlıklı olarak özel sektör tarafından, Estonya’da Belediyeler, Devlet: Göçmenlere yönelik hizmetler,
Özel Hizmet Sağlayıcılar bu hizmetlerin genelinde % 97.1’i kamu kurumları tarafından, %2.9’u özel sektör
tarafından sunulmaktadır. Türkiye’de PISA’da başarılı ülkelerde olduğu gibi özel finansman modelleri
kullanılarak kamu üzerindeki yük paylaşılabilir.
PISA’da başarılı olan ülkelerde ailelerin okul öncesi eğitimin finansmanına olan katkıları incelendiğinde;
Singapur’da ağırlıklı olarak finansmanının aileler tarafından sağlandığı, Finlandiya’da ailelerin gelir ve çocuk
sayısına göre katkı sağladığı ve gelir düzeyi belirlenen asgari gelirin altında ise aileden ücret alındığı
görülmektedir. Çin’de okul öncesi eğitim ağırlıklı olarak özel sektör tarafından finansa edildiğinden ailelerin
katkısının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Estonya’da aileler gelir ve çocuk sayısına göre okul öncesi eğitime
katkı sağlamakta, Japonya’da okul öncesi eğitim ücretsiz olmasına ilişkin yasa tasarısı kabul edilmesiyle birlikte
Ekim 2019’dan itibaren 3-5 yaş grubu devlet okullarında ücretsiz sunulmaktadır. Türkiye’de ise vakıf okullarında
(devlet tarafından finansa edilemeyen) okul öncesi eğitimin giderlerinin tamamı aile tarafından sağlanmakta, kamu
okullarında ise yemek, ulaşım, kırtasiye ve etüt ücreti olarak ailelerden katkı alınmaktadır.
Singapur’da okul öncesi eğitime ailelerin gelir düzeyine göre okul öncesi eğitime belirlenen oranlarda
ailelerin 128 dolara kadar aylık yardım almaları mümkünken, ayrıca çalışan annelere 6000 dolara kadar destek
sağlanmaktadır. Finlandiya’da okula ulaşım masrafını belediye karşılamakta ya da aileye ulaşım giderleri
konusunda destek sağlanmaktadır. Yine Finlandiya’da okul öncesi eğitimde tüm eğitim materyalleri ücretsiz
sağlanmaktadır. Çin’de tek çocuk politikası ve özel sektörün ağırlığı söz konusu olduğundan ailelerin katkısı
fazladır. Estonya’da hizmetler ve materyaller büyük ölçüde ücretsizdir. Türkiye’de ise şartlı nakit transferi birinci
sınıftan itibaren başlamakla birlikte, okul öncesi dönemde şartlı sağlık yardımı yapılmaktadır. MEB’e bağlı özel
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okullarda % 3 ücretsiz öğrenci kotası, MEB’e bağlı kamu okullarında: okul kapasitesinin 1/10’u oranında şehit,
malul, gazi ve yoksul aile çocuklarına ücretsizdir.
Tartışma, sonuç ve öneriler
Türkiye’de mevcut anaokulların % 65,7’si kamu tarafından finanse edilmemektedir ve ele alınan ülkelerin
ve çoğu gelişmiş ülkelerin aksine aileler çok fazla devlet yardımı almamaktadır. Bu sebeple özellikle orta ve düşük
gelir düzeyine sahip aileler için okul öncesi eğitim hizmetleri maliyeti yüksek bir hizmet niteliğindedir. Devlete
bağlı okul öncesi eğitim hizmetlerinin çeşidi ve sayısının arttırılarak bu hizmetlerin düşük ya da ücretsiz olarak
ihityaç sahipleri ile buluşturulması gereklidir. Okul öncesi eğitim merkezlerine erişimin arttırılması
yöntemlerinden biri de devletin özel eğitim kurumlarına teşvik sağlayarak ücretlerin düşülmesine katkı sağlamak
olabilir. Ücretlerin düşmesi ya da bu hizmetlerin ücretsiz olarak sağlanabilmesi, bu hizmete en çok ihtiyaç duyan
çocukların bu hizmetlere erişimlerine katkı sağlayacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre okul öncesi eğitim hizmetlerinin %95’ini devlet okulları
bünyesinde yer alan anasınıfları oluşturmaktadır. Ancak bu hizmetler de ne yazık ki okul öncesi eğitim
hizmetlerinin fayda sağlaması için gerekli alt yapı–fiziksel özelliklere sahip olmaktan uzaktır. Aileler için bu
hizmetler ücretsiz olarak gözükse de, ailelerin yemek masrafı gibi temel masrafları aylık olarak ödemek
durumundadır. Bu ücretler özellikle sosyo-ekonomik statüsü düşük aileler için karşılablir durumda olmaktan
uzaktır. Bu hizmetlerin çoğunlukla yarım gün temelinde hizmet vermesi sebebiyle de özellikle anneler
çalışamamaktadır (Saraçoğlu ve Karaoğlan, 2016)
Okul öncesi eğitim hizmetlerinin söz konusu eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan çocukların faydalanabileceği
bir eğitim basamağı haline gelebilmesi için ailelerin sosyo-ekonomik statülerinden bağımsız olarak ücretsiz olarak
sunulmasına yönelik politikaların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Sınırlı kamu yatırımının kısıtlı imkânlar, düşük
kalite ve gelir gruplarına göre çocukların sınıflandırılması gibi olumsuz etkileri de beraberinde getirebileceği
araştırma kapsamında ele alınan ülkelerde görülmüştür. Bu sebeple öncelikli olarak kamu kaynaklarından 36-66
ay çocuklarının eğitim ve bakım hizmetlerine yönelik ayrılan pay arttırılmalı ve mevcut kaynakların etkili bir
şekilde kullanılabilmesi için, bütün kaynakların tek bir havuzda toplanması yönünde çalışmalara öncelik
verilmelidir.
OECD raporunda verilen Türkiye’deki mevcut duruma dair bulgulara bakacak olursak, daha yüksek eğitim
kademelerinin aksine okul öncesi eğitime yapılan yatırımın düşük kaldığı dikkat çekmektedir. 2015 yılı itibariyle
GSYH’nin yalnızca %0,2’si okul öncesi eğitime ayrılmıştır. Bu oran OECD ülkelerinde ortalama 0,8’dir. Okul
öncesi eğitim kurumlarına kayıt oranları incelendiğinde yine OECD ortalamasına göre oldukça geride olduğumuz
görülmektedir. Her ne kadar son yıllarda 3-5 yaş arası okullaşma oranında ciddi bir artış olsa da 2016 yılı itibariyle
Türkiye’de okul öncesi kurumlara kayıt olan 3-5 yaş arası çocukların oranı %37, aynı oranın OECD ülkeleri
ortalaması ise %86’dır. Kayıtlı öğrencilerin de büyük çoğunluğunu 5 yaş grubu (yaklaşık %70) oluşturmaktadır;
3 yaş (okullaşma oranı: %9) ve 4 yaş (okullaşma oranı: %34) grubu çocukların çoğu okul öncesi eğitim
almamaktadır (OECD, 2018a). Bu verilerin ışığında Türkiye’de son yıllarda okul öncesi dönemde okullaşmaya
ilişkin kayda değer bir gelişmeden söz etmek mümkündür. Ancak özellikle 5 yaş öncesi çocuklar için okul öncesi
eğitimin yaygınlaştırılmasına dair ciddi adımlar atılması gerekmektedir. Bu kapsamda, 2023 Eğitim Vizyonu
belgesinde de okul öncesi eğitimin önemi vurgulanmış, erken çocukluk eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına
ilişkin çalışmalar yapılacağı ve zorunlu eğitime başlama yaşının 5 yaş olarak değişeceği ifade edilmiştir (MEB,
2018a). Özellikle küçük yaş grupları için okul öncesi eğitimin yaygınlaşması, çocuklara sağlayacağı faydanın yanı
sıra, anne olduktan sonra çalışma hayatından ayrılmak zorunda kalan kadınların işgücüne katılmasını da
kolaylaştıracaktır (https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/bir-bakista-egitim-2018).
OECD ortalamasına göre üç yaş altındaki her üç çocuktan biri erken çocukluk eğitimi ve bakım
hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ancak ülkeler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Türkiye’de üç yaş
altındaki her 1000 çocuktan sadece üçü (%0,3) erken çocukluk eğitimi ve bakım hizmetlerinden faydalanırken,
Danimarka, İzlanda, İsrail, Lüksemburg, Kore, Hollanda, Yeni Zelanda ve Norveç’te bu oran %50 ve üzerindedir.
Türkiye’de okul öncesi eğitimde 3-5 yaş arasındaki okullaşma oranlarında gelişme kaydedilmiş ve 2005-2017
yılları arasında yaklaşık üç katına çıkmıştır. Okul öncesi eğitimde yaşanan bu ilerlemeye rağmen, okullaşma
oranları hâlâ OECD ortalamasının oldukça gerisindedir. Türkiye, OECD içinde 3-5 yaş arasındaki okullaşma oranı
en düşük ülkedir. Ayrıca 3-5 yaş arasındaki çocukların eğitimine yönelik 2016 yılında çocuk başına yapılan yıllık
harcama Türkiye’de 5.568 dolar iken, OECD ortalamasında 8.605 dolardır (https:// tedmem.org/download/birbakista-egitim- BirBakıştaEğitim2019).
Türkiye’de okul öncesi eğitim hizmetlerinin bu eğitim basamağının uzun vadade en çok yarar sağladığı tespit
edilen sosyo-ekonomik açıdan dezaavantajlı gruplar açısından erişilebilir bir eğitim basamağı haline getirilmesi
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önemlidir. Bu eğitim basamağının anasınıfı döneminde zorunlu hale getirilerek, daha küçük yaş gruplarında ise
isteyen herkesin erişebileceği bir hizmet konumunda olması sağlanmalıdır. Bu milli gelirden okul öncesi eğitim
hizmetlerine ayrılan payda artış anlamına gelmektedir. Okul öncesi eğitim hizmetlerinde faaliyet gösteren eğitim
– bakım- sağlık alanlarında hizmet veren kurumların eş güdüm halinde faaliyet göstermesi önemlidir. Ele alınan
ülkelerde olduğu gibi eğitimlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra mevcut hizmetlerin de kalitesinin öğretmen
eğitimleri ile garanti altına alınması şarttır. Okul öncesi eğitimin önemine ilişkin toplumda bir farkındalık
yaratılarak, bu eğitimden faydalanmak isteyen herkesin erişebileceği kaliteli okul öncesi eğitim hizmetlerinin
garanti altına alınması, ülkenin PISA sınavları gibi uluslararası sınavlarda hak ettiği sonucu almasına yardımcı
olurken, sınav sonuçlarının ilgili kurumlarca detaylı olarak değerlendirilmesi uzun vadede toplumsal kalkınmaya
katkı sağlayacaktır.
PISA’da en başarılı ülkelerin kişi başına düşen GSMH Türkiye’den çok fazla ve bu oran içerinde kamu eğitim
harcamalarına ayrılan payda daha yüksektir. Türkiye’de kişi başına düşen GSMH da düşük olduğu gerçeğinden
hareketle kamu eğitim harcamalarının oranı mutlaka artırılmalıdır. Türkiye’de dezavantajlı ailelerin çocuklarının
eğitime erişimi için Finlandiya, Estonya ve Japonya’da olduğu gibi okul öncesi eğitim ücretsiz olmalı. Türkiye’de
PISA’da başarılı ülkelerde olduğu gibi özel finansman modelleri kullanılarak kamu üzerindeki yük paylaşılabilir.
Türkiye’de okul öncesi eğitimin geliştirilmesi için Singapur’da olduğu gibi ihtiyaç sahibi ailelere ve çalışan
annelere ekonomik destek sağlanabilir. Okullara ulaşım için Finlandiya’da olduğu gibi yerel yönetimler ailelere
ulaşım desteği sunabilir. Yine Finlandiya’da olduğu gibi okul öncesi eğitimde tüm eğitim materyalleri ücretsiz
olarak kamu tarafından sağlanabilir.
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Özet

Bu araştırmada Güney Kore’nin okul öncesi eğitimdeki uygulamaları hakkında genel bir bakış açısı kazanmak, bu
sistemin Tükiye’ye uyarlanabilirliğini ve / veya uygulanabilirliğini tartışmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla beş
kişilik araştırma ekibi tarafından öncelikle ilgili alanyazını taranmıştır. Daha sonra 20 gün süren bir Güney Kore
seyahati planlanmıştır. Güney Kore’ye yapılan bilimsel gezide farklı nitelikteki eğitim kurumları, üniversiteler ve
Seul Eğitim Müdürlüğünde gözlem ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 17 farklı eğitim kurumunda araştırma,
inceleme ve bilimsel toplantılar yapılmıştır. Bu süreçte eğitim sisteminin derinlemesine anlaşılması için gözlem
ve görüşmeler fotoğraf, video ve alan notları ile kayıt altına alınmıştır. Her günün sonunda araştırma ekibi
değerlendirmelerde bulunmuş ve Türkiye eğitim sistemi ile ilgili benzerlik ve farklılıklarını tartışmıştır. Güney
Kore okul öncesi eğitim sistemi ve programı Türkiye’deki sistem ile çok güçlü benzerlikler göstermektedir.
Okulların fiziksel donanımından programın temel özelliklerine ve öğretmen yetiştirme sistemine kadar ciddi
benzerlikler göstermektedir. Ancak benzerlik göstermeyen hususlar da mevcuttur. Örneğin değerlendirme sistemi
Türkiye’nin aksine çok boyutludur. Güney Kore’de okul öncesi eğitim sistemi iki başlıdır. Lakin her geçen gün
iki sistemin bir birine entegre edilmesi ve tek bir çatı altında birleştirilmesi için farklı çalışmalar yürütülmektedir.
Okul öncesi eğitim programları her 10 yılda bir düzenli olarak güncellenmektedir. Gerek görüşmeler gerekse okul
ve sınıflarda yapmış olduğumuz gözlemler, eğitim programının başarılı olması ve etkin bir şekilde uygulanmasında
tüm çalışanların yoğun mesai harcadıklarını göstermektedir. Mış gibi eğitim yapmamaktadırlar. Gerçek anlamda
karar verip etkin bir şekilde uygulamaktadırlar.
Abstract
The aim of this study is to gain an overview of South Korea's practices in preschool education and to discuss the
applicability and / or applicability of this system to Turkey. For this purpose, the related literature was first
searched by five research team. A 20-day trip to South Korea was then planned. During the scientific visit to South
Korea, observations and interviews were conducted at different educational institutions, universities and Seoul
Education Directorate. Research, examination and scientific meetings were held in 17 different educational
institutions. In this process, observations and interviews were recorded with photographs, videos and field notes
in order to understand the education system in depth. Every day at the end of the research team had been in
assessment and Turkey have discussed the similarities and differences about the education system. South Korean
education system pre-school program and shows very strong similarities with the system in Turkey. It shows
significant similarities from the physical equipment of schools to the basic characteristics of the program and
teacher training system. However, there are also issues that are not similar. For example, unlike Turkey it is a
multidimensional evaluation system. In South Korea, the preschool education system has two heads. However,
different studies are carried out every day to integrate the two systems into one and combine them under a single
roof. Preschool education programs are regularly updated every 10 years. Both the interviews and the observations
we have made in schools and classrooms show that all employees spend intensive work in the success and effective
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implementation of the training program. They do not train as if they were. They make real decisions and apply
them effectively.

Giriş
Çocukları eğitmenin daha iyi ya da daha kötü yolları bulunmaktadır. Günümüz modern dünyasında çocuklar
nasıl öğrenmek, nasıl çalışmak ve başarısızlıktan sonra nasıl yoluna devam etmek gerektiğini öğrenmek
durumundadır. Güney Kore eğitim modeli bu yönüyle çok güçlü bir örneklik teşkil etmektedir. Zira Güney Kore,
yarım yüzyıldan biraz fazla bir süre önce iç savaştan neredeyse harap olmuş durumdaydı. Bu süre içerisinde
okullarında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi ve günümüzde uluslararası sınavlarda göstermiş olduğu başarısından
dolayı olağanüstü eğitim sonuçlarının tadını çıkarmaktadır. Zira uluslararası sınavlardaki performansı ile ilk
sıralarda yer alan bir ülkedir. Bu yönüyle eğitim sistemi, tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.
Dünyadaki farklı ülkelerdeki gerek politika yapıcılar, gerekse eğitimci ve araştırmacılar Güney Kore’nin eğitim
sistemini incelemektedirler (OECD, 2016).
Bu kadar başarı göstermiş, ülkenin kalkınması, gelişmesi ve gayri safi milli hasılanın artışında başat rol
oynayan eğitim sisteminden “Türkiye olarak neler öğrenebiliriz?” sorusu oldukça önemlidir ve bu araştırmanın
temel problemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmada Güney Kore’nin okul öncesi eğitimdeki uygulamaları
hakkında genel bir bakış açısı kazanmak, bu sistemin Tükiye’ye uyarlanabilirliğini ve uygulanabilirliğini
tartışmak; bunun sonucunda çeşitli öneriler geliştirmek amaçlanmaktadır.
Bu amaçla beş kişilik araştırma ekibi tarafından öncelikle ilgili alanyazını taranmıştır. Daha sonra 20 gün
süren bir Güney Kore seyahati planlanmıştır. Güney Kore’ye yapılan bilimsel gezide farklı nitelikteki eğitim
kurumları, üniversiteler ve Seul Eğitim Müdürlüğünde gözlem ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 17 farklı eğitim
kurumunda araştırma, inceleme ve bilimsel toplantılar yapılmıştır. Bu süreçte eğitim sisteminin derinlemesine
anlaşılması için gözlem ve görüşmeler fotoğraf, video ve alan notları ile kayıt altına alınmıştır. Her günün sonunda
araştırma ekibi değerlendirmelerde bulunmuş ve Türkiye eğitim sistemi ile ilgili benzerlik ve farklılıklarını
tartışmıştır.
Bu araştırmanın genelde Güney Kore eğitim sistemi, özelde ise okul öncesi eğitim sistemine daha yakından
bakma, derinlemesine inceleme imkanı sunmaktadır. Bu yönüyle araştırma, alana kuramsal katkı sunmanın
yanında uygulayıcılara uygulamalarında pratik örneklik teşkil etme, araştırmacılara da yapacakları
araştırmalarında kaynaklık etme potansiyeline sahiptir. Araştırmadan elde edilen bulgular, mevcut eğitim
programları ile bütünleştirilebilecek ya da alternatif bir modelin parçası olabilecek destek programları
geliştirmekte yol gösterici olarak da kullanılabilir.
Eğitim Sistemi
Güney Kore’de okul öncesi eğitim iki farklı bakanlık tarafından yürütülmektedir. Dolayısıyla program
geliştirme çalışmaları, standart belirleme, izleme ve değerlendirme ile finansman ile ilgili sorumluluklar farklı
bakanlıklar arasında bölünmüştür. Program geliştirme ve standart eğitim ortamı hazırlama sorumluluğu ulusal
düzeyde, izleme sorumlulukları ise okul, ilçe ve il eğitim müdürlükleri sorumluluğundadır (OECD, 2016). Eğitim
ve Bilim Bakanlığı 5-7 yaş arası çocukların anaokullarındaki eğitimiyle ilgilenirken Sağlık, Refah ve Aile İşleri
Bakanlığı ise 5 yaş öncesi çocuklara çocuk bakım kurumlarında eğitim vermektedir. Yaşları belirlerken yenidoğan
çocuk 1 yaşında kabul edilir. Çocuk bakım kurumları, genellikle çalışan anneler ile düşük gelirli aileler olmak
üzere 0-4 yaş arası çocuklara hitap etmektedir. Diğer taraftan anaokulları, 3 ila 5 yaş arası çocuklara ve orta ve üst
gelir piyasasına hitap etmektedir (Yun, 2009). Küçük çocuklara yönelik olan programların temel özelliği, bakım
ve beslenmedir. Bu kurumlar, geçmişte çocuk bakımı rolü oynamış olsa da, 2012 yılında milli bir program olarak
sunulan Nuri Müfredatı ile, çocuk bakımı ve anaokullarında standartlaştırılmış program önerileri sunmuş, okul
öncesi eğitim kurumlarında güçlü bir eğitim bileşenini uygulamaya koymuştur (Tan, 2016). Her iki bakanlık da
Kore Çocuk Bakımı ve Eğitimi Enstitüsü ile Seul Erken Çocukluk Eğitimi ve Kalkınma Enstitüsü tarafından
bilimsel ve teknik konularda desteklenmektedir. Buna karşılık, hükümet şu anda iki sistemi, Hükümet Politikaları
Koordinasyon Ofisi tarafından denetlenen bir erken çocukluk eğitim kurumları entegrasyon planına (KICCE,
2015) entegre etmeye çalışmaktadır. Bu şekilde iki sistemi tek sisteme dönüştürme yönünde adımlar atmaktadır.
Okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Ancak çocukların %99’u okul öncesi eğitime devam etmektedir. Devlet
çocuğunu anaokuluna göndermeyen, evde yetiştiren ailelere ek bir ödeme yapmaktadır. Bununla birlikte özellikle
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5 yaş öncesi çocuklar için aileler, okul öncesi eğitim kurumlarına maddi destek de sunmaktadır. Okulun bulunduğu
sosyo-ekonomik çevreye göre değişiklik gösterse de veliler, devlet okuluna gönderdikleri çocukları için başkent
Seul’de yaklaşık olarak aylık 150 KWO öderler.
Eğitim ve Bilim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarının yanında ilkokul bünyesinde anasınıfları da
bulunmaktadır. Aynı yaş grubundaki çocuklar aynı sınıfta yer almaktadır. Yaş grubu büyüdükçe sınıf mevcutları
artmaktadır. Ancak ortalama çocuk sayısı 22’dir. Sınıflarda matematik, dil, sanat, fen gibi farklı öğrenme
merkezleri bulunmaktadır. Donanımsal olarak zengin içeriklerle beslenmiştir. Her sınıfta lavabo, koridorlarda
çocukların bireysel ve küçük gruplarla etkileşim kurarak vakit geçireceği fiziksel ortamlar vardır. Örneğin, kitap
merkezleri vardır ve çocuklar koridorda kitaplarla vakit geçirmektedir. Ayrıca koridorlarda kaplumbağa,
kertenkele, kuş ve balık akvaryumu gibi canlı hayvan da beslenmektedir. Sınıflarda öğretmen masası yoktur. Özel
eğitim sınıfları ve kaynaştırma sınıfları da anaokullarında olabilmektedir. Bu sınıflardaki çocuk sayısı çocukların
özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Genellikle bu tür sınıflarda eşzamanlı olarak iki öğretmen görev
yapmaktadır. Sınıfların dışında atölye, çocuk kütüphanesi, çok amaçlı salon gibi ortak kullanım birimleri de
mevcuttur. Çocukların beslenmesine özellikle dikkat edilmektedir. Sağlıklı ve güçlü çocuklar için kaliteli
besinlerle çocukların beslenmesi sağlanmaktadır. Bundan dolayı her geçen gün yeni neslin önceki nesillere göre
daha iri oldukları ifade edilmektedir.
Okuma yazma öğretimi okul öncesinde verilmemektedir. Oyun, dil, fen, müzik, sanat, drama ve matematik
etkinlikleri gibi etkinlikler programda yer almaktadır. Kullanılan terminoloji ders yerine etkinliktir. Okul
öncesinde yabancı dil eğitimi verilmemektedir. Sadece özel okullarda yabancı dil eğitimi verilmektedir. Özel
okullar farklı özellikte olabilmektedir. Örneğin kiliseye bağlı anaokulları bulunmaktadır. Kilisenin dini öğretileri
belirleyici olmaktadır. Ancak devlet okulları sekülerdir. Aile katılım çalışmaları farklı şekillerde yapılmaktadır.
Aileler sistemin içerisinde oldukça etkindir. Okul-aile birliği etkin bir şekilde işletilmektedir.

Program Yapısı
Güney Kore’de okul öncesi eğitim programları her 10 yılda bir düzenli olarak güncellenmektedir. Eğitim
Bakanlığı merkezi bir program yayınlamaktadır. Okullar merkezi programı baz alarak kendi programlarını
yürütmektedir. Yıllık, aylık ve günlük planlar yapılmaktadır. Öğretmen tüm planlarını okul idarecisine onaylatmak
durumundadır. Günlük planlarda etkinlikler tek tek değerlendirilmektedir. Aynı zamanda her ay velilere
gönderdikleri önlü arkalı iki sayfadan oluşan program iskeleti bulunmaktadır. Böylece veliler gün gün ne
yapılacağını önceden haberdar edilmektedir. Program temelde çocuk merkezlidir. Ancak geleneksel Asya
kültüründen kaynaklanan öğretmen merkezli uygulamaları görmek mümkündür. Zira program değişikliğinden
önce öğretmenlerin daha otoriter ve katı oldukları, çocuklarla bireysel olarak ilgilenmeye daha az zaman
ayırdıkları, daha az oyun oynadıkları; çocukların da öğretmenlere mutlak itaat ettikleri ve çalışma yapraklarıyla
etkinlikleri yaptıkları bir sistem uygulanmıştır. Ülkenin ulusal değerleri verilmektedir. Belirli gün ve haftalar
okullarda işlenmekte ve kutlanmaktadır. Programın temel felsefesini Amerika Birleşik Devletlerindeki eğitim
programları oluşturmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşım benimsenmiştir. Pek çok araştırmacı da Koreli
öğretmenlerin Japonya ve Çin meslektaşlarına kıyasla, oyunun değerinin daha iyi anlaşılmasını sağlarken,
Amerikan eğitim sisteminin derin etkilerinin görüldüğü mevcut programda Batı değerleriyle çelişen Konfüçyüs ve
diğer Asya kültürünün derinden gömülü etkisinin uygulamada hala belirgin olduğunu belirtmiştir (OECD, 2016b;
Seith, 2005).

Nuri Müfredatı
Güney Kore Hükümeti 2012 yılında Nuri Müfredatını (Nuri, Kore dilinde “Dünya” anlamına gelir)
uygulamaya koymuştur. Bu uygulama anaokulu ve çocuk bakımı programlarını birleştirmeye yönelik ilk
girişimdir. Nuri Müfredatı, erken çocukluk eğitimiyle ilgilenen her iki bakanlık (Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Sağlık,
Refah ve Aile İşleri Bakanlığı) tarafından da planlanmıştır. Kore Çocuk Bakımı ve Eğitimi Enstitüsü önderliğinde,
2012 yılında ilk olarak beş yaşındakiler için uygulamaya başlanmıştır. Nuri Müfredatı daha sonra 2013 yılında üç
ve dört yaşındaki çocukları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Çocuk merkezli ve oyun temelli bu program,
çocukların toplum için sorumlu yurttaşlar olmasını önemsemektedir. Bu bağlamda “Fiziksel Aktivite ve Sağlık”,
“İletişim”, “Sanatta Deneyim”, “Sosyal İlişkiler” ile “Doğa ve Keşif” olmak üzere beş alana odaklanmaktadır
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(KICCE, 2013). Bu program günlük en fazla 5 saat eğitim verilmesi üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla 3-5 yaş arası
çocuklar günde 5 saat eğitim görmektedir. Ancak devlet eğitim süresini arttırmaları için destek sunmaktadır.

Öğretmen
Her sınıfta bir okul öncesi öğretmeni bulunmaktadır. Öğretmen olmak için en az lisans mezunu olmak şart
koşulmaktadır. Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği programlarından mezun olmak gerekmektedir. Öğretmen
alımı merkezi hükümet tarafından gerçekleştirilir ve okullara atamaları yapılır. Yer değişikliği yine Eğitim ve
Bilim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Okullarda kadrolu öğretmenlerin yanında il eğitim müdürlükleri
bünyesinde istihdam edilen ve okulların günlük, haftalık vs kısa süreli ek öğretmen ihtiyacını karşılayacak
öğretmenler bulunmaktadır. Öğretmenler 8.00-17.00 arası okulda bulunmaktadır. Öğretmenler bir okulda en fazla
5 yıl çalışabilmektedir. Okul normalde 13.30’da eğitimi bitirmektedir. Ancak çocuklar 13.30’dan sonra okulda
kalabilmektedir. Saat 13.30’dan sonraki süreç için her okulda genellikle farklı öğretmenler bulunur. Ancak
sözkonusu öğretmenler sabah saat 8.00’da okula gelmek durumundadır. Gün içerisinde hem hazırlık
yapmaktadırlar hem de diğer eğitim sürecine destek vermektedirler. Çocuk bakım merkezlerinde çalışan
öğretmenler önlisans mezunu da olabilmektedir. Önlisans mezunları çocuk bakım merkezlerinde çalışmadan önce
ayrıca bir sertifika programını da bitirmek zorundadırlar.
Öğretmenler odasında, öğretmenlere bireysel mekan ve bilgisayar sunulmaktadır. Öğretmenlerin duş almak
ve mutfak ihtiyaçlarını karşılamak gibi okulda günlük gereksinimlerini karşılayabilecekleri imkanlar
sunulmaktadır.

Değerlendirme
Okul öncesi eğitim kurumlarının hizmet ve kalitesi her üç yılda bir izlenirken personel niteliği yıllık olarak
izlenir. Bu şekilde eğitim hizmetlerinin niteliğini geliştirmek, eğitim çalışanlarının performansını artırmak ve
personelin gelişim ihtiyaçlarını belirlemek amaçlanmaktadır. Öğretmen değerlendirmesi çok boyutludur. Veliler,
idareciler ve öğretmenler dahil ilgili herkes öğretmeni yıllık olarak değerlendirir. Öğretmenin kendisi de
değerlendirme sürecine katılmaktadır. Özdeğerlendirme yapmaktadır. Denetimler, hem kurumu hem de
öğretmenlere yönelik yapılmaktadır. Öğretmenlere yönelik olan denetim ve izleme çalışmaları öğretmenlerin
çocuk gelişimi ile ilgili mesleki bilgi ve becerileri ile uygulamadaki başarılarına odaklanmaktadır. Okul öncesi
eğitim kurumlarının kurumsal denetim ve izlenmesi ise, yasa ve yönetmeliklere uyumları, öğrenme ortamlarının
niceliksel ve niteliksel kalitesi, kurum içi ve okul-aile ilişkileri, malzemelerin kullanılabilirliği ve kullanımı,
çalışma şartları ve programın uygulanmasına odaklanmaktadır.

Sonuç
Güney Kore okul öncesi eğitim sistemi ve programı Türkiye’deki sistem ile çok güçlü benzerlikler
göstermektedir. Okulların fiziksel donanımından programın temel özelliklerine ve öğretmen yetiştirme sistemine
kadar ciddi benzerlikler göstermektedir. Ancak benzerlik göstermeyen hususlar da mevcuttur. Örneğin
değerlendirme sistemi Türkiye’nin aksine çok boyutludur. Güney Kore’de okul öncesi eğitim sistemi iki başlıdır.
Lakin her geçen gün iki sistemin bir birine entegre edilmesi ve tek bir çatı altında birleştirilmesi için farklı
çalışmalar yürütülmektedir. Okul öncesi eğitim programları her 10 yılda bir düzenli olarak güncellenmektedir.
Sonraki kademelere kıyasla okul öncesi eğitim kurumlarında her ne kadar çocuklar daha özgür ve rahat olsalar da
başarmak için çok büyük bir baskı altında yaşamaktadır. Çünkü ülkenin geleneksel kültürü çok çalışmaya ve
çalışkanlığa her şeyden daha fazla inanmaktadır. Başarısızlık için çok da bahane kabul edilmemektedir. Aksine
uyumlu olma ve düzen kutsanmaktadır. Bu toplum davranışı, okul öncesi eğitim dahil her eğitim kademesinde
kendini göstermektedir. Söz konusu bu kültür ve rekabetçi eğitim sistemi çocukların sonraki eğitim kademelerinde
performans beklentilerini yükseltmektedir. Bununla birlikte gerek görüşmeler gerekse okul ve sınıflarda yapmış
olduğumuz gözlemler, eğitim programının başarılı olması ve etkin bir şekilde uygulanmasında tüm çalışanların
yoğun mesai harcadıklarını göstermektedir. Mış gibi eğitim yapmamaktadırlar. Gerçek anlamda karar verip etkin
bir şekilde uygulamaktadırlar.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN, AKRAN
ZORBALIĞINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ VE DÜŞÜNCELERİNİN
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Özet

Araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen ve yöneticilerinin, çocuklarda akran zorbalığı bilgi ve düşüncelerinin
bazı değişkenler açısından incelemektir. Erken çocukluk dönemi çocukların sosyalleştikleri ve bu süreçte
duygularını paylaşma fırsatı buldukları önemli dönemlerden biridir. Çocuklar bu dönemde özellikle okul öncesi
eğitim kurumlarında böyle imkânlar bulurlarsa hem sosyal hem de duygusal açıdan gelişebilirler. Erken yaşlarda
akranlar arasında uzun süreli yaşanacak sorunları öğretmen ve yöneticilerin fark edememesi ve gerekli önlemleri
almaması mağdurun eğitim hayatı başında okuldan soğumasına; uygulayanın şiddeti öğrenmesine neden
olabilmektedir. Dağcıoğlu ve Yurdakul (2016)un çocuklarda akran zorbalığı adlı anketi, Okul Öncesi eğitim
kurumlarına uyarlanıp, Uzman görüşleri alınarak 10 öğretmene uygulanmış son şekli verilen 24 soruluk anket yüz
yüze görüşme yöntemiyle, 15 ilkokul ve 7 anaokulunda 123 öğretmen ve yönetici katılmıştır. Verilerin analiz
edilmesinde SPSS 18.00 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmen ve yöneticilerinin bilgi
düzeylerinin 3,60 katılıyorum boyutunda olduğu, zorbalığın en fazla erkek öğrenciler arsında, sınıfta ve serbest
zaman etkinliğinde yaşandığı, en fazla ailenin sorumlu tutulduğu, öğretmen ve yöneticilerin büyük bir kısmının
bu konuda ders, seminer almadıkları, yayın ve kitap okumadıkları, öğretmenlerin yarısı ve yöneticilerin 2/3 üne
yakını meslek hayatında zorbalığa maruz kaldığını düşündüğü bir çocukla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir.
Öğretmenler zorbalığın ne olduğunu, zorbalıkla karşılaştıklarında nasıl davranacakları ve kimden yardım
isteyeceklerini etkinlikler yoluyla ve sohbet esnasında çocuklara öğretebilir. Okulda öğretmen, aile ve öğrencileri
akran zorbalığı konusunda bilgilendirici seminer ve toplantılar düzenlenebilir. Okul Öncesi eğitimde akran
zorbalığını ölçecek ölçme araçları geliştirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Öğretmen, Yönetici, Akran Zorbalığı, Bilgi Düzeyi ve Düşünceler

Abstract
The purpose of this study is to analyize the perception of peer victimisation of preschool teachers and managers
within some factors. Early childhood is an important period in which children socialize and share their feelings in
this process. Children can develop both socially and emotionally if they find such opportunities in preschool
education institutions. The fact that teachers and administrators are not aware of the problems to be experienced
for a long time among peers at early ages and that they do not take the necessary precautions, make the victim cool
down from the beginning of their education life; the violence of the practitioner. The peer victimisation
questionnaıre of Dağcıoğlu and Yurdakul has been applied to preschool educatıon ınstutıons also the questıonnaire
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that has been put ınto final form of 24 questıon has been applied to teachers and managers by face to face. 15
primary school and 7 preschool,123 teachers and managers has joined the survey.To analyze the datum SPSS
18.00 has been used. According to the result of the survey the perception level of teachers and managers is 3.60
as positive, the peer victimisation mostly appear between male students ın school or free time activities,also ıt has
been also found that teachers and managers mostly consider families as responsible and most of the teachers and
managers hasnt been educated ın terms of peer victimisation; moreover , they state that , they havent read any
books any books or publishing , additionaly they have also stated that they have met a child who has suffered peer
victimisation throughout theır career. Teachers can teach children what is bullying, how to behave when faced
with bullying, and who to ask for help through activities and during conversation. Informative seminars and
meetings can be organized at the school for teachers, families and students on peer bullying. In preschool
education, measurement tools can be developed to measure peer bullying.
Keywords: Preschool Education, Teacher, Director, Peer Bullying, Perception Level and Thoughts

Giriş
Doğumdan sonra aile bireyleri ile başlayan ve daha sonra okul öncesi eğitim ile devam eden akran ilişkileri
ile akran zorbalığı da görülmeye başlanmakta ve görülen bu davranışlar ileriki yıllarda da devam edebilmektedir.
Gülay (2009) Okul öncesi dönemdeki akran ilişkileri adlı çalışmasında, okul öncesi dönemde yaşanan sosyal
ilişkilerin deneyimlerini şekillendirdiğini hatta kişinin diğer gelişim çağlarındaki sosyal duygusal açıdan uyumunu
etkileyebileceğini belirtmiştir. Okul öncesi çağda çocuk, aktif zamanının çoğunu anaokulunda geçirir, içinde
bulunan sosyal ilişkiler sistemine dahil olur. Bu dönemde akıl teorisi, okul öncesi dönem çocuklarının, çocuğun
başarılı sosyalleşme ve okuldaki adaptasyonları üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olmaları gereken iletişimsel
niteliklerinin gelişmesini destekleyici düşüncenin daha fazla önemsenmesi gerektiği belirtilmektedir (Miller,
2012). Bu bağlamda, okul öncesi sınıf ortamının hangi yönlerinin, okul öncesi çocukların duygusal ve sosyal
gelişimi için çok önemli olduğunu fark etmek önemlidir.
Okul öncesi eğitim yılları akranların ilk deneyimlerini yaşayacakları ilişkiler kurulması açısından daha ilk
sosyal problemlerle karşılaşma olasılığını beraberinde getirmektedir (Wood, Cowan, & Baker, 2002). Bir çocuk
okul öncesi eğitim süresince yeni arkadaşlıklar kurmayı ve bu arkadaşlıkları devam ettirmeyi; akranlarının onu
sevip sevmediği hakkında fikir yürütmeyi, grup kurmayı, statü elde etmeyi ve sosyal becerilerini geliştirmeyi
öğrenmektedir (Hanish, Ryan, Lynn-Martin, & Fabes, 2005). Okul öncesi eğitim süresince çocuklar sosyal ve
duygusal yönden pek çok deneyim yaşamakta ve çoğu zaman bu deneyimler kalıcı davranışlara dönüşmektedir.
Bu yüzden bu yaşlarda çocukların sağlıklı deneyimler yaşayacağı sosyal ortamlara ihtiyaç duyar. Okul Öncesi
eğitim (2013) programında da açıkça belirtildiği gibi okul öncesi eğitimin 1. Amacı olarak: Çocukları beden, zihin
ve duygu bakımından geliştirmek ve iyi arkadaşlıklar kurmalarına sağlamak olarak gelişmelerini sağlamak olarak
belirtilmiştir. Çünkü Akranlar arasındaki olumlu ilişkiler, çocuğu sağlıklı gelişimde desteklemekte iken akranlar
arasında yaşanan problemler de ileriki gelişim çağlarındaki sorunların belirleyicisi olabilir (Brown, Odom, &
Conray, 2001).
Lipman (2003) oyun sırasında görülen anlaşmazlıkların ilerleyen yıllarda şiddet, iş yeri zorbalığı, yetişkin
istismarı olarak sürebileceğine vurgu yapmıştır. Olumlu akran ilişkileri çocuğun gelişimi için destekleyici olurken;
akran ilişkilerindeki problemler ileride sosyal yeterlik problemlerine sebep olabilmektedir (Brown, Odom, &
Conroy, 2001). Zorbalık davranışları okul öncesi dönem çocuklarının sosyal duygusal gelişimlerini olumsuz
etkilemektedir (Uysal & Dinçer, 2012). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki bazı çocuklar akranları işbirliği
yapmakta, yardımlaşmakta ve sağlam arkadaşlıklar kurduğu için diğer çocuklar tarafından sevilmekte; birtakım
çocuklar da akranlarına sürekli sataşmakta, saldırmakta bunun sonucu olarak çok az arkadaşa sahip olmakta olduğu
(Gifford-Smith & Rabiner, 2004). İyi ilişkiler kurup sevilen çocuklar günlük aktif zamanlarının çoğunu
geçirdikleri okul öncesi eğitim kurumlarında gelişmekte ve yeni arkadaşlar kazanarak uyumlu ilişki deneyimleri
kazanabilmekte Uysal ve Akman (2015), okul öncesi eğitim sınıflarında çevresine uyum sağlayan iyi ilişkiler
kuran arkadaşları tarafından kabul edildikleri ve öğretmenleri tarafından olumlu dönütler aldıklarını
belirtmişlerdir. Arkadaşları ile iyi geçinemeyen sağlıklı etkileşimde bulunamayan çocuklarda özellikle sosyal
duygusal açıdan olumsuz etkilenmekte hatta olumsuz deneyimleri sonraki gelişim çağlarına taşınabilmektedir.
Yardımlaşma, işbirliği yapma ve nezaket gibi kimi çocuğu olumlu etkileyen davranışların okul öncesi eğitim
ortamlarında gelişebileceği gibi anlaşmazlık, saldırganlık ve zorbalık gibi olumsuz davranışlarda
görülebilmektedir(Hay, Payne, & Chadwick, 2004).
Akranların birbirleriyle ilişkileri incelendiğinde erken çocukluk dönemindeki ilişkilerde çocuğun içinde
bulunduğu sosyal çevrede çocukların birbirleriyle etkileşimleri, sosyal becerileri ve sosyal davranışları ilişkileri
oluşturduğu; bireyin kendi özelliklerine ek olarak akranlarının destek çıkması, seyirci kalması güçler arasındaki
denge-dengesizlik ilişkilerini belirleyen diğer etkenlerdir Song (2006). Hatta Akran yapısının dışında yer alan
ebeveynler ve öğretmenler, çocukların akran ilişkilerini bazen etkilenmekte ve hatta akran ilişkilerinden
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etkilenebilmektedir (Rodkin, & Hodges, 2003). Şöyle ki akran zorbalığına şahit olan ebeveyn veya öğretmen sessiz
kaldığında veya yanlış bir tutum adeta zorbayı cesaretlendirmekte ve zorbalığın boyutlarının artmasına sebebiyet
verebilmektedir veya akran zorbalığının yaşandığı bir sınıfta öğretmen olumsuz etkilenebilmektedir. Bu yüzden
özellikle öğretmen ve yöneticilerinin okullarda neyin zorbalık olup olmadığını iyi bilmesi, doğru bir tutum
geliştirmesi açısından son derece önemli bir olgudur.
Küçük çocuklarda akran şiddetinin doğasını ve biçimlerini anlamak için çocukların günlük yaşamları ve
oyunlarını anlayabilmek gerekir. Zorbalık olgusu sadece okullarla bağlantılı değil, maalesef hayat boyu devam
ediyor. Buradaki odak noktamız okul zorbalığıdır. Olweus (1996), zorbalığın altında yatan bir saldırgan davranış
olduğunu ve bir çocuğun ya da gencin, bir ya da daha fazla zaman zarfında olumsuz eylemlere kasıtlı olarak,
defalarca ve uzun bir süre maruz kaldığında, zorbalığa maruz kaldığını ya da kurban edildiğini öne sürmüştür.
Olweus (1993) ayrıca zorbalığın sadece fiziksel olarak şiddet içermediğini, psikolojik saldırganlığı içerebileceğini,
dolaysıyla dolaylı ve dolaysız zorbalık arasında çok önemli bir ayrım yapıldığını belirtmiştir. Doğrudan zorbalık,
vurma, tekme, itme, lakap takma, hakaret ifadeleri veya kaba hareketler kullanma veya sözlü tehditler
oluşturmadır. Dolaylı zorbalık, bir kişinin sosyal bir gruptan kasıtlı olarak dışlanması, bir kimsenin kötü bir
dedikodu yayması, başkalarının bir üçüncü kişiye sırlarını ifşa etmesi ve son zamanlarda metin mesajları, telefon
ya da internet üzerinden anonim sanal zorbalık gibi davranışları içerir. Naylor ve ark.(2006). Salmivalli ve diğ.
(1996), zorba ve mağdurlara ek olarak bir dizi katılımcı rolünü tanımlamıştır. Çocukların benimsediği bu rollerkabadayıyı destekleyenler, zorba, yabancı ve savunucuların güçlendiricileri - her birinin zorbalığın devam edip
etmediği veya akran grubunun üyelerinin bunu durdurmaya müdahale edip etmediği konusunda derin bir etkisi
olabilir.
Literatür incelendiğinde erken çocukluk döneminde akran zorbalığı ile ilgili yerli ve yabancı pek çok
çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Kochenderfer ve Ladd (1996), Amerika da ortalama yaşları 5.5 olan erken
çocukluk çağındaki 200 çocukla bir araştırma yapılmış çocukların yaklaşık 50 sinin zaman zaman mağduriyet
yaşadıkları anlaşılmıştır. Bir diğer çalışmada Grünigen, Perren, Nagele ve Alsaker (2010) İsviçre de okul öncesi
eğitime devam eden çocukların kabul görme ve mağduriyet yaşama durumları incelenmiş göçmen çocukların diğer
çocuklara göre daha az kabul gördükleri ve daha fazla mağduriyet yaşadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Tepetaş,
Akgün ve Akbaba, Altun (2010) okul öncesi öğretmenlerinin zorbalık hakkındaki görüşlerini araştırmak amacıyla
6 yaş grubu 15 öğretmenle, Gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak yapılan çalışmada
öğretmenlerin zorbalık davranışlarını fiziksel şiddet ve söz dinlememek, nadiren ise sözel ve psikolojik zorbalık
olarak tanımladıkları sonucuna ulaşmışlardır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, erken çocukluk çağındaki çocukların eğitim gördüğü ilkokul ve anaokullarında görev
yapan okul öncesi öğretmen ve yöneticilerin akran zorbalığı bilgi düzeylerini farklı demografik değişkenlere göre
saptamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için şu sorulara cevap aranacaktır.
1. Öğretmen ve Yöneticilerin akran zorbalığı bilgi ve düşünceleri nedir?
2. Öğretmenlerin akran zorbalığı bilgi düzeyleri görev yaptığı kurum türüne göre değişmekte midir?
3. Yöneticilerin akran zorbalığı bilgi düzeyleri görev yaptığı kurum türüne değişmekte midir?
4. Öğretmen ve Yöneticiler Akran Zorbalığı Konusunda bilgi sahibi olmak için her hangi bir çaba
göstermekte midir?
5. Öğretmen ve Yöneticilere göre okul öncesi eğitim kurumlarında akran zorbalığı ne kadar yaşanmaktadır?
6. Öğretmen ve Yöneticilere göre okul öncesi eğitim kurumlarında akran zorbalığının yaşandığı yer ve
etkinlik türü neresidir?
7. Öğretmen ve Yöneticilere göre okul öncesi eğitim kurumlarında akran zorbalığının önlenmesi veya
etkilerinin en aza indirilmesinde sorumluk kime düşmektedir?
Yöntem
Okul öncesi eğitim kurumları, öğretmen ve yöneticilerinin, çocuklarda akran zorbalığı hakkındaki bilgi ve
düşüncelerinin incelendiği bu araştırma nicel bir çalışmadır. Bu çalışmada nicel verilerin kullanılmasının amacı
evren ve örneklemin geniş olması ve çok sayıda veriye ulaşılır (Özdemir, 2014: 80). Bu tür araştırmalarda çok
sayıda veri toplanması ile detaylı bilgiye ulaşılarak çalışmanın geçerliliğini artırır (Karakaya, 2009).
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Çalışma Grubu
Okul Öncesi eğitim kurumları: ilkokul ve anaokullarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1. Döneminde görev
yapan öğretmen ve yöneticilerin akran zorbalığı bilgi ve düşüncelerinin bazı değişkenler yönünden incelendiği bu
çalışma Mardin ili Artuklu ilçesinde rastgele seçilen 15 ilkokul ve 7 anaokulunda bulunan 84 öğretmen ve 39
yönetici toplam 123 kişi oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada Dağcıoğlu ve Yurdakul (2016) tarafından aile hekimlerinin ve çocuk sağlığı ve hastalıkları
hekimlerinin, çocuklarda akran zorbalığı hakkındaki bilgi düzeylerinin araştırılması amacıyla hazırlanmış 25
soruluk anket formu, Okul Öncesi eğitim kurumlarına uzman görüşleri alınarak uyarlanıp, 10 öğretmen ve
yöneticiye uygulanmış, anlaşılmayan sorular çıkarıldıktan sonra yapılandırılmış; Öğretmen ve Yöneticilerin akran
zorbalığının okul öncesi eğitimde yaşanması ile ilgili düşüncelerini araştıran 11, öğretmen ve yöneticilerin bilgi
düzeylerini araştıran 13, toplam 24 soruluk anket yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır.
Verilerin Toplanması
Araştırmada öngörülen verileri toplamak üzere Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden araştırma izin onayı
alınmıştır. Öğretmen ve Yöneticilerin anket formları araştırmacı tarafından katılımcılara ulaştırılmış ve
doldurulduktan sonra geri toplanmıştır. Araştırmacı formların doldurulmasında öğretmen ve yöneticilere rehberlik
etmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS (Statistical Packet for Social Studies) 18.00 programı
kullanılmıştır. Alt problemlere ilişkin olarak frekans (f), yüzde (%) ve aritmetik ortalama (X) hesaplanmıştır.
Demografik değişkenlerle akran zorbalığı bilgi düzeyleri arasındaki ilişkiyi bulmak için t-testi ve anova, çoklu
cevaplı sorulara Çoklu Yanıt analizi yapılmış

Bulgular ve Yorum

Tablo 1.
Öğretmen ve yöneticilerin kurbanların akran zorbalığına en sık maruz kaldıkları yere ilişkin düşüncelerinin
dağılımı
Öğretmen

Yönetici

Okul yolu

N
30

%
15,6%

N
20

%
23,0%

Okul bahçesi

43

22,4%

22

25,3%

Sınıf

39

20,3%

17

19,5%

Yemekhane

12

6,3%

4

4,6%

Okul tuvaleti

41

21,4%

13

14,9%

Okul dışı oyun parkı

27

14,1%

11

12,6%

Total

192

100,0%

87

100,0%

Tablo 1 e göre; öğretmenlerin %22,4’ünün okul bahçesi, %21,4’ünün okul tuvaleti, %20,3’ünün sınıf,
%15,6’sının okul yolu, %14,1’inin okul dışı oyun parkı, %21,4’ünün yemekhane; yöneticilerin %25,3’ünün okul
bahçesi, %23,00’nün okul yolu, %19,5’inin sınıf, %14,9’unun okul tuvaleti, %12,6’sınn okul dışı oyun parkı,
%4,6’sının yemekhane olduğunu düşündüğü görülmektedir.
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Tablo 2.
Öğretmen ve yöneticilerin okul öncesi çağı çocuklarında akran zorbalığına maruz kalma oranına ilişkin
düşüncelerinin dağılımı
Öğretmen
Yönetici
N
%
N
%
Yüzde 5-15
35
41,7
19
48,7
Yüzde 25-35

24

28,6

9

23,1

Yüzde 40-50

14

16,7

9

23,1

Yüzde 55-65

10

11,9

1

2,6

Boş

1

1,2

1

2,6

Total

84

100,0

39

100,0

Tablo 2’ye göre; öğretmenlerin %41,7’sinin yüzde 5-15, %28,6’sının yüzde 25-35, %16,7’sinin yüzde 4050, %11,9’unun yüzde 55-65 aralığında yaşandığını düşündüğü, soruyu boş bırakanların %1,2 olduğu;
yöneticilerin %48,7’sinin yüzde 5-15, %23,1’inin yüzde 25-35, %23,1’inin yüzde yüzde 40-50, %2,6’sının yüzde
55-65 aralığında yaşandığını düşündüğü, %2,6’sının da soruyu boş bıraktığı görülmektedir.

Tablo 3.
Öğretmen ve yöneticilerin akran zorbalığının hangi cinsiyettekiler arasında daha sık görüldüğüne ilişkin
düşüncelerinin dağılımı

Kız çocukları arasında

Öğretmen
N
3

%
3,6

Yönetici
N
1

%
2,6

Erkek çocukları arasında

58

69,0

27

69,2

İki cinsiyette eşit

21

25,0

11

28,2

Boş

2

2,4

0

0

Total

84

100,0

39

100,0

Tablo 3’e göre; öğretmenlerin %69,0’unun erkek çocukları arasında, %25,0’inin iki cinsiyette eşit,
%3,6’sının kız çocukları arasında, %2,4’ünün soruyu boş bıraktığı; yöneticilerin %69,2’sinin erkek çocukları
arasında, %28,2’sinin iki cinsiyette eşit, %2,6’sının kız çocukları arasında daha sık görüldüğünü düşündüğü
görülmektedir.
Tablo 4.
Öğretmen ve yöneticilerin akran zorbalığının önlenmesi ve psikososyal etkilerinin oluşmasının engellenmesinde
en önemli sorumluluk kimlere düştüğüne ilişkin düşüncelerinin dağılımı

Öğretmen

Öğretmen
N
52

%
32,7

Yönetici
N
22

%
31,9

Aile

72

45,3

29

42,0

Okul yönetimi

17

10,7

11

15,9

Sınıf arkadaşları

14

8,8

7

10,1

Diğer

4

2,5

0

,0

Total

159

100,0

69

100,0
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Tablo 4’e göre; öğretmenlerin %45,3’ünün aile, %32,7’sinin öğretmen, %10,7’sinin okul yönetimi,
%8,8’inin sınıf arkadaşları, %2,5’inin diğer; yöneticilerin %42.0’sinin aile, %31,9’unun öğretmen, %15,9’unun
okul yönetimi, %10,1’inin sınıf arkadaşlarına sorumluluk düştüğünü düşündükleri görülmektedir.
Tablo 5.
Öğretmen ve yöneticilerin akran zorbalığına mağdurların en sık maruz kaldıkları etkinlik türüne ilişkin
düşüncelerinin dağılımı
Öğretmen
Yönetici
N
%
N
%
Serbest zaman
73
55,7
25
48,1
Oyun

27

20,6

13

25,0

Müzik

2

1,5

1

1,9

Okuma yazmaya hazırlık

2

1,5

1

1,9

Türkçe dil

2

1,5

1

1,9

Rutin

25

19,1

11

21,2

Total

131

100,0

52

100,0

Tablo 5’e göre; öğretmenlerin %55,7’sinin serbest zaman, %20,6’sının oyun, %19,1’inin rutin, %1,5’inin
okuma yazmaya hazırlık, %1,5’inin türkçe dil, %1,5’inin müzik; yöneticilerin %48,1’inin serbest zaman,
%25,0’inin oyun, %21,2’rutin, %1,9’unun okuma yazmaya hazırlık, %1,9’unun türkçe dil, %1,9’unun müzik
etkinliğinde maruz kaldıklarını düşündükleri görülmektedir.
Tablo 6.
Öğretmen ve yöneticilerin okul başarısı düşen veya okula gelmek istemeyen çocuklarda akran zorbalığının
akıllarına gelmesine ilişkin düşüncelerinin dağılımı
Öğretmen
Yönetici
N
%
N
%
Evet
67
79,8
34
87,2
Hayır

13

15,5

3

7,7

Fikrim yok

4

4,8

2

5,1

Total
84
100,0
39
100,0
Tablo 6’ya göre; öğretmenlerin %79,8’inin evet, %15,5’inin hayır, %4,8’inin fikrim yok; yöneticilerin
%87,2’sinin evet, %7,7’sinin hayır, %5,1’inin fikrim yok dedikleri görülmektedir.
Tablo 7.
Öğretmen ve yöneticilerin akran zorbalığı konusunda herhangi bir ders veya seminer aldıklarına ilişkin
düşüncelerinin dağılımı
Öğretmen

Yönetici

Evet

N
19

%
22,6

N
13

%
33,3

Hayır

65

77,4

26

66,7

Total
84
100,0
39
100,0
Tablo 7’ye göre; öğretmenlerin %22,6’sının evet, %77,4’ünün hayır; yöneticilerin %33,3’ünün evet,
%66,7’sinin hayır dedikleri görülmektedir.
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Tablo 8.
Öğretmen ve yöneticilerin akran zorbalığı konusunda herhangi bir yayın veya kitap okuduklarına ilişkin
düşüncelerinin dağılımı

Evet

Öğretmen
N
35

Hayır

49

%
41,7

Yönetici
N
17

%
43,6

58,3

22

56,4

Total
84
100,0
39
100,0
Tablo 8’e göre; öğretmenlerin %41,7’sinin evet, %58,3’ünün hayır; yöneticilerin %43,6’sının evet,
%56,4’ünün hayır dedikleri görülmektedir.
Tablo 9.
Öğretmen ve yöneticilerin meslek hayatınızda akran zorbalığına maruz kaldığını düşündükleri bir çocuk olduğuna
ilişkin düşüncelerinin dağılımı
Öğretmen
Yönetici
N
%
N
%
Evet
40
47,6
27
69,2
Hayır

43

51,2

12

30,8

Boş

1

1,2

0

0

Total
84
100,0
39
100,0
Tablo 9’a göre; öğretmenlerin %47,6’sının evet, %51,2’sinin hayır, %1,2’sinin soruyu boş bıraktığı;
yöneticilerin %69,2’sinin evet, %30,8’inin hayır dedikleri görülmektedir.
Tablo 10.
Öğretmen ve yöneticilerin meslek hayatlarında akran zorbalığına maruz kaldığını düşündükleri bir çocuk ile
karşılaştıklarına ilişkin düşüncelerinin görevlerinin türüne göre değiştiğinin t-testi verilerinin dağılımı
Okuldaki Göreviniz
N
Ortalama
Standart
t
df
p
Sapma
Öğretmen

84

1,54

,525

Yönetici

39

1,31

,468

2,317

121

,022

Tablo 10’a göre öğretmenlerin ortalamasının 1,54 yöneticilerin ortalamasının 1,31 olduğu; sig. (2-tailed)
değerinin ,002<0,05 olduğu görülmektedir.
Tablo 11.
Yöneticilerin meslek hayatlarında akran zorbalığına maruz kaldığını düşündükleri bir çocuk ile karşılaştıklarına
ilişkin düşüncelerinin görev yaptıkları kurum türüne göre değiştiğinin t-testi verilerinin dağılımı
Okuldaki Göreviniz

N

Ortalama

Standart Sapma

t

df

p

İlkokul

28

1,18

,390

-3,034

37

,004

Anaokulu

11

1,64

,505

Tablo 11’e göre ilkokulda çalışan yöneticilerin ortalamasının 1,18, anaokulunda çalışan yöneticilerin
ortalamasının 1,64 olduğu; sig. (2-tailed) değerinin ,004<0,05 olduğu görülmektedir.
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Tablo12.
Öğretmen ve Yöneticilerin Görev Türü Bakımından Akran Zorbalığı Ortalama Bilgi Düzeylerinin Dağılımı
N
Görev Türü
Mean
Std. Deviation
Öğretmen ve YöneticilerinÖğretmen
84
3,6186
,36035
akran zorbalığı bilgi düzeyiYönetici
39
3,6389
,35015
ortalaması
Tablo 12’ye göre; Öğretmenlerin ortalamasının 3,61, Yöneticilerin Ortalamasının 3,63 olduğu görülmektedir.
Tablo 13.
Öğretmen ve Yöneticilerin Görev Türü Bakımından Cevapladıkları Sorulara Göre Akran Zorbalığı Ortalama Bilgi
Düzeylerinin Dağılımı
Görev Türü
N
F
Std. D
Hangisi Akran Zorbalığını Tanımlayan İfadedir

Öğretmen
Yönetici

84
39

3,38
3,31

1,150
,950

Hangisi Akran Zorbalığı Kapsamına Giren
Davranışlardandır

Öğretmen
Yönetici

84
38

3,96
3,76

1,080
1,149

Hangisi Akran Zorbalığının Tipleri Arasındadır

Öğretmen
Yönetci

83
39

4,13
4,05

,894
,944

Hangisi Akran Zorbalığının Unsurları Arasında
Yer Alır

Öğretmen
Yönetici

81
38

3,79
4,13

,918
,906

Tepkisel davranış akran zorbalığının bir alt grubu Öğretmen
değildir.
Yönetici
Fiziksel ve sözel zorbalık doğrudan zorbalık Öğretmen
olarak tanımlanırken, toplumsal dışlanma ve
Yönetici
kasıtlı birini grubun dışına itme dolaylı zorbalık
olarak tanımlanır
Sözel zorbalık kızlarda en çok görülen zorbalık Öğretmen
türüdür
Yönetici
Fiziksel zorbalık erkeklerde en çok görülen Öğretmen
zorbalık türüdür.
Yönetici
Okulu sevdiğini söyleyen öğrenciler ile okulu Öğretmen
sevmediğini söyleyen ile aynı oranda zorbalığa Yönetici
maruz kalmamaktadır
Akran Zorbalığına maruz almanın ırk ya da etnik Öğretmen
kökene göre farklılaşmadığı görülür.
Yönetici
Duygusal zorbalık diğer tüm zorbalık türlerinden Öğretmen
daha fazla oranda benlik saygısını, depresyonu ve Yönetici
kaygıyı etkiler.
Zorba çocukların aktif ve iddiacı oldukları, Öğretmen
kolaylıkla gaza geldikleri, sosyal becerilerin Yönetici
düşük olduğu görülür.
Bir kereye mahsus saldırganca davranış, akran Öğretmen
zorbalığı olarak değerlendirilmez.
Yönetici

84
39
84
39

2,43
2,23
3,71
3,92

,716
,706
,844
,739

84
39
84
39
84
39

3,45
3,64
3,98
4,00
3,61
3,64

,974
,959
,744
,761
,822
1,038

84
39
84
39

3,26
3,33
4,11
4,00

,971
1,132
,640
,725

84
39

3,71
4,08

,858
,532

83
39

3,54
3,23

,991
1,180

Tablo 13’e göre; Hangisi Akran Zorbalığını Tanımlayan İfadedir sorusuna öğretmenlerin 3,38 Yöneticilerin
3,31 ortalama düzeyde doğru olan ifadelere katıldığı görülmektedir.
Hangisi Akran Zorbalığı Kapsamına Giren Davranışlardandır sorusuna öğretmenlerin 3,96, Yöneticilerin
3,76 ortalama düzeyde doğru olan ifadelere katıldığı görülmektedir.
Hangisi Akran Zorbalığının Tipleri Arasındadır sorusuna öğretmenlerin 4,13, Yöneticilerin 4,05 ortalama
düzeyde doğru olan ifadelere katıldığı görülmektedir
Hangisi Akran Zorbalığının Unsurları Arasında Yer Alır sorusuna öğretmenlerin 3,79 Yöneticilerin 4,13
ortalama düzeyde doğru olan ifadelere katıldığı görülmektedir.
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Tepkisel davranış akran zorbalığının bir alt grubu değildir. İfadesine öğretmenlerin 2,43, Yöneticilerin 2,23
ortalama düzeyde katıldığı görülmektedir.
Fiziksel ve sözel zorbalık doğrudan zorbalık olarak tanımlanırken, toplumsal dışlanma ve kasıtlı birini grubun
dışına itme dolaylı zorbalık olarak tanımlanır, İfadesine öğretmenlerin 3,71, Yöneticilerin 3,92 ortalama düzeyde
katıldığı görülmektedir.
Sözel zorbalık kızlarda en çok görülen zorbalık türüdür, ifadesine öğretmenlerin 3,45, Yöneticilerin 3,64
ortalama düzeyde katıldığı görülmektedir.
Fiziksel zorbalık erkeklerde en çok görülen zorbalık türüdür. İfadesine öğretmenlerin 3,98 Yöneticilerin 4,00
ortalama düzeyde katıldığı görülmektedir.
Okulu sevdiğini söyleyen öğrenciler ile okulu sevmediğini söyleyen ile aynı oranda zorbalığa maruz
kalmamaktadır, ifadesine öğretmenlerin 3,61, Yöneticilerin 3,64 ortalama düzeyde katıldığı görülmektedir.
Akran Zorbalığına maruz kalmanın ırk ya da etnik kökene göre farklılaşmadığı görülür. ifadesine
öğretmenlerin 3,26, Yöneticilerin 3,33 ortalama düzeyde katıldığı görülmektedir.
Duygusal zorbalık diğer tüm zorbalık türlerinden daha fazla oranda benlik saygısını, depresyonu ve kaygıyı
etkiler, ifadesine öğretmenlerin 4,11, Yöneticilerin 4,00 ortalama düzeyde katıldığı görülmektedir.
Zorba çocukların aktif ve iddiacı oldukları, kolaylıkla gaza geldikleri, sosyal becerilerin düşük olduğu
görülür. ifadesine öğretmenlerin 3,71, Yöneticilerin 4,08 ortalama düzeyde katıldığı görülmektedir.
Karşı tarafa kazara zarar verme ya da bir kereye mahsus saldırganca davranış, akran zorbalığı olarak
değerlendirilir. İfadesine öğretmenlerin 3,54, Yöneticilerin 3,23 ortalama düzeyde katıldığı görülmektedir.
Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmada Okul öncesi öğretmen ve yöneticilerinin, Akran zorbalığına ilişkin bilgi düzeyleri ve
düşüncelerinin bazı değişkenler açısından incelenmiştir.
Bu çalışma sonucunda çoklu cevaplı sorularda, kurbanların akran zorbalığına en sık maruz kaldıkları yer
olarak öğretmenler en fazla okul bahçesi, okul tuvaleti ve sınıf, yöneticiler okul bahçesi, okul yolu ve sınıf cevabını
vermişlerdir öğretmen ve yöneticilerin ortak cevaplarında en fazla okul bahçesi ve sınıf dikkat çekmektedir. Kartal
ve Bilgin (2008) de yaptıkları çalışmada çocukların akran zorbalığına en çok sınıfta, okul bahçesinde, okul
yolunda, okul tuvaletinde ve okul kantininde maruz kaldıkları sonucuna ulaşmışlardır. Benzer bir çalışmada
Salmivalli & Peets (2009) yapmış oldukları çalışmada okulda ve çevresinde, okul yolunda ya da oyun etkinlikleri
sırasında gerçekleştiği sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmamızla benzer sonuçları yine Bliding, Holm ve Hagglund
(2002) yaptıkları çalışmada soyunma odaları, koridor, okul tuvaleti, molalarda ve okul bahçesinde akran zorbalığı
davranışlarının büyük çoğunluğunun yaşandığı sonucuna ulaşmışlardır.
Akran zorbalığına maruz kalma, okul öncesi çağı çocuklarında sizce hangi oranda yaşanır sorusuna öğretmen
ve yöneticilerin yarısına yakını Yüzde 5-15 aralığında oluğunu düşünmüşlerdir. Yurdakul & Dağcıoğlu (2016)
göre Öğrencilerin okullarda Yüzde 15-40 aralığında akran zorbalığına maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Benzer
çalışmalarda; Kirves ve Sajaniemi (2012) Finlandiya’da akran zorbalığının yaygınlığı incelendiğinde akran
zorbalığı %7.1, Peren ve Alsaker’ın (2006) İsviçre’de okul öncesi çağda akran zorbalığı ile ilgili yaptıkları
çalışmada %8 oranında bulunmuştur.
Akran zorbalığı hangi cinsiyet grubu arasında daha sık görülmektedir sorusuna öğretmen ve yöneticilerin
büyük bir kısmı erkek öğrencileri arasında olduğunu düşünmüşlerdir. Yine Smith & Ananiadou, (2003) yaptıkları
çalışmada Fiziksel zorbalığın erkekler arasında daha fazla görüldüğünü sözel zorbalığın kızlar arasında daha daha
fazla yaşandığı sonucuna ulaşmışlardır. Mynard & Joseph (2000) tarafından yapılan çalışmada fiziksel zorbalığın
erkekler arasında daha fazla yaşandığı sonucuna ulaşmışlardır. Yine Ostrov ve Keating (2004) yaptıkları bir
çalışmada erkekler arasında fiziksel şiddetin kızlardan daha fazla yaşandığı sonucuna ulaşmışlardır.
Akran zorbalığının önlenmesi ve psikososyal etkilerinin oluşmasının engellenmesinde en önemli sorumluluk
sizce kimlere düşmektedir sorusuna öğretmen ve yöneticilerin aynı düşünceye sahip oldukları, birinci sırada,
yarısına yakını aile, ikinci sırada öğretmenler, üçüncü sırada okul yönetiminin sorumlu olduğunu düşünmektedir.
Benzer bir çalışmada Yalçıntaş Sezgin (2018) de Öğretmenlerin görüşüne göre akran zorbalığına neden olarak en
fazla aile olarak görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır.
Akran zorbalığına mağdurların en sık maruz kaldıkları etkinlik türüdür sorusuna öğretmen ve yöneticilerin
benzer düşünceye sahip oldukları, öğretmenlerin yarısından fazlası serbest zaman, yöneticilerin yarıya yakını
serbest zaman, ikinci sırada oyun, üçüncü sırada rutin etkinlikler sırasında yaşandığını düşünmektedir. Yurdakul

70

6.Uluslarası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
ve Dağcıoğlu (2016) şiddetin daha fazla az kontrol edilen veya hiç kontrolün olmadığı yerlerde gerçekleştiğini
belirtmişlerdir. Benzer şekilde (Smith & Ananiadou, 2003) genellikle zorbalığın yapılandırılmamış veya az
yapılandırılmış etkinlikler sırasında yaşanmakta olduğunu belirtmişlerdir. Yalçıntaş Sezgin (2018) de okul öncesi
öğretmenlerin akran zorbalığına ilişkin bilgi ve görüşleri adlı çalışmada elde ettiği sonuçlarda çocukların akran
zorbalığına en çok maruz kaldıkları etkinlikler olarak birinci sırada serbest zaman, ikinci sırada oyun, üçüncü
sırada rutin etkinlikler olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu yönüyle çalışmamızda da aynı sonuçlara ulaşılmıştır.
Okul başarısı düşen veya okula gelmek istemeyen çocuklarda akran zorbalığı hiç aklınıza geldi mi sorusuna
öğretmen ve yöneticilerin büyük bir kısmı evet düşündüklerini. Öğretmenler ve yöneticilerin okul başarısı düşen
ve okula gelmek istemeyen çocukta akran zorbalığından kaynaklanabileceğini düşünmektedir. Bu durum öğretmen
ve yöneticilerin akran zorbalığı ile devamsız öğrencilerin ve başarısız öğrencilerin durumu arasında bağlantı
olabileceğini düşündükleri anlaşılmaktadır. Uysal ve Çağlayan (2012) Çocukların akran zorbalığına maruz
kalmaları okula gitmekte isteksizlik oluşturabildiği akran zorbalığından kurtulmak için mağdur evi güvenli
gördüğünden okula gitmemeyi tercih etmemektedir.
Akran zorbalığı konusunda herhangi bir ders veya seminer aldınız mı sorusuna öğretmen ve yöneticilerin
büyük bir kısmının hayır dediği görülmektedir. Bu durum öğretmen ve yöneticiler ile akran zorbalığı konusunda
bir çalışma yapılabileceğini göstermektedir.
Akran zorbalığı konusunda herhangi bir yayın veya kitap okudunuz mu sorusuna öğretmen ve yöneticilerin
yarıdan fazlasının her hangi bir yayın ve kitap okumadıklarını belirtmişlerdir. Herhangi bir seminer veya ders
almadıkları da göz önünde bulundurulursa öğretmen ve yöneticilerin akran zorbalığı konusunda bilinç düzeylerini
artırıcı seminerler düzenlenebilir ve ilgili okumalar teşvik edilebilir.
Meslek hayatınızda akran zorbalığına maruz kaldığını düşündüğünüz bir çocuk oldu mu sorusuna öğretmen
ve yöneticiler arasında anlamlı bir farklılık olduğu T testinden de anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin yarısı evet yarısı
hayır dediği, yöneticilerin büyük bir kısmı evet üçte birine yakını hayır cevabını verdiği görülmektedir. Bu
durumun nedenleri; yöneticilerin okuldaki bütün sınıflardaki öğrenciler ile ilgilenmeleri ve kıdem yıllarının
genelde öğretmenlerden daha yüksek olunmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir.
Kurumsal bazda ilkokul ve anaokulunda çalışan yöneticiler arasında anlamlı bir farklılığın olduğu yine T
testi verilerinden anlaşılmıştır. Anaokulunda çalışan yöneticiler ilkokulda çalışan yöneticilerden daha fazla akran
zorbalığına maruz kaldığını düşündüğü bir çocukla karşılaştığını belirtmişlerdir. Bunun nedeni; anaokulunda
çalışan yöneticilerin çalışma ortamı ve koşulları itibari ile daha çok ev ortamı gibi koşullarda çalışmaları okul
içinde meydana gelebilecek bir durumdan haberdar olma olasılığının yüksek olmasından kaynaklanabileceği
düşünülebilir.
Öğretmen ve yöneticilerin akran zorbalığı bilgi düzeyleri ortalamalarına bakıldığında birbirine yakın
oranların olduğu bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, her iki grubunda katılıyorum düzeyinde
bilgiye sahip oldukları, öğretmenlerin bilgi düzeylerinin yöneticilerin bilgi düzeylerinden biraz yüksek olduğu
görülmüştür.
Öğretmenlerin sorulara verdikleri cevaplarda bilgi düzeylerinin en yüksek olduğu sorular birinci sırada
hangisi akran zorbalığının tipleri arasında yer alır, ikinci sırada Duygusal zorbalığın diğer tüm zorbalık türlerinden
daha fazla oranda benlik saygısını, depresyonu ve kaygıyı etkilediği, üçüncü sırada fiziksel zorbalığın erkeklerde
en çok görülen zorbalık türü olduğu, öğretmenlerin bilgi düzeylerinin en düşük olduğu sorularda birinci sırada,
tepkisel davranış akran zorbalığının bir alt grubu değildir, ikinci sırada akran zorbalığına maruz kalmanın ırk ya
da etnik kökene göre farklılaşmadığı, Üçüncü sırada bir kereye mahsus saldırganca davranış, akran zorbalığı olarak
değerlendirilmeyeceğini düşündükleri görülmektedir.
Yöneticilerin akran zorbalığı ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara bakıldığında bilgi düzeylerinin en yüksek
olduğu ilk üç soru birinci sırada hangisi akran zorbalığının unsurları arasında yer alır, ikinci sırada Zorba
çocukların aktif ve iddiacı oldukları, kolaylıkla gaza geldikleri, sosyal becerilerin düşük olduğu görülür, üçüncü
sırada hangisi akran zorbalığının tipleri arasındadır. Sorular olduğu görülmektedir öğretmen ve yöneticilerin ilk
üç sırada bilgi düzeylerinin yüksek olduğu soru hangisi akran zorbalığının tipleri arasındadır. Sorusunun olduğu
anlaşılmaktadır buda öğretmen ve yöneticilerin akran zorbalığı tipleri konusunda bilgi düzeylerinin oldukça
yüksek olduğu görülmektedir.
Yöneticilerin akran zorbalığı ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara bakıldığında bilgi düzeylerinin en düşük
olduğu ilk üç soru; birinci sırada tepkisel davranış akran zorbalığının bir alt grubu değildir, ikinci sırada bir kereye
mahsus saldırganca davranış, akran zorbalığı olarak değerlendirilmez, üçüncü sırada hangisi akran zorbalığını
tanımlayan ifadedir soruları olduğu görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin akran zorbalığı bilgi düzeylerinin
düşük oldukları soruların Tepkisel davranış akran zorbalığının bir alt grubu değildir ve Bir kereye mahsus
saldırganca davranışı, akran zorbalığı olarak görmedikleri anlaşılmaktadır.
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Öğretmen ve yöneticilerin bilgi düzeylerinin düşük olduğu sorulara bakıldığında neyin akran zorbalığı
olmadığı konusunda olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum öğretmen ve yöneticilerin genel bilgi düzeylerinin çok
yüksek olmamasından, genelde konu ile ilgili herhangi bir ders, seminer almamalarından ve herhangi bir yayın,
kitap okumamalarından kaynaklanabildiği düşünülebilir.
Öneriler
Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ailelere, öğretmenlere, yöneticilere ve bu konuda yeni
araştırmalar yapacak olan araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.
Öğretmenlere Yönelik Öneriler
Öğretmenler zorbalığın ne olduğunu, zorbalıkla karşılaştıklarında nasıl davranacakları ve kimden yardım
isteyeceklerini etkinlikler yoluyla ve sohbet esnasında çocuklara öğretebilir (hikayeler, kukla, örnek olay vb.)
Öğretmenler olumlu bir sınıf iklimi oluşturmak için eğitim yılı başında sınıf kurallarını çocuklarla birlikte
oluşturabilir.
Öğretmenlerin çocuklara prososyal davranışları kazandırmaya yönelik öğrenme süreçleri oluşturmaya
çalışabilir.
Öğretmenlerin çocukların problem çözme becerilerini geliştirecek etkinliklere yer verebilir.
Öğretmenler çocukların zorbalık için fırsat bulabilecekleri serbest zaman etkinlikleri, bahçe etkinlikleri, oyun
etkinlikleri ve rutin etkinlikleri; toplanma, temizlik ve tuvalet sırasında çocukları iyi gözlemleyebilir.
Yöneticilere Yönelik Öneriler
Okulda öğretmen, aile ve öğrencileri akran zorbalığı konusunda bilgilendirici seminer ve toplantılar
düzenlenebilir.
Okul kütüphanesine akran zorbalığı ile ilgili yayın ve kitap bulundurulması öğretmenlerin bilgi düzeylerini
artırabilir.
Okul içinde Aile, yönetim ve öğretmenler arasında iletişim kanallarının açık tutulması sağlanabilir.
Okul içinde işbirliğini sağlayacak ortamlar (aile, öğretmen görüşme odası) oluşturulabilir.
Okulda devamsızlık yapan öğrencilerin öğretmen ve aileleriyle vakit kaybetmeden görüşülerek devamsızlık
nedeni öğrenilebilir.
Araştırmacılara Yönelik Öneriler
Okul Öncesi eğitimde akran zorbalığını ölçecek ölçme araçları geliştirilebilir.
Nicel araştırmalarda ortaya çıkan anlamlı bir sonuç nitel araştırmalarla desteklenerek derinlemesine analiz
yapılabilir.
Akran zorbalığını önleyici farklı modeller araştırılıp geliştirilebilir.
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MOBİL VE BAĞIMSIZ ANAOKULUNA DEVAM EDEN 48-66 AYLIK
ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİ İLE KİŞİLER ARASI, SÖZEL
AÇIKLAMA VE DİNLEME BECERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE DEVELOPMENT AND
INTERPERSONAL, VERBAL EXPLANATION AND LİSTENING
SKILLS OF 48-66 MONTHS OLD CHILDREN ATTENDING MOBILE
AND INDEPENDENT PRESCHOOL

Hatice Selcen ASLAN, Başkent Üniversitesi, sbingol@baskent.edu.tr
Hatice BEKİR, Gazi Üniversitesi, hsimsekbekir@gmail.com
Özet

Bu çalışma; mobil anaokulunun amacı doğrultusunda yarattığı olumlu etkinin devam edip etmediği, dezavantajlı
bölgede okul öncesi eğitime devam eden çocuklar ile mobil anaokuluna devam eden 48-66 aylık çocukların alıcı
ve ifade edici dil becerileri ile kişiler arası, sözel açıklama ve dinleme beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin
araştırılması ve geliştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması bakımından önem taşımaktadır. Bu kapsamda
araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara ili Mamak Belediyesi’ne bağlı mobil
anaokuluna devam eden 48-66 aylık 42 çocuk ile Mamak ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız bir
anaokuluna devam eden 48-66 aylık 42 çocuk olmak üzere toplam 84 çocuk oluşturmaktadır. İlişkisel tarama
modeli ile gerçekleştirilen araştırmada çocukların demografik özelliklerini belirleyebilmek için araştırmacı
tarafından geliştirilen, “Kişisel Bilgi Soruları”; çocukların dil gelişimi ölçmek için “Türkçe İfade Edici ve Alıcı
Dil Testi (TİFALDİ), sosyal becerileri ölçebilmek için ise “Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (SBDÖ)”nin
Kişiler Arası, Sözel Açıklama ve Dinleme Becerileri alt boyutları kullanılmıştır. Çalışma grubundan toplanan
veriler SPSS-21 paket programında analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda mobil ve bağımsız anaokuluna devam eden çocukların ifade edici dil beceri düzeylerinin;
alıcı dil ve kişiler arası beceri düzeyleriyle ilişkili olduğu belirlenmiştir. Diğer bir anlatımla mobil ve bağımsız
anaokuluna devam eden çocukların alıcı dil ve kişiler arası beceri düzeyleri yükseldikçe ifade edici dil beceri
düzeyleri de artmaktadır. Bağımsız anaokuluna devam eden çocukların alıcı dil beceri düzeyleri ile kişiler arası
beceri düzeyleri arasında bir ilişki olduğu görülmüştür. Bir başka ifadeyle bağımsız anaokuluna giden çocukların
alıcı dil beceri düzeyleri yükseldikçe kişiler arası beceri düzeyleri de artmaktadır. Mobil anaokuluna giden 48-66
aylık çocukların alıcı dil becerileri ile kişiler arası, sözel açıklama ve dinleme becerileri arasında; ifade edici dil
becerileri ile sözel açıklama ve dinleme becerileri arasında bir ilişki bulunmamıştır. Bağımsız anaokuluna devam
eden çocukların alıcı dil becerileri ile sözel açıklama ve dinleme becerileri arasında; ifade edici dil becerileri ile
sözel açıklama ve dinleme becerileri arasında bir ilişki bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Mobil anaokulu, dil gelişimi, kişiler arası beceriler, sözel açıklama becerisi, dinleme becerisi

Abstract
This study; whether the positive effect created by the mobile preschool continues, and the relationship between
the interpersonal, verbal explanation and listening skill levels of the children attending pre-school education in the
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disadvantaged region and the children between 48-66 months old who attend mobile preschool, and it is important
to take measures to develop these skills.
In this context, the working group of the research; in the 2017-2018 academic year, it consisted of 48-66 months
old 42 children attending mobile preschool of Mamak Municipality and 42 children attending an independent
preschool in the Ministry of National Education in Mamak district in Ankara, 84 children in total. In the research
conducted with correlational model, “Personal Information Questions” developed by the researcher to determine
the demographic characteristics of children, “Turkish Expressive and Recipient Language Test” (TIFALDI) to
measure children's language development and “Interpersonal, Verbal Explanation and Listening Skills” subscales
of “Social Skills Assessment Scale” (SBSS) in order to measure social skills were used. The data collected from
the study group was analyzed in SPSS-21 package program.
As a result of the research, the expressive language skill levels of mobile and independent preschool children; it
was found to be related to the recipient language and interpersonal skill levels. In other words, as the level of
receptive language and interpersonal skills of the children attending mobile and independent preschool increases,
their expressive language skill levels increase. There was a relationship between the receptive language skills and
interpersonal skill levels of the children attending independent preschool. In other words, the interpersonal skill
level of children attending independent preschool increases as the recipient language skill levels increase. There
was no relationship between the receptive language skills and interpersonal, verbal explanation and listening skills,
and between expressive language skills and verbal explanation and listening skills of the children aged 48-66
months who attend mobile preschool. There was no relationship between the receptive language skills and verbal
explanation and listening skills of children attending independent preschool, and there was no relationship between
expressive language skills and verbal explanation and listening skills of these children.
Keywords: Mobile preschool, language development, interpersonal skills, verbal explanation skills, listening
skills.

Giriş
Okul öncesi eğitim çocukların tüm gelişim alanlarını olumlu olarak etkilemektedir. Dolayısıyla okul öncesi
eğitim alan ve almayan çocukların gelişimsel düzeyleri farklılaşmaktadır. Ülkemizde düşük sosyoekonomik
düzeyden gelen çocukların büyük bir bölümü okul öncesi eğitimden faydalanamamaktadır. Bu durum eğitimde
fırsat eşitliği ilkesinin önüne geçerek okul öncesi eğitim alan çocukların almayanlara göre gelişimsel açıdan daha
yüksek olmalarına neden olmuştur. Okul öncesi eğitimden yararlanamayan dezavantajlı durumdaki çocukların
eğitimsel ihtiyaçlarının giderilmesi adına alternatif projeler geliştirilmiştir. Bu projelerden bir tanesi Mobil
Anaokulu modelidir. Mobil Anaokulu, sosyoekonomik seviyenin düşük olduğu bölgelerde yaşayan ve okul öncesi
eğitime devam edemeyen çocukların gelişimsel açıdan desteklenmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle
bu okullardaki eğitimin niteliğinin araştırılması ve diğer okul öncesi eğitim kurumları ile karşılaştırılması
gerekmektedir. Bazı araştırmalarda mobil anaokulunun, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların gelişimlerine
pozitif yönde katkısı olduğu belirtilmiştir (Basit ve Ömeroğlu, 2016; Gezgin, 2009; Haktanır, Akgün, Karaman ve
Duman, 2013; Nutton, 2013; Üstündağ, 2009).
Erken çocukluk dönemi, gelişimin tüm alanlarda hızlı olduğu ve bireyin hayatını doğrudan etkilediği için
büyük bir öneme sahiptir. Bireyin bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve dilsel gelişimi birbiriyle etkileşim
içerisinde düzenli olarak gelişmektedir. Bu gelişim alanlarından birindeki olumlu ya da olumsuz bir değişim diğer
gelişim alanlarını da etkilemektedir.
Çocuk, doğumuyla birlikte yaşamının ilk yıllarında ailesi ile sosyal ilişkilerinin ilkini yaşamaktadır. Okul
öncesi dönem ile birlikte çocuğun etkileşimde bulunacağı sosyal çevresi de genişlemektedir (Gülay, 2009).
Çocuğun kendini ifade etmesi, diğer bireyler tarafından kabul görmesi, sosyal bağımsızlık gibi becerilerinin
geliştirilmesinin temelinde bu becerilerin desteklenmesi yer alır (Durualp ve Aral, 2010) Bu noktada çocuğun
diğer bireylerle rahat bir şekilde iletişim kurabilmesi, kendini ifade edebilmesi gibi hem sosyal hem de dilsel
becerileri okul öncesi eğitim ortamlarında gelişmektedir.
Çocuğun dil gelişim aşamalarını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi ve dil becerilerini edinmesi, sosyal
becerilerinin gelişimini olumlu etkilemektedir. Sosyal becerilerin gelişmesinin temelinde çevre ile iletişim,
iletişimin temelinde ise dil becerileri bulunmaktadır. Bu nedenle çocuğun sosyal çevresi ile iletişim kurması ya da
etkileşimde bulunması; dil becerilerinin gelişiminin sağlıklı olması ve dil konuşma problemi olmamasıyla
gerçekleşmektedir.
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Sonuç olarak; dil becerilerinin gelişimi ile sosyal becerilerin gelişimi arasındaki ilişkinin ortaya konması,
özellikle dezavantajlı bölgede yaşayan ve normal şartlara sahip bir okul öncesi eğitim kurumundan
faydalanamayan çocuklar ile çalışılması önem arz etmektedir. Bu araştırma; dezavantajlı bölgede okul öncesi
eğitime devam eden çocuklar ile mobil anaokuluna devam eden 48-66 aylık çocukların alıcı ve ifade edici
dil becerileri ile kişiler arası, sözel açıklama ve dinleme beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması
amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Dipnot: Bu çalışma Doç. Dr. Hatice Bekir danışmanlığında Hatice Selcen Aslan’ın hazırladığı “48-66 Aylık
Çocuklarda Dil Gelişimi ve Sosyal Beceriler ile İlişkili Değişkenlerin Araştırılması” isimli yüksek lisans tezinin
bir bölümünü oluşturmaktadır.

Yöntem
Araştırmanın Modeli
48-66 ay aralığındaki çocukların alıcı ve ifade edici dil becerileri ile kişiler arası, sözel açıklama ve dinleme
becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma ilişkisel tarama modelindedir. Bu
modelde amaç; birden fazla değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını ve derecesini belirlemektir (Karasar,
2016). Değişkenler arasındaki ilişkinin ve bu ilişkinin düzeyinin belirlenmesi için korelasyon testi
kullanılmaktadır.
Evren Örneklem / Çalışma Grubu
Bu çalışma; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Mamak ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı
bağımsız bir anaokuluna devam eden 48-66 aylık 42 çocuk ve Mamak Belediyesi’ne bağlı mobil anaokuluna
devam eden 48-66 aylık 42 çocuk olmak üzere toplam 84 çocuk ile gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1.
Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri.
Değişkenler

Okul Türü
Kategoriler
Mobil Anaokulu
Kız

Bağımsız Anaokulu

Toplam

f

25

20

45

%

59.5%

47.6%

53.6%

f

17

22

39

%

40.5%

52.4%

46.4%

f

21

7

28

%

50%

16.7%

33.3%

f

21

35

56

%

50%

83.3%

66.7%

f

42

42

84

%

50%

50%

%100

Cinsiyet
Erkek

48-56 aylık
Yaş
57-66 aylık

Toplam

Çocuk sayısı

Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada; çocuklar ve aileleri hakkında temel bilgileri elde etmek için araştırmacı tarafından hazırlanan
Kişisel Bilgi Formu, çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerini ölçmek için Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil
Testi (TİFALDİ) ve Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (SBDÖ)’nin Kişiler Arası, Sözel Açıklama ve
Dinleme Becerileri alt boyutları kullanılmıştır.
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Kişisel Bilgi Soruları
Kişisel bilgi soruları araştırmacı tarafından hazırlanmış olup çocuklar ve aileleri ile ilgili çeşitli değişkenleri
içermektedir.
Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (TİFALDİ)
Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (TİFALDİ), 2-12 yaş arasındaki çocukların Türkçe sözcük kazanımları
ve kullanımlarının belirlenmesi için kullanılmaktadır. İfade edici dil ve alıcı dil olmak üzere iki alt testi
kapsamaktadır. Test uyarlama olmayıp veriler Türkiye örneklemi üzerinden toplanmış, güvenilirlik ve geçerlik
çalışmaları yapılmıştır (Kazak Berument ve Güven, 2010).
Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (SBDÖ)
Avcıoğlu (2007), tarafından 4-6 yaş çocukların sosyal becerilerin ölçmek için geliştirilmiştir. Sosyal
Becerileri Değerlendirme ölçeği 9 alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; kişiler arası beceriler, kızgınlık davranışlarını
kontrol etme ve değişikliklere uyum sağlama becerileri, akran baskısı ile başa çıkma becerileri, kendini kontrol
etme becerileri, sözel açıklama becerileri, sonuçları kabul etme becerileri, dinleme becerileri, amaç oluşturma
becerileri ve görevleri tamamlama becerileridir.
Bu çalışmada Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin, çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerinin
gelişimi ile ilişkisinin araştırılması amacıyla uzman görüşü alınarak; Kişiler Arası, Sözel Açıklama ve Dinleme
Becerileri alt faktörleri kullanılmıştır. Ölçek temelde dokuz faktörlü yapıda tanımlandığından bu çalışmada üç alt
boyutu seçildiğinde ölçeğin yapısı bozulmuştur. Dolayısıyla seçilen alt faktörler ayrı birer ölçek gibi
değerlendirilmiş ve her alt boyut için geçerlik güvenirlik analizleri yapılmıştır. Yapılan bu analizler sonucunda
kişiler arası beceriler, sözel açıklama becerileri ve dinleme becerileri ölçeklerinin yüksek düzeyde geçerlik ve
güvenirliğe sahip olduğu ve 48-60 aylık çocukların kişiler arası, sözel açıklama ve dinleme becerilerinin
değerlendirilmesinde ayrı birer ölçek olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Bulgular
Araştırmada yer alan çocukların alıcı ve ifade edici dil ile kişiler arası, sözel açıklama ve dinleme becerileri
ölçeklerinden elde edilen puanlarına ilişkin çarpıklık ve basıklık değerleri -1 ile +1 aralığında değişmektedir (Tablo
2). Veri dağılımının parametrik veya nonparametrik olduğuna karar vermek için normallik ve homojenlik testleri
yapılmıştır. Bu doğrultuda elde edilen verilere ait ölçeğin geneli ve alt faktörüne ilişkin puanların normal dağılım
varsayımının sınanması için Kolmogorov-Smirnov Z testi uygulanmıştır. Tablo 2’de ölçeklerden elde edilen
verilen normal dağılımlarına ilişkin Kolmogorov-Smirnov Z testi sonuçları, çarpıklık ve basıklık değerleri yer
almaktadır.

Tablo 2.
Kolmogorov-Smirnov Z Testi Sonuçları, Çarpıklık ve Basıklık Değerleri.
KolmogorovSmirnov
Z İstatistiği

sd

p

Levene
İstatistiği

p

Çarpıklık

Basıklık

Kişiler Arası Beceriler

,087

84

,171

1,648

,126

,196

-,491

Sözel Açıklama Becerileri

,073

84

,200

1,776

,176

,020

-,368

Dinleme Becerileri

,093

84

,060

,835

,438

-,441

-,514

Alıcı Dil

,096

84

,055

1,149

,322

-,170

-,418

İfade Edici Dil

,065

84

,200

,390

,679

,129

-,358

*p>,05
Tablo 2 incelendiğinde p>,05’e göre puan dağılımının normal dağıldığı görülmektedir. Çarpıklık ve basıklık
katsayılarının -1 ile +1 aralığında olması normallik varsayımını sağlamaktadır. Levene homojenlik testine ait
dağılım incelendiğinde ise Levene İstatistiği p>,05’e göre puan dağılımına ait test varyanslarının homojen
dağıldığı belirlenmiştir.
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Kişiler arası, sözel açıklama ve dinleme becerileri ile alıcı ve ifade edici dil beceri ölçekleri arasındaki
ilişkinin belirlenmesi için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen korelasyon değeri 0,30’dan küçük
ise değişkenler arasında zayıf düzeyde bir ilişki olduğu, 0,30 ile 0,70 arasında ise orta düzeyde bir ilişki olduğu,
0,70’ten büyük ise yüksek düzeyde bir ilişki olduğu söylenebilir (Köklü, Büyüköztürk ve Bökeoğlu, 2007).
Ölçeklerin toplam puanları madde sayılarına bölünerek madde ortalamaları belirlenmiştir. Belirlenen kriterler
madde ortalamalarının yorumlanmasında dikkate alınmıştır.
Tablo 3’e bakıldığında mobil ve bağımsız anaokuluna devam eden çocukların alıcı ve ifade edici dil becerileri
ile kişiler arası, sözel açıklama ve dinleme becerileri arasındaki ilişkiye ait korelasyon analizi sonuçları
görülmektedir.

Tablo 3.
Mobil ve Bağımsız Anaokuluna Devam Eden Çocukların Alıcı ve İfade Edici Dil Becerileri ile Kişiler Arası,
Sözel Açıklama ve Dinleme Becerileri Arasındaki İlişkiye Ait Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları.
Mobil Anaokulu (N=42)

Bağımsız Anaokulu (N=42)

Alıcı Dil

İfade Edici Dil

Alıcı Dil

İfade Edici Dil

R

,12

,41(**)

,27(*)

,37(**)

P

,233

,004

,040

,008

R

,05

,24

,14

,17

P

,381

,064

,193

,141

R

,01

-,05

,16

,20

P

,469

,376

,161

,106

R

1

,51(**)

1

,68(**)

Kişiler Arası Beceriler

Sözel Açıklama
Becerileri

Dinleme Becerileri

Alıcı Dil
P

,000

,000

*p<,05
Korelasyon analizi sonuçlarına göre mobil anaokuluna devam eden 48-66 aylık çocukların ifade edici dil
becerileri ile kişiler arası becerileri ile arasında r(84)=0,41, p=,004<,05’e göre pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki
olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda bu çocukların alıcı dil becerileri ile ifade edici dil becerileri arasında da
r(84)=0,51, p=,000<,05’e göre pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Bağımsız anaokuluna devam eden 48-66 aylık çocukların ile alıcı dil becerileri ile kişiler arası becerileri
arasında r(84)=0,27, p=,040<,05’e göre pozitif yönde düşük düzeyde ve ifade edici dil becerileri kişiler arası
becerileri arasında r(84)=0,37, p=,008<,05’e göre pozitif yönde orta düzeye yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bağımsız
anaokuluna giden çocukların alıcı dil becerileri ile ifade edici dil becerileri arasında r (84)=0,68, p=,000<,05’e göre
pozitif yönde yüksek düzeye yakın anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Hem mobil hem bağımsız anaokuluna devam eden çocukların ifade edici dil beceri düzeyleri ile alıcı dil
becerileri ve kişiler arası beceri düzeyleri arasında bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre araştırma grubunda
yer alan çocukların ifade edici dil beceri düzeyleri arttıkça alıcı dil ve kişiler arası becerilerinin düzeyleri de
artmaktadır. Bağımsız anaokuluna giden çocukların kişiler arası beceri düzeyleri ile alıcı dil beceri düzeyleri
arasında bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla bu çocukların alıcı dil beceri düzeyleri arttıkça kişiler arası
beceri düzeyleri de artmaktadır.
Yapılan analiz sonuçlarına göre çocukların sözel açıklama becerileri ve dinleme beceri düzeyleri ile alıcı dil
ve ifade edici dil beceri düzeyleri arasında bir ilişki bulunmamıştır. Bağımsız anaokuluna devam eden çocukların
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alıcı dil beceri düzeyleri ile kişiler arası beceri düzeyleri arasında bir ilişki bulunmasına karşın mobil anaokuluna
giden çocukların alıcı dil ve kişiler arası beceri düzeyleri arasında bir ilişki bulunmamıştır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın sonuçlarına göre; mobil anaokulu ve bağımsız anaokuluna giden 48-66 aylık çocukların alıcı
dil beceri düzeyleri ile ifade edici dil beceri düzeyleri arasında bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Buna göre çocukların
alıcı dil beceri düzeyleri yükseldikçe ifade edici dil beceri düzeyleri de artmaktadır. Erken çocukluk döneminde
dil becerileri gelişimsel olarak alıcı dil ve ifade edici dil becerilerinden meydana gelmektedir. Çocuğun alıcı dil
becerileri, ifade edici dil becerilerinden önce gelişmektedir. Alıcı dil becerilerinin gelişmesiyle birlikte ise ifade
edici dil becerilerinin gelişimi gerçekleşmektedir. Bu bağlamda alıcı dil becerilerinin gelişim düzeyi ifade edici
dil becerilerinin gelişim düzeyini doğrudan etkilemektedir. Çocuğun yaşının ilerlemesi ile birlikte alıcı ve ifade
edici dil becerileri de basamaklar halinde gelişmektedir (Şimşek, 2017; Öztürk, 1995).
Mobil anaokulu ve bağımsız anaokuluna giden 48-66 aylık çocukların ifade dil beceri düzeyleri ile kişiler
arası beceri düzeyleri arasında bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Bu sonuca göre çocukların ifade edici dil beceri
düzeylerinin artması ile kişiler arası beceri düzeyleri de artmaktadır. Bağımsız anaokuluna devam eden 48-66 aylık
çocukların alıcı dil beceri düzeyleri ile kişiler arası beceri düzeyleri arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Çocukların dil becerilerindeki gelişim; kendilerini ifade etme, iletişim kurma, sorgulama, kavrama, düşünme gibi
becerilerini etkilemektedir (Okyay, 2015). Gelişimin temel ilkelerinden birisi; gelişim alanlarının birbirlerini
etkilemesidir. Özkazanç (2017), araştırmasında tipik dil gelişimi gösteren çocukların sosyal etkileşim ve sosyal
bağımsızlıklarının, dil konuşma bozukluğu olan çocuklara göre daha ileri düzeyde olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Dolayısıyla çocukların dil gelişimi olumlu yönde ilerledikçe sosyal etkileşim ve bağımsızlık becerileri de
artmaktadır. Dolayısıyla çocukların kendilerini ifade etme gibi becerilerinin geliştirilmesi için sosyal davranışları
geliştirilmeli ve desteklenmelidir (Durualp ve Aral, 2010; Gür, 2016).
Mobil ve bağımsız anaokuluna devam eden çocukların sözel açıklama ve dinleme becerileri ile alıcı ve ifade
edici dil beceri düzeyleri arasında bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuca göre bu becerilerin gelişimlerinin
birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleştiği söylenebilir. Mobil anaokuluna giden çocukların kişiler arası beceri
düzeyleri ile alıcı dil beceri düzeyleri arasında bir ilişki bulunmamıştır. Bağımsız anaokuluna giden çocukların
kişiler arası ve alıcı dil beceri düzeyleri arasında ilişki bulunmasına rağmen mobil anaokuluna giden çocuklarda
bir ilişki bulunmaması, bu becerilerin mobil anaokuluna giden çocuklarda başka değişkenlerle ilişkili olarak
geliştiğini düşündürmektedir.
Araştırmanın sonuçları doğrultusunda birtakım öneriler sunulmuştur. Okul öncesi öğretmenlerinin, dil
gelişim alanını destekleyecek etkinliklerde çocuklara daha çok ve çeşitli sorular sormaları, dili nitelikli kullanarak
çocuklara doğru rol model olmaları, tekrarlamalar yapmaları, çocukların söylediklerini yorumlayıp
genişletmelerinin ve bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik eğitimler almalarının sağlanması önerilmektedir.
Etkinlik plânlarında Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan dil gelişimi ve sosyal gelişim alanlarına yönelik
kazanım ve göstergelere etkin bir şekilde yer vermeleri, sınıf ortamını ve materyalleri dil ve sosyal becerilerin
kazandırılmasına yönelik olarak düzenlenmeleri gerekmektedir.
Araştırmacılar için mobil anaokuluna giden çocukların diğer gelişim alanlarını incelemeleri, çocukların alıcı
ve ifade edici dil becerileri ile kişiler arası, sözel açıklama ve dinleme becerilerinin gelişimini etkileyebileceği
düşünülen farklı değişkenler (medya ve teknoloji, eğitim materyalleri vb.) v ve ölçekler kullanılarak farklı
sosyoekonomik düzeylerdeki çocuklar üzerinde yapılması önerilmektedir.
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Özet
Öğretmenlerin okul öncesi dönemde matematik eğitimi ile ilgili çocuklarla kurduğu iletişim, uygulanan etkinlikler,
planlamalar ve ortam önemlidir. Bu araştırmada ise okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerine yönelik
görüş ve uygulamaları incelenerek mevcut duruma ulaşılması amaçlanmıştır. Araştırma modelinde nitel araştırma
türünün durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu Erzincan iline bağlı İliç ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde bulunan bir bağımsız anaokulu ve beş ilkokula bağlı anasınıfı olmak üzere toplam altı okulda görev
yapmakta olan dokuz okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinlikleri
hakkında görüş ve uygulamalarını belirlemek amacıyla görüşme ve doküman incelemesi yapılmıştır.
Öğretmenlerin matematik etkinlikleri hakkında görüşlerini öğrenebilmek için on bir sorudan oluşan yarı
yapılandırılmış görüşme formu ve öğretmenlerin matematik etkinlik uygulamalarını incelemek amacıyla şubat
ayında hazırlayıp uyguladıkları yüz seksen plan, ve bu planlarda yer alan otuz altı matematik etkinliği
incelenmiştir. Toplanan veriler içerik analizi ve betimsel analiz yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Araştırma
sonucunda; araştırmaya katılan öğretmenler okul öncesi dönemde matematik etkinlikleri olarak en çok rakam
çalışmaları yaptıklarını, matematik etkinliklerinin çocukların ilkokula hazır olmalarında, matematiğe olumlu bakış
açısı kazandırmada, düşünme becerisinde ve bilişsel gelişimde etkili olduğunu ifade etmiştir. Öğretmenler
matematik etkinliklerini hazırlarken çocukların gelişim düzeylerine, ön öğrenmelerine ve istekli olmalarına dikkat
ettiklerini belirtirken, çocukların bilişsel gelişim farklılığını ve materyal eksikliğini ise etkinliklerin planlanma
aşamasında zorluk olarak ifade etmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin daha etkin matematik eğitimi verebilmesi
için matematik etkinlik planı hazırlama, etkinlik planlarını uygun yöntem ve tekniklerle sunma ve sınıf ortamında
matematik eğitimine yönelik düzenlemeler yapma konusunda eğitimler verilebilir.
Anahtar kelimeler: okul öncesinde matematik eğitimi, erken matematik, öğretmen görüşleri

Abstract

The communication, activities, planning and environment that teachers establish with mathematics education in
preschool period are important. In this research, it was aimed to reach the current situation by examining the
opinions and practices of preschool teachers about mathematical activities. A case study of the qualitative research
type was used in the research model. The study group consists of nine pre-school tutors that work in a total of six
schools, comprised of an independent kindergarten associated with the city of Erzincan, Province of İliç, the
Directorate of National Education and nursery classes of five primary schools. In order to determine the views and
practices of preschool teachers about mathematics activities, interviews and documents were examined. In order
to learn the views of teachers about mathematical activities, a semi-structured interview form consisting of eleven
questions and hundred and eighty plans prepared and implemented by teachers in February to examine the
mathematical activity practices, and thirty six mathematical activities in these plans were studied. The gathered
data were analyzed by the content analysis and descriptive analysis approach. As a result of the research; the
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teachers who participated in the study stated that mathematics activities were the most common mathematical
activities in the preschool period and that mathematical activities were effective in children's readiness for primary
school, giving them a positive perspective on mathematics, thinking skills and cognitive development. While
teachers stated that they pay attention to the developmental level, pre-learning and willingness of children while
preparing mathematical activities, they stated that children's cognitive development difference and lack of material
as a difficulty in planning activities. Pre-school teachers may be given trainings about preparing mathematics
activity plan for presenting effective mathematics education, presenting activity plans with appropriate methods
and techniques and making arrangements for mathematics education in classroom environment.
Keywords: preschool mathematics education, early mathematics, teacher opinions

Giriş
Okul öncesi dönem, zihinsel gelişimin kritik evresidir. Erken çocuklukta çocuğun beyin gelişimi, bilişsel,
algısal ve işlem becerileri deneyimlerin etkisiyle gelişme göstererek kritik evreyi etkiler (Şirin, 2019). Piaget,
beynin ve düşüncenin olgunlaşması ile bilişsel gelişimin kaçınılmaz bir süreç olduğunu vurgular. Çevresel
etmenlerin ve biyolojik olgunlaşmanın aşama aşama beyin gelişimine katkı sağladığını ifade eder (Oakley, 2004).
Bilimsel süreçlerin sürdürülmesi bilişsel gelişimi etkileyen bir diğer faktördür. Bilimsel süreç becerisi bilginin
elde edilmesine, matematiksel becerilerin gelişmesine ve sonuçların anlamlandırılmasına yardımcı olur.
Matematik etkinlikleriyle bu becerinin erken çocuklukta kazandırılması bilinçli öğrenmeler ve anlamlı kazanımlar
elde etmesini sağlar (Lind, 1998).
Okul öncesi dönemde çocukların matematik alanında başarılı olabilmesi için üç temel öge etrafında inşa edilen
matematik eğitiminden daha iyi verim alınacaktır. Eğitim ortamının iyi düzenlenmesi, nitelikli öğretmen ve etkili
bir eğitim programı çocuklarımızın ilerleyen yıllarda matematikte daha başarılı olmasını sağlar (Aktaş-Arnas,
2018).
Erken akademik beceriler kapsamında değerlendirilen matematik eğitiminde çocuklar bellek gücünü artıran,
matematiksel becerilerini geliştiren ortamlara ihtiyaç duyar. Öğretmenlerin eğitim ortamını etkili kullanabilmesi
için planlama yapacağı etkinliklerde uygun yöntemleri, teknikleri ve günlük becerileri iyi bilmesi gerekir ( Uyanık
ve Kandır, 2010). Çocuğun sınıf ortamında matematik deneyimleri; zengin fırsatlarla, heyecan duyacağı
ortamlarla, matematiğe karşı özsaygı geliştireceği etkinliklerle desteklenmelidir. Öğretmenin çocuğa sınıfta
sunacağı özgün matematiksel dil, kavramların ötesinde özel ve etkileyici kelimeler, günlük yaşamdaki
matematiksel terimler, doğal matematik dilinin oluşmasına katkı sağlar (Dinçer ve Fırat, 2018).
Zihinsel aktivitelerin uygun potansiyele ulaşmasında sınıf ortamının etkisi yadsınamaz. Matematiksel
etkileşime fırsat verecek, günlük yaşamda karşılaşılacak problemlere çözümler üretebilecek, bireysel ve grupsal
deneyim fırsatları sunabilecek, sayma, sıralama, eşleştirme vb. matematiksel becerileri deneyimleyebilecek
matematik materyallerinin olduğu merkezler sunmak çocukların aktif ve zengin deneyimler yaşamasını sağlar
(Karademir, 2019).
Clements ve Sarama (2009), matematiksel sezgi gücünün, nesneleri gruplandırmanın ve sınıflandırmanın, basit
düzeyde grafikler oluşturabilmenin, geometrik şekilleri adlandırabilmenin, sayıları tanımanın, örüntü
oluşturabilmenin ve matematiğe karşı ilgi duyabilmenin çocukluk döneminde kazandırılması gerektiğini
belirtmiştir. Bu becerilerin her birini yerine getirme seviyesi her çocukta farklılık gösterebilir. Tüm çocukların
kendi hızında ilerleme eğilimi vardır ve okul öncesi öğretmenleri her çocuğu iyi tanıyarak rehberlik etmelidir.
Karakuş (2015)’un çalışmasında çocukların matematiksel kavramları öğrenmesinde okul öncesi eğitimine dahil
olmaları, bu eğitim kademesinde geçirdikleri süreler ve özellikle beş yaşındaki çocuklar için matematiksel gelişime
inanma etkili olmaktadır. Öğretmenlerin çocuklara inanışları onların sınıftaki matematiksel performansını
etkilemektedir. Bu performansın olumlu olabilmesi için öğretmenlerin, çocukların düşüncelerini özgürce
söylemelerine, matematiği günlük yaşam becerilerine yerleştirmelerine ve matematiğe karşı olumsuz tutumların
geride bırakılmasını sağlayacak uygun fırsatlar sunulmasına olanak tanıması gerekir (Umay, 1996).
Çocukların eğitimine ilk ailede başlandığı için okula getirdikleri hazır bulunuşlukları da dikkate alınmaktadır.
Yüksek hazır bulunuşluk ile gelen çocuk matematik eğitiminden daha fazla verim alırken düşük hazır bulunuşluk
ile gelen çocuk diğer gruba oranla daha az verim alır. Ayrıca dezavantajlı gruplardan gelen çocukların ön
bilgilerinde eksiklikler olduğu varsayıldığından bir okul öncesi programından yarım gün yerine tam gün
yararlanması çocuğun lehine sonuçlanacaktır. Bu gruptaki çocuklar için etkili eğitim politikaları da gerekmektedir
(Bodovski ve Farkas, 2007).
Matematik eğitiminde sınıf ortamı, öğretmen ve ailenin önemi olduğu gibi teknoloji de son yıllarda etkili olan
bir etmendir. Bilginin ve teknolojinin harmanlandığı bu çağda çocukları teknolojiden ayrı tutarak eğitmemiz çağın
gerisinde kalmamıza neden olabilir. Öğretmenin kontrolünde çocukların bilgisayarda uygun yazılımları
kullanmaları problem çözme becerilerini geliştirirken hayal güçlerini de olumlu yönde etkilemesi beklenir.
Çocuklara keşfetme fırsatını verirken özdenetimini kaybetmeyecekleri ortamlar sunmak teknolojiyi verimli
kılacaktır (Jackman, 2012).
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Matematik eğitiminde önemli olan ögelerden biri de programlardır. Eğitimciler bu programlardan yola çıkarak
etkinlikler planlar. Öğretmenlerin etkinlik planlarken hedef oluşturduktan sonra tüm çocukları kapsayan ve
matematik konularını da içeren aylık planlar oluşturup bu planlardan günlük etkinlikler tasarlaması gerekir. Okul
öncesi dönem çocuklarının matematik eğitimi için belirlenen hedefler programda yer almaktadır (MEB, 2013).
Öğretmenler, matematiksel gelişime yönelik etkinlik tasarlayacağı zaman program çerçevesinde planlanmış olan
kazanım, gösterge ve kavramlardan yararlanmaktadır. Amerika Birleşik Devleti Ulusal Matematik Öğretmenleri
Konseyi (NCTM) tarafından 2000 yılında Okul Matematiği İçin İlkeler ve Standartlar çalışmasında yayınlanan
standartlar çerçevesinde yurt dışında matematik etkinliklerinin planlandığı da bilinmektedir. Matematik eğitiminde
eşitlik, müfredat, öğretim, öğrenme, değerlendirme ve teknoloji temel alınıp içerik ve süreç standartlarını
karşılayan etkinlikler hazırlanır. Sayılar, işlemler, şekiller, geometri, ölçme ve grafikler içerik standartlarını
oluştururken; problem çözme, nedenler-nasıllar, iletişim ağı, bağlantılar ve görsel öğelerde süreç standartlarını
oluşturmaktadır (NCTM, 2000). Bu standartların dikkate alındığı ve matematiği yeni durumlara uyarlayabilmeyi,
matematik problemini çözmek için gerekli becerileri bilmeyi, kavramlara hakim olabilmeyi ölçen PISA sınavı
verilerinde Türkiye, OECD ülkelerinin matematik okuryazarlığı ortalamasının altında kalmıştır (Arıcı, Özarkan
,Özgürlük, ve Taş, 2016). Kazu ve Yılmaz (2018)’ın çalışmasında ise Türkiye’de okul öncesi eğitimine 2014
yılında 5 yaş grubunda kayıt oranı %71 iken OECD ve AB ülkelerinde oran %95’dir. Aynı zamanda 3 yaş
grubunda kayıt oranı ortalamanın çok altında olup %8’dir. Bu veriler altında PISA sonuçlarını tekrar ele aldığında
uzun vadede başarı sağlanması için okul öncesi eğitiminde okullaşma oranını artırmak gerekir. Erken yaşta
çocukları yaratıcı, problem çözmeye odaklı ve zengin deneyim sağlayan matematik eğitimiyle tanıştırmak ileriki
dönemlerde matematik başarısını etkileyecektir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerine yönelik görüş ve uygulamalarının
incelenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
Problem: Okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerine yönelik görüş ve uygulamaları nelerdir?
Alt Problemler:
• Okul öncesi öğretmenlerine göre matematik etkinliklerinin çocuk gelişimine katkısı nedir?
• Okul öncesi öğretmenlerinin uyguladıkları matematik etkinliklerinin içerikleri nelerdir?
• Okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerini planlarken dikkat ettikleri hususlar nelerdir?
• Okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerini uygularken ve planlarken karşılaştığı zorluklar
nelerdir?
• Okul öncesi öğretmenlerinin zorlanarak anlattığı matematik etkinliklerini ve zorlanma nedenleri nelerdir?
• Okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik görüşleri nelerdir?
• Okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerinde kullandıkları materyaller nelerdir?
• Okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinlerinde yer verdiği kavramlar, kazanım ve göstergeler
nelerdir?
Yöntem
Nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup veriler görüşme ve doküman incelemesi ile toplanmıştır.
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışmaları
araştırmacının bir durumu, olayı, eylemi, programı veya süreci belirli zaman ve mekanda nedenleri ile ele alarak
derinlemesine analiz ettiği desendir (Akar, 2016; Creswell, 2016).
Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu Erzincan iline bağlı İliç ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan
bir bağımsız anaokulu ve beş ilkokula bağlı anasınıfı olmak üzere toplam altı okulda görev yapmakta olan dokuz
okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında ilçede bulunan tüm okul öncesi öğretmenlerine
ulaşılmıştır. Bu sebepten örnekleme yöntemine ihtiyaç duyulmamış ve evrenin bütünü ile çalışılmıştır.
Katılımcıların tümü kadın öğretmendir. Çeşitliliğin sağlanması için farklı mesleki deneyimlere, farklı lisans
bölümlerine ve farklı türde okullara sahip katılımcılar araştırmaya dahil edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda
veri doygunluğuna ulaşıldığına inanılarak çalışma dokuz öğretmenle tamamlanmıştır.
Katılımcıların Demografik Özellikleri.
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Katılımcı kodu

Görev yaptığı okul türü

1. Öğretmen

Bağımsız anaokulu

5 yıl

Okul öncesi öğretmenliği

2. Öğretmen

Bağımsız anaokulu

4 yıl

Okul öncesi öğretmenliği

3. Öğretmen

Bağımsız anaokulu

3 yıl

Okul öncesi öğretmenliği

4. Öğretmen

İlköğretime bağlı anasınıfı

15 yıl

Çocuk gelişimi

5. Öğretmen

İlköğretime bağlı anasınıfı

8 yıl

Çocuk gelişimi

6. Öğretmen

İlköğretime bağlı anasınıfı

2 yıl

Okul öncesi öğretmenliği

7. Öğretmen

Bağımsız anaokulu

2 yıl

Okul öncesi öğretmenliği

8. Öğretmen

İlköğretime bağlı anasınıfı

1 yıl

Okul öncesi öğretmenliği

9. Öğretmen

İlköğretime bağlı anasınıfı

2 yıl

Okul öncesi öğretmenliği

Mesleki
deneyim

Lisans bölümü

Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma Erzincan ili İliç ilçesi, 2019 yılı şubat ayı, bir bağımsız anaokulu ve beş ilkokula bağlı anasınıfı olmak
üzere toplam altı okulda görev yapmakta olan dokuz okul öncesi öğretmeni ve öğretmenlerin kadın olması
açısından sınırlandırılmasıyla tamamlanmıştır.
Verilerin Toplanması
Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerine yönelik görüş ve uygulamalarının incelenmesi
amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan Genel Bilgi Formu ve Görüşme Formu kullanılmıştır. Öğretmenlerin
uyguladıkları matematik etkinliklerini incelemek amacıyla da 2019 yılı Şubat ayının etkinlik planlarına
ulaşılmıştır. Veri çeşitlemesi yaklaşımına başvurulmuştur. Birden fazla veri toplama ve analiz yöntemi kullanılarak
çalışmanın geçerliliği ve güvenirliği artırılmaya çalışılmıştır.
Genel bilgi formu
Görüşülen okul öncesi öğretmenleri hakkında bilgi alabilmek için Genel Bilgi Formu kullanılmıştır. Bu formda
öğretmenlerin; eğitim gördükleri lisans bölümü, cinsiyet, mesleki deneyim, sınıf mevcudu ve yaş grubu bilgilerine
yer verilmiştir.
Görüşme formu
Görüşme formu hazırlanırken konu ile ilgili literatür taraması yapılmış ve görüşme soruları araştırmacı tarafından
yarı yapılandırılmış olarak hazırlanmıştır. Öğretmenlerin matematik etkinliklerine yönelik görüşlerini ortaya
çıkarmak üzere hazırlanan on bir soru nitel araştırmalar ve araştırma konusu alanında iki uzman tarafından
incelenmiş olup gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Bu değişiklikler; yeni soru yazma, bazı soruları çıkarma ve sorular
üzerinde birleştirmeler yapma vb. şeklinde yapılmıştır. Daha sonra soruların anlaşılırlığı ve görüşmenin ilerleyişi
hakkında bilgi edinebilmek için bir pilot görüşme yapılmış ve görüşme sorularına bazı sondalar eklenmiştir. Pilot
görüşme verileri bulgulara dahil edilmemiştir. Araştırmacı görüşmeye başlamadan önce katılımcılara çalışmanın
amacı ve kendisi hakkında bilgi vermiş, katılımcıların araştırmaya gönüllü oldukları teyit edilmeye çalışılmış ve
her katılımcı için bir kod isim belirleneceği, çalışma boyunca gerçek isimlerinin gizli tutulacağı hatırlatılmıştır.
Etkinlik planları
Okul öncesi öğretmenlerinin 2019 yılı Şubat ayında uyguladıkları bir aylık etkinlik planları öğretmenlerin izniyle
toplanmış ve matematik etkinliklerine ulaşılmıştır. Doküman incelemesi kapsamında Şubat ayına ait incelenen yüz
seksen etkinlik planı içinden otuz altı matematik etkinliği dikkate alınarak çalışma yapılmıştır. Matematik
etkinlikleri görüşme formunda sorulan sorular çerçevesinde ve genişletilerek incelenmiş olup uygulama, etkinlik
planı ve öğretmen görüşlerinin tutarlılığına bakılmıştır.
Verilerin Analizi
Çalışmada görüşme ve doküman incelemesi yapılmış olup veriler içerik analizi ve betimsel analiz yaklaşımıyla
analiz edilmiştir. İçerik analizi ile toplanan veriler kavramsallaştırılmış, kavramlar düzenlenip veriyi en iyi
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açıklayan temalar oluşturulmuş ve kategorileştirilmiştir. Aynı zamanda içerik analizinde kategoriler okuyucunun
anlayacağı şekilde organize edilerek derinlemesine yorumlanmıştır.

Bulgular ve Yorumlar
Tablolar incelenirken bazı öğretmenlerin görüşlerine yer verilmiştir. Görüşlerine yer verilen öğretmenlerin
açıklamalarının çarpıcı ve tablonun temasını vurgulayabilecek olmasına dikkat edilmiştir. Tablo 1-6 görüşme
bulgularını; Tablo 7-11 etkinlik planı bulgularını içermektedir.
Görüşme bulguları
Sınıf mevcudu

Yaş grubu

Günlük süre

Haftalık yer verme

10-20 arası; n=6

36-48 ay; n=2

20-30 dk; n=6

1-2 kere; n=4

20-30 arası; n=3

48-68 ay; n=4

30-60 dk; n=3

3-4 kere; n=5

karma; n=3
Şekil 1. Sınıf Durumu Ve Matematik Etkinliklerinin Süre Ve Frekanslarının İncelenmesi.
Şekil 1 incelendiğinde okul öncesi öğretmenlerinin sınıf mevcudunun sıklıkla 10-20 arasında olduğu
görülmektedir. Sınıf yoğunluğunun az olması, verilerin küçük bir ilçeden toplanmasından kaynaklanmıştır. Yaş
grubu 48-68 ay arasında yoğunlaşmış olmakla birlikte karma sınıflarda mevcuttur. Okul müdürlerinden alınan
bilgiye göre okulların fiziksel koşullarının ve öğretmen yetersizliğinin etkisi ile çocuklar ay gözetmeksizin karma
sınıfta eğitim almaktadır. Öğretmenler uygulanan matematik etkinliklerinin günlük ortalama süresini çoğunlukla
20-30 dakika aralığında belirtmiştir. Görüşme esnasında çocukların dikkat süresinin kısalığından yakınılmıştır.
Özdoğan (2000)’a göre çocuklarla çalışılacak zamanları belirlemek, çalışma süresini kademeli olarak artırmak,
yaşa uygun etkinlikler seçmek ve uygun ödüllendirmeler yapmak okul öncesi çocuklarında dikkat süresini
artırmaktadır (Akt. Seçer ve Özmen, 2015). Öğretmenler matematik etkinliklerine haftada ortalama 3-4 kere yer
verdiklerini söylemiş ama incelenen etkinlik dokümanlarıyla bu söylemleri tutarlılık göstermemiştir. Bazı
öğretmenlerin şubat ayı boyunca iki etkinliğe yer verdiği tespit edilmiştir.

Tablo 1.
Matematik Etkinliklerinin Çocuk Gelişimine Katkısının İncelenmesi.
Temalar

Katılımcı

f

İlkokulu hazırlık

Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö7, Ö9

6

Bilişsel gelişim

Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö8

6

Matematiğe olumlu bakış

Ö7, Ö8, Ö9

3

Matematiksel beceri gelişimi

Ö5, Ö8

2

Sabır gücü gelişimi

Ö3

1

Somutlaştırma becerisi

Ö4

1

Günlük yaşama hazırlık

Ö9

1

Tablo 1 incelendiğinde öğretmenler matematik etkinliklerini sıklıkla ilkokula hazırlık, bilişsel gelişime katkı ve
matematiğe olumlu bakış açısı olarak görmektedir. Üçüncü öğretmenin görüşleri incelendiğinde; “Çocuğu
ilkokula hazırlar. İyi bir matematik eğitimi, üst kademelerde çocukların zevkle matematik dersine girmesine
yardımcı olur. Düşünme becerilerini de geliştirdiğini düşünüyorum. Mantık yürütme ve neden sonuç ilişkisi
üzerinde de etkili. Bunu sınıfta yaptığım etkinliklerde gözlemliyorum. Sabır gücünü de geliştiriyor. Düşünmek,
bulmak ve matematiği öğrenmek gerçekten büyük sabır. Çocuğun bu sabrının gelişimi ilkokula başlayabilmesinde
çok önemlidir. Matematik eğitiminde sabretmeyi öğrenmiş çocuk ilkokulda karşılaşacağı zorluklar için diğer
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çocuklardan daha fazla dayanıklı olmayı bilecektir” ifadesine ulaşılmıştır. Çocukları ilkokula hazırlamak okul
öncesi eğitiminin amaçlarından biridir. Bu eğitimin kazandırdığı önbilgilerle çocukların ilkokula daha aktif olarak
başlamaları sağlanır (MEB, 2013). Matematik etkinlikleri ile verilen eğitim çocukların yetenekleri doğrultusunda
matematiksel düşünmelerini, problem çözme sürecinde mantık yürütmeyi, matematiksel deneyimlere karşı ilgi
duymayı ve sorgulama becerisini geliştirir (Can-Yaşar, Kandır, Türkoğlu, Yaman-Baydar ve Yazıcı, 2016).

Tablo 2.
Uygulanan Matematik Etkinliklerinde İçeriklerin İncelenmesi.
Temalar

Katılımcı

f

Rakam çalışmaları

Ö1, Ö2, Ö3, Ö6, Ö8, Ö7, Ö9

7

Geometri çalışmaları

Ö2, Ö6, Ö8, Ö7

4

Örüntü çalışmaları

Ö2, Ö6, Ö7

3

Matematiksel beceri çalışmaları

Ö1, Ö8, Ö1

3

Ölçme çalışmaları

Ö8, Ö9, Ö7

3

İşlem çalışmaları

Ö3, Ö4

2

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin sıklıkla rakam çalışmaları üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Dokuzuncu
öğretmenin görüşleri incelendiğinde; “Somutlaştırarak anlatmaya çalışıyorum onun haricinde ezber oluyor ve
kısa sürede unutuluyor. Rakamları öğrenirken rakam panosunu birlikte hazırladık. Ölçme birimlerini sınıfa getirip
bu birimleri kullanıp meyve suları yaptık. Bütün-yarım-çeyrek kavramlarında oyun hamurlarından pizzalar yaptık
ve ona göre kestik. Zaten öğretmen somutlaştırmaya çabaladıkça çocukların oyunlarda somutlaştırmalar yaparak
oynamaya daha çok özen gösterdiğini gözlemledim.” ifadesine ulaşılmaktadır. Yapılan görüşmelerde öğretmenler
matematik etkinliklerinin içeriğini çocuklara anlatırken oyun yöntemine çok az yer verdiklerine değinmiştir.
Sevinç (2004)’e göre öğretmenler çocukların oyunda dünyaya, olaylara ve insanlara bakış açılarını görebilir.
Çocukların anlatmak isteyip de anlatamadıkları noktaları fark eder. Altınkaynak, Aslan, Ertürk ve Tuğrul (2014)’
un anaokuluna devam eden altı yaşındaki çocuklar ile okul öncesi öğretmenlerinin oyun hakkındaki görüşlerinin
incelendiği çalışmada; çocukların oyun oynadığı kişiler arasında öğretmen sıklığının diğer verilere göre düşük
çıkması bu veriyi destekler niteliktedir.

Tablo 3.
Matematik Etkinlikleri Hazırlarken Dikkat Edilen Hususların İncelenmesi.
Temalar

Katılımcı

f

Öğretim ilkelerine uygunluk

Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8

7

Çocukların gelişim düzeyleri

Ö1, Ö3, Ö7, Ö9

4

Çocukların ön bilgileri

Ö2, Ö4, Ö7, Ö9

4

Okul öncesi programı özellikleri

Ö3, Ö4, Ö9

3

Tablo 3 incelediğinde öğretmenlerin matematik etkinlikleri hazırlarken çocukların gelişim düzeylerine, ön
bilgilerine, öğretim ilkelerine ve okul öncesi programının özelliklerine dikkat ettiği görülmektedir. Birinci
öğretmenin görüşleri incelendiğinde; “İlk olarak düzeye uygunluğa bakıyorum. Benim sınıfımda üç yaş ve dört yaş
karışık olduğu için çocukların düzeyleri farklı farklı, hepsinin yapabileceği çalışmalar seçmeye çabalıyorum.
Çalışmalar her çocuğa hitap edemiyorsa üç yaşa uygun etkinlikler seçiyorum. Bu konuda yapacak pek bir şey yok,
sınıf karma olunca birinden birini feda etmek zorunda kalıyorum. Sonuçta her çocuğa bireysel etkinlik hazırlamam
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imkansız .” ifadesine ulaşılmaktadır. Matematik etkinliklerinin hazırlanmasında öncelikle öğretmenin çocuğu iyi
tanıması gerekir. Çocuğun yaşı, gelişim düzeyi, bildiği kavramlar iyi bir etkinliğin planlanmasında önemlidir. İyi
hazırlanmış matematik etkinliği, çocukların matematiksel becerileri ve kavramları öğrenmesini sağlar. Öğretmen
çocuğa hangi kavramı nasıl öğreteceğini öğretim ilkelerine hakim olarak ayarlar (Aktaş-Arnas, 2018).

Tablo 4.
Matematik Etkinliklerinin Planlama Ve Uygulama Zorluğunun İncelenmesi.
Temalar

Planlarken

Uygularken

Çocukların bilişsel özellikleri

Ö1,Ö8

Ö1, Ö2, Ö3, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9

Sınıf mevcudu

Ö1, Ö4

Ö1, Ö4, Ö7

Kaynaştırma öğrencisi

Ö8

Ö7, Ö8

Aile işbirliği eksikliği

Ö2, Ö9

Materyal eksikliği

Ö4, Ö8

Cinsiyet özellikleri

Ö5

Zorlanmıyorum

Ö2, Ö7

Ö5

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin etkinlikleri uygularken çocukların bilişsel özelliklerine ve sınıf mevcuduna
göre zorlandıkları belirlenmiştir. Sekizinci öğretmenin görüşleri incelendiğinde; “Farklı düzeyde matematik bilen
çocuklar var, özel öğrencim de var, üst düzey düşünen öğrencim de var ve aynı zamanda bu şekilde farklı düzey
birçok çocuğun olduğu bir sınıfta öğretmenim. Bu çocuklar için ortak etkinlik planı hazırlarken sıkıntı yaşıyorum.
Her çocuk gerçekten bireysel ve farklı. Aslında sınıflar oluşturulurken sadece aylara değil bu kritere de bakılmalı.
Uygulamada bu sebeplerden çok sıkıntı yaşıyorum. Üstelik materyal eksikliğim de var ve somutlaştırmak iyice
zorlaşıyor.” ifadesine ulaşılmaktadır. Çocuklar arasındaki bilişsel farklılıkların olması her çocuğun özel ve ayrı
olduğunu gösterir. Bilişsel gelişimin hızla geliştiği okul öncesi dönemde bu doğal bir süreçtir. Uygulama esnasında
çocukların gereksinimlerini karşılayacak kapsamlı matematik etkinliklerinin hazırlanması matematiksel
düşünmeyi ve matematiksel gelişimi olumlu etkiler.

Şekil 2. Zorlanılan Matematik Etkinlikleri Ve Nedenleri İncelenmesi.
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Şekil 2 incelendiğinde öğretmenlerin sıklıkla örüntü çalışmalarında zorlandığı görülmektedir. Zorlanma nedenleri
olarak küçük yaş grubuna örüntü çalışmalarının uygun olmadığı, okulda öğrenilen örüntüyü diğer konulara oranla
ailelerin pekiştiremediği ve öğretmenlerin örüntüyü ifade edemediği belirtilmiştir. Dördüncü öğretmenin görüşleri
incelendiğinde; “Örüntü de daha çok zorlanıyorlar. İkili örüntü de pek sorun çıkmıyor ama üçlü örüntüde
zorlanıyorlar. Örüntüde, çocuk ardına neyin gelmesi gerektiğini tam algılayamıyor. Genelde çalışma sayfaları
üzerinden çalıştık ve çalışma sayfalarındaki açıklamalarda, yönergelerde yanlışlıklar var. Örüntünün tek örneğini
veriyorlar, en az bir iki sıra o örüntü devam etmeli ki çocuk tam olarak algılayabilsin. Birde örüntüyü somut
nesneler kullanarak anlatmak da önemli. Legolarla, renklere göre örüntü yaptığımda çalışma sayfasından daha
iyi kavrıyorlar.” ifadesine ulaşılmaktadır. Çocuklarla yapılacak örüntü çalışmalarının kırmızı boncuk, mavi
boncuk, kırmızı boncuk, mavi boncuk… modelinin ötesine geçmesi gerekir. Modelin oluşturulması her
eğitimcinin yaratıcılığına kalmıştır. Örüntü çalışmaları çocukların dikkatle odaklanma becerisini geliştirip kalıbın
düzenini anlamalarında problem çözme becerilerini geliştirir. Düzenin anlaşılmasında ve organize edilmesinde
önemli bir beceridir. Müzik, sanat, hareket gibi alanlarla birleştirilen örüntü çalışmaları çocukların geçirdiği
zamandan zevk almasını artırabilir. Öğretmenin örüntü çalışmalarındaki azmi ve yaratıcılığı çocukların örüntü
çalışmalarına yönelmesini sağlayabilir (Smith ve Smith, 2009).

Tablo 5.
Aile Katılımında Matematik Etkinlikleri İle Diğer Etkinlik Türlerini Bütünleştirme Durumunun İncelenmesi.
Temalar

Katılımcı

f

Fen etkinlikleri ile bütünleştirme

Ö1, Ö2, Ö6, Ö8, Ö9

5

Aile katılımı etkinliği yapmayanlar

Ö3, Ö4, Ö5

3

Sanat etkinlikleri ile bütünleştirme

Ö7

1

Türkçe-dil etkinlikleri ile bütünleştirme

Ö8

1

Tablo 5 incelendiğinde matematik etkinlik planlarında aile katılımına yer verilmesinde sıklıkla matematik ile fen
uygulamalarının bütünleştirildiği görülmektedir. Üç öğretmen hariç tüm öğretmenler matematik eğitiminde aile
katılımına yer vermiştir. Öğretmenler, velilerin fen etkinlikleri ile bütünleştirme isteğinde olduğunu ve çocukların
da fen etkinliklerinde daha çok eğlendiğini belirtmiştir. İkinci öğretmenin görüşleri incelendiğinde; “Matematik
etkinliklerini aile katılımında fen etkinlikleri ile yapıyoruz. Zaten veliler için fen etkinlikleri daha kolay ve kendileri
de fen etkinliği istiyor. Çoğu zaman önceden planladığım deneyleri birlikte yapıyoruz Fen deneylerinde, ölçekler
kullanarak matematikle bütünleştirmiş oluyoruz.” ifadesine ulaşılmıştır. Kurtulmuş (2016)’ un okul öncesi
eğitiminde uygulanan etkinlik planlarında aile katılımını incelediği çalışmasında bu dönemde fen ve matematik
etkinliklerinde aile katılımına yer verme sıklığı diğer alanlara göre daha yüksektir. Ayrıca matematik etkinleri ile
yapılan aile katılımlarının bilişsel gelişimi desteklediği de tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak incelenen etkinlik
dokümanlarında şubat ayı boyunca tüm öğretmenlerin etkinlik planlarında aile katılımı olduğu tespit edilmiş ancak
görüşme esnasında bazı öğretmenler aile katılımına yer vermediklerini belirtmiştir. Beşinci öğretmenin görüşleri
incelendiğinde; “Aile katılımına henüz başlamadım. Kısa süre önce toplantı yapıp aile katılımı ile ilgili
düşüncelerimi anlattım. Katılmamak için bahane sunan çok veli var. Etkinlik olarak sınıfta kek, pizza gibi şeyler
yapmak istiyorlar. Matematikle bütünleştirmeye hiç yönelmediler. Aslında ben onlara da hak veriyorum.
Matematiği anlamak zaten zor. Ben eğitim aldığım halde anlayıp anlatmakta zorlanıyorum, onlar nasıl anlatsın?
Bunu velilerden istemem de doğru olmaz.” ifadesine ulaşılmaktadır. Öğretmenin bu tutumunun aksine ailelerin,
çocukların eğitiminde yer alması, çocukları için kendilerini geliştirmesi ve yenilikleri takip etmesi aile katılımı ve
çocuğun eğitimi açısından önemlidir.

Tablo 6.
Öğretmenlerin Matematik Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi.
Temalar

Katılımcı

f

Seminer, kurs eksikliği

Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö8, Ö9

6
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Materyal çeşitliliğinde eksiklik

Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö9

5

Lisans eğitiminde eksiklik

Ö4, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9

5

Aile eğitimi eksikliği

Ö4, Ö9

2

Tecrübe paylaşım eksikliği

Ö5, Ö9

2

MEB denetleme eksikliği

Ö7

1

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin çoğu okul öncesinde matematik eğitimi ile ilgili seminer, kurs gibi
eğitimlerin olmadığını, matematik ile ilgili özgün materyallerin eksikliğini ve lisans eğitiminde aldıkları
matematik eğitiminin tek dönemde verilmesinin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Altıncı öğretmenin görüşleri
incelendiğinde; “Üniversitede aldığım matematik eğitiminin bence süresi azdı. Çünkü bir dönem aldık ve
uygulamaya tam dökemeden, içselleştiremeden dönem bitti. En azından iki dönem olmalı. Öğretmenin bilgiyi en
etkileşimli öğreneceği yer üniversiteler ama ben matematik adına pek verim alamadan mezun oldum. Zaten o
zamanlar ders geçme kaygısı oluyor, öğrenme kaygısı taşıyan öğrenci azdır.” ifadesine ulaşılmaktadır. Bazı
öğretmenler tecrübelerini paylaşmak için yüz yüze gelebilecekleri ortamların olmadığını ve başka bölgelerdeki
öğretmenlerle tecrübe paylaşımı yapamadıklarını ifade etmişlerdir. Yedinci öğretmenin görüşleri incelendiğinde
ise; “Hem milli eğitim hem de üniversiteler de sorun olduğunu düşünüyorum. Herkes bu konuya yönelmeli. Ben
burada matematik etkinliği yapmasam kimse bilmez yani denetleme yok. Herkesin vicdanına bırakılmış bir eğitim
sistemi olamaz. Ben burada hiç matematik etkinliği yapmasam bunu kim bilecek? Denetim yok ve denetim olsa da
denetleyen okul öncesi alanına ne kadar hakim? Üniversitede bir dönem aldığım için ise çok sıkıştırılmış bir eğitim
oldu. ifadesine ulaşılmaktadır. Tüm bu yorumlar incelendiğinde örnekleme dahil olan öğretmenlerin dış denetimli
olduğu düşünülebilir. Bu temanın bulgularının tamamına yakını talepçi isteklerden oluşmakta ve eksiklikleri
vurgulamaktadır. Öğretmenler olan eksiklikleri kendi çözümleriyle gidermek yerine dışarıdan müdahalelerle
sorunların çözülmesini beklemektedir.
Etkinlik planı bulguları

Tablo 7.
Matematik Etkinliklerinde İşlenen Konuların İncelenmesi.
Temalar

Katılımcı

f

Sayılar

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9

9

Matematiksel beceri

Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8

5

Örüntü

Ö6, Ö7, Ö9

3

Grafik

Ö6, Ö7, Ö9

3

İşlem

Ö6, Ö7

2

Ölçme

Ö4, Ö5

2

Sudoku

Ö7

1

Görsel algı

Ö7

1

Geometrik şekiller

Ö9

1

Tablo 7 incelendiğinde matematik etkinliklerinde öğretmenlerin hepsinin sayı çalışmalarına yer verdiği
görülmektedir. Matematiksel beceri, örüntü ve grafik çalışmaları ise bir sonraki en fazla yer verilen çalışmalardır.
Sudoku, görsel algı ve geometrik şekillere yer verme oranı azdır. Tablo 2’ de rakamlara yer verme oranının yüksek
olması görüşme verileri ile etkinlik planı bulgularının tutarlı olduğunu göstermektedir. Öğretmenler görüşme
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esnasında geometrik şekillere yer verdiğini söylerken etkinlik planı bulgularında sadece bir öğretmenin yer verdiği
görülmektedir. Bu konudaki çelişkinin öğretmenlerin görüşleri ile uygulamalarının farklı olmasından ve
öğretmenlerin etkinlik planlarına hakim olmamasından kaynaklandığı varsayılmaktadır.

Tablo 8.
Matematik Etkinliklerinde Kullanılan Materyallerin İncelenmesi.
Temalar

Katılımcı

f

Boya kalemleri

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9

9

Yapıştırıcı

Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9

8

Renkli kağıtlar

Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9

7

Ponpon

Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9

7

Makas

Ö4, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9

5

Mandal

Ö7, Ö9

2

Ölçme aletleri

Ö4, Ö5

2

Oyun hamuru

Ö6, Ö7

2

Bilgisayar

Ö7

1

Tablo 8 incelendiğinde öğretmenlerin matematik etkinliklerini uygularken boya kalemleri, yapıştırıcı, renkli
kağıtlar ve ponpon gibi klasik materyallere yer verdiği görülmektedir. Oysa sınıflarda doğal materyallerin
kullanılması çocukların, mekanı sahiplenme duygusunu pekiştirirken aidiyet hissini de güçlendirir. Doğal içerikli
malzemelerin kolay temin edilebilir ve ekonomik olması da başka bir avantajdır (Bayrak ve Öztürk, 2017). Aynı
zamanda doğal malzemeler sağlığa zararsız, esnek kullanıma uygun, estetik değer taşıyan, farklı formlarda olabilen
materyaller olması sebebiyle çocuğun çevreye olan farkındalığını da artırır (Burdurlu, Elibol ve Kılıç, 2006).

Tablo 9.
Matematik Etkinliklerinde Yer Verilen Kavram Temasının İncelenmesi.
Tema
Sayı / Sayma

Katılımcı

Kavramlar
1-20 arası sayılar

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9

Sıra sayısı

Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9

Önceki-sonraki

Ö6, Ö7, Ö9

Sıfır

Ö9

Renk

Ana ve ara renkler

Ö4, Ö5, Ö7, Ö9

Miktar

Az-Çok

Ö7, Ö9

Boyut

Büyük-Küçük

Ö9

Yön/Mekânda konum

Ön-Arka

Ö7

Yukarı-Aşağı

Ö7
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Önünde-Arkasında

Ö1

İçinde-Dışında

Ö9

Geometrik Şekil

Daire, üçgen, kare

Ö9

Zıt

Doğru-Yanlış

Ö7

Tablo 9 incelendiğinde sayı temasının tüm öğretmenler tarafından kullanıldığı görülmektedir. 1-20 arası sayılar,
sıra bildiren sayılar ve bir sayının öncesinde-sonrasında bulunan sayıların tahmin edildiği sayı çalışmalarına ağırlık
verildiği tespit edilmiştir. Bu kavramlar için sıklıkla nesneleri sayar, nesnelerle ilgili tahminde bulunur,
algıladıklarını hatırlar, nesneleri gözlemler ve nesneleri gruplar kazanımlarına yer verilmiştir. Matematik
etkinliklerinde, renk kavramıyla da çalışılmıştır. Renk kavramına yer verilen etkinliklerde sıklıkla bilişsel alandan
nesnelerle örüntü oluşturur, nesneleri özelliklerine göre eşleştirir, nesneleri gözlemler ve algıladıklarını hatırlar
kazanımları kullanılmıştır. Bu kazanımlar renk kavramı etkinliklerinin çoğunlukla sayı kavramıyla
bütünleştirilerek verildiğini gösterir.

Şekil 3. Matematik Etkinliklerinde Yer Verilen Kazanım-Göstergelerin İncelemesi.
Şekil 3’ e bakıldığında MEB’in 36-72 aylık çocukların, eğitim programında yer alan kazanım ve göstergeler,
incelenen matematik etkinlikleri kapsamında belirlenmiştir. Matematik etkinliklerinin incelenmesi sebebiyle en
fazla kazanım ve göstergeye bilişsel alan başlığında ulaşılmıştır. Bilişsel alanda yer verilen kazanımlar sıklıkla
şöyledir; nesne/durum/olaya dikkatini verir, algıladıklarını hatırlar ve nesneleri sayar (MEB, 2013). Öğretmenler
problem çözme, ölçme gibi konuları içeren kazanım ve göstergeleri pek fazla seçmemiştir. Görüşme esnasında bu
kazanımların anlatılması ve uygulamasının zor olduğundan bahsedilmiştir. Tüm alanlardaki kazanım göstergelerin
detaylı açıklaması Ek. 1. ‘de verilmiştir.

Tablo 10.
Matematik Etkinliklerinde Bireysel Ve Grup Çalışmalarının İncelenmesi.
Temalar

Katılımcı

f

Bütünleştirilmiş Büyük Grup

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9

9
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Bireysel Etkinlik

Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö7, Ö8

6

Bütünleştirilmiş Bireysel Etkinlik

Ö6, Ö7

2

Bütünleştirilmiş Küçük Grup

Ö7

1

Tablo 10 incelendiğinde matematik etkinliklerinin sıklıkla büyük grup çalışmalarıyla yapıldığı görülmektedir.
Grup çalışmaları işbirlikçi ortamın oluşmasını sağlar. Vygotsky, öğrenmenin karşılıklı etkileşim içinde
gerçekleştiğini savunur ve bu yüzden grup çalışmalarını destekler. Çocukların kavramları oluştururken
çevresindeki işbirliğinden faydalandığını ve ilişkilerinin kavram öğretimi sınırını belirlediğini ifade eder (Ergün
ve Özsüer, 2006). Öğretmenlerin tamamının grup çalışmalarına destek vermesi çocukların işbirliği içinde
çalışmalar yapmasına fırsat doğurur. Bireysel etkinliklerin sıklık oranının da fazla olması önemli bir bulgudur.
Çünkü her çocuğun ayrı bir öğrenme hızı ve hazır bulunuşluğu vardır. Bireysel etkinlikler hazırlamak çocukların
kendi hızında ilerlemesine katkı sağlar.

Tablo 11.
Matematik Etkinliklerinde Bütünleştirilen Etkinlik Türü Temasının İncelenmesi.
Temalar

Katılımcı

f

Oyun

Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9

8

Sanat

Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9

7

Türkçe-dil

Ö1, Ö6, Ö7

3

Hareket

Ö6, Ö9

2

Müzik

Ö6, Ö9

2

Fen

Ö4, Ö5

2

Tablo 11 incelendiğinde öğretmenlerin etkinlik planlarında matematik etkinlikleri ile sıklıkla oyun ve sanat
etkinliklerini bütünleştirdiği görülmektedir. Türkçe-dil, hareket, müzik ve fen etkinliklerini matematik
etkinlikleriyle bütünleştiren öğretmen sıklığı düşüktür. Veriler ışığında Tablo 5’e bakıldığında matematik etkinlik
planlarında aile katılımı uygulamalarına yer verilirken sıklıkla matematik ile fen çalışmalarının bütünleştirildiği
ifade edilmiştir. Oysa Tablo 11’de etkinlik planı bulgularına göre fen etkinlikleriyle bütünleştirme sıklığı azdır.
Bu veriler bize öğretmenlerin görüşme beyanları ile uyguladıkları matematik etkinlik planlarının birbirini
desteklemediğini gösterir. Öğretmenler planlara hakim olmayabilir, plan hazırlarken güçlük yaşıyor olabilir ve
planları uygularken yaptıkları değişiklikleri düzeltmiyor olabileceği düşünülmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın sonuçları incelendiğinde öğretmenlerin matematik etkinliklerini hazırlarken öğretim ilkelerine,
çocukların gelişim düzeylerine, ön bilgi durumlarına ve okul öncesi programının özelliklerine dikkat ettiği
görülmektedir. Orçan-Kaçan ve Karayol (2017)’un okul öncesi matematik eğitimine, öğretmenlerin ayırdıkları
süre ve matematiğe ilişkin görüşlerini incelediği çalışmada da öğretmenlerin en çok önem verdiği konu çocukların
matematiğe karşı istekli olmasının desteklemesi ve bireysel farklılıklar olmuştur. Okul öncesi eğitim programında
öğretmen niteliğinin önemi ve mesleki bilgisi özenle vurgulanmaktadır. Erken çocukluk döneminde yapılan
matematik etkinliklerinin başarıya ulaşması için öncelikle öğretmenlerin bu alanda yeterli bilgiye sahip olması
gerekir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde birçok öğretmen kendisini yeterli bulmadığını ve uygulama
esnasında zorlandığını belirtmiştir. Matematik eğitimi için seminer, kurs veya eğitim talebinde bulunmuşlardır.
Baki ve Hacısalihoğlu-Karadeniz (2013)’in okul öncesi programı ve matematik eğitimini incelediği çalışmada
öğretmenlerle görüşülmüş ve öğretmenlerin okul öncesi programına hakim olmadığı, yeni yaklaşımlar yerine eski
düzende ısrarcı olduğu, kullanacağı materyalleri özümseyemediği ve uygulama yönteminde eksiklikler olduğu
görülmüştür.
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Türkiye’de okul öncesi dönemde matematik etkinlikleri hazırlanırken program çerçevesinde ilgili alandan
seçilen kazanım ve göstergelere yer verilir. Etkinlik planları incelendiğinde öğretmenlerin sıklıkla bilişsel alandan
belli kazanım, göstergeler üzerinde durduğu ve tamamının kendi planını hazırlamayıp hazır plan kullandığı tespit
edilmiştir. Pekince ve Avcı (2016)’nın erken çocuklukta matematik planlarını incelediği çalışmasında matematik
etkinliklerinde seçilen kazanım ve göstergelere planda yer verilirken uygulama sürecinde değinilmediği ve
öğretmenlerin planlarındaki kazanım ve göstergelere hakim olmadığı vurgulanmıştır. Öğretmenler süreç içinde
çocukların örüntü, mukayese, problem çözme gibi matematiksel becerilerde zorlandıklarını ifade etmiştir.
Zorlanma nedenleri olarak da öğretmen kaynaklı etkenleri, küçük yaş grubuna sahip olmayı, materyal eksikliği
gibi maddeleri dile getirmiştir. Papic (2015)’in örüntü ve sayma becerileri ile ilgili yaptığı çalışmada da bu
araştırmayı destekler bir sonuca ulaşılmıştır. Çocukların yarısından fazlası sayma becerisini yerine getirirken çok
azı örüntüyü aktarabilmeyi başarmıştır.
Aslan, Gürgah-Oğul ve Taş, (2013)’ın yaptığı çalışmada öğretmenin kaygısının çocukların matematiksel
süreçlerini etkilemediği ama matematiğe inanışlarının süreç üzerinde önemli etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Uygulama esnasında çocukla kurulan iletişim, öğretmenin deneyimi ve sürece olan inancı matematik eğitimini
etkiler (Jung ve Reifel, 2011). Mehmetlioğlu-Demirkıran (2016)’ın okul öncesi öğretmen adaylarının matematik
öğretimi kaygılarını incelediği çalışmasında ise öğretmen adaylarının geçmişte matematik derslerinden getirdikleri
kaygılarının matematik öğretiminde etkili olabileceği vurgulanmış ama öğretmenin matematik öğretimi kaygısı ile
matematik kaygısının da her zaman ilişkili olamayacağı belirtilmiştir.
Görüşme sonucunda uygulanan matematik etkinliklerinde en çok rakam ve geometrik şekil çalışmalarına yer
verildiği tespit edilmiş ve etkinlik incelemesi verileriyle de bu sonuç teyit edilmiştir. Matematik uygulamalarında
materyal eksikliğinden dolayı somutlaştırmada zorlandıklarını ve somut materyallerle çalışma yapmanın daha
kalıcı olduğu ifade edilmiştir. Bulut ve Tarım (2006)’ın okul öncesi öğretmenlerinin matematik öğretimine ilişkin
algı ve tutumlarının çalışıldığı araştırmada da öğretmenlerin çoğunluğunun matematik etkinliklerine yönelik
algısının sayılar ve şekil çalışmaları olduğu, matematik öğretiminde somut materyaller kullanmanın öğretimi etkili
kıldığı tespit edilmiştir.
Matematik eğitimi ile ilgili çalışmaları inceleyen Çiltaş, Güler ve Sözbilir (2012)’ in verilerine göre bu alanda
araştırma yapan araştırmacıların çok az kısmı okul öncesi dönem çocukları ile çalışmalar yapmaktadır. Aynı
zamanda matematiğin alt boyutları olan cebir ve geometri alanında çalışmalara yer verilirken okul öncesinde
matematik eğitimin alt boyutlarından olan sıralama, eşleştirme, karşılaştırma, gruplama gibi başlıklar çalışmaların
azlığı sebebiyle kategorize edilmemiştir.
Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretimine ne kadar hazır olduğunun araştırıldığı Ankara
merkezli dört üniversitenin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı araştırmada ise öğretmen adaylarının
matematiği sadece ders değil yaşamın içine entegre olmuş durumda görmeleri, erken-geç, uzak-yakın gibi
kavramların da matematikle ilişkili olduğunu bilmeleri ilerleyen yıllarda matematik eğitimine farklı bir yön
verilebilmesi açısından sevindiricidir (Umay, 2003). Erken çocuklukta matematik eğitiminin daha iyi olması için
hem öğretmenlere hem öğretmen adaylarına hem de araştırmacılara birçok görev düşmektedir. Çalışmalar işbirliği
içinde yapılıp amaç okul öncesinde matematik eğitiminin verimini ve kalitesini artırarak 21. yüzyılın çocuklarına
sürdürülebilir bir matematik dünyası bırakmak olmalıdır.
Araştırma kapsamında bazı öneriler;
• Okul öncesi öğretmenliği lisans döneminde matematik eğitimine yönelik derslerin süresi artırılabilir.
• Okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinlik planı hazırlaması ve matematik eğitimini çocuk düzeyine
uygun olarak verebilmesi amacıyla destek eğitimler yapılabilir.
• Araştırma konusu genişletilerek farklı illerde farklı anaokullarında matematik ile ilgili uygulamalı
araştırmalar yapılabilir.
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Ek 1. Kazanım Ve Göstergelerin Açıklaması
Bilişsel Alan
K1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
G1: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
K3: Algıladıklarını hatırlar.
G1: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
K4: Nesneleri sayar.
G1: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
G2: Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
G3: Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
G4: Sıra bildiren sayıyı söyler.
G5: 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce gelen sayıyı söyler.
G6: 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyler.

Dil Gelişimi
K5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
G8: Sohbete katılır.
K7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
G1:Sözel yönergeleri yerine getirir.
G2:Dinledikleri/izlediklerini açıklar.

Motor Gelişim
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K3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
G1: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
G8: Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.
K4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
G6: Nesneleri takar.
G10: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
G11:Malzemeleri keser.
G12:Malzemeleri yapıştırır.
G14:Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
G21:Kalemi doğru tutar.
G22:Kalem kontrolünü sağlar.
G23:Çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Sosyal Ve Duygusal Gelişim
K10:Sorumluluklarını yerine getirir.
G1:Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
G2:Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

Özbakım Gelişimi
K3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
G1: Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
G2: Ev/okuldaki eşyaları toplar.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEME
BECERİLERİ İLE DAVRANIŞ SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL
REGULATION SKILLS AND BEHAVIOR PROBLEMS OF
PRESCHOOL CHILDREN

Gülden UYANIK, Marmara Üniversitesi, gbalat@marmara.edu.tr
Kübra ŞAHİN, Marmara Üniversitesi, kubraglmz@hotmail.com

Özet

Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarının duygu düzenleme becerileri ile davranış sorunları arasındaki
ilişkinin incelenmesi ve duygu düzenleme becerileri ile davranış sorunlarına ilişkin durum tespiti yapmak
amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline uygun olarak planlanmış ve
yürütülmüştür. Bu araştırmanın evreni, 2018-2019 eğitim-öğretim yıllarında İstanbul İli Bayrampaşa ilçesinde
anasınıfına devam eden çocuklardır. Anasınıfların seçimi, araştırmacıyla işbirliği yapma ve araştırmaya katılmaya
istekli olma bakımından ulaşılabilirlik ve elverişlilik esasına göre yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini; 20182019 eğitim öğretim yılında, İstanbul ili Bayrampaşa ilçesinde bulunan anasınıflarından, yansız olarak kız erkek
dengesi gözetilerek seçilen ve normal gelişim gösteren 321 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan
ölçekler, “Duygu Düzenleme Ölçeği” ve “Davranış Sorunları Tarama Ölçeği” dir. Çocukların ve ailelerin
demografik bilgileri için kişisel bilgi formu araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin
analizi için; betimsel analizler, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi (Anova), kruskal wallis h testi,
pearson testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayarda “SPSS for Windows 21.0” programında çözümlenmiş,
manidarlık minimum p<,05 düzeyinde sınanmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulguların bazıları şu şekildedir; çalışma grubundaki çocukların duygu düzenleme
beceri puanları ile davranış sorunları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Çocukların duygu düzenleme
becerileri arttıkça çocuklarda görülen davranış sorunları azalmaktadır. Duygu düzenleme becerileri; çocuğun
cinsiyetine, öğretmenin yaşına ve öğretmenin mezun olduğu okul türüne göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.
Davranış sorunları ise çocuğun cinsiyetine, içinde bulunduğu sosyo ekonomik düzeye ve babasının mezuniyetine
göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.

Abstract
In this study, it was aimed to investigate the relationship between emotion regulation skills and behavior problems
of pre-school children and to determine the status of behavioral problems with emotion regulation skills. The
research was planned and conducted in accordance with the relational screening model. The universe of this
research is the children who continue to kindergarten in the district of Bayrampaşa, Istanbul in the academic year
of 2018-2019. The selection of kindergartens was made on the basis of cooperation with the researcher, willingness
to participate in research, accessibility and convenience. The sample of the research was prepared with 321
children who were chosen from the kindergarten in Bayrampaşa district of İstanbul and they were chosen by
considering the equilibrium of girls and boys, in 2018-2019 academic year. The scales used in the study were
"Emotion Regulation Scale" and "Behavioral Problems Screening Scale". The personal information form for the
demographic information of children and families was prepared by the researcher. For the analysis of the data
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obtained in the research; descriptive analyzes, independent groups t test, one-way analysis of variance (Anova),
kruskal wallis h test, pearson test were used. The obtained data were analyzed on the computer in SPSS for
Windows 21.0 program and the significance was tested at minimum p <.05 level.
The findings obtained from this research are as follows; there is a negative correlation between emotion
regulation skill scores and behavior problems of children in the study group. As the emotion regulation skills of
children increase, behavior problems seen in children are decreasing. Emotion regulation skills significantly differ
according to the child's gender, the age of the teacher and the type of school which teacher graduated from.
Behavioral problems differ significantly according to the gender of the child, the socio-economic level of the child
and the level of education of his father.

Giriş
Yaşamın ilk birkaç haftasında bile bir bebeğin yüz ifadelerinden anlayabileceğimiz duygular, farklı deneyim
ve durumlar karşısında ortaya çıkan tepkilerdir.
Duygu, bir his ve bu hisse özgü belirli düşünceler, psikolojik ve biyolojik haller ve bir dizi hareket eğilimi
anlamında kullanılabilir (Goleman, 2018). Culver (1998), Goleman’ın duygusal zeka kavramı üzerine görüşlerini
incelediği araştırmasında kızgınlık, korku, mutluluk, üzüntü, sevgi, şaşkınlık, iğrenme ve utanç duygularının temel
duygular olduğunu dile getirmiştir.
Paul Ekman, duygulardan kızgınlık, korku, mutluluk ve üzüntünün tüm kültürlerde ortak karakteristik yüz
ifadeleri ile temsil edildiğini ifade etmektedir. Ekman, araştırmasında daha önce televizyon veya sinema ile
karşılaşmamış oldunu düşündüğü ve içlerinde okuma yazma bilmeyen kişilerin de olduğu bir grubu kullanmıştır.
Bu bireylere kızgınlık, korku, mutluluk ve üzüntü duygu durumlarının gözlendiği yüzlerin olduğu fotoğraflar
gösterilmiştir. Bu ifadelerin farklı kültürlerdeki kişiler ile ortak olarak ifade edilmesi bu duyguların evrensel
olduğu düşüncesini ileri sürmüştür (Culver, 1998).
İnsanların yaşadığı binlerce ruh halini yansıtmaya çalışan duygular, zaman zaman insan hayatını
zorlaştırmaktadır. Bunun nedeni duyguların doğru zaman, uygun durumda ve yoğunlukta ve işlevsel olarak
kullanılmamasıdır (Gross ve Thompson, 2007). Bireyler, günlük hayatta her an duygusal uyaranlarla karşı karşıya
kalırlar. Bazı bireyler, karşı karşıya geldikleri duygusal uyarandan dikkatlerini kolayca başka yöne çevirebilirken,
bazıları tüm çabalarına rağmen dikkatlerini o uyarandan başka yöne çeviremez ve duygularıyla başa çıkamazlar.
Böyle durumlarda karşılaşılan duyguyla başa çıkma işlemlerinin tamamına duygu düzenleme adı verilmektedir
(Eldoğan, 2012).
Sosyal becerinin bir alt boyutu olan duygu düzenleme süreci; duyguların farkında olmak ve duyguları uygun
bir şekilde kullanabilmek olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer deyişle duygu düzenleme; duygusal reaksiyonları
mevcut durumun şartlarına uyumlu bir biçimde şekilde gözlemleyerek değerlendirme ve değişiklik yapma
becerisidir (Thompson, 1994).
Duygu düzenleme; deneyimlenen duygu ve bu duygunun ifade ediliş şekline müdahaledir. ‘Çiftler arasında
yaşanan bir kavga sonrası ilişkiye zarar vermemek için öfkeyi kontrol etmek, sakin olmaya çalışmak, bireylerin
duygu düzenleme süreciyle ilgili yaşadıkları duruma örnek olarak gösterilebilir (Eldoğan, 2012).
Duygu ifadesi ve düzenlemesinin çocuklar üzerinde gelişimi ise yapılan araştırmalar ile ortaya konmuştur.
Saarni (1999), duygusal beceriyi sekiz boyuta ayırmış ve bu boyutların bir çoğunun erken çocukluk yıllarında
kazanıldığını belirtmiştir. Bu beceriler; hem kendi hem de diğer bireylerin duygularının farkına varmak,
duygularını yaşadığı çevrenin kültür yapısına uyumlu biçimde anlatma becerisi, empatik ve sempatik yaklaşım,
toplumsal kurallarla kendi duyguları arasında ilişki sağlama, başkalarıyla kendi duyguları arasındaki çatışmaları
kabul etme, sevmediği duyguların üstesinden gelmek için çeşitli stratejileri kullanma, ilişki kurmada nelerin etkin
olduğunu kavrama, duygu tecrübelerini kabul etme ve duygularını sevme şeklindedir (Saarni, 1999; akt:
Durmuşoğlu Saltalı, 2010 ).
Gür (2016), gerçekleştirdiği araştırmada 5 yaş çocuklarının duygularını “mutlu, kızgın, üzgün ve şaşkın”
sözcüklerini kullanarak ifade ettikleri, en çok tasvir edilen duygunun ise mutluluk olduğunu ortaya koymuştur.
Öveç (2012), okul öncesi dönemdeki çocukları ile gerçekleştirdiği araştırmada çocukların sevgi, korku, mutluluk
ve üzüntü duygularının anlamını tanımlayamasalar bile bu duyguları ortaya çıkaran bir durumu tanımlayabildikleri
sonucuna varmıştır. Bu dönemde çocuklar birçok duyguyu ifade etmelerinin yanı sıra bu duyguları düzenlemeye
de başlarlar. Bebeklik döneminde bakımını gerçekleştiren kişinin duygulara verdiği tepkilerden etkilenen çocuk
ilerleyen yaşlarda ise bilişsel gelişim kazanımları ile birlikte duyguları tanıma, değerlendirme ve duygular
karşısında uygun tepkiyi belirleme becerisini kazanır. Dil alanındaki kazanımlar duygularını ifade etmesini ve
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duygular hakkında sohbet edebilmesini sağlar. Sosyal gelişim alanı ise model alma ve model olma açısından duygu
düzenlemeye katkı sağlamaktadır (Uslu, 2016).
Ünsal (2010), duyguları bir kısmı kalıtımla getirilen fizyolojik ve bilişsel öğelere sahip ve davranışı
etkilemeye dair duyumlar olarak tanımlamaktadır. Tanım yaparken dahi duygulardan ayrı olarak düşünemediğimiz
davranışların duygu gelişimi ile ilişkisi yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Örneğin, çocukların duygusal
becerilerinin arttıkça problem davranışlarının azaldığı sonucuna varmıştır (Kurt, 2015). Uzmanlar, duygusal
düzenleme becerilerinin geliştirilmesinin zihinsel sağlık, toplumsal yeterlik, okula uyum ve toplumsal yeterliliğin
en önemli boyutlarından biri olarak görmektedirler (Aytar, 2015).
Eisenberg ve Fabes’e (1992) göre erken çocukluk döneminde özellikle duygu düzenleme becerisindeki
herhangi bir kusur ya da eksiklik, davranış problemlerinin ve saldırganlığın ortaya çıkmasına neden
olabilmektedir. Benzer şekilde Başal da duyguyu yönlendirdiği davranışa göre üç bölüme ayırmıştır: saldırgan
davranışa yönlendiren duygular, yasaklayıcı ve savunucu davranışa yönlendiren duygular ve sevindirici davranışa
yönlendiren duygular (Eisenberg ve Fabes, 1992; akt: Başal, 2004).
Davranış bozuklukları, çocuğun ruhsal ve fiziksel sorunlarını uygun şekilde aktaramaması, bu nedenle iç
dünyasındaki çatışmaları davranışlarına aktarması olarak tanımlanmaktadır (Gültekin, 2006). Davranış bozukluğu
olan çocuklar, sürekli hırçın, sinirli, geçimsiz, kavgacı gibi belirtiler göstermektedirler. Bu çocukların etrafındaki
kişiler ile diyalogları de devamlı sürtüşmelidir. Ebeveynleri bu çocuklar ile iletişim kuramaz ve bu nedenle
problemler devam eder (Balcıoğlu, 2000; akt. Bilgin, 2003). Özellikle 3-6 yaş, benlik ve kişilik gelişimi yönünden
en önemli dönemdir. Bununla birlikte aynı zamanda ebeveynlerin zorluklar ile ifade ettikleri bir süreçtir. Bu
zorlukların sebebi; çocuklarda gözlenen gergin ve bunalımlı ruh hali ve sürekli davranış farklılıklarıdır. Çocuk
uygun zamanda olması gereken öfke durumunu doğru davranışlar ile ifade etmeyi öğrenmezse, benlik gelişiminde
eksiklik, duygularını ifade edememe gibi negatif davranışlar gözlenebilmektedir (Özkan, 2010).
Yavuzer (2017), uyum ve davranış sorunlarını çocuğun gelişimi ile birlikte ortaya çıkan olumsuzluklara,
çevrenin de etkilerinin katılması ile çocukta tepki amacıyla gelişen, sıklıkla duygusal olarak gözlenen problemler
olarak tanımlamaktadır. Alt ıslatma, dışkı kaçırma, parmak emme, tırnak yeme, tikler, yalan söyleme, çalma ve
hırsızlığı çocukluk döneminde gözlenen uyum ve davranış sorunlarından bazılarıdır.
Duygu düzenlenleme ve davranış sorunları üzerine alanyazınındaki bilgiler incelendiğinde Meyer (2008)
duygu düzenleme becerisini, uyumlu sosyal işlevselliğin önemli bir bileşeni olarak kabul etmektedir (Meyer, 2008;
akt: Bilim, 2012). Sosyal işlevselliğin genişlediği okul öncesi dönemdeki çocuklar, çevresinde ilgisini çekebilecek
duygu durumlarına yakınlaşma, uzaklaşma veya bu durumları değiştirme fırsatını buldukça duygu düzenleme
yönünden daha başarılı olabilmektedirler (Demirkapı, 2014). Duyguları uygun şekilde tanımlayabilen çocuğun
sosyal çevresi içinde başarılı olması beklenmektedir. Ancak duygu becerilerine dair sorunlar, örneğin öfke
durumunu yanlış anlama davranışsal sorunlar göstermesine neden olmaktadır (Fine, Trentacosta, Izard, Mostow
ve Campbell, 2004; akt: Durmuşoğlu Saltalı, 2010).
Literatür incelendiğinde davranış sorunları ve duygu düzenleme becerilerinin incelendiği araştırmalara
rastlanmaktadır. Davranış sorunları okullarda hem eğitimi engelleyici hem de öğretmenleri zor duruma sokan
durumlar olmaktadır. Bu sorun ile duygu düzenleme becerileri arasında bir ilişki var ise bunun ortaya konması
alan için önem arz etmektedir. Yapılan araştırmanın bir sonraki araştırmalara ışık tutacağı umulmaktadır.
Araştırmanın duygu düzenleme becerilerine ve davranış sorunlarına karşı aileler, eğitimciler ve araştırmacılarda
farkındalık yaratması beklenmektedir. Bunların yanı sıra çalışmalarda anne baba eğitim durumu, öğretmenin yaşı
ve mesleki tecrübesi gibi demografik özelliklere yer verilmediği gözlenmiştir. Bu araştırmada farklı demografik
değişkenlere de yer verilerek duygu düzenleme ve davranış sorunları arasındaki ilişkinin incelenmesi
araştırmamızın problemini oluşturmaktadır.
Yöntem
Bu araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının duygu düzenleme becerileri ile davranış sorunları arasında
anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında değişimin varlığını ya da derecesini
belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir. İlişkisel tarama karşılaştırma yolu ya da korelasyon türü ile
yapılabilir. Bu araştırmada korelasyonel araştırma kullanılmıştır. Korelasyon araştırma, iki ya da daha fazla
değişken arasındaki ilişkinin herhangi bir müdahale edilmeden incelendiği araştırmalardır (Karasar, 2005) .
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Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında İstanbul ili Bayrampaşa ilçesine bağlı
resmi ve özel okullarda bulunan anasınıflarında okul öncesi eğitime devam eden 321 çocuk oluşturmaktadır.
Araştırmaya Bayrampaşa ilçesinden yedi özel okul 19 resmi okul katılmıştır. Resmi okulların sekizi ilkokula
bağlı anasınıfı, yedisi ortaokula bağlı anasınıfı, biri mesleki teknik anadolu lisesi bünyesindeki anasınıfı, üçü
bağımsız anaokuludur. Seçkisiz örneklem seçimi ile belirlenen okullar için ilgili kurumdan alınan izin
doğrultusunda kurum müdürleri ve öğretmenler ile görüşülerek ailelere araştırmanın içeriğini ve alınan ilgili izinler
doğrultusunda bilgi verilmesi sağlanmıştır ve gönüllülük esasına dayanarak veri toplanmıştır. Okullar katılmaya
istekli olma, elverişlilik ve ulaşılabilirlik ilkesine göre seçilmiştir. Ölçekleri her öğretmen altı öğrenci için
doldurmuştur. Öğretmenlerin altı çocuğu sınıf listesinde yer alan normal gelişim gösteren ilk üç erkek ve ilk üç
kız olacak şekilde seçmesi istenmiştir. Bu doğrultuda 56 öğretmen 321 çocuk için ölçekleri doldurmuştur.
Araştırmaya katılan çocukların, ailelerin ve öğretmenlerin demografik bilgileri aşağıdaki gibidir.

Tablo 1.
Çocuğun Cinsiyetine ve Yaşına Göre Frekans ve Yüzde Değerleri.
Cinsiyet

f

%

Kız

163

50.8

Erkek

158

49.2

Toplam

321

100

Yaş (Ay)

f

%

48-60

70

21.8

60-72

171

53.3

72-84

80

24.9

Toplam

321

100

Tablo 1’de görüldüğü gibi çalışma grubunu oluşturan çocukların 163’ü kız (%50.8), 158’i (%49.2) erkektir.
Çocukların 70’i 48-60 aylık (%21.8), 171’i 60-72 aylık (%53.3), 80’i 72-84 (%21.5) aylıktır.
Tablo 2.
Okul Türüne ve Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Gitme Durumuna Göre Frekans ve Yüzde Değerleri.
Okul Türü

f

%

Devlet

267

83.2

Özel

54

16.8

Total

321

100

Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Gitme Durumu

f

%

Gitmedi

166

52.4

Gitti

151

47.6

Toplam

317

100
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Tablo 2’de görüldüğü gibi çalışma grubunu oluşturan çocukların 267’si devlet okuluna (%52.4), 54’ü ise özel
okula (%16.8) gitmektedir. Çocukların 166’sı daha önce bir okul öncesi eğitim kurumuna gitmemişken (%52.4),
151’i gitmiştir (%47.6).
Tablo 3.
Çocuğun Kardeş Sahibi Olma Değişkenine Göre Frekans ve Yüzde Değerleri.
Gruplar

f

%

Kardeşi Yok

106

33

Kardeşi Var

215

67

Toplam

321

100

Tablo 3’te görüldüğü gibi çalışma grubunu oluşturan çocukların 106’sı tek çocuktur (%33); 215’i ise kardeşe
sahiptir (%67).
Tablo 4.
Çocukların İçinde Olduğu Sosyo Ekonomik Düzeye Göre Frekans ve Yüzde Değerleri.
Gruplar

f

%

Alt

33

10.2

Orta

199

62

Üst

89

27.8

Toplam

321

100

Tablo 4’te görüldüğü gibi çalışma grubundaki çocukların ailelerinin 33’ü alt sosyo ekonomik düzeye (%
10.2), 199’u orta sosyo ekonomik düzeye (%62), 89’u üst sosyo ekonomik düzeye (%27.8) sahiptir.

Tablo 5.
Anne ve Baba Yaşına Göre Frekans ve Yüzde Değerleri.
Anne Yaşı

f

%

35 yaş ve altı

62

19.4

36-40

238

74.6

41 ve üzeri

19

6

Toplam

319

100

Baba Yaşı

f

%

35 yaş ve altı

28

8.8

36-40

243

76.4

41 ve üzeri

47

14.8

Toplam

318

100

Tablo 5’de görüldüğü gibi çalışma grubundaki çocukların annelerinin 62’si 35 yaş ve altında (%19.4), 238’i
36-40 yaş aralığında (%74.6), 19’u 41 yaş ve üzeridir (%6). Babaların 28’i 35 yaş ve altında (%8.8), 243’ü 36-40
yaş aralığında (%76.4), 47’si 41 yaş ve üzeridir (%14.8).
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Tablo 6.
Anne ve Baba Öğrenim Durumuna Göre Frekans ve Yüzde Değerleri.
Anne Öğrenim Durumu

f

%

İlkokul

40

13

Ortaokul

67

21.7

Lise ve üzeri

202

65.3

Toplam

309

100

Baba Öğrenim Durumu

f

%

İlkokul

35

11.5

Ortaokul

62

20.3

Lise ve üzeri

208

68.2

Toplam

305

100

Tablo 6’da görüldüğü gibi çalışma grubunun annelerinin 40’ı ilkokul mezunu (%13), 67’si ortaokul mezunu
(%21.7), 202’si lise ve üzeri kademelerden mezundur (%65.3). Tablo 13’de görüldüğü gibi çalışma grubunun
babalarının 35’i ilkokul mezunu (%11.5), 62’si ortaokul mezunu (%20.3), 208’i lise ve üzeri kademelerden
mezundur (%68.2).
Tablo 7.
Öğretmenin Yaşına, Kıdem Yılına ve Öğrenim Durumuna Göre Frekans ve Yüzde Değerleri.
Öğretmenin Yaşı

f

%

21-25
26-30
31-35
36 ve Üzeri
Total
Kıdem Yılı

78
72
107
64
321
f

24.3
22.4
33.3
19.9
100
%

0-5

121

37.7

6-10

92

28.7

11-15

64

19.9

16 ve üzeri

44

13.7

Total

321

100

Öğrenim Durumu

f

%

Lise ve Ön Lisans

61

19

Lisans

224

69.79

Lisans Üstü

36

11.21

Toplam

321

100

Tablo 7’de görüldüğü gibi çalışma grubunun öğretmenlerinin 78’i 21-25 yaş (%24.3), 72’si 26-30 yaş
(%22.4), 107’si 31-35 yaş (%33.3), 64’ü 36 yaş ve üzeridir (%19.9). Öğretmenlerin 121’i 0-5 yıl (%37.7), 92’si
6-10 yıl (%28.7), 64’ü 11-15 yıl (%19.9), 44’ü 16 yıl ve üzeri (%13.7) kıdem yılına sahiptir. Ayrıca öğretmenlerin
61’i lise ve önlisans (%19), 224’ü lisans (%69.79), 36’sı lisans üstü (%11.21) mezunudur.
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Veri Toplama Araçları
Duygu Düzenleme Ölçeği (DDÖ)
Duygu Düzenleme Ölçeği, Shields ve Cicchetti, tarafından 1997 yılında geliştirilmiştir. Ölçek, Altan
tarafından 2006 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır. Duygu Düzenleme Ölçeği, “dayanıksızlık-olumsuzluk” ve
“duygusal düzenleme” olmak üzere iki alt boyuttan meydana gelmektedir. Dayanıksızlık-olumsuzluk boyutu;
harekete geçme, tepkisellik, öfke kontrolü, huysuzluk ve esnek olmamaya ilişkin maddeleri içermektedir. Duygu
düzenleme alt boyutu ise uygun gelişimsel davranış, empati, uygun duyguyu sergileme ve duygusal farkındalığa
ilişkin maddeleri içermektedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar, çocukta duygu düzenlemenin yüksek düzeyde
olduğu anlamına gelmektedir. Ölçek dörtlü likert tipinde 24 maddeden oluşmaktadır. “Hiçbir zaman/nadiren”
maddesi 1 puan, “bazen” 2 puan, “sık sık” 3 puan ve “neredeyse her zaman” 4 puan olarak değerlendirilmektedir.
Ölçek hem anneler hem de öğretmenler tarafından doldurulabilmektedir.
Orijinal ölçekte Shields ve Cicchetti (1997), cronbach alpha iç tutarlık katsayısını dayanıksızlık/olumsuzluk
alt ölçeği için .96, duygusal düzenleme alt boyutu için ise .83 olarak bulmuştur. Orjinal ölçekten Türkçe’ye adapte
eden Batum ve Yağmurlu (2007)’nun çalışmasında ölçeğin cronbach alpha iç tutarlık katsayısının .73 olduğu
görülmektedir. Araştırma kapsamında yapılan analizler sonucu ölçeğin cronbach alpha iç tutarlık katsayısı .72
bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ölçeğin iç tutarlılık katsayılarının oldukça yüksek olduğu, geçerli ve güvenilir bir
araç olduğu görülmektedir.

Okul Öncesi Davranış Sorunları Tarama Ölçeği (OÖDSTÖ)
Ölçek Behar tarafından 1976 yılında davranış sorunlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Kanlıkılıçer
tarafından 2005 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır. Bu ölçek, çocukların davranış problemlerini, düşmanlıksaldırganlık, endişeli ve korku dolu olmak ve dikkatsiz ve aşırı hareketli olmak alanlarında incelemekte ve
ölçmektedir. Ölçek 30 maddeden oluşmaktadır. 3’lü likert tipindeki her madde “Geçerli Değil” 0 puan “Bazen
Geçerli” 1 puan ve “Kesinlikle Geçerli” 2 puan olacak şekilde değerlendirilmektedir. Her bireyin toplam puanı bu
puanlar toplanarak elde edilmektedir. Kanlıkılıçer (2005) tarafından testin maksimum iç tutarlığı cronbach alpha
yöntemiyle .92 elde edilmiştir. Minimum iç tutarlılığı ise Guttman tekniği ile (.89) bulunmuştur. Bu sonuçlara
göre ölçeğin iç tutarlılık katsayılarının oldukça yüksek olduğu, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu görülmektedir.
Araştırma kapsamında yapılan analizler sonucu ölçeğin cronbach alpha iç tutarlık katsayısı .93 bulunmuştur.
Kişisel bilgi formu, araştırmaya katılan çocukların cinsiyeti, yaşı, okul türü, daha önce okul öncesi eğitim
alıp almama durumu, kardeş sayısı, ailenin sosyo ekonomik düzeyi, öğretmen yaşı, öğretmenin kıdem yılı ve
öğrenim durumu, anne ve baba yaşı, öğrenim durumu gibi demografik bilgileri elde edebilmek amacıyla
araştırmacı tarafından geliştirilmiştir.

Bulgular
Bu bölümde girişleri Spss programına yapılan verilerden elde edilen bulgular tablolar halinde yazılarak
açıklanacaktır.

Tablo 8.
Duygu Düzenleme Ölçeği ve Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeği Betimsel Analizi
Ölçekler

Alt boyutlar

Dayanıksızlık-Olumsuzluk
Duygu Düzenleme
Duygu Düzenleme
Ölçeği
Toplam
Kavgacı-Saldırgan Olmak
Okul Öncesi
Endişeli-Ağlamaklı Olmak
Davranış Sorunları
Aşırı Hareketli Dikkatsiz Olmak
Ölçeği
Toplam

N
321
321
321
321
321
321
321

25.96
25.04
51.00
13.37
10.97
5.73
37.17

S.S.

Min

Max

7.43
4.34
6.66
4.20
2.83
2.00
8.77

16
10
36
11
9
4
30

57
32
79
31
21
12
68

Tablo 8 incelendiğinde çalışma grubunda yer alan çocukların duygu düzenleme ölçeğine ait iki altboyutta ve
ölçek toplamında aldıkları puanların genel olarak yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Okul öncesi davranış
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sorunları ölçeğinden alınan toplam puan ve alt boyutlara ait puan ortalamalarına bakıldığında çocukların davranış
sorunlarından en yüksek puan ortalamasını “kavgacı-saldırgan olmak” alt boyutundan almış oldukları, buna karşı
çocukların gerek alt boyutlarda gerekse ölçek genelinde davranış sorunu düzeylerinin düşük düzeyde olduğu
görülmüştür.
Tablo 9.
Duygu Düzenleme Ölçeği ve Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeği Arasındaki İlişkiler
Pearson
Duygu
Kavgacı- EndişeliDayanıksızlık- Duygu
Düzenleme
Saldırgan Ağlamaklı
Olumsuzluk
Düzenleme Ölçeği
Olmak
Olmak
Toplam
r 1
Dayanıksızlıkp
Olumsuzluk
N 321
r -.461**
Duygu
p .000
Düzenleme
N 321
r .815**
Duygu
Düzenleme
p .000
Ölçeği Toplam N 321
r .800**
KavgacıSaldırgan
p .000
Olmak
N 321
EndişeliAğlamaklı
Olmak

r

.551**

p .000
N 321

Aşırı Hareketli r
Dikkatsiz
p
Olmak
N
Okul Öncesi
r
Davranış
p
Sorunları
Ölçeği Toplam N
*p<.05

Aşırı
Hareketli
Dikkatsiz
Olmak

Okul
Öncesi
Davranış
Sorunları
Ölçeği
Toplam

1
321
.138*

1

.013
321

321

-.320**

.684**

.000

.000

321

321

321

-.424**

.338**

.489**

.000

.000

.000

1

1

321

321

321

.698**

-.267**

.605**

.708**

.462**

.000

.000

.000

.000

.000

321

321

321

321

321

321

.810**

-.423**

.628**

.896**

.773**

.816**

.000

.000

.000

.000

.000

.000

321

321

321

321

321

321

1

1
321

**p<.01
Tablo 9 incelendiğinde iki ölçek arasında anlamlı düzeyde ilişkilerin bulunduğu görülmektedir. Buna göre
duygu düzenleme ölçeği ile okul öncesi davranış sorunlaru ölçeğinin toplam puanları arasında pozitif yönlü orta
düzeyde bir ilişki (p<.01) görülmektedir.Duygu düzenleme ölçeğinin dayanıksızlık-olumsuzluk altboyutu ile okul
öncesi davranış sorunları ölçeği toplam puanı arasında poziti yönlü yüksek düzeyde anlamlı (p<.01) ilişki
bulunurken, duygu düzenleme alt boyutu ile negatif yönlü anlamlı (p<.01) bir ilişkinin bulunduğu görülmektedir.
Bu sonuca göre duygu düzenleme becerisi arttıkça davranış sorunlarının ve davranış sorunları arttıkça
dayanıksızlık-olumsuzluk puanlarının da artacağı söylenebilir. Alt boyutlar arasında kavgacı-saldırgan olmak alt
boyutu ile dayanıksızlık-olumsuzluk alt boyutu arasında yüksek yönde pozitif yönlü bir ilişkinin (p<.01) olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte duygu düzenleme alt boyutu ile okul öncesi davranış sorunları ölçeği toplam puan
ve alt boyutları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum duygu düzenleme beceri düzeyi
arttıkça davranış sorunları düzeyinin azalabileceği şeklinde yorumlanabilir.
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Tablo 10.
Duygu Düzenleme Ölçeğinden Alınan Toplam ve Alt Boyut Puanlarının Çocukların Cinsiyet Değişkenine Göre
Farklılaşma Durumunu Gösteren T-Testi Sonuçları
DayanıksızlıkN
Olumsuzluk Alt Boyutu

Ort

S.S.

Kız
Erkek
Duygu Düzenleme Alt
Boyutu

163
158
N

24.50
27.47
Ort

5.97
8.44
S.S.

Kız
Erkek
Duygu Düzenleme
Ölçeği Toplam Puan

163
158
N

25.16
24.92
Ort

4.18
4.52
S.S.

Kız

163
158

49.66
52.39

5.57
7.38

Erkek

S.D.

t

p

319

3.65

.00**

S.D.

t

p

319

.50

.61

S.D.

t

p

319

3.75

.00**

**p<.01
Tablo 10 incelendiğinde çalışmaya katılan çocukların cinsiyetleri ile duygu düzenleme ölçeğinden aldıkları
toplam puan ve dayanıksızlık-olumsuzluk alt boyutu arasında .01 düzeyinde anlamlı bir farklılaşma olduğu ve bu
farklılığın erkek çocukları lehine olduğu görülmektedir.

Tablo 11.
Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeğinden Alınan Toplam ve Alt Boyut Puanlarının Çocukların Cinsiyet
Değişkenine Göre Farklılaşma Durumunu Gösteren T-Testi Sonuçları
Kavgacı-Saldırgan
Olmak

N

Ort

S.S.

Kız
Erkek
Endişeli-Ağlamaklı
Olmak

163
158
N

12.46
14.30
Ort

3.14
4.91
S.S.

Kız
Erkek
Aşırı Hareketli
Dikkatsiz Olmak

163
158
N

10.80
11.15
Ort

2.71
2.96
S.S.

Kız

163
158

5.20
6.27

Okul Öncesi Davranış
Sorunları Ölçeği
Toplam Puan

N

Kız

163
158

Erkek

Erkek

S.D.

t

p

319

4.02

.00**

S.D.

t

p

319

1.09

.28

S.D.

t

p

1.52
2.28

319

4.96

.00**

Ort

S.S.

S.D.

t

p

35.44
38.95

7.02
9.99

319

3.65

.00**

**p<.01
Tablo 11 incelendiğinde çalışmaya katılan çocukların cinsiyetleri ile okul öncesi davranış sorunları
ölçeğinden aldıkları toplam puan ve iki alt boyutu arasında .01 düzeyinde anlamlı farklılaşmalar olduğu
görülmektedir. Buna göre okul öncesi davranış ölçeği toplam puan, kavgacı-saldırgan olmak alt boyutu ve aşırı

106

6.Uluslarası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
hareketli-dikkatsiz olmak alt boyutu puanlarında erkek çocuklarının aldığı puanların kız çocuklarına göre daha
yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 12.
Duygu Düzenleme Ölçeği ve Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeği Alınan Toplam Puanın Çocukların Yaş
Değişkenine İlişkin Anova Sonuçları
Duygu
Düzenleme
Ölçeği

N

X

Sd

48-60 ay
60-72 ay

70
171

52.68
50.54

7.71
6.18

72-84 ay

80

50.51

6.49

Toplam
321
Okul Öncesi
Davranış
N
Sorunları
Ölçeği

51.00

6.65

X

Sd

48-60 ay
60-72 ay

70
171

38.61
36.95

10.32
7.99

72-84 ay

80

36.38

8.88

Toplam

321

37.17

8.77

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Gruplararası 252.56
13937.23
Gruplariçi
14189.80
Toplam

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Gruplararası 204.78
24451.42
Gruplariçi
24656.21
Toplam

Sd

Kareler
F
Ortalaması

p

2
318

126.28
43.82

.06

2.88

320

Sd

Kareler
F
Ortalaması

p

2
318

102.39
76.89

.27

1.33

320

*p<.05
Tablo 12’ye göre çocukların yaşları ile duygu düzenleme ölçeği ve okul öncesi davranış sorunları ölçeği
arasında anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir.
Tablo 13.
Duygu Düzenleme Ölçeği ve Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeğinden Alınan Toplam Puanların Okul
Türü Değişkenine Göre Farklılaşma Durumunu Gösteren T-Testi Sonuçları
Duygu Düzenleme
Ölçeği

N

Ort

S.S.

Devlet Okulu

267

50.68

6.49

Özel Okul

54

52.61

7.25

Okul Öncesi Davranış N
Sorunları Ölçeği

Ort

S.S.

Devlet Okulu

267

37.14

8.94

Özel Okul

54

37.30

7.99

S.D.

t

p

319

1.95

.05

S.D.

t

p

319

.115

.91

**p<.01
Tablo 13 incelendiğinde çalışmaya katılan çocukların eğitim gördükleri okulun türü ile duygu düzenleme
ölçeği ve okul öncesi davranış sorunları ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı
görülmektedir.
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Tablo 14.
Duygu Düzenleme Ölçeği ve Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeği Alınan Toplam Puanın Çocukların Daha
Önce Okul Öncesi Kuruma Gitme Durumuna Göre Farklılaşma Durumunu Gösteren T-Testi Sonuçları
Duygu Düzenleme
Ölçeği

N

Ort

S.S.

Gitmedi

166

50.57

7.05

Gitti

151

51.52

6.23

Okul Öncesi Davranış
Sorunları Ölçeği

N

Ort

S.S.

Gitmedi

166

37.81

8.83

Gitti

151

36.43

8.67

S.D.

t

p

315

1.26

.20

S.D.

t

p

315

1.39

.16

*p<.05
Tablo 14 incelendiğinde çalışmaya katılan çocukların daha önce okul öncesi kuruma gitme durumları ile
duygu düzenleme ölçeği ve okul öncesi davranış sorunları ölçeği arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmemektedir.
Tablo 15.
Duygu Düzenleme Ölçeği ve Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeği Alınan Toplam Puanın Çocukların Kardeş
Sahibi Olma Değişkenine Göre Farklılaşma Durumunu Gösteren T-Testi Sonuçları
Duygu Düzenleme
Ölçeği

N

Ort

S.S.

Kardeşi Yok

106

51.52

7.64

Kardeşi Var

215

50.75

6.11

Okul Öncesi Davranış
Sorunları Ölçeği

N

Ort

S.S.

Kardeşi Yok

106

37.68

9.17

Kardeşi Var

215

36.92

8.58

S.D.

t

p

319

.97

.33

S.D.

t

p

319

.72

.46

*p<.05
Tablo 15 incelendiğinde çalışmaya katılan çocukların kardeş sahibi olma durumları ile duygu düzenleme
ölçeği ve okul öncesi davranış sorunları ölçeği arasında anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir.
Tablo 16.
Duygu Düzenleme Ölçeği ve Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeği Alınan Toplam Puanın Çocukların İçinde
Olduğu Sosyoekonomik Düzey Değişkenine İlişkin Anova Sonuçları
Duygu
Düzenleme N
Ölçeği

X

Sd

Varyansın
Kaynağı

Alt

33

52.26

7.19 Gruplararası

Orta

199

50.47

6.31 Gruplariçi

Kareler
Toplamı

Kareler
F
Ortalaması

Sd

153.31

2

76.65

14036.49

318

44.14
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Üst

89

51.71

Toplam

321

51

Okul Öncesi
Davranış
N
Sorunları
Ölçeği

7.13 Toplam

14189.8

320

6.66

Sd

X

Varyansın
Kaynağı

Alt

33

41.31

10.34 Gruplararası

Orta

199

36.16

Üst

89

Toplam

321

Kareler
Toplamı

Kareler
F
Ortalaması

Sd

817.06

2

408.53

8.12 Gruplariçi

23839.14

318

74.96

37.90

9.13 Toplam

24656.20

320

37.17

8.77

p

5.45

.005*

*p<.05
Tablo 16’ya göre çocukların ailelerinin sosyoekonomik düzeyleri ile duygu düzenleme ölçeği arasında
anlamlı bir farklılık görülmezken, okul öncesi davranış sorunları ölçeği arasında anlamlı (p<.05) bir farklılaşma
görülmektedir. Verilerin homojen dağıldığı belirlenerek Tukey Testi yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuç Tablo 17’de
sunulmuştur.
Tablo 17.
Çocukların Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeğinden Aldığı Toplam Puanın Çocukların İçinde Olduğu
Sosyoekonomik Düzey Değişkenine Göre Tukey Testi Sonuçları
(I) Mevcut

Ortalama Farkı (I-J)

(J) Mevcut

Alt

Orta

Üst

p

Orta

5.15*

.00

Üst

3.41

.13

Alt

-5.15*

.00

Üst

-1.74

.25

Alt

-3.41

.13

Orta

1.74

.25

*p<.05
Tablo 17 incelendiğinde okul öncesi davranış sorunları ölçeğinden alınan puanların alt ve orta
sosyoekonomik düzeyler arasında olduğu görülmektedir. Buna göre ailesi alt sosyoekonomik düzeye mensup
çocukların davranış sorunları ölçek puanları orta sosyoekonomik gruptaki çocuklarınkinden anlamlı (p<.05)
düzeyde yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 18.
Duygu Düzenleme Ölçeği ve Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeği Alınan Toplam Puanların Annelerin Yaş
Grubuna Göre Farklılaşma Durumunu Gösteren Kruskal Wallis H-Testi Sonuçları
Duygu Düzenleme Ölçeği N

Sıralar Ortalaması X2

35 yaş ve altı

62

157.87

36-40 yaş

238

160.17

41 yaş ve üstü

19

164.76

.08
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Okul Öncesi Davranış
Sorunları Ölçeği

N

Sıralar Ortalaması X2

35 yaş ve altı

62

150.45

36-40 yaş

238

164.01

41 yaş ve üstü

19

140.95

1.95

Sd

p

2

.37

*p<.05
Tablo 18 incelendiğinde çalışmaya katılan çocukların annelerinin yaşları ile duygu düzenleme ölçeği ve
okul öncesi davranış sorunları ölçeği arasında anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir.
Tablo 19.
Duygu Düzenleme Ölçeği ve Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeği Alınan Toplam Puanların Babaların Yaş
Grubuna Göre Farklılaşma Durumunu Gösteren Kruskal Wallis H-Testi Sonuçları
Duygu Düzenleme Ölçeği N

Sıralar Ortalaması X2

35 yaş ve altı

28

151.66

36-40 yaş

243

159.42

41 yaş ve üstü

47

164.57

Okul Öncesi Davranış
Sorunları Ölçeği

N

Sıralar Ortalaması X2

35 yaş ve altı

28

138.13

36-40 yaş

243

159.36

41 yaş ve üstü

47

172.98

.34

2.56

Sd

p

2

.84

Sd

p

2

.27

*p<.05
Tablo 19 incelendiğinde çalışmaya katılan çocukların babalarının yaşları ile duygu düzenleme ölçeği ve
okul öncesi davranış sorunları ölçeği arasında anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir.
Tablo 20.
Duygu Düzenleme Ölçeği ve Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeği Alınan Toplam Puanın Çocukların
Annelerinin Öğrenim Düzeyi Değişkenine İlişkin Anova Sonuçları
Duygu
Düzenleme N
Ölçeği

X

Sd

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
F
Ortalaması

p

İlkokul

40

50.66

6.89

Gruplararası

21.59

2

10.79

.78

Ortaokul

67

51.52

7.10

Gruplariçi

13858.22

306

45.28

Lise ve üzeri 202 50.98

6.56

13879.81

308

Toplam

6.71

309 51.06

Toplam
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Okul Öncesi
Davranış
N
Sorunları
Ölçeği

X

Sd

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

İlkokul

40

39.76

9.42

Gruplararası

298.42

Ortaokul

67

37.02

8.40

Gruplariçi

Lise ve üzeri 202 36.78

8.68

Toplam

8.75

309 37.22

Toplam

Kareler
F
Ortalaması

p

2

149.21

.14

23277.50

306

76.07

23575.93

308

Sd

1.96

*p<.05
Tablo 20’ye göre çocukların annelerinin öğrenim düzeyleri ile duygu düzenleme ölçeği ve okul öncesi
davranış sorunları ölçeği arasında anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir.
Tablo 21.
Duygu Düzenleme Ölçeği ve Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeği Alınan Toplam Puanın Çocukların
Babalarının Öğrenim Düzeyi Değişkenine İlişkin Anova Sonuçları
Duygu
Düzenleme N
Ölçeği

X

Sd

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
F
Ortalaması

p

İlkokul

35

52.26

8.20

Gruplararası

83.04

2

41.52

.40

Ortaokul

62

51.53

6.16

Gruplariçi

13660.73

302

45.23

Lise ve üzeri 208 50.76

6.61

13743.77

304

Toplam

6.72

305 51.08

Toplam

.91

Okul Öncesi
Davranış
N
Sorunları
Ölçeği

X

Sd

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
F
Ortalaması

p

İlkokul

35

41.41

10.25

Gruplararası

670.8

2

335.4

.01*

Ortaokul

62

36.92

6.94

Gruplariçi

23271.55

302

77.05

Lise ve üzeri 208 36.71

8.99

23942.35

304

Toplam

8.87

305 37.29

Toplam

4.35

*p<.05
Tablo 21’e göre çocukların babalarının öğrenim düzeyleri ile duygu düzenleme ölçeği arasında anlamlı bir
farklılık görülmezken, okul öncesi davranış sorunları ölçeği arasında anlamlı (p<.05) bir farklılaşma
görülmektedir. Verilerin homojen dağıldığı belirlenerek Tukey Testi yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuç Tablo 22’de
sunulmuştur.
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Tablo 22.
Çocukların Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeğinden Aldığı Toplam Puanın Çocukların Babalarının
Öğrenim Düzeyi Değişkenine Göre Tukey Testi Sonuçları
(I) Mevcut

(J) Mevcut

Ortalama Farkı (I-J)

p

İlkokul

Ortaokul

4.48*

.04

Lise ve üzeri

4.69*

.01

İlkokul

-4.48*

.04

Lise ve üzeri

.205

.98

İlkokul

-4.69*

.01

Ortaokul

-.20

.98

Ortaokul

Lise ve üzeri

*p<.05
Tablo 22 incelendiğinde okul öncesi davranış sorunları ölçeğinden alınan puanların ilkokul mezunu babası
olan çocuklar ile ortaokul mezunu ve lise ve üzeri düzeyden mezun babaların çocukları arasında olduğu
görülmektedir. Buna göre babaları ilkokuldan mezun olan öğrencilerin davranış sorunu puanlarının sırasıyla lise
ve üzeri mezun olan ve ortaokul mezunu olan gruptan daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 23.
Duygu Düzenleme Ölçeği ve Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeği Alınan Toplam Puanın Öğretmenin Yaş
Grubu Değişkenine İlişkin Anova Sonuçları
Duygu
Düzenleme
Ölçeği

N

X

Sd

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
F
Ortalaması

p

21-25 yaş

78

52.82

8.03

Gruplararası

407.71

3

135.90

.02*

26-30 yaş

72

49.6

5.28

Gruplariçi

13782.09

317

43.47

31-35 yaş

107 50.78

6.02

Toplam

14189.8

320

36 ve üzeri
yaş

64

6.88

Toplam

321 51

50.73

3.12

6.66

Okul Öncesi
Davranış
N
Sorunları
Ölçeği

X

Sd

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
F
Ortalaması

p

21-25 yaş

78

38.89

8.97

Gruplararası

321.56

3

107.18

.24

26-30 yaş

72

36.63

9.56

Gruplariçi

24334.64

317

76.76

31-35 yaş

107 36.38

7.86

Toplam

24656.21

320

36 ve üzeri
yaş

64 37.00

8.98

Toplam

321 37.17

8.77

*p<.05
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Tablo 23’e göre çocukların öğretmenlerinin yaşları ile duygu düzenleme ölçeği arasında anlamlı (p<.05) bir
fark varken okul öncesi davranış sorunları ölçeği arasında anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir. Belirlenen bu
farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için gruplar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Verilerin
homojen dağıldığı belirlenerek Tukey Testi yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuç Tablo 24’te sunulmuştur.
Tablo 24.
Çocukların Duygu Düzenleme Ölçeğinden Aldığı Toplam Puanın Öğretmenin Yaş Grubu Değişkenine Göre
Tukey Testi Sonuçları
(I) Mevcut
21-25 yaş

26-30 yaş

31-35 yaş

36 ve üzeri yaş

(J) Mevcut

Ortalama Farkı (I-J)

p

26-30 yaş

3.21*

.01

31-35 yaş

2.03

.16

36 ve üzeri yaş

2.08

.24

21-25 yaş

-3.21*

.01

31-35 yaş

-1.18

.64

36 ve üzeri yaş

-1.13

.75

21-25 yaş

-2.03

.16

26-30 yaş

1.18

.64

36 ve üzeri yaş

.04

1

21-25 yaş

-2.08

.24

26-30 yaş

1.13

.75

31-35 yaş

-.04

1

*p<.05
Tablo 24 incelendiğinde ölçme aracından alınan puanların 21-25 yaş grubu ile 26-30 yaş grubu öğretmenlerin
eğitim verdiği çocuklar arasında 21-25 yaş grubu öğretmeni olan çocuklar lehine anlamlı (p<.05) düzeyde
farklılaştığı görülmektedir.
Tablo 25.
Duygu Düzenleme Ölçeği ve Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeği Alınan Toplam Puanın Öğretmenin
Kıdem Yılı Değişkenine İlişkin Anova Sonuçları
Duygu
Düzenleme
Ölçeği

N

0-5 yıl

Sd

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

121 51.64

7.19

Gruplararası

132.63

6-10 yıl

92

50.38

6.09

Gruplariçi

11-15 yıl

64

51.35

6.09

Toplam

16 yıl ve üzeri 44

50.04

7.04

Toplam

X

321 51

Kareler
F
Ortalaması

p

3

44.21

.39

14057.17

317

44.34

14189.80

320

6.66

113

Sd

.99

6.Uluslarası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

Okul Öncesi
Davranış
N
Sorunları
Ölçeği

X

Sd

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
F
Ortalaması

p

.31

0-5 yıl

121 38.18

9.30

Gruplararası

274.90

3

91.63

6-10 yıl

92

35.89

7.24

Gruplariçi

24381.30

317

76.91

11-15 yıl

64

37.16

8.92

Toplam

24656.21

320

16 yıl ve üzeri 44

37.07

9.88

321 37.17

8.77

Toplam

1.19

*p<.05
Tablo 25’e göre çocukların öğretmenlerinin kıdem yılları ile duygu düzenleme ölçeği ve okul öncesi davranış
sorunları ölçeği arasında anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir.
Tablo 26.
Duygu Düzenleme Ölçeği ve Okul Öncesi Davranış Sorunları Ölçeği Alınan Toplam Puanın Öğretmenin
Öğrenim Durumuna İlişkin Anova Sonuçları
Duygu
Düzenleme N
Ölçeği

X

Sd

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

Lise ve Ön
61
Lisans

53.57

7.41

Gruplararası

531.29

2

265.65

50.25

6.41

Gruplariçi

13658.506 318

Lisans Üstü 36

51.32

5.83

Toplam

14189.800 320

Toplam

51.00

6.66

Okul Öncesi
Davranış
N
Sorunları
Ölçeği

X

Sd

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

Lise ve Ön
61
Lisans

37.54

8.17

Gruplararası

352.37

2

176.19

Lisans

224

321

36.62

8.69

Gruplariçi

24303.838 318

Lisans Üstü 36

39.94

9.90

Toplam

24656.209 320

Toplam

37.17

8.78

Lisans

224

321

114

F

p

6,.18

.00*

F

p

2.30

.10

42.95

76.43
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*p<.05
Tablo 26’ya göre çocukların eğitim aldıkları okulun türleri ile duygu düzenleme ölçeği arasında anlamlı
(p<.05) bir fark varken okul öncesi davranış sorunları ölçeği arasında anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir.
Belirlenen bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için gruplar birbirleriyle karşılaştırılmıştır.
Verilerin homojen dağıldığı belirlenerek Tukey Testi yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuç Tablo 27’de sunulmuştur.
Tablo 27.
Çocukların Duygu Düzenleme Ölçeğinden Aldığı Toplam Puanın Öğretmenin Öğrenim Durumuna Göre
Tukey Testi Sonuçları
(I) Mevcut

(J) Mevcut

Ortalama Farkı (I-J)

p

Lise ve Ön Lisans

Lisans

3.32*

Lisansüstü

2.24

.00
.23

Lise ve Ön Lisans

-3.32*

Lisansüstü

-1.07

Lise ve Ön Lisans

-2.24

Lisans

1.07

Lisans
Lisansüstü

.00
.63
.23
.63

*p<.05
Tablo 25 incelendiğinde ölçme aracından alınan puanların öğretmenleri lise veya ön lisans mezunu olan
çocuklar ile lisans mezunu olanlar arasında lise veya ön lisans mezunu öğretmeni olan çocuklar lehine anlamlı
(p<.05) düzeyde farklılaştığı görülmektedir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Okul öncesi dönem çocuklarının duygu düzenleme becerileri ile davranış sorunları arasındaki ilişkinin
incelendiği bu araştırmada iki değişken arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte
duygu düzenleme alt boyutu ile okul öncesi davranış sorunları ölçeği toplam puan ve alt boyutları arasında negatif
yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu araştırmada çocukların duygu düzenleme beceri düzeyinin arttıkça
davranış sorunlarının azalabileceği sonucuna varılmıştır. Kayhan Aktürk (2015) yaptığı araştırmada benzer şekilde
duygu düzenleyememe ile saldırgan davranış gösterme arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulmuştur. Bu
sonuca göre, duygu düzenleme becerisinin azalması ile saldırgan davranış göstermede artış olma durumu iki
araştırmada benzerlik göstermektedir. Ünsal (2010) da çocukların sosyal duygusal uyumları ile davranış sorunları
arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında iki değişken arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulmuştur.
Bulguları destekleyici bir başka araştırma da okul öncesi çocukların duygusal becerileri ile problem davranışları
arasındaki ilişkiyi inceleyen Kurt (2015)’un çalışmasıdır. Kurt (2015) çalışmasında iki değişken arasında negatif
yönlü anlamlı bir ilişki bulmuştur. Okul öncesi dönem çocukların duygu düzenleme becerilerinin çocuğun
cinsiyetine göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında erkekler lehine anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.
Ancak Sille (2016) araştırmasında duygu düzenleme puanlarının kız çocuklarının lehine anlamlı farklılık
gösterdiğini tespit etmiştir.
Okul öncesi dönem çocukların duygu düzenleme becerilerinin çocuğun yaşına göre farklılaşıp
farklılaşmadığına bakıldığında anlamlı bir fark görülmemektedir. Benzer şekilde Bozkurt Yükçü (2017)’nün
araştırmasında çocuğun duygu düzenleme becerisinin çocuğun yaşına göre farklılaşmadığı görülmektedir.
Okul öncesi dönem çocukların duygu düzenleme becerilerinin çocuğun gittiği okul türüne ve daha önce bir
okul öncesi eğitim kurumuna gitme durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Ünsal (2010) araştırmasında sosyal duygusal uyum düzeylerinin çocuğun daha önce okul öncesi
eğitim alma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşmıştır.
Okul öncesi dönem çocukların duygu düzenleme becerilerinin çocuğun kardeş sahibi olma durumuna göre
farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Bozkurt Yükçü (2017) benzer
şekilde sonuçlar ile çocuğun duygu düzenleme becerilerinin kardeş sahibi olma durumuna göre anlamlı şekilde
farklılaşmadığını tespit etmiştir.
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Okul öncesi dönem çocukların duygu düzenleme becerilerinin çocuğun içinde bulunduğu sosyo ekonomik
düzeye göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında puanlar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Kurt (2015)
çocukların duygusal beceri düzeyleri ve duyguları ifade etme becerileri ile ailelerin sosyoekonomik düzeyine göre
orta grup lehine alt ve orta sosyoekonomik durum arasında anlamlı fark gösterdiği sonucuna ulaşmıştır.
Okul öncesi dönem çocukların duygu düzenleme becerilerinin çocuğun annesinin yaşına ve öğrenim
durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kurbet (2010)
araştırmasında benzer sonuçlara ulaşmıştır. Sille (2016) da araştırmasında duygu düzenleme becerileri ile anne
öğrenim durumu arasında istatistiksel anlamda anlamlı bir fark bulamamıştır.
Okul öncesi dönem çocukların duygu düzenleme becerilerinin çocuğun babasının yaşına ve babasının
öğrenim durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kurt (2015)
araştırmasında benzer sonuçlara ulaşarak duygu becerilerinin babanın yaşına ve öğrenim durumuna göre anlamlı
bir farklılık olmadığını tespit etmiştir.
Okul öncesi dönem çocukların duygu düzenleme becerilerinin çocuğun öğretmeninin kıdem yılına göre
farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.
Okul öncesi dönem çocukların duygu düzenleme becerilerinin çocuğun öğretmeninin yaşına göre farklılaşıp
farklılaşmadığına bakıldığında 21-25 yaş arası öğretmene sahip çocuklar ile 26-30 yaş arası öğretmene sahip
çocukların duygu düzenleme beceri puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu farkın 21-25 yaş
arası öğretmene sahip çocukların lehine olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenin öğrenim durumuna göre farklılaşıp
farklılaşmadığına bakıldığında ise ön lisans ve lise mezunu öğretmene sahip çocukların puanları ile lisans mezunu
öğretmene sahip çocukların puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu farkın ön lisans ve lise
mezunu öğretmenlerin lehine olduğu tespit edilmiştir. Lise ve ön lisans mezunu öğretmenlerin daha çok sosyal
duygusal gelişim alanını destekleyici etkinliklere yer verdiği ve çocukların temel gereksinimlerini karşılamaya
odaklandığı ancak lisans mezunu öğretmenlerin daha çok akademik becerileri geliştirmeye yönelik etkinliklere
odaklandığu bu sebeple de bu farkın oluştuğu düşünülmektedir.
Okul öncesi dönem çocukların davranış sorunları ölçeği puanlarının çocuğun cinsiyetine göre farklılaşıp
farklılaşmadığına bakıldığında erkekler lehine anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Özbey ve Alisinanoğlu
(2010) da gerçekleştirdikleri araştırmada çocukların problem davranışlarının erkeklerde kızlara göre daha fazla
görüldüğü sonucuna varmıştır. Kanlıkılıçer (2005) davranış sorunları tarama ölçeğini geliştirdiği araştırmasında
da erkek çocukların kız çocuklara göre daha kavgacı-saldırgan ve aşırı hareketli-dikkatsiz olduğu sonucuna
varmıştır. Ural, Güven, Sezer, Efe Azkeskin, ve Yılmaz (2015)’ın araştırmasında erkek çocukların kız çocuklara
göre daha fazla kızgın-saldırgan davranış sergiledikleri bulunmuştur. Tüm bu kaynaklar araştırmamızın sonucunu
destekler niteliktedir. Erkek çocuklarında görülen davranış problemlerinin kız çocuklarına oranla daha fazla
görülmesinin nedeninin toplumun erkeklere yüklediği toplumsal cinsiyet rolünün ve bu davranışların aile
içerisinde destekleniyor olduğu düşünülmektedir.
Okul öncesi dönem çocukların davranış sorunları ölçeği puanlarının çocuğun yaşına göre farklılaşıp
farklılaşmadığına bakıldığında anlamlı bir fark görülmemektedir. Ünsal (2010)’ın yaptığı araştırmada bu sonucu
destekleyici bulgulara rastlanmaktadır. Ünsal (2010) çocuklarda görülen davranış sorunlarının yaşa göre
değişmediğini tespit etmiştir. Araştırmamızın sonucundan farklı olarak Sarı (2007) araştırmasında, küçük yaştaki
5 yaşındaki çocuklarda sosyal uyumsuzluğun 6 yaşındaki çocuklara göre daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Okul öncesi dönem çocukların davranış sorunları ölçeği puanlarının çocuğun gittiği okul türüne göre
farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Okul öncesi dönem çocukların davranış sorunları ölçeği puanlarının çocuğun daha önce bir okul öncesi
eğitim kurumuna gitme durumuna göre fark olup olmadığı incelendiğinde anlamlı bir fark görülmemektedir.
Özbey (2009)’in yaptığı araştırmada, çocukların okul öncesi eğitime devam etme sürelerine göre çocukların
davranış ölçeğinden aldığı puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yaşar Ekici
(2014) de araştırmasında çocukların sosyal beceri puanları ile çocuğun daha önce okul öncesi bir kuruma devam
etme süresine göre anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Okul öncesi dönem çocukların davranış sorunları ölçeği puanlarının çocuğun kardeş sahibi olma durumuna
göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Tarkoçin (2014)
yaptığı araştırmada çocuklarda görülen davranış sorunlarının kardeş sayısına göre değişmediği sonucuna
varmıştır. Can Yaşar, İnal Kızıltepe ve Uyanık (2013) gerçekleştirdiği araştırmada problem davranışlar ile kardeş
sahibi olma arasında anlamlı bir fark bulamamıştır. Bu sonuçlar araştırmamızı desteklemektedir.
Okul öncesi dönem çocukların davranış sorunları ölçeği puanlarının çocuğun içinde bulunduğu sosyo
ekonomik düzeye göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında alt sosyo ekonomik düzey ile orta sosyo
ekonomik düzey puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farkın alt sosyo ekonomik
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düzey lehine olduğu görülmektedir. Bu durumda alt sosyo ekonomik düzeyde bulunan çocukların, orta sosyo
ekonomik düzeydeki çocuklara göre daha fazla davranış sorunları sergiledikleri sonucuna varılmaktadır.
Okul öncesi dönem çocukların davranış sorunları ölçeği puanlarının çocuğun annesinin ve babasının yaşına
göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Okul öncesi dönem çocukların davranış sorunları ölçeği puanlarının çocuğun anne öğrenim durumuna göre
farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Özbey (2009) araştırmasında anne
öğrenim durumu ile davranış sorunları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak baba öğrenim
durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında bu araştırmada tüm kademeler arasında anlamlı bir fark
olduğu tespit edilmiştir. Babası ilkokul mezunu çocukların davranış sorunları ölçeğinden aldığı puanların babası
lise ve üzeri okullardan mezun olan çocuklara göre daha fazla olduğu, babası lise ve üzeri okullardan mezun olan
çocukların davranış sorunları ölçeğinden aldığı puanların ise babası ortaokul mezunu çocuklara göre daha fazla
olduğu görülmektedir. Alisinanoğlu (2010) da araştırmasında baba öğrenim düzeyinin artması ile birlikte
davranış sorunlarının azaldığını tespit etmiştir. Araştırma sonucunu destekleyen çalışmaların yanı sıra sonuç ile
çelişen araştırmalar da mevcuttur. Uysal ve Dinçer (2013) ise araştırmasında ortaokul mezunu babaların
çocuklarının ilkokul mezunu babalara göre daha fazla ilişkisel saldırganlık davranışı sergiledikleri sonucuna
ulaşmıştır.
Okul öncesi dönem çocukların davranış sorunları ölçeği puanlarının çocuğun öğretmeninin yaşına, kıdem
yılına ve öğrenim durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında anlamlı bir fark olmadığı
görülmektedir. Kanlıkılıçer (2005) davranış sorunlarının öğretmenin mezun olduğu okul türüne göre anlamlı
olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ancak Uysal ve Dinçer (2013) araştırmasında öğretmenin kıdem yılı
ile çocuklardaki iletişimsel ve fiziksel saldırganlık davranışları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu
tespit etmiştir.
Bu araştırma, İstanbul ili Bayrampaşa ilçesinde devlet ve özel okula devam eden çocuklar ile sınırlıdır.
Araştırmanın çalışma grubu farklı ilçelerden de çocuklar dahil edilecek şekilde belirlenerek gerçekleştirilebilir.
Ayrıca veri toplama aracı açısından “Davranış Sorunları Tarama Ölçeği” ve “Duygu Düzenleme Ölçeği” ile
sınırlıdır. Bir başka araştırmada çocukların davranış sorunları gözlem yoluyla da araştırmacı tarafından
değerlendirilerek öğretmenlerin verdiği cevaplar ile karşılaştırılabilir.
Araştırma sonucunda duygu düzenleme becerileri ile davranış sorunları arasında negatif yönlü anlamlı bir
ilişki bulunmuştur. Uygulayıcılar çocukların davranış problemlerine duygu düzenleme becerilerindeki eksiklerin
neden olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak çocukların duygu düzenleme becerilerini geliştirecek
etkinliklere yer verebilirler.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ MİZAÇ
ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
EXAMINATION OF TEMPERAMENT
CHARACTERISTICS OF PRESCHOOL CHILDREN IN RELATION TO
VARIOUS VARIABLES
Büşra NAKIŞ YILDIRIM, İnönü Üniversitesi, busra.nakis@inonu.edu.tr
Aysel TÜFEKCİ AKCAN, Gazi Üniversitesi, atufekci@gazi.edu.tr

Özet
Birincil duyguları ve uyarılmayı deneyimlemedeki ve ifade etmedeki bireysel farklılıklar olarak da
tanımlanabilen mizaç, davranış ve deneyimi etkileyen bir faktördür. Bu özelliği nedeni ile çocukların gerek özel
gerekse akademik yaşantısında mizaç önemli bir rol oynar. Mizacın her ne kadar kalıtsal kökenli olsa da yaşam
deneyimleriyle de şekillendiği dikkate alındığında, çocukların mizaç özelliklerinin anlaşılması ve mizaç üzerinde
rol oynayan değişkenlerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bundan hareketle, araştırmada okul öncesi dönem
çocuklarının mizaç özelliklerinin çocukların cinsiyeti, doğum sırası ve kardeş sayısına göre incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak çocukların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla
Kişisel Bilgi Formu ve çocukların mizaç özelliklerini belirlemek amacıyla Çocuk Davranış Listesi (Kısa Form)
kullanılmıştır. Araştırmaya Malatya il merkezindeki bağımsız anaokullarına devam eden, 3-6 yaş grubu 183 kız
166 erkek olmak üzere toplam 349 çocuk katılmıştır. Elde edilen veriler, Bağımsız Gruplar T Testi ile Tek Yönlü
Varyans Analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, cinsiyet değişkeninde aktivite seviyesi ve yüksek
uyaranla memnuniyet mizaç özelliklerinde kız ve erkek çocuklar arasında erkek çocuklar lehine; dikkati odaklama,
engelleme denetimi ve düşük yoğunluklu uyaranla memnuniyet mizaç özelliklerinde kız çocuklar lehine anlamlı
farklılıklar ortaya çıkmıştır. Doğum sırası değişkeninde, aktive seviyesi mizaç özelliğinde ilk çocuk ile ortanca ve
son çocuklar arasında ilk çocuk lehine; yaklaşım/olumlu katılım mizaç özelliğinde ilk çocuklarla ortanca çocuklar
arasında ilk çocuk lehine; yüksek yoğunluklu uyaranla memnuniyet mizaç özelliğinde ilk çocuklarla son çocuklar
arasında ilk çocuklar lehine anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Kardeş sayısı değişkeninde, yüksek
yoğunluklu uyaranla memnuniyet mizaç özelliğinde tek çocuk ile iki çocuk arasında tek çocuk lehine; utangaçlık
mizaç özelliğinde üç ve daha fazla çocuk ile tek çocuk arasında üç ve daha fazla çocuk lehine; gülümseme ve
kahkaha mizaç özelliğinde tek çocuk ile üç ve daha fazla çocuk arasında tek çocuk lehine anlamlı farklılıklar
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mizaç, Okul Öncesi Dönem Çocukları

Abstract
Temperament, which can also be defined as individual differences in experiencing and expressing primary
emotions and arousal, is a factor affecting behavior and experience. Because of this feature, temperament plays an
important role in both private and academic experiences of children. It is important to understand the temperament
characteristics of children and to determine the variables that play a role in temperament. Therefore, the aim of the
study is to investigate the temperament characteristics of preschool children according to their gender, birth
order and number of siblings. Data were collected using the Personal Information Form developed by the
researchers to obtain demographic information and the Child Behavior List (Short Form) to determine the
temperament characteristics of children. A total of 349 children, 183 females and 166 males participated in the
study. Independent Groups T Test and One-Way ANOVA were used for data analysis. As a result of the study it
was found that the activity level and satisfaction with high intensity stimulus temperament characteristics varied
by gender in favor of boys; attentional focusing, inhibitory control, and satisfaction with low intensity stimulus
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temperament characteristics varied by gender in favor of girls. As for the birth order variable, it was found that the
activity level temperament characteristic varied among first, middle and last child in favor of the first child;
approach temperament characteristic varied among first and middle child in favor of the first child; satisfaction
with high intensity stimulus temperament characteristics varied among first and last child in favor of the first child.
As for the number of siblings variable, it was found that the satisfaction with high intensity stimulus temperament
characteristics varied among single child and two children in favor of the single child; shyness temperament
characteristics varied among three and more children and single child in favor of the three and more children;
smiling and laughter temperament characteristics varied among single child and three and more children in favor
of the single child.
Keywords: Temperament, Preschool Children

Giriş
Kişilik bir bireyin tüm yetenek, ilgi ve tutumlarıyla çevresine uyum tarzının özelliklerini kapsayan bir
kavramdır. Kişiliğin oluşumunda kalıtsal ve çevresel etmenler etkilidir. Kişiliğin etmenlerinden olan karakter ve
mizaç kavramları sıkça birbirine karıştırılır. Mizaç, bir insanın duygusal ve eyleme dayalı yaşam özelliklerinin bir
bütünüdür. Karakter ise çok karmaşık bir yapıdadır. Bireyin toplumsal değerlere göre şekil alan kişilik parçasıdır
(Yavuzer, 1990, s. 169-170). Kişiliğin yapısal yönleri olgunlaşma ve deneyimin bir işlevi olarak değişebilmesine
rağmen, yine de belirli bir süreklilik göstermektedir (Rothbart ve Derryberry, 1981).
Çocuklar doğumdan itibaren kendilerine has kişilik özelliklerine sahiptirler (Jersild, 1979, s. 218). Kişiliğin
kalıtsal kısmını oluşturan yapılardan biri mizaçtır. Mizaç, bir bireyin hayatı boyunca görülebilen temel yönelimdir
(Akt., Akman, 2013, s. 184-185). Mizaç, genetik bir yapıya sahiptir. Ancak her bir bireyin deneyimlerini etkiler
ve deneyimlerinden etkilenir. Mizaçtaki bireysel farklılıklar bebeklik ve çocukluktaki gelişimi etkiler ve mizaç
geliştikçe kişiliğin çekirdek yapısını oluşturur (Rothbart, Ahadi ve Evans, 1989).
Mizaca dair farklı tanımlamalar mevcuttur. Bebek ve çocukların mizaç özellikleri üzerine ilk araştırmalar
Alexander Thomas ve Stella Chess tarafından yürütülmüştür (Akt., Akman, 2013, s. 184-185). Thomas ve Chess’e
göre mizaç; kişi kaç yaşında olursa olsun biliş, motivasyon, duygusallık gibi özelliklerden faklı bağımsız bir
psikolojik özelliktir. Mizacın doğuştan geldiğini ancak çevreden etkilendiğini belirtmişlerdir (Chess ve Thomas,
1996, s. 4). Thomas ve Chess araştırmaları sonucunda kolay mizaç, zor mizaç ve yavaş ısınan mizaç olmak üzere
üç mizaç tipi sınıflaması yapmışlardır (Akt., Carminar, 1991).
Buss ve Plomin mizacı, yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan kişilik özellikleri olarak tanımlarlar. Ayrıca
mizacı davranıştaki bireysel farklıklar olarak görmektedirler. Bunun yanı sıra Buss ve Plomin ise duygusallık,
aktivite ve sosyalleşme olmak üzere üç mizaç özelliği tanımlamışlardır (Rothbart, Ahadi, Hershey ve Fisher,
2001).
Rothbart ve Derryberry (1981) bireysel farklılıklarda genetik, sinirsel, endokrin, otonom ve merkezi sinir
sistemi seviyelerinin araştırılmasının mizaç hakkında daha bütüncül bir bakış açısı sağlayacağını savunmuştur.
Mizacı öncelikli olarak biyolojik temelli, görece sabit, tepkisellik ve öz düzenlemedeki bireysel farklılıklar olarak
tanımlamışlardır. Bunun yanı sıra mizacın, duygulanım, aktivite ve dikkat alanlarında, tepkisellik ve öz
düzenlemedeki yapısal temelli bireysel farklılıklar olduğunu savunmuşlardır. Rothbart 15 mizaç özelliğini içeren
üç faktörlü bir mizaç modeli önermiştir ve mevcut araştırmada kullanılan mizaç ölçeği de bu modeli esas
almaktadır. Söz konusu model Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1.
Rothbart’ın Üç Faktörlü Mizaç Modeli.

Gayretli
Kontrol

Dikkati Odaklama

Etkinlik ve görevlere ilişkin dikkati odaklama ve sürdürme
eğilimi.

Engelleme Denetimi

Belirgin olmayan veya yeni durumlara karşı uygun olmayan
tepkileri bastırma ve planlama kapasitesi

Algısal Hassasiyet

Çevreden gelen hafif, düşük yoğunluklu uyaranları algılama
derecesi.
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Olumsuz
Duygulanım

Dışadönüklük

Düşük Yoğunluklu
Uyaranla Memnuniyet

Düşük seviyeli uyaranın yoğunluğu, derecesi, karmaşıklığı,
yeniliği ve uyumsuzluğu içeren etkinlik veya uyaranlardan
duyulan zevk ve eğlencenin derecesi.

Kızgınlık/Düş kırıklığı

Hedeflerinin engellenmesi veya devam ettiği etkinliğin
bölünmesiyle ilgili olumsuz duygulanımın derecesini içerir.

Rahatsızlık

Işık, hareket, ses veya dokunuşun yoğunluğu, derecesi veya
karmaşıklığı olmak üzere uyaranın duyusal kalitesi ile ilgili
olumsuz duygulanım.

Korku

Beklenen acı ve sıkıntı verici ve potansiyel tehdit oluşturan
durumlara bağlı olarak huzursuzluk, endişe veya gerginlik de
içeren olumsuz duygulanımın derecesi.

Azalan Tepki/Sakinleşme

Aşırı sıkıntı, heyecan veya genel uyarılma halinin yatıştırılma
derecesi

Mutsuzluk

Acı, hayal kırıklığı ve nesne kaybı yaşamaya bağlı olarak
olumsuz duygulanım, kötü ruh hali ve enerji düşüklüğünün
derecesi.

Aktivite seviyesi:

Hareketin oranı ve yaygınlığı olmak üzere genel motor aktivite
seviyesini içerir.

Yakınlaşma/Olumlu
Katılım

Mutlu olacağı etkinliklere karşı heyecan ve olumlu katılımın
derecesi.

Yüksek Yoğunluklu
Uyaranla Memnuniyet

Yüksek seviyeli uyaranın yoğunluğu, derecesi, karmaşıklığı,
yeniliği ve uyumsuzluğu içeren durumlara bağlı olarak duyulan
zevk ve eğlencenin derecesi.

Dürtüsellik

Tepki verme hızı.

Utangaçlık

Özellikle sosyal alanda yeni ve belirsiz durumlara karşı
çekingen ve tereddütlü yaklaşım.

Gülümseme ve Kahkaha

Uyaran yoğunluğu, derecesi, karmaşıklığı ve
uyumsuzluğundaki değişikliklere karşı verilen olumlu duygusal
yanıtın derecesi.

Farklı araştırmacıların farklı mizaç tanımlarına bakıldığında şu ortak noktalar olduğu görülmektedir: Kişilik,
mizacı kapsayan bir yapıdır, mizaç kalıtsal bir kökene dayanmaktadır ve mizaç diğer kişilik yapılarından farklıdır.
Mizacın her ne kadar kalıtsal kökenli olsa da yaşam deneyimleriyle de şekillendiği dikkate alındığında, çocukların
mizaç özelliklerine uygun eğitim ve bakım sağlanması açısından çocukların mizaç özelliklerinin ve mizaç üzerinde
rol oynayan değişkenlerin anlaşılması önem taşımaktadır. Bundan hareketle, bu araştırmada okul öncesi dönem
çocuklarının mizaç özelliklerinin çocukların cinsiyeti, doğum sırası ve kardeş sayısına göre incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu temel amaç kapsamında çalışmaya katılan çocukların mizaç özelliklerinin çocukların
cinsiyetine, doğum sırasına ve kardeş sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.

Yöntem
Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama modeli ile mevcut durumun betimlenip
açıklanarak ortaya konulması amaçlanmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için Malatya il merkezinde yer alan tüm bağımsız anaokullarının
listesi çıkarılmıştır. Daha sonra bu anaokullarından basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle 10 okul seçilmiştir. Bu
okullara devam eden 4-6 yaş grubundan 83 kız ve 166 erkek olmak üzere toplam 349 çocuk çalışma grubunu
oluşturmuştur. Tablo 2’de çalışma grubunda yer alan çocukların demografik bilgiler verilmiştir:
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Tablo 2.
Araştırmaya Katılan Annelerin Çocuklarının Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Değerleri.
f

Cinsiyet

Doğum sırası

Kardeş sayısı

%

Kız

183

52,4

Erkek

166

47,6

Toplam

349

100

İlk çocuk

189

54,2

Ortanca veya ortancalardan biri

38

10,8

Son çocuk

122

35,00

Toplam

349

100

Tek çocuk

59

İki çocuk

214

Üç ve daha fazla çocuk

76

Toplam

349

16,9
61,3
21,8
100

Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu ve Çocuk Davranış Listesi Ölçeği (Kısa Form) kullanılarak elde
edilmiştir. Kişisel Bilgi formu çalışma grubunda yer alan çocukların cinsiyet, doğum sırası ve kardeş sayısı gibi
demografik bilgilerini elde etmek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Çocuk Davranış Listesi
Ölçeği (Kısa Form), 3-7 yaş arası çocukların mizaç özelliklerini belirlemek amacıyla Rothbart ve arkadaşları
tarafından 1994’de geliştirilmiştir. İlk halinde 195 madde bulunan (Putnam ve Rothbart, 2006) ölçek daha sonra
Rothbart ve arkadaşları (2000) tarafından kısaltılmış ve kısa formda 7’li likert tipinde 94 madde yer almaktadır
(Tamamen yanlış: 1, çoğunlukla yanlış: 2, kısmen yanlış: 3, ne doğru ne yanlış: 4, kısmen doğru: 5, çoğunlukla
doğru: 6, tamamen doğru: 7). Ölçeği dolduran kişi herhangi bir maddede yer alan durumu daha önce çocukla hiç
yaşamamışsa ya da öyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmamışsa “Uygun Değil” (UD) şıkkını işaretlemektedir.
Ölçekte 15 mizaç özelliği ölçülmektedir: aktivite seviyesi (1, 12, 18, 22, 50, 85, 93), kızgınlık/düş kırıklığı (2, 14,
30, 40, 61, 87), yaklaşım/olumlu katılım (6, 15, 46, 58, 90, 92), dikkati odaklama (16, 21, 62, 71, 84, 89), rahatsızlık
(3, 9, 29, 49, 64, 91), azalan tepki/sakinleşme (25, 34, 44, 59, 66, 75), korku (17, 23, 35, 41, 63, 68), yüksek
yoğunluklu uyaranla memnuniyet (4, 10, 33, 69, 78, 88), dürtüsellik (7, 28, 36, 43, 51, 82), engelleme denetimi
(38, 45, 53, 67, 73, 81), düşük yoğunluklu uyaranla memnuniyet (26, 39, 57, 65, 72, 76, 86, 94), algısal hassasiyet
(5, 13, 24, 32, 47, 83), mutsuzluk (8, 20, 27, 31, 54, 56, 74), utangaçlık (11, 37, 42, 52, 60, 70), gülümseme ve
kahkaha (19, 48, 55, 77, 79, 80). Ölçeğin bazı maddelerinde ters puanlama yapılmaktadır (18, 50, 93, 61, 90, 92,
16, 21, 84, 3, 49, 91, 25, 34, 75, 35, 68, 78, 36, 43, 82, 53, 83, 54, 56, 74, 11, 60, 19, 48, 80).
Ölçeğin kısa formunun Türkçe uyarlaması Akın Sarı, İşeri, Yalçın, Akın Aslan ve Şener (2012) tarafından
yapılmıştır. Uyarlanan formun geçerlik güvenirlik çalışmasına 3-7 yaş arası çocuğu olan farklı sosyoekonomik
çevrelerden 87 anne katılmıştır. Ölçek katılımcılara iki hafta arayla verilerek ölçeğin test tekrar test güvenirliğin
bakılmıştır. Türkçedeki tüm alt ölçeklerin İngilizce ile korelasyon gösterdiği ve tüm mizaç alt ölçeklerinin
güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,78 olarak bulunmuştur. Ölçeğin mizaç
özelliklerini ölçmeye uygun olduğu tespit edilmiştir. Mevcut araştırma kapsamında ölçeğin güvenirliğine yeniden
bakılmış ve Cronbach alpha değerinin 0,79 olduğu görülmüştür.

Verilerin Analizi
Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-6 yaş arası çocukların mizaç özelliklerinin çocukların cinsiyet,
doğum sırası ve kardeş sayısı değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde değişip değişmediğini incelemek için
öncelikle verilerin parametrik test koşullarını sağlanıp sağlamadığına bakılmıştır. Verilerin normal dağılım
sergilediği görülmüştür. Bu doğrultuda, Çocuk Davranış Listesi Ölçeği Kısa Form alt boyut puanlarının
demografik değişkenlere göre karşılaştırılmasında parametrik testler kullanılmıştır. Buna göre, iki farklı grubun
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(cinsiyet) karşılaştırılmasında Bağımsız Örneklemler T-Testi, ikiden fazla grubun (kardeş sayısı ve doğum sırası)
karşılaştırılmasında One-Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) testi kullanılmıştır. Üç ve daha fazla grup
olan değişkenlerde anlamlı farklılık olması durumunda grupların karşılaştırılması için Post Hoc testlerinden Sidak
testnden yararlanılmıştır.

Bulgular
Bu bölümde çalışmaya katılan çocukların mizaç özelliklerinin çocukların cinsiyet, doğum sırası ve kardeş
sayısı değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik bulgulara yer verilmiştir.

Tablo 3.
Çocukların Cinsiyetine Göre Mizaç Özelliklerine İlişkin Bağımsız Örneklemler (Independent-Samples) T-Testi
Sonuçları.
Çocuk Davranış
Listesi Kısa Form
Ölçeği Alt
Boyutları

Çocuk
Cinsiyet

N

Ortalama

Ss

1. Kız

183

33,65

7,29

2. Erkek

166

35,50

7,23

1. Kız

183

26,30

6,81

2. Erkek

166

26,56

6,75

1. Kız

183

35,13

3,71

2. Erkek

166

34,65

4,09

1. Kız

183

30,26

6,28

2. Erkek

166

28,49

6,89

1. Kız

183

29,13

6,76

2. Erkek

166

28,43

6,67

1. Kız

183

28,31

6,17

2. Erkek

166

27,67

6,42

1. Kız

183

28,25

7,89

2. Erkek

166

27,57

7,94

1. Kız

183

27,25

6,01

2. Erkek

166

28,95

6,29

1. Kız

183

27,03

5,61

2. Erkek

166

26,87

5,44

1. Kız

183

33,14

4,85

Aktivite Seviyesi
Kızgınlık/Düş
Kırıklığı
Yaklaşım/Olumlu
Katılım

sd

T

p

347

-2,383

,018*

347

-,402

,688

347

1,105

,270

2,558

,011*

347

,955

,340

347

,936

,350

347

,857

,392

-2,598

,010*

347

,265

,791

347

3,058

,002*

347

1,994

,047*

347

Dikkati Odaklama

Rahatsızlık

Azalan
Tepki/sakinleşme

Korku
Yüksek
Yoğunluklu
Uyaranla
Memnuniyet
Dürtüsellik
Engelleme
Denetimi

2. Erkek

166

31,52

4,97

1. Kız

183

47,02

5,14
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Düşük Yoğunluklu
Uyaranla
Memnuniyet
Algısal Hassasiyet

2. Erkek

166

45,89

5,43

1. Kız

183

38,21

3,27

2. Erkek

166

38,11

3,09

1. Kız

183

35,27

5,18

2. Erkek

166

34,65

5,30

1. Kız

183

23,70

7,94

2. Erkek

166

22,39

7,52

1. Kız

183

32,79

5,25

2. Erkek

166

33,39

5,49

Mutsuzluk

Utangaçlık
Gülümseme ve
Kahkaha

347

,286

,775

347

1,107

,269

347

1,517

,130

347

-1,072

,285

*p<,05
Tablo 3.’de araştırmaya katılan çocukların cinsiyetlerine göre mizaç özelliklerinde farklılık olup olmadığı
sunulmuştur. Çocukların mizaç özelliklerinin kızgınlık/düş kırıklığı, yaklaşım/olumlu katılım, rahatsızlık, azalan
tepki sakinleşme, korku, dürtüsellik, algısal hassasiyet, mutsuzluk, utangaçlık, gülümseme ve kahkaha
boyutlarında cinsiyet değişkenine farklılık göstermediği görülmüştür. Cinsiyet değişkeninin aktivite seviyesi,
dikkati odaklama, yüksek yoğunluklu uyaranla memnuniyet, engelleme denetimi ve düşük yoğunluklu uyaranla
memnuniyet mizaç özelliklerinde anlamlı farklılığa yol açtığı görülmüştür.
Aktivite seviyesi mizaç özelliğine ilişkin kız çocukların düzeyi (X̄=33,65) ile erkek çocukların düzeyi
(X̄=35,50) arasında t(347)=-2,383 p=,018<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık
erkek çocukların aktivite seviyesi mizaç özelliğinden, kız çocuklara göre daha yüksek puan almalarından
kaynaklanmaktadır. Dikkati odaklama mizaç özelliğine ilişkin kız çocukların düzeyi (X̄=30,26) ile erkek
çocukların düzeyi (X̄=28,49) arasında t(347)=2,558, p=,011<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir.
Bu anlamlı farklılık kız çocukların dikkati odaklama mizaç özelliğinden, erkek çocuklara göre daha yüksek puan
almalarından kaynaklanmaktadır. Yüksek yoğunluklu uyaranla memnuniyet mizaç özelliğine ilişkin kız
çocukların düzeyi (X̄=27,25) ile erkek çocukların düzeyi (X̄=28,95) arasında t(347)=-2,598, p=,010<,05’e göre
anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık erkek çocukların yüksek yoğunluklu uyaranla
memnuniyet mizaç özelliğinden, kız çocuklara göre daha yüksek puan almalarından kaynaklanmaktadır.
Engelleme denetimi mizaç özelliğine ilişkin kız çocukların düzeyi (X̄=33,14) ile erkek çocukların düzeyi
(X̄=31,52) arasında t(347)=3,058, p=,002<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık
kız çocukların engelleme denetimi mizaç özelliğinden erkek çocuklara göre daha yüksek puan almalarından
kaynaklanmaktadır. Düşük yoğunluklu uyaranla memnuniyet mizaç özelliğine ilişkin kız çocukların düzeyi
(X̄=47,02) ile erkek çocukların düzeyi (X̄=45,89) arasında t(347)=-1,994, p=,047<,05’e göre anlamlı farklılık
olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık kız çocukların düşük yoğunluklu uyaranla memnuniyet mizaç
özelliğinden erkek çocuklara göre daha yüksek puan almalarından kaynaklanmaktadır.

Tablo 4.
Çocukların Doğum Sırasına Göre Mizaç Özelliklerine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA)
Sonuçları.
Mizaç
Özellikleri

Aktivite Seviyesi

Doğum Sırası

N

Ortalama

Ss

1. İlk çocuk

189

36,11

6,64

2. Ortanca veya
ortancalardan biri

38

32,34

7,73

F

P

10,165

125

Fark
(Sidak)

1>2,1>3
,000*
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Kızgınlık/Düş
Kırıklığı

Yaklaşım/Olumlu
Katılım

Dikkati
Odaklama

Rahatsızlık

Azalan
Tepki/Sakinleşme

Korku

Yüksek
Yoğunluklu
Uyaranla
Memnuniyet

Dürtüsellik

Engelleme
Denetimi

3. Son çocuk

122

32,77

7,65

1. İlk çocuk

189

27,02

6,82

2. Ortanca veya
ortancalardan biri

38

25,75

6,44

3. Son çocuk

122

25,69

6,77

1. İlk çocuk

189

35,43

3,69

2. Ortanca veya
ortancalardan biri

38

33,63

4,40

3. Son çocuk

122

34,47

3,93

1. İlk çocuk

189

28,69

6,66

2. Ortanca veya
ortancalardan biri

38

30,88

6,25

3. Son çocuk

122

30,09

6,60

1. İlk çocuk

189

29,34

6,69

2. Ortanca veya
ortancalardan biri

38

27,58

6,22

3. Son çocuk

122

28,34

6,87

1. İlk çocuk

189

27,73

6,54

2. Ortanca veya
ortancalardan biri

38

27,26

5,92

3. Son çocuk

122

28,66

5,97

1. İlk çocuk

189

28,21

8,00

2. Ortanca veya
ortancalardan biri

38

28,34

5,50

3. Son çocuk

122

27,34

8,41

1. İlk çocuk

189

28,94

5,95

2. Ortanca veya
ortancalardan biri

38

27,47

5,83

3. Son çocuk

122

26,88

6,52

1. İlk çocuk

189

27,21

5,59

2. Ortanca veya
ortancalardan biri

38

26,73

5,41

3. Son çocuk

122

26,62

5,48

1. İlk çocuk

189

32,27

4,98

2. Ortanca veya
ortancalardan biri

38

32,52

5,77

3. Son çocuk

122

32,47

4,71

1. İlk çocuk

189

46,10

5,25

126

1,627

,198

4,622

,010*

2,727

,067

1,517

,221

1,103

,333

,507

,603

4,341

,014*

,451

,637

,080

,923

1,081

,340

1>2

1>3
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Düşük
Yoğunluklu
Uyaranla
Memnuniyet

Algısal
Hassasiyet

Mutsuzluk

Utangaçlık

Gülümseme ve
Kahkaha

2. Ortanca veya
ortancalardan biri

38

46,90

5,83

3. Son çocuk

122

46,94

5,19

1. İlk çocuk

189

38,11

3,16

2. Ortanca veya
ortancalardan biri

38

37,79

3,45

3. Son çocuk

122

38,36

3,15

1. İlk çocuk

189

35,50

5,04

2. Ortanca veya
ortancalardan biri

38

35,00

3,94

3. Son çocuk

122

34,14

5,79

1. İlk çocuk

189

22,68

7,79

2. Ortanca veya
ortancalardan biri

38

23,66

7,03

3. Son çocuk

122

23,51

7,95

1. İlk çocuk

189

33,68

5,36

2. Ortanca veya
ortancalardan biri

38

32,00

4,53

3. Son çocuk

122

32,48

5,54

,524

,593

2,499

,084

,543

,581

2,750

,065

*p<,05
Tablo 4.’de araştırmaya katılan çocukların doğum sırasına göre mizaç özelliklerinde farklılık olup olmadığı
sunulmuştur. Çocukların mizaç özelliklerinin kızgınlık/düş kırıklığı, dikkati odaklama, rahatsızlık, azalan
tepki/sakinleşme, korku, dürtüsellik, engelleme denetimi, düşük yoğunluklu uyaranla memnuniyet, algısal
hassasiyet, mutsuzluk, utangaçlık, gülümseme ve kahkaha boyutlarında doğum sırası değişkenine göre farklılık
göstermediği görülmüştür. Doğum sırası değişkeninin aktivite seviyesi, yaklaşım/olumlu katılım, yüksek
yoğunluklu uyaranla memnuniyet, mizaç özelliklerinde anlamlı farklılığa yol açtığı görülmüştür.
Çocuk Davranış Listesi ölçeğinin aktivite seviyesi mizaç özelliğinde çocuk doğum sırasına F (2-346)=,10,165,
p=,000<,05’e göre anlamlı farklılık vardır. Bu anlamlı farklılık ilk çocuk olan çocukların aktivite seviyesi mizaç
özelliği düzeyinin (X̄=36,11), ortanca veya ortancalardan biri olan çocukların düzeyi(X̄=32,34) ile son çocuk olan
çocukların düzeyinden (X̄=32,77) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Çocuk Davranış Listesi ölçeğinin
yaklaşım/Olumlu katılım mizaç özelliğinde çocuk doğum sırasına F (2-346)=4,622, p=,010<,05’e göre anlamlı
farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık ilk çocuk olan çocukların yaklaşım/olumlu katılım mizaç
özelliği düzeyinin (X̄=35,43) ortanca veya ortancalardan biri olan çocukların yaklaşım/olumlu katılım mizaç
özelliği düzeyinden (X̄=33,63) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Çocuk Davranış Listesi ölçeğinin
yüksek yoğunluklu uyaranla memnuniyet mizaç özelliğinde çocuk doğum sırasına göre F(2-346)=4,341,
p=,014<,05’e göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farklılık ilk çocukların yüksek yoğunluklu
uyaranla memnuniyet mizaç özelliği düzeyinin (X̄=28,94) son çocukların yüksek yoğunluklu uyaranla
memnuniyet mizaç özelliği düzeyinden (X̄=26,89) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

Tablo 5.
Kardeş Sayısına Göre Mizaç Özelliklerine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) Sonuçları.
Mizaç Özellikleri

Kardeş Sayısı

N

Ortalama

127

Ss

F

P

Fark
(Sidak)
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Aktivite Seviyesi

Kızgınlık/Düş
Kırıklığı

Yaklaşım/Olumlu
Katılım

Dikkati
Odaklama

Rahatsızlık

Azalan
Tepki/Sakinleşme

Korku

Yüksek
Yoğunluklu
Uyaranla
Memnuniyet

Dürtüsellik

Engelleme
Denetimi

1. Tek çocuk

59

36,55

7,20

2. İki çocuk

214

34,24

7,03

3. Üç ve daha
fazla çocuk

76

33,78

7,96

1. Tek çocuk

59

26,48

7,24

2. İki çocuk

214

26,30

6,57

3. Üç ve daha
fazla çocuk

76

26,73

7,04

1. Tek çocuk

59

35,71

3,50

2. İki çocuk

214

34,93

3,86

3. Üç ve daha
fazla çocuk

76

34,20

4,20

1. Tek çocuk

59

29,46

6,98

2. İki çocuk

214

29,55

6,42

3. Üç ve daha
fazla çocuk

76

29,02

6,99

1. Tek çocuk

59

29,31

7,22

2. İki çocuk

214

28,40

6,64

3. Üç ve daha
fazla çocuk

76

29,52

6,53

1. Tek çocuk

59

28,55

7,15

2. İki çocuk

214

28,07

6,09

3. Üç ve daha
fazla çocuk

76

27,40

6,16

1. Tek çocuk

59

26,17

8,28

2. İki çocuk

214

28,54

7,84

3. Üç ve daha
fazla çocuk

76

27,57

7,68

1. Tek çocuk

59

30,14

5,72

2. İki çocuk

214

27,56

6,28

3. Üç ve daha
fazla çocuk

76

27,84

6,07

1. Tek çocuk

59

28,21

6,06

2. İki çocuk

214

26,71

5,15

3. Üç ve daha
fazla çocuk

76

26,65

6,02

1. Tek çocuk

59

32,78

5,39

2. İki çocuk

214

32,57

4,82

128

2,870

,058

,113

,893

2,541

,080

,184

,832

,994

,371

,588

,556

2,187

,114

4,117

,017*

1,866

,156

1,553

,213

1>2

6.Uluslarası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

Düşük
Yoğunluklu
Uyaranla
Memnuniyet

Algısal
Hassasiyet

Mutsuzluk

Utangaçlık

Gülümseme ve
Kahkaha

3. Üç ve daha
fazla çocuk

76

31,50

5,01

1. Tek çocuk

59

46,94

5,51

2. İki çocuk

214

46,27

5,33

3. Üç ve daha
fazla çocuk

76

46,71

5,06

1. Tek çocuk

59

38,51

2,81

2. İki çocuk

214

38,21

3,16

3. Üç ve daha
fazla çocuk

76

37,76

3,50

1. Tek çocuk

59

34,65

5,98

2. İki çocuk

214

35,11

4,88

3. Üç ve daha
fazla çocuk

76

34,85

5,65

1. Tek çocuk

59

20,89

7,98

2. İki çocuk

214

23,25

7,53

3. Üç ve daha
fazla çocuk

76

24,27

8,00

1. Tek çocuk

59

34,24

5,63

2. İki çocuk

214

33,21

5,14

3. Üç ve daha
fazla çocuk

76

31,81

5,59

,463

,630

1,004

,367

,204

,816

3,346

,036*

3>1

3,622

,028*

1>3

*p<,05
Tablo 5.’de araştırmaya katılan çocukların kardeş sayısına göre mizaç özelliklerinde farklılık olup olmadığı
sunulmuştur. Çocukların mizaç özelliklerinin aktivite seviyesi, kızgınlık/düş kırıklığı, yaklaşım/olumlu katılım,
dikkati odaklama, rahatsızlık, azalan tepki/sakinleşme, korku, dürtüsellik, engelleme denetimi, düşük yoğunluklu
uyaranla memnuniyet, algısal hassasiyet, mutsuzluk boyutlarında kardeş sayısı değişkenine göre farklılık
göstermediği görülmüştür. Kardeş sayısı değişkeninin, yüksek yoğunluklu uyaranla memnuniyet, utangaçlık,
gülümseme ve kahkaha mizaç özelliklerinde anlamlı farklılığa yol açtığı görülmüştür.
Çocuk Davranış Listesi ölçeğinin yüksek yoğunluklu uyaranla memnuniyet mizaç özelliğinde kardeş sayısına
F(2-346)= 4,117, p=,017<,05’e göre anlamlı farklılık vardır. Bu anlamlı farklılık tek çocukların yüksek yoğunluklu
uyaranla memnuniyet mizaç özelliği düzeyinin (X̄=30,14) ailede iki çocuk olan çocuklardan yüksek yoğunluklu
uyaranla memnuniyet mizaç özelliği düzeyinin (X̄=27,56) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Çocuk
Davranış Listesi ölçeğinin utangaçlık mizaç özelliğinde kardeş sayısına F (2-346)=3,346, p=,036<,05’e göre anlamlı
farklılık vardır. Bu anlamlı farklılık ailede üç ve daha fazla çocuk olan çocukların Utangaçlık mizaç özelliği
düzeyinin (X̄=24,27) tek çocukların utangaçlık mizaç özelliği düzeyinden (X̄=27,84) daha yüksek olmasından
kaynaklanmaktadır. Çocuk Davranış Listesi ölçeğinin gülümseme ve kahkaha mizaç özelliğinde kardeş sayısına
göre F(2-346)=3,622, p=,028<.05’e göre anlamlı farklılık vardır. Bu anlamlı farklılık tek çocukların gülümseme ve
kahkaha mizaç özelliği düzeyinin (X̄=34,24) ailede üç ve daha fazla çocuk olan çocukların gülümseme ve kahkaha
mizaç özelliği düzeyinden (X̄=31,81) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmaya katılan çocukların cinsiyetine göre çocukların mizaç özelliklerinde farklılık olup olmadığı
incelendiğinde aktivite seviyesi, dikkati odaklama, yüksek yoğunluklu uyaranla memnuniyet, engelleme
denetimi ve düşük yoğunluklu uyaranla memnuniyet mizaç özelliklerinde anlamlı farklılıklar olduğu
görülmektedir. Aktivite seviyesi ve yüksek yoğunluklu uyaranla memnuniyet mizaç özelliklerinde erkek
çocukları lehine bir anlamlılık söz konusudur. Bu mizaç özelliklerinde erkek çocuklar kız çocuklara göre daha
yüksek ortalamaya sahiplerdir. Dikkati odaklama, engelleme denetimi ve düşük yoğunluklu uyaranla
memnuniyet mizaç özelliklerinde ise kız çocukları lehine bir anlamlılık söz konusudur. Bu mizaç özelliklerinde
kız çocuklar erkek çocuklara göre daha yüksek ortalamaya sahiplerdir. Erkek çocukların kız çocuklara göre mizaç
özellikleri bakımından genel motor aktivite derecesinin daha yüksek olduğu ve yüksek yoğunluklu uyaranlardan
kız çocuklara göre daha çok memnuniyet duydukları söylenebilir. Kız çocukların ise mizaç özellikleri
bakımından odaklanmada ve dikkati sürdürmede erkek çocuklardan daha iyi oldukları, belirgin olmayan yeni bir
durumda uygunsuz tepkilerini daha iyi baskılayabildikleri ve düşük yoğunluklu uyaranlardan erkek çocuklara
göre daha çok memnuniyet duydukları söylenebilir. Literatüre bakıldığında Akbaş’ın (2016) yaptığı bir
araştırmada cinsiyetin, bazı mizaç özellikleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu tespit etmiştir. Bu sonuca
göre erkek çocukların daha fazla tepkisel oldukları, kız çocukların ise daha fazla sebatkar oldukları bulunmuştur.
Ancak literatürde çocuğun cinsiyetinin mizaç özellikleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını gösteren
çalışmalar da vardır (Altun Nalbant, 2016; Erşahin Şafak, 2016).
Araştırmaya katılan çocukların doğum sırasına göre aktivite seviyesi, yaklaşım/olumlu katılım, yüksek
yoğunluklu uyaranla memnuniyet mizaç özelliklerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bununla birlikte ilk
çocukların ortanca veya ortancalardan biri olan çocuklar ile son çocuklara göre aktivite seviyesi mizaç
özelliğinden daha yüksek puan aldıkları; ilk çocukların son çocuklara göre yaklaşım/olumlu katılım ve yüksek
yoğunluklu uyaranla mizaç özelliğinden daha yüksek puan aldıkları tespit edilmiştir. İlk çocukların ortanca ve
son çocuklara göre mizaç özellikleri bakımından genel motor aktivite derecesinin daha yüksek olduğu
söylenebilir. Yine ilk çocukların son çocuklara göre seveceği durumlara karşı daha heyecanlı ve istekli oldukları
ve yüksek yoğunluklu uyaranları daha çok sevdikleri söylenebilir. Anne babalar ilk çocukta, daha deneyimsiz ve
acemiyken, sonra doğan çocuklarda deneyim kazanırlar (Navaro, 1990, s. 31). Bu nedenle ilk çocuklarının
isteklerine karşı daha duyarlı olabilirler. Çocuğun her istediğinin yapılmasını, her istediğinin alınmasını
sağlayabilirler. Bu durum da çocukları daha hareketli ve doyumsuz çocuklar haline getirebilir. Aytar, Aksoy ve
Kaytez de (2014) doğum sırasının mizaç üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğunu; buna göre ilk çocukların
ortanca ve son çocuklara göre daha sıcakkanlı olduklarını tespit etmişlerdir.
Araştırmaya katılan çocuklarının kardeş sayısına göre yüksek yoğunluklu uyaranla memnuniyet, utangaçlık
ve gülümseme ve kahkaha mizaç özelliklerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bununla birlikte ailede tek çocuk
olan çocukların, ailesinde iki çocuk olan çocuklara göre yüksek yoğunluklu uyaranla memnuniyet mizaç
özelliğinden daha yüksek puanlar aldıkları; ailesinde üç ve daha fazla çocuk olan çocukların, ailede tek çocuk olan
çocuklara göre utangaçlık mizaç özelliğinden daha yüksek puan aldıkları; ailede tek çocuk olan çocukların,
ailesinde üç ve daha fazla çocuk olan çocuklara göre gülümseme ve kahkaha mizaç özelliğinden daha yüksek puan
aldıkları tespit edilmiştir. Ailede tek çocuk olan çocukların bir kardeşi olan çocuklara göre yüksek yoğunluklu
uyaranlardan daha çok memnuniyet duydukları, iki ve daha fazla kardeşi olan çocuklara göre ise olumlu duygusal
yanıt verme düzeyinin daha yüksek olduğu söylenebilir. İki ve daha fazla kardeşi olan çocukların, ailede tek çocuk
olan çocuklara göre daha çekingen oldukları söylenebilir. Ailede tek çocuğa gösterilen ilgi düzeyiyle daha fazla
çocuğa gösterilen ilgi düzeyi bir olmayacaktır. Tek çocukların daha mutlu ve yüksek yoğunluklu durumlardan
daha çok memnun olmasının altında anne babaların daha ilgili olmaları yatıyor olabilir. Ayrıca ailedeki çocuk
sayısının fazlalığı her çocuğun kendini ifadesini, anlaşılır hissetmesini zorlaştırıyor olabilir. Bu durum da çocuk
sayısının fazla olduğu ailelerdeki çocuklarda utangaçlığa neden olabilir. Araştırma bulgularının aksine Altun
Nalbant (2016) yaptığı çalışmada çocuğun kardeş sayısının, mizaç özellikleri üzerinde herhangi anlamlı bir
etkisinin olmadığını tespit etmiştir.
Araştırmada elde edilen bulgulara göre çocukların mizaç özelliklerinden aktivite seviyesi, yüksek uyaranla
memnuniyet özelliklerinde erkek çocuklar lehine; dikkati odaklama, engelleme denetimi ve düşük yoğunluklu
uyaranla memnuniyet mizaç özelliklerinde kız çocuklar lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Bu bulgudan
hareketle öğretmen ve ebeveynlerin çocuklarla etkileşimlerinde cinsiyetten kaynaklı bu farklılıkları dikkate
almaları ve çocuklara mizaç özelliklerine uygun uyarıcılar sunmaları önerilebilir.
Araştırmanın çalışma grubu okul öncesi eğitim kurumuna devam etmekte olan 4-6 yaş aralığındaki
çocuklardan oluşmaktadır. İleride yürütülecek araştırmalarda, okul öncesi eğitim hizmetlerinden yararlan(a)mayan
çocukların çalışma grubuna dahil edilmesi sureti ile okul öncesi eğitim hizmetlerinden yararlanma durumunun
çocukların mizaç özelliklerinde farklılaşmaya yol açıp açmadığı incelenebilir.
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18-24 AYLIK BEBEKLERLE UYGULANAN EV MERKEZLİ BİLİŞSEL
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Özet

Bütün gelişim alanları açısından erken çocukluk döneminin ilk yılları kritik bir öneme sahiptir. Dünyayı anlama
yollarını daha kompleks ve etkili hale gelmesini sağlayan bilişsel gelişim de bu dönem için oldukça önemlidir. Bu
açıdan araştırmanın amacı “18-24 aylık bebeklerle uygulanan Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programından
annelerin beklentileri ve bu program uygulandıktan sonra beklentileri ne kadar karşıladığına yönelik görüşlerinin
değerlendirilmesidir”. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması deseni kullanılmıştır. Bu
araştırmada Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programının değerlendirilmesi anne görüşleri doğrultusunda
yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek programı 18-24 aylık
bebeklere haftada iki gün olmak üzere 12 hafta boyunca ev ziyaretleri yoluyla uygulanmıştır. Program
uygulanmadan önce annelerle bebeklerle uygulanacak olan Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programına
yönelik beklentilerine ilişkin, program uygulandıktan sonra ise uygulanan programın beklentileri ne kadar
karşıladığına yönelik bir görüşme yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 18-24 ay aralığındaki15 bebek ve 15
anne oluşturmuştur. Annelerin her iki görüşme esnasında belirtilen sorulara verdikleri yanıtlar Anne Görüşme
Formuna kaydedilmiş, nitel görüşme verilerinin tümü araştırmacı tarafından okunmuştur. Annelerin verdiği
cevaplardan başlıklar oluşturulmuştur. Verilerin analizi için, kelime tekrarı tekniği kullanılmıştır. Anne
görüşleriyle elde edilen nitel analiz sonuçları incelendiğinde programın hem bebekler, hem de ebeveynler üzerinde
etkili olduğu ve ailelerin bütün beklentilerini karşıladığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle ev merkezli,
ebeveynlerle ve çocuklarla birebir yapılan destek çalışmalarının çocuk gelişimi açısından katkı sağlayıcı
uygulamalar olduğu sonucu çıkarılabilir. Bu çalışma kapsamında uygulanan Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek
Programının bebekler ve anneleri üzerindeki etkilerinin yanında, diğer aile bireylerini de bebeğin gelişimi
üzerindeki etkisi konusunda farkındalıklarının arttırdığı ve bu yönde çaba gösterdikleri gözlenmiştir.

Abstract
The first years of early childhood period are of vital importance in terms of all areas of development. Cognitive
development, which makes the ways of understanding the world more complex and effective, is also very
important for this period. In this respect, the aim of this study is to evaluate the expectations of the mothers from
the Home-Based Cognitive Development Support Program Applied with 18-24 month-old babies and how they
meet these expectations after the implementation of this program. In this study, the case research design taking
place among qualitative research methods has been used. In this study, the evaluation of Home-Based Cognitive
Development Support Program has been conducted according to the opinions of the mother. The Home-Based
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Cognitive Development Support Program developed by the researchers has been applied to babies 18-24-monthold through home visits carried out during 12 weeks, namely two days a week. Before the implementation of the
program, an interview has been conducted with the mothers about their expectations related to the Home-Based
Cognitive Development Support Program which will be implemented with the infants and how the applied program
meets the expectations after the implementation of this program. The working group of the study consists of 15
infants who are 18-24 month-old and 15 mothers. The answers of the mothers to the questions during both
interviews have been recorded on the Mother Interview Form and all the qualitative interview data have been read
by the researcher. Headings have been created from the answers given by the mothers. For data analysis, word
repetition technique has been used. When the qualitative analysis results obtained from the views of the mother
are examined, it is seen that the program is effective on both infants and parents and meets all the expectations of
the families. From this point of view, it can reach the conclusion that home-based, one-to-one support activities
with parents and children are contributing practices for child development. In addition to the effects of HomeBased Cognitive Development Support Program on babies and their mothers, it has been observed that the
awareness of other family members on the development of the infant increased and that they made efforts in this
direction.

Giriş
Bütün gelişim alanları açısından erken çocukluk döneminin ilk yılları kritik bir öneme sahiptir (Morrison,
2007). Bu dönem içerisinde çocukların bedensel açıdan oldukça hızlı bir gelişim gösterdikleri, dil gelişimlerini
neredeyse tamamlayarak ana dillerini ana hatları ile konuştukları, kendi benliklerinin, cinsel kimliklerinin ve
duygularının farkında oldukları dikkati çekmektedir (Oktay ve Unutkan, 2005; Bayhan ve Artan, 2011; MEB,
2013). Bilişsel gelişim, bebeklikten yetişkinliğe kadar, bireyin çevreyi ve dünyayı anlama yollarının daha
kompleks ve etkili hale gelmesi sürecidir (Ülke Kürkçüoğlu, 2010). Bireyin çevre ile etkileşimini sağlayan,
dünyayı anlamaya yarayan bilginin edinilip kullanılmasına yardım eden tüm süreçleri içine alan aktif zihinsel
faaliyetlerdeki gelişimdir (Aral vd., 2000; Senemoğlu, 2012). Bilişsel gelişim çocuğun akıl yürütme, dil gelişimi,
problem çözme ve bilgi kazanma süreçlerini içermektedir. Bu süreçte çocuk renkleri tanıma, karşılaştırmalar
yapma, eksiklikleri tamamlama, kavramları ayırt etme gibi çok çeşitli bilişsel görevleri anlamlandırmaktadır
(Gander ve Gardinier, 1995; Ruffin, 2009). Çocuğun bilişsel gelişiminde görülen gecikme veya gerilik ise sosyalduygusal gelişimde, motor ve dil becerilerinde zorluk yaşanmasına neden olabilmektedir. Çünkü biliş içsel zihin
sürecini tanımlamakta ve zihin içindeki bir çok şeyi kapsamaktadır (Howard vd., 2011 ve Trawick Swith, 2014).
Bilişsel gelişimin temeli nörolojik gelişme ve olgunlaşmayla bağlantılıdır. Beyin gerekli olan veya olmayan nöral
bağlantıları bir çeşit budama sürecinden geçirir, bu nedenle erken dönemdeki deneyimler nörolojik gelişim için
oldukça önemlidir (Özmert, 2005; Ülke Kürkçüoğlu, 2010).
Bebeklik döneminde düşünme ve öğrenme çocuklardan ve yetişkinlerden farklılık göstermektedir (Trawick
Swith, 2014). Bebeklerin bilişsel gelişimine yönelik en iyi tanımlama Jean Piaget tarafından yapılmıştır. Piaget’
ye göre bilişsel gelişimde genetik bir plan söz konusudur, fakat tam ekspresyonları çevresel etkenlere bağlıdır.
Piaget çevresel etkenler olarak toplumsal aktarım deneyimlerini ele almaktadır. Piaget doğumdan iki yaşa kadar
olan süreci duyu-motor dönem olarak ele almıştır. Doğumdan 18 aya kadar olan dönemde bebeğin temel şemalar
ve küçük dağarcıkla simgesel tasarıma doğru ilerlediğini, nesnelerin yerini tutacak içsel simgelere sahip
olmadığını belirtmiştir. (Bee ve Boyd, 2009). 18-24 ay ise duyu-motor dönemin son aşamasıdır ve çocuklar bu
dönemde zihinsel imgeleri kullanma yoluna gitmektedirler. Bu aşamada çocuk deneme yanılma ile daha az uğraşır.
Probleme çözüm bulduğu sürece zihinsel kombinasyonlar yapabilir. Nesnenin devamlılığı tam olarak sağlanmış
olur ve ertelenmiş taklit görülmeye başlar (Tercan vd., 2015). Vygotsky ve Bruner de Piaget ile paralel olarak
eylemler aracığıyla bebeğin bilgiyi yapılandırdığını ileri sürmüşlerdir. Vygotsky, Piaget’den farklı olarak sosyal
etkileşim, dil, toplum ve kültür gibi dış etkenlere bilişsel gelişim içerisinde daha çok önem vermiş, öğretmen,
yetişkinler ve diğer çocukların katkılarını vurgulamıştır (San Bayhan ve Artan, 2007; Senemoğlu, 2012; Vygotsky,
1962; akt. Trawick Swith, 2014).
Erken müdahale programları çocuklara hem erken öğrenme fırsatları sağlamakta, hem de onları okula
hazırlayarak başarılı olmalarına yardımcı olmaktadır (Ramey ve Ramey, 1998). Özellikle sosyo-ekonomik yönden
dezavantajlı ailelerde büyüyen çocuklar açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla doğumdan üç yaşa kadar
olan dönemde uygulanan erken müdahale programları araştırmacıların dikkatlerini yönelttikleri bir alan olmuştur
(McConnell, 2000). Erken müdahale programları çocuklara ve ailelerine akademik ve yaşam alanında başarılı
olacak kaynakları sunmakta, ayrıca çocukların genel bilişsel potansiyellerine önemli katkılar sağlamaktadır (Kılıç,
2011). Erken müdahale programları ev merkezli, kurum merkezli ya da ev-kurum merkezli olarak yürütülmektedir
(Temel,1998). Ev merkezli programlarda çocuğun gelişimi ve bakımında ailenin sorumlulukları önemlidir. Belirli
aralıklarla yapılan ev ziyaretleri; yaparak gösterme, belirli durumlara uyarlama, gözlemden sonra anında uygulama
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fırsatı sunmaktadır. Bu programlar çocuğu bireysel olarak ele alarak temel bir çerçeve çizmektedir. Bu özellikler
ev merkezli programları etkili ebeveyn destek çalışmalarına dönüştürmektedir (Powell, 1990; Turan vd., 1997;
Aksoy, 2002). Anneler bebekleriyle çok fazla zaman geçirmektedirler. Bu nedenle erken çocukluk döneminde
bebeklerin desteklenmesi, gelişimlerinin değerlendirilmesinde annelerin çok önemli rolü bulunmaktadır. Bu
açıdan araştırmanın amacı “18-24 aylık bebeklerle uygulanan Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programından
annelerin beklentileri ve bu program uygulandıktan sonra beklentileri ne kadar karşıladığına yönelik görüşlerinin
değerlendirilmesidir”.
Yöntem
18-24 aylık bebeklere uygulanan Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programının anne görüşlerine göre
değerlendirilmesinin amaçlandığı bu araştırmada ise “durum araştırması” deseni kullanılmıştır. Durum
araştırması, araştırmacının gerçek bir yaşam, güncel sınırlı bir durum ya da belli bir zaman içerisindeki çoklu
sınırlandırılmış durumlar hakkında çoklu bilgi kaynakları (gözlemler, görüşmeler, görsel-işitsel materyaller,
dökümanlar ve raporlar) aracılığıyla detaylı ve derinlemesine bilgi topladığı, bir durum betimlemesi ya da durum
temaları ortaya koyduğu nitel yaklaşımdır (Creswell, 2016). Bu durumlar birey veya bireyleri, bir programı, olay
veya aktiviteyi içerebilir (Creswell, 2016 ve Merriam, 1988). Araştırmacılar tarafından geliştirilen Ev Merkezli
Bilişsel Gelişim Destek programı 18-24 aylık bebeklere haftada iki gün olmak üzere 12 hafta boyunca ev
ziyaretleri yoluyla uygulanmıştır. Program uygulanmadan önce annelerle bebeklerle uygulanacak olan Ev
Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programına yönelik beklentilerine ilişkin, program uygulandıktan sonra ise
uygulanan programın beklentileri ne kadar karşıladığına yönelik bir görüşme yapılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 yılında Van ili İpek Yolu İlçesine bağlı aile sağlığı merkezlerine
kayıtlı, anne babasıyla yaşayan, herhangi bir engeli olmayan ve daha önce herhangi bir gelişim destek programına
devam etmemiş olan 18-24 ay aralığındaki bebeği olan 15 anne oluşturmaktadır.

Tablo 1. Anne ve Bebeklerin Demografik Özellikleri
Grup
Demografik Özellikler

Deney
n

Cinsiyet

Yaş

Annelerin Yaşı

Kontrol

%

N

Toplam

%

n

%

Kız

9

60

4

26.7

17

56.7

Erkek

6

40

11

73.3

13

43.3

Toplam

15

100

15

100

30

100

18 ay

2

13.3

2

13.3

4

13.3

19 ay

4

26.7

3

20.0

7

23.3

20 ay

4

26.7

5

33.3

9

30.0

21 ay

5

33.3

5

33.3

10

33.3

Toplam

15

100

15

100

30

100

Toplam

15

100

15

100

30

100

25 yaştan küçük

1

6.7

1

6.7

2

6.7

25-30 yaş

5

33.3

6

40.0

11

36.6

31-35 yaş

4

26.7

5

33.3

9

30.0

36 yaş ve üzeri

5

33.3

0

0.0

5

16.7
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Anne Öğrenim Düzeyi

Toplam

15

100

15

100

30

100

Okur-yazar

2

13.3

5

33.3

7

23.3

İlkokul

2

13.3

4

26.7

6

20.0

İlköğretim

6

40.0

1

6.7

7

23.3

Lise

4

26.7

3

20.0

7

23.3

Üniversite

1

6.7

2

13.3

3

10.0

Toplam

15

100

15

100

30

100

Veri Toplama Araçları
Araştırmada Genel Bilgi Formu ile Anne Görüşme Formu kullanılmıştır. Genel Bilgi Formunda bebeğe anne
ve bebeğe ilişkin bazı bilgileri elde etmek amacıyla bebeğin adı-soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi ile annenin yaşı ve
öğrenim düzeyi ile ilgili sorular yer almaktadır. Anne Görüşme Formu “Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek
Programı” uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra annelerle yapılan görüşmelerde kullanılmak üzere
hazırlanmıştır. Program uygulanmadan önce kullanılan görüşme formu annelerin Ev Merkezli Bilişsel Gelişim
Destek Programından beklentileri ile gelişim destek programları hakkındaki bilgilerini değerlendiren iki görüşme
sorusundan oluşmaktadır. Program uygulandıktan sonra kullanılan Anne Görüşme Formu ise programın anne
görüşlerine göre değerlendirilmesini ve programın bebek, anne ve aile üzerindeki etkilerini değerlendiren
sorulardan oluşmaktadır.

Veri Analizi
Annelerin her iki görüşme esnasında belirtilen sorulara verdikleri yanıtlar Anne Görüşme Formuna
kaydedilmiş, nitel görüşme verilerinin tümü araştırmacı tarafından okunmuştur. Annelerin verdiği cevaplardan
başlıklar oluşturulmuştur. Verilerin analizi için, kelime tekrarı tekniği kullanılmıştır. Ana temaların
oluşturulmasında, görüşme formunda yer alan tek bir sorudan yola çıkılmıştır. Nitel verilerin iç geçerliğini
sağlamak için uzun süreli etkileşim, soru ve cevaplar bir ölçme değerlendirme uzmanı tarafından incelemiş ve
annelerin verdiği yanıtların yazıldığı form annelere okutularak katılımcı teyidi kullanılmıştır (Creswell, 2013).
Niteler verilerin değerlendirilmesinde anneler; A1, A12, A3…A15, şeklinde kodlanmıştır.

Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programı
Araştırma için hazırlanan program; 18-24 aylık bebeklere ev ortamında zengin öğrenme deneyimleri sunmayı,
bilişsel alandaki gelişimlerini en üst düzeye ulaştırmayı ve ilerleyen süreçte kurumsal düzeyde alabilecekleri okul
öncesi eğitime hazır bulunuşluklarını sağlamayı amaçlayan bir içerikte düzenlenmiştir. Program, bebeklerin
bilişsel gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra, destekleyici ve önleyici boyutları olan çok yönlü bir program olma
özelliği taşıyacak şekilde planlanmıştır.
Bilişsel gelişimin desteklenmesinin hedeflendiği bu programda etkinlikleri bebeklerde belirlenen gelişim
göstergelerine ulaşabilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu kapsamda, belirlenen gelişim göstergeleri doğrultusunda
18-24 aylık bebeklere uygulanacak olan 12 haftalık, haftada iki gün uygulanmak üzere 24 oturumdan oluşan Ev
Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programının etkinliklerinden oluşturulmuştur.

Bulgular
Annelerle görüşmeler iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek
Programı uygulanmadan önce annelerin gelişimsel destek programları hakkındaki bilgileri ile Ev Merkezli Bilişsel
Gelişim Destek Programından beklentileri üzerine görüşme yapılmıştır. İkinci aşamada ise program uygulandıktan
sonra beklentilerin ne ölçüde karşılandığına yönelik görüşleri alınmıştır. Betimsel analiz yöntemi doğrultusunda
değerlendirilen anne görüşleri alt başlıklar altında toplanıp aynı görüşler kelime tekrarı yöntemiyle ortak
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cümlelerle çizelgelerde verilmiştir. Tabloda verilen anne görüşleri değerlendirilerek bazı görüşleri olduğu gibi
aktarılmıştır.
Tablo 2. Annelerin Gelişimsel Destek Programları Hakkındaki Bilgileri
Görüşler

Anneler

Çocuğun gelişimi hakkında bilgi verir (n=15)

A1, A2, A3, A4……A15

Annelerin en çok ihtiyaç duyduğu destektir (n=13)

A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13,
A14, A15

Çok önemli programlardır (n=11)
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12,
A14, A15
Anneler için gerekli görüyorum (n=12)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12,
A14, A15

Çocuklar için bu programlar gereklidir (n=8)

A1, A2, A3, A8, A10, A11, A14, A15

Annelere yol gösterir (n=7)

A2, A4, A7, A8, A9, A10, A1

İnsan eğitimi için profesyonel destektir (n=1)

A12

Tablo 2 incelendiğinde annelerin tümünün (n=15) bebekler için hazırlanan gelişimsel destek programlarının
çocuğun gelişimi hakkında bilgi verdiği görüşünde olduğu görülmektedir. Örneğin A9; Evet bu gelişim destek
programlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Annelerin çocuk gelişimi hakkında bilgilerinin yeterli olduğunu
düşünmüyorum. Bu programlarla yeni bilgiler öğrenmiş olurlar şeklinde görüş belirtmiştir.
Annelerin geneli (n=13) gelişimsel destek programlarına ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Örneğin A8;
Annelerin bu şekilde programlara ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Annelik nasıl yapılır konusunda annelerin
eksiklikleri giderilmiş olur. şeklinde görüş bildirmiştir. Yine annelerin çoğu (n=11) gelişim destek programlarını
önemli gördüklerini ve anneler için gerekli (n=12) olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin A3; Mesala ben bu
programları çok önemli görüyorum. Bilmediğim çok şey var. Artık büyüklerimizden nasıl görmüşsek nasıl olmasını
istiyorsak o şekilde bebeğimizi büyütüyoruz. Ama belki yanlış yapıyoruz şeklinde durumu açıklamıştır.
Anneler bu programın çocuklar için gerekli olduğunu (n=8), çocuk gelişimi konusunda yetersiz annelere yol
gösterdiğini (n=7), doğru anneliğin nasıl yapılması gerektiğini öğrettiğini ve insan eğitimi için profesyonel bir
destek (n=1) olduğunu ifade etmişlerdir. Bu annelerden bazıları görüşlerini şu şekilde vurgulamışlardır:
A10. Çocuklar için kesinlikle gelişim destek programlarının olması lazım. Annelerin bebeklerin eğitimleri
hakkında bilgilenmeye ihtiyaçları var. Öğrendikleriyle iyi bir şekilde çocuklarını büyütmüş olurlar.
A12. Bebeklerin gelişimlerini destekleyecek ek çalışmalara ve programlara kesinlikle ihtiyaç olduğuna
düşünüyorum. Annelerin doğru annelik yapabilmesi için profesyonel desteğe ihtiyaçları bulunmaktadır. İnsan
eğitimi hakkında edinilen bütün bilgiler hem çocuğa hem de anneye önemli gelişmeler sağlar. Ekonomik açıdan
da..
A13. Çocuğun gelişimini bilmek çok detaylı birşeydir. Birçok kişi gelişimin detayları hakkında bilgi sahibi değil.
Bu programlar daha doğru gelişim bilgisini bize verir.
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Tablo 3. Annelerin Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programına Yönelik Beklentileri
Beklentiler

Anneler

İyi bir gelişim göstersin (n=15)

A1, A2, A3…..A15

Bebeğe destek sağlasın (n=10)

A2, A4, A5, A7, A8, A10, A11 ,A12, A13, A14

Daha iyi davranışlar göstersin (n=9)

A1, A2, A3, A5, A9, A11, A12, A13, A14, A15

Çocuk daha zeki olsun (n=4)

A1, A4, A11, A14

Yaşıtlarını geçsin (n=3)

A12, A14

Yaşının üstünde başarılı olsun (n=2)

A1, A4

Dikkati uzasın (n=2)

A2, A5

Sabırlı olsun (n=2)

A8, A15

Daha iyi öğrensin algılasın (n=1)

A12

Daha iyi konuşsun (n=1)

A15

Tablo 3’de görüldüğü üzere annelerin tamamı (n=15) Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programının
bebeklerin gelişimine katkı sağlamasını beklemektedir. Örneğin; A1. Çocuğumun gelişimini sağlasın, çocuğum
daha zeki olsun. Çocuğumun daha iyi şeyler yapmasını bu programdan bekliyorum. A8. Program demek eğitim
vermek demek. Eğitimini alsın, gelişimi iyi olsun şeklinde beklentisini ifade etmiştir.
Annelerin çoğu (n=10) programın bebeklerini desteklemesini istemektedirler. Örneğin; A15. Çocuğumun
gelişimini güzel desteklesin, programdan sonra daha güzel konuşsun ve iyi davranışlar göstersin şeklinde durumu
ifade etmiştir.
Annelerin geneli (n=9) programının etkisinin bebeklerin daha iyi davranış göstermesi yönünde olması
gerektiğini vurgulamışlardır. Örneğin; A2. Bebeğim gerçekten çok zeki, ama dikkatini birşeylere vermiyor, daha
çok dağıtmak istiyor. Programdan sonra daha iyi davranışlar göstersin. Oyuncaklarını sürekli arkasından
topluyorum. Bu programdan sonra bebeğimin daha fazla dikkatinin uzamasını bekliyorum olarak beklentilerini
vurgulamıştır.
Bilişsel gelişime yönelik olarak da zeka (n=4), dikkat gelişimi (n=2), öğrenme ve iletişim becerileri (n=2) gibi
alanlara katkı sağlamasını beklediklerini ifade etmişlerdir. Program uygulanmadan önce yapılan görüşmelerde bazı
anneler bu beklentilere yönelik görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir;
A.4. Bu programın çocuğumun gelişimini güzel etkilemesini istiyorum. Programa katıldıktan sonra algılaması
artsın ve daha hızlı şekilde, daha fazla şey öğrensin. Böylelikle kendi yaşının üstünde gelişim göstermesini
sağlasın.
A12. Bilişsel gelişimde normal seviyenin üstünde gelişim göstersin. Kendi yaşıtlarını geçerek daha başarılı olsun.
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Tablo 4. Annelerin Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programının Bebeklerin Gelişimi Üzerindeki Etkisine
Yönelik Görüşleri
Görüşler
Öğrenme ve anlama becerisi gelişti (n=13)

Anneler
A1, A2, A4, A5, A7, A8, A9, A10, A12, A13, A14,
A15

Sembolik oyun oynamaya başladı (n=12)

A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, A11, A12, A13, A14,
A15

Problemlerini kendisi çözmeye başladı (n=11)

A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A13, A14

Sayıları kullanmaya başladı (n=9)

A3, A4, A7, A8, A10, A11, A13, A14, A15

Gruplama yapıyor (n=9)

A1, A2, A4, A6, A8, A10, A11, A13, A14

Renkleri fark etmeye başladı (n=7)

A4, A3, A8, A9, A11, A13, A14

Daha fazla oyun kurmaya başladı (n=7)

A1, A7, A8, A9, A12, A14, A15

Konuşması gelişti (n=6)

A1, A4, A6, A8, A9, A15

Günlük rutinlerde uyumlu olmaya başladı (n=5)

A3, A4, A6, A10, A14

Kendisi işlerini yapmaya başladı (n=5)

A3, A4, A7, A12, 15

Dikkat süresi uzadı (n=5)

A4, A5, A11, A12, A13

Şekilleri fark etmeye başladı (n=5)

A4, A8, A10, A11, A14

Taklit etme davranışı başladı (n=3)

A7, A12, A15

Tablo 4’de görüldüğü üzere anneler bebeklerinde programın etkisiyle bilişsel gelişim alanına yönelik
becerileri ifade eden anlama ve öğrenme becerileri (n=13), sembolik oyun oynama (n=12), problem çözme becerisi
(n=11), ifadelerinde sayıları kullanma (n=9), gruplama yapma (n=9), renklerin farkında olma (n=7), şekillerin
farkında olma (n=5), dikkat becerisi (n=5), (n=3) ve taklit etme (n=3) davranışlarını geliştiğini ifade etmişlerdir.
Annelerin bilişsel gelişim alanına yönelik ifadeleri kullanmasında ve farkındalık oluşmasında programın
uygulandığı süreçte annelerle yapılan üç oturumluk toplantıların etkisinin olduğu düşünülmektedir. Böylece
annelerin bilişsel gelişim alanını tanımaya ve bebeklerini gözlemlerken bu becerileri dikkate almaya başladıkları
söylenebilir. Örneğin bazı anneler bu görüşlerini şöyle ifade etmişlerdir:
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A1. Bu programdan sonra daha uyumlu olmaya başladı. Ablasıyla oyun oynuyor, oyuncaklarıyla bana çay
yapıyor, pasta yapıyor. Ben de yemiş gibi yapıyorum. Bu durumlar benim dikkatimi çok çekiyor. Çünkü ablası bu
davranışları bu yaşta yapıyor muydu hatırlamıyorum. Mesala bakıyorum oyun oynarken sayıları kullanıyor, doğru
söylemese de sarı diyor, mavi diyor.
A9. Daha önce gruplama, eşleştirme etkinliklerinin ben de o da farkında değildi. Bu programdan sonra sofrayı
hazırlarken önce çatalları ayırıyor, sonra kaşıkları getirip sofraya bırakıyor. Sembolik oyun oynamaya başladı.
Daha önce oyuncakları vardı, ama bu şekilde oynamıyordu, şimdi sıkılmadan oynuyor. Şimdi kıyafetlerini
giydirirken, yemek yedirirken daha uyumlu oldu sanki. Evet büyüyor ama sanki program da onu bayağı etkiledi.
A10. Problemleri çözmeye başladı. Kendi işini kendisi görmeye başladığını fark ettim. Geçenlerde sandalyeyi
ayağının altına bırakıp tezgahın üzerinden elmayı aldığını fark ettim. Bazen beni de zorluyor. Eskiden
kavanozların kapağını benden açmamı istiyordu, şimdi kendisi açıyor, bedensel gelişim de oldu. Bir ara benim
kuru bakliyat kutularıma kafayu sardı. Bir bakıyorum hepsinin kapaklarını açmış, mutfakta dağıtarak oyun
oynuyor onlarla.
Anneler ayrıca programdan sonra bebeklerinin daha fazla oyun kurmaya başladıklarını (n=7), daha uyumlu
olduklarını (n=5), kendi işlerini kendilerinin yapmaya başladıklarını (n=5), konuşmalarının geliştiğini (n=4)
belirtmişlerdir. Anneler Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programının bebeklerin gelişimine etkilerine
yönelik bu görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir:
A4. Aşırı değişti, çok fazla gelişti bence. Mesala renkli olan şeyleri kendisi alıyor, grupluyor, konuşmalarında iki
üç renk kullanıyor. Problemleri çözmeye başladı. Çok ağlayan bir bebekti, şimdi ağlamadan yemek yeme,
giyinme, gün içindeki işleri daha rahat yapmaya başladık. Problemleri kendisi çözmeye başladı, çok zorlanınca
benden yardım istiyor. Eskiden olsa asla masadaki şeyi kendisi almazdı, benden yardım isterdi. Şimdi kendisi
sandalyeye tırmanarak istediğini alıyor. Daha güzel konuşmaya da başladı sanki.
A12. Çocuğumun çok değiştiğini fark ettim. Bu yaştaki bebeklerin bunları yapabileceğini hiç tahmin etmezdim.
Bebeğimin taklit yapmaya başladığını, zorla da olsa kurduğu oyunlara babasını katmaya başladığını
görüyorum. Örneğin; benim yaptığım gibi yemek yapıyor ve ikram ediyor. Dil gelişimi çok ağır gidiyordu, bu
programın konuşmasını ve algılamasını da arttırdığını fark ettim.

Tablo 5. Annelerin Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programının Ebveynlere Katkısına Yönelik Gör
Üşleri
Görüşler

Anneler

Babalara Katkıları
Babanın dikkatini çocuk gelişimine çekti (n=12)

A1, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A15

Baba bütün aile etkinliklerini takip etti (n=10)

A2, A3, A4, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A15

Baba bugün ne çalıştınız sorusunu sormaya
başladı (n=8)

A2, A4, A6, A7, A10, A11, A12, A15

Baba çocuklarla daha fazla ilgilenmeye başladı
(n=6)

A4, A6, A8, A11, A12, A14

Çocukla gelişimiyle ilgili farkındalık oluştu
(n=10)

A1, A4, A5, A7, A8, A9, A11, A12, A13, A15

Babanın çocuk gelişimi bakış açısı gelişti (n=5)

A2, A4, A6, A8, A9

Baba da etkinlik ve oyun üretmeye başladı (n=4)

A4, A8, A9, A11
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Annelere Katkıları
Çocukla gelişimiyle ilgili farkındalık oluştu
(n=10)

A1, A4, A5, A7, A8, A9, A11, A12, A13, A15

Bebeğimle nasıl ilgileneceğimi öğrendim (n=9)

A1, A3, A4, A6, A7, A9, A11, A12, A13

Etkinlik geliştirmeyi öğrendim (n=8)

A2, A6, A7, A8, A10, A11, A12, A15

Artık sürekli destek vermeye çalışacağım (n=8)

A3, A4, A7, A8, A9, A11, A13, A15

Erken yaştaki eğitimi öğrendim (n=7)

A1, A7, A8, A11, A12, A14, A15

Bundan sonra çocukla ilgili kitap okuyacağım
(n=6)

A1, A2, A3, A4, A9, A13

Bu programı sonra çocuğum olursa
uygulayabilirim (n=6)

A2, A8, A11, A11, A12, A13

Gelişimi gözlemeyi öğrendim (n=5)

A4, A8, A11, A12, A14

Çocuğu desteklemede yeterli hissetmeye
başladım (n=4)

A2, A6, A8, A14

Baba da etkinlik ve oyun üretmeye başladı (n=4)

A4, A8, A9, A11

Bundan sonra internetten destek alarak çocuğumu
desteklemeye devam edeceğim (n=3)

A4, A8, A12

Gelişime uygun oyuncak seçimini öğrendim
(n=2)

A4, A11

Anne kurslarının gerekliğini fark ettim (n=2)

A2, A11

Tablo 5 incelendiğinde anneler Bilişsel Gelişim Destek Programı uygulandıktan sonra babaların genelinin
(n=12) dikkatini çocuk gelişimine çektiğini belirtmişlerdir. Ayıca babaların çoğunun aile etkinliklerini takip
ettiklerini (n=10), bugün ne çalıştınız sorusunu sormaya başladıklarını (n=8), babaların çocuk gelişimi bakış
açılarını geliştirdiğini (n=6) ve artık etkinlik ve oyun üretmeye başladıklarını belirtmişlerdir (n=4). Bu bulgular,
programın baba eğitimi ve babanın çocuk gelişimine yönelik farkındalığı açısından önemli katkılar sağladığını
ortaya koymaktadır. Anneler Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Programının babalara sağladığı katkıları şu şekilde
ifade etmişlerdir;
A2.Baba eve çok geç gelmesine rağmen etkinlikleri takip etti. Çocuk gelişimine yönelik bakış açısı değişti onun
da. Keşke anne kursları olsaydı, olmazsa kitaplardan destek almaya devam edeceğim.
A4. Bu programdan sonra babası hem onunla hem de ablasıyla çok daha fazla ilgilenmeye başladı. Çocukları
düzenli dışarı çıkartmaya başladı. Çocukların doğayla hayvanlarla ilgilenmesini sağlıyor. Aile etkinliklerini çok
hazırladı. Bütün etkinlikleri takip etti, hatta kendisi de yeni oyunlar yaptı.
A6. Baba pek anlamazdı çocuklardan bile çocuğun gelişimini farketmeye başladı. Keşke bundan sonra da devam
etseydi.
A11. Babaya da çok etki etti. Etkinlikler, aile çalışmaları babanın bayağı dikkatini çekiyordu. Akşam eve gelince
çocuğu çağırıp şunu yapalım dediği çok oldu.
Programın annelere katkısı ise; annelerin çoğunda (n=12) çocuk gelişimine yönelik farkındalık oluştuğu,
bebeklerle nasıl ilgileneceklerini öğrendiklerini (n=9), etkinlik geliştirmeyi öğrendiklerini (n=8), çocuklarına
sürekli destek vereceklerini (n=8), erken yaştaki eğitimi öğrendiklerini (n=7), çocukla ilgili kitap okuyacaklarını
(n=6), bu programı olursa diğer çocukları için uygulayabileceklerini (n=6), gelişimi gözlemlemeyi öğrendiklerini
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(n=5), çocuklarını desteklemede yeterli hissetmeye başladıklarını (n=4), internetten destek alarak çocuklarını
desteklemeye devam edeceklerini (n=3) ve gelişime uygun oyuncak seçimini öğrendiklerini (n=2) ifade
etmişlerdir. Bulgular programın annelere çocuk gelişimine dair çok yönlü katkı sağladığını ortaya koymaktadır.
Anneler Bilişsel Gelişim Destek Programının kendilerine sağladığı katkıları şu şekilde ifade etmişlerdir:
A4. Ben birçok şeyin farkında değilmişim onu öğrendim. Sanki bir uykudan uyandım. Biz çocukları dikkate
almıyormuşuz, gitsin köşede oynasın diyormuşuz. Ama programdan sonra durumun böyle olmadığını öğrendim.
Çocuklarla oyun oynamanın, etkinlik yapmanın gerektiğini fark ettim. Bu programdan sonra çok şey öğrenmem
gerektiğini düşünüyorum. Artık biraz siz yardımcı olursunuz, biraz internetten çocuklarımı desteklemeye devam
edeceğim.
A6. Ben çok şey öğrendim. Çocuğumu desteklemeyi öğrendim. Çocuğumun kendisine yetmesine yardımcı olmayı
öğrendim. Artık öyle bir hale geldim ki herşeyi onların gelişimi için düşünüyorum
A13. Bana ve çocuğuma çok katkısı oldu. Çevremdekiler senin çocuğun zihinsel engelli mi dediler, bu programı
uyguluyorsun. Ama ben takmadım. Çocuğumun çevresi, arkadaşı, yok. Ben de ne yapacağımı bilmiyordum. Ama
şimdi en azından etkinlik yapmayı öğrendim çocuğumu nasıl destekleyebilirim öğrendim. Bu programı daha sonra
bundan küçük oğluma da uygulayacağım.

Tablo 6. Annelerin Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programının Beklentileri Karşılamasına İlişkin
Görüşleri
Görüşler

Anneler

Bütün beklentilerimi karşıladı (n=15)

A1, A2, A3...A15

Beni geliştirdi (n=15)

A1, A2, A3...A15

Çocuğumu geliştirdi (n=15)

A1, A2,A3...A15

Programı çok sevdim güzeldi (n=8)

A4, A6, A7, A8, A10, A11, A13, A14

Ben yeterli zamanı ayırmadım (n=3)

A1, A5, A9

Tablo 6’da görüldüğü üzere bütün anneler (n=15) Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programının
beklentilerini karşıladığını, kendilerini ve çocuklarını geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Bazı anneler (n=8) programı
çok sevdiklerini ve güzel olduğu için devam etmesini istediklerini belirtmişledir. Üç anne ise aslında programa
kendilerinden kaynaklı çok fazla zaman ayıramadıklarını belirtmişlerdir. Son görüşmelerde anneler Ev Merkezli
Bilişsel Gelişim Destek Programının beklentilerini karşıladığına yönelik görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir:
A1. Beklentilerimi karşıladı. Ama ben aile etkinliklerini çok iyi yapamadım. Yine de bizi bayağı geliştirdi. İyiki
bu programı çocuğum aldı.
A4. Ya inanılmaz karşıladı. O kadar faydası dokunduki anlatamam. İyiki bu programı kabul etmişim. O kadar
çocuk içinden demek piyango bize vurdu. Çok sevdik programı.
A8. Çok güzel oldu. Programı çok sevdim, keşke devam etseydi. Beklentilerimin üstünde oldu. Kızım öğrensin
diyordum, onda bile şüpeliydim. Şimdi gördümki hem ben hem kızım çok şey öğrendi.
A9. Benim bütün beklentilerimi karşıladı. Hamile olduğum için aile etkinliklerinin çoğunu uygulayamadım. Buna
rağmen çocuğuma ve bana çok faydası olduğunu düşünüyorum.
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A11. Evet bütün beklentilerimi karşıladı. Çok memnun kaldım. Hem ben hem de kızım için çok iyi oldu.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Annelerle yapılan ön görüşmelere ilişkin bulgular incelendiğinde; annelerin uygulanacak olan bilişsel gelişim
destek programından bebeklerin gelişimine yönelik önemli beklentilerinin olduğu görülmektedir. Alan yazında
aile eğitim programlarının ailelere çocuklarının gelişimleri ve gelişimlerine yönelik gereksinimleri konusunda yol
gösterici olduğu, ebeveynlerin anne-baba olma yeterliliklerine yönelik daha fazla donanıma sahip olmalarını
sağladığı, çocuklarının gelişimlerini daha iyi destekledikleri belirtilmektedir (Çağdaş ve Seçer, 2006; Seçer,
2011). Annelerle yapılan görüşme bulguları incelendiğinde annelerin aslında aile eğitim programlarının
amaçlarından haberdar oldukları görülmektedir. Çünkü annelerin tümünün aile eğitim programlarının bebeklerin
gelişimini desteklediğini, anne eğitimi için önemli olduğunu, anneye yol gösterdiğini ve profesyonel destek
sağladığını belirttikleri görülmektedir. Bu bulgular da annelerin programdan ne istediklerinin farkında olduklarını
ortaya koymaktadır.
Programdan sonra yapılan görüşmeler üç başlık altında toplanmıştır. Birinci başlık olan bebeğin gelişimi
üzerindeki etkileri ile ilgili olarak, sembolik oyun oynama, problem çözme becerisi, ifadelerinde sayıları
kullanma, gruplama yapma, renklerin farkında olma, şekillerin farkında olma, dikkat becerisi, öğrenme becerisi,
algılama ve taklit etme davranışlarını geliştirdiğini belirtmişlerdir. Bu da Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek
Programının anne görüşlerine göre de bebeklerin bilişsel gelişimlerini desteklediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca
anneler programdan sonra bebeklerinin daha fazla oyun kurmaya başladıklarını, daha uyumlu olduklarını, kendi
işlerini kendilerinin yapmaya başladıklarını, konuşmalarının geliştiğini ve motor gelişiminde ilerlemeler olduğunu
belirtmişlerdir. Mahoney vd., (1998) erken müdahele programlarının çocukların gelişimlerini desteklediğini, bu
desteğin etkilerinin uzun sürmesinde annelere çocukların gelişimine yönelik etkileşim desteği sunulmasından
kaynaklandığını ifade etmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda annelerin bebeklerinin bilişsel gelişim özelliklerinin
farkında olduğu ve gelişime yönelik bir farkındalık oluştuğu söylenebilir.
Ev merkezli erken müdahale programlarının odak noktası, ebeveynlere bilgi, kaynak ve destek vererek çocuk
gelişimine yönelik bilgi açığını gidermektir (Miller vd., 2011). Erken müdahele programları annelerin,
çocuklarının gelişimsel dönemlerini bilme ve uygun desteği verebilme, çocuğun ilgi ve gereksinimlerine uygun
etkinlik planlama ve çocukları ile etkileşimde bulunma becerilerini geliştirmektedir (Mahoney ve Perales, 2005).
Annelerle yapılan görüşmeler incelendiğinde programın anne-babaya katkılarının, ev merkezli erken müdahale
programlarının amaçları göz önünde bulundurulduğunda bütün amaçlara ulaştığını ortaya koymaktadır. Çünkü
anneler kendilerinde çocuk gelişimine yönelik farkındalık oluştuğunu, bebeklerle nasıl ilgileneceklerini, etkinlik
geliştirmeyi, erken yaştaki eğitimi öğrendiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca internetten destek alarak, kitap okuyarak,
aile eğitim kurslarına devam ederek çocuklarını desteklemeye devam edeceklerini belirtmeleri ailelerin gelişim
destek çalışmalarının önemini benimsediklerini göstermektedir.
Annelerle yapılan görüşmelerden çıkan önemli bir sonuç ise, programın babalar üzerinde önemli etkiler
bıraktığı şeklindedir. Çünkü Türkiye’de yapılan çalışmalarda çocukların fiziksel bakımından annelerin sorumlu
olduğu, babaların ise daha çok evin ihtiyaçlarını karşılama, gelir sağlama gibi rolleri üstlendikleri, eğitim
noktasında bazı ortak paylaşımların olduğu ortaya koymuştur (Evans, 1997; Öğüt 1998; Kuzucu, 2011 ve
Yılmazçetin, 2003). Araştırmanın sonuçları babalara uygun fırsatlar sunularak çocuk gelişimine yönelik bir
farkındalık oluşturulduğunda, bebeklik döneminde bile çocukları için zaman ayırarak gelişimsel destek
çalışmalarında annelerle işbirliği yaptıklarını göstermektedir. Çünkü anneler Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek
Programı sonrasında babaların çoğunlukla çocuğun gelişimini destekleme konusunda daha fazla farkındalık içinde
olduklarını, babaların çoğunun aile etkinliklerini takip ettiklerini, “bugün ne çalıştınız?” sorusunu sormaya
başladıklarını, babaların çocuk gelişimi bakış açılarını geliştirdiğini ve artık etkinlik ve oyun üretmeye
başladıklarını belirtmişlerdir. Bütün anneler programın beklentilerini karşıladığını ve bu tür programlara karşı
olumlu bir bakış açısı geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. Bu ifadeler uygulanan Ev Merkezli Bilişsel Gelişim
Programının sadece bebekler üzerinde değil, ebeveynler üzerinde de olumlu katkıları olduğunu ortaya koymuştur.
Bebeklik döneminde bebeğin gelişiminin desteklenmesi ve uygun ortamların sağlanmasının, ailelerin
bilinçlendirilmesinin bebeğin beyin gelişimi başta olmak üzere genel gelişimi üzerinde önemli katkıları olduğu
bilinmektedir (Gallahue vd., 2012 ve Santrock, 2011). Bu noktadan hareketle bebeğin bilişsel gelişimini
desteklemeyi amaçlayan Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programının birçok gelişim alanına katkı sağladığı
ve ev merkezli erken gelişim destek programlarının çocuk ve ebeveyn üzerinde önemli etkileri olduğunu
söyleyebilmek mümkündür.
Anne görüşleriyle elde edilen nitel analiz sonuçları incelendiğinde programın hem bebekler, hem de
ebeveynler üzerinde etkili olduğu ve ailelerin bütün beklentilerini karşıladığı görülmektedir. Bu noktadan
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hareketle ev merkezli, ebeveynlerle ve çocuklarla birebir yapılan destek çalışmalarının çocuk gelişimi alanı
açısından katkı sağlayıcı çalışmalar olduğu sonucu çıkarılabilir.
Bu çalışma kapsamında uygulanan Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programının bebekler ve anneleri
üzerindeki etkilerinin yanında, diğer aile bireylerini de bebeğin gelişimi üzerindeki etkisi konusunda
farkındalıklarının arttırdığı ve bu yönde çaba gösterdikleri gözlenmiştir. Bu kapsamda, aileyi bir bütün olarak
desteklemeyi amaçlayan programların geliştirilmesi ve etkilerinin değerlendirilmesine yönelik daha kapsamlı
çalışmalar planlanmalıdır.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA FARKLI HİKÂYE
ANLATIM TÜRLERİNİN DİKKAT SÜRELERİNE VE HİKÂYEYİ
ANLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF DIFFERENT STORY TELLING TYPES ON
ATTENTION PERIOD AND LEVEL OF COMPREHENSION IN
PRESCHOOL CHILDREN
H. Berna TÜRE KÖSE, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,
haticeberna.ture@dpu.edu.tr
Murat BARTAN, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,
murat.bartan@dpu.edu.tr
Özet
Dikkat en temel tanımıyla, zihinsel bir faaliyetin odaklanmasıdır. Okul öncesi dönem öğrenmenin en hızlı olduğu
dönem olmasına karşın dikkat süresi en kısıtlı dönemlerden biridir. Bu nedenle, okul öncesi dönem çocuklarında
dikkati canlı tutmak verimli bir öğrenme ortamının oluşabilmesi için oldukça büyük önem taşımaktadır. Ayrıca
çocukların anlama düzeylerinin yüksek olması, konuya olan ilgi ve dikkatleri ile doğru orantılıdır.
Bu araştırma okul öncesi eğitim sürecinde farklı hikâye anlatım türlerinin, çocukların dikkat süresine etkisini, bu
hikâyeleri dinlerken çocukların sergiledikleri davranışları ve hikâyeyi anlama düzeylerini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Araştırma nicel bir çalışmadır. Araştırmada deneysel desenlerden Yalnız Son Testli Kontrol Gruplu
Seçkisiz Desen kullanılmıştır. Araştırma Kütahya ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir bağımsız
anaokulunun 3 sınıfındaki 60-72 aylık çocuklar ile gerçekleştirilmiştir. Her grupta 6 çocuk olmak üzere toplam 18
çocuk ile çalışılmıştır.
Araştırma sonuçlara bakıldığında, hikâye anlatımlarında çocukların dikkatlerinin dağıldığına ilişkin en fazla
gösterdikleri davranışın “kendi vücudu ile ilgilenme”, “göz temasının kesilmesi”, davranışları olduğu görülmüştür.
Araştırmanın bir başka sonucu ise, dijital hikâyenin öğretmen desteği ile anlatılmasında, dijital hikâye anlatımı ve
öykü kitabı ile anlatım yöntemlerine göre çocukların dikkat sürelerini uzattığı, hikâyeden uzaklaştıracak
davranışların ortaya çıkma süresini uzattığı görülmüştür. Araştırmada dijital hikâyenin öğretmen desteği ile
anlatılmasıyla, dijital hikâye anlatımı ve öykü kitabı ile anlatım yöntemlerine göre çocukların hikâyeyi anlama
düzeylerinin daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre. Dijital hikâyeler hakkında
öğretmenlere daha fazla bilgi verilebilir ve dijital hikâyenin sınıf ortamında kullanımı arttırılabilir.

Abstract
Attention is, in its most basic definition, the focus of a mental activity. Although preschool period is the fastest
time to learn, attention span is one of the most limited periods. For this reason, keeping attention alive in preschool
children is very important for creating an efficient learning environment. In addition, high level of understanding
of children is directly proportional to their interest and attention.
The aim of this study was to determine the effect of different types of storytelling on the attention span of children
in preschool education, the behaviors of children while listening to these stories and their level of understanding.
The research is a quantitative study. In the research, only randomized design with post-test control group was used.
The study was conducted with preschool children in 3 classes of an independent kindergarten of the Ministry of
National Education in Kütahya.
When the results of the research are examined, it is seen that the most frequent behaviors that children show in
distractions are “dealing with their own body”, “cutting eye contact” and behaviors. As a result of the study, it has
been seen that digital storytelling and story book and storytelling methods prolong children's attention span in
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terms of telling the story with the support of teachers, and that the behaviors that will remove the story from the
story prolong the emergence of the story. In the research, it was concluded that children's level of understanding
of the story is higher than digital storytelling and story book and storytelling methods. According to research
results. Teachers can be given more information about digital stories and the use of digital stories in the classroom
can be increased.
Giriş
Dikkat zihnin uğraştığı işle alakalı uzun süre boyunca beyni aktif tutabilmesi şekli olarak tanımlanmaktadır
(Güllü, 2012). Eğitim sürecinde çocukların başarısız olmalarının en önemli nedenlerinden biri olarak dikkat ve
dikkati sürdürmedeki eksiklikler gösterilmektedir (Sürücü ve Kula, 2016). Birey okulda başarısız hissetmeye
başladığında bu onun okuldan uzaklaşmasına ve kendisini yetersiz hissetmesine neden olmaktadır. Kendisini
başarısız hisseden çocukların gerek akademik anlamda ilerlemelerinde gerekse sosyal çevre oluşturmada sorunlar
yaşadığı görülmüştür. Bu nedenle başarısızlığı sadece bireyin tembelliğine ya da onun zihinsel becerilerine mal
etmektense, dikkat ve dikkati sürdürme ile ilgili bir sorun yaşanıyor olabileceği üzerinde durmanın daha yararlı
olacağı ifade edilmektedir (Aydın,1999). Anlama ‘olay, olgu ve varlıkların anlamını kavrama, onların bilincine
varma’ olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2019). Anlamanın alt becerilerinden biri okuduğunu anlama,
diğeri dinlediğini anlamadır. Okumada görme, algılama ve dikkat; dinlemede ise duyma, algılama ve dikkat
yoluyla anlamlandırma, yorumlama, sentez ve çözümleme gibi zihinsel faaliyetler gerçekleştirilmektedir (Aytan,
2011). Hem okuduğunu anlama hem dinlediğini anlamada işe koşulan beceri dikkat ve dikkati sürdürme becerisi
olduğu görülmektedir. Özellikle okul öncesi eğitim kademesinde okuma olmadığı düşünüldüğünde dinleme
becerisinin geliştirilmesi öne çıkmaktadır. Dinleme ise duyulan bir mesajı eksiksiz olarak anlama (Özbay ve Çetin,
2011), sesler içerisinden istenileni bilinçli olarak seçme (Doğan, 2011), konuşan kişinin mesajını net bir şekilde
anlama (Demirel, 1999) becerisi olarak tanımlanmaktadır. Dinleme sürecinde dikkati yoğunlaştırma önemli bir
beceri olmakta ve bütün süreci etkilemektedir. Özellikle işitilenlerin seçilmesi, işlenmesi ve anlamlandırılmasında
belirleyici olmaktadır (Babayiğit ve Ökten, 2016).
Okul öncesi eğitim programı incelendiğinde anlama ve dinleme becerilerine önem verildiği hem anlama
becerisi hem de dinleme becerilerine yönelik kazanımların ele alındığı görülmektedir (MEB, 2013). Okul öncesi
dönemde bu yetenekler biçimlendirilmeye çok uygundur. Bu dönemde yapılan dinleme etkinlikleri ses hafızasını,
dinleme dikkatini geliştirici nitelik taşır (Doğan, 2011) Okul öncesi eğitim sürecinde çocukların anlama ve dinleme
becerilerine katkı sunan etkinlik hikâyelerin okunduğu etkinliklerdir (McGee ve Morrow, 2005). Hikâyeler;
informal ve formal eğitimde, aynı zamanda öğretimin tüm kademelerinde geçmişten günümüze kadar bilgi ve
tecrübeleri aktarmak için aracı olmuşlardır. Ancak değişen pek çok şey gibi, hikâyeler ve hikâye anlatma türleri
de zaman içerisinde bu değişikliğe ayak uydurmuştur. Bireylerin öğrenme sürecinde en verimli dönemlerinden biri
de okul öncesi dönemdir (Senemoğlu, 1994; Şahin, Güven ve Yurdatapan, 2011). Okul öncesi dönemde yapılan
hikâye etkinlikleri, çocuklara iç dünyalarını keşfetme, yaratıcılıklarını geliştirme ve problem çözme becerilerini
geliştirme imkanı tanımaktadır (Zembat ve Zülfikar, 2006). Hikâyeler, öğrenme deneyimini desteklemek için
kullanılan araçlardan biridir (Olgan, 2013). Okul öncesi dönemde hikâye anlatım türleri öykü kitabı ile anlatma,
pazen tahta ve figürler ile anlatma, kukla ile anlatma, öykü kartı ile anlatma, televizyon şeridi ile anlatma, dijital
hikâyeler ile anlatma şeklinde sıralanabilir (Olgan, 2013).
Geleneksel hikâye anlatıcılığının resim, müzik, ses ve video gibi dijital eklerle bütünleştirilmesi dijital
hikâyeleri oluşturmuştur (Tatlı, 2016). Dijital hikâyelerin en önemli yönlerinden biri çoklu bir ortamda ve çoklu
bakış açısı ile istenildiğinde yeniden ulaşılabilir olması ve çocukların dünyayı farklı bir şekilde görüp algılamasını
sağlamasıdır (Hess, 2014; Toki ve Pange, 2014). Buna bağlı olarak da dijital hikâyelerin birden fazla duyuyu
harekete geçirdiği ve öğretim ortamı için uygun bir materyal olduğu söylenebilir (Kurudayıoğlu ve Bal, 2014).
Dijital hikâyelerin eğitimde kullanılması sonucunda öğrenciler daha aktif olmakta, duyular harekete geçirilmekte,
öğretmen-öğrenci etkileşimini desteklemekte, dil becerilerini (dinleme, konuşma, okuma, yazma) olumlu yönde
etkilemektedir (Matthews, 2014; Robin, 2008). Bireyler, doğumlarından itibaren çevreyi bakarak, dokunarak,
koklayarak, duyarak, tat alarak keşfeder ve öğrendiği (Bartan, 2014) düşünüldüğünde dijital hikâyelerin işitme,
görme, hissetme gibi birden fazla duyuyu harekete geçirmesi kalıcı öğrenmeyi desteklemektedir (Turgut ve Kışla,
2015). Özellikle okul öncesi dönemde eğitim öğretim süreci planlanırken birden fazla duyu organının birbirini
destekleyici şekilde yer almasının önemi vurgulanmaktadır (Zembat ve Zülfikar, 2006).
Okul öncesi dönemde dikkat ve dikkat süreleri öğrenme için ne kadar önemli olsa da, bu alanda yapılan
çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Okul öncesi dönemde dikkat ve dikkati sürdürmekle ilgili (Bartan, 2019), dikkati
arttırma programının etkilerinin incelendiği (Gözalan ve Koçak, 2014; Pişkin, 2015; Yavuz, 2014) araştırmalarına
rastlanmıştır. Aynı şekilde hikâye anlatımları üzerinden okul öncesi dönem çocuklarının anlama düzeylerine
etkisini inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. Anlama, literatürde daha çok okuduğunu anlama (Epçaçan, 2009;
Temizkan ve Sallabaş, 2011; Topuzkanamış, 2010; Yıldız ve Akyol, 2011) ve anlama düzeyleri ile ilgili okul
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öncesi dönemi kapsamayan, ilköğretim ve ortaöğretim çocukları ile yapılmış çalışmalara ( Artut ve Tarım, 2006;
Karataş, Köse, Coştu, 2003) rastlanmıştır. Bu yönlerden, yapılan çalışmanın okul öncesi eğitimi literatürüne katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Yöntem
Araştırma Modeli
Araştırma nicel bir çalışmadır. Araştırmada deneysel desenlerden Yalnız Son Testli Kontrol Gruplu Seçkisiz
Desen kullanılmıştır. Deneysel araştırmalar ulaşılan sonuçların kesinliği ve değişkenler arasındaki ilişkinin tam
olarak belirlenebilmesi sebebiyle en güvenilir araştırmalar arasında kabul edilmektedir (Ural ve Kılıç, 2006).
Yalnız Son Test Kontrol Gruplu Seçkisiz Desende, yansız atama ile oluşturulmuş gruplar bulunur. Gruplardan
yalnızca son test puanları ile veri toplanır (Karasar, 2009). Yapılan çalışmanın deneysel bir çalışma olup, çalışmada
üç yansız grup oluşturulması ve oluşturulan gruplardan yalnızca son test puanlarının toplanması sebebiyle
araştırmada Yalnız Son Test Kontrol Gruplu Seçkisiz Desen kullanılmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırma Kütahya ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir bağımsız anaokulunun üç sınıfındaki
60-72 aylık çocuklar ile gerçekleştirilmiştir. Çocukların tamamı gelişim düzeylerine göre (iyi-orta-geliştirilebilir)
üç gruba ayrılmış, daha sonra bu gruplardan rastgele seçim yapılarak deney grupları ve kontrol grubu
oluşturulmuştur. Çocukların gelişim düzeylerinin belirlenmesi için öğretmen görüşlerinden ve gelişim
dosyalarından faydalanılmıştır. Veriler bahar dönemi sonlarına doğru toplandığında öğretmenlerin ve gelişim
dosyalarındaki bilgilerin, çocukların gelişimlerini belirlemede yeterli olacağı düşünülmüştür. Gruplar, her grupta
her gelişim düzeyinden 2 çocuk olacak şekilde, altışar çocuk ile oluşturulmuş toplam 18 çocuk ile çalışılmıştır.
Verilerin Toplanması
Verilerin toplanmasında kullanılacak hikayeler, çocukların gelişim düzeylerine ve yaş gruplarına uygun
olması, hikayelerin hem dijital hem basılı kitap formlarının bulunması göz önünde bulunularak seçilmiştir.
Oluşturulan gruplardan deney grubu 1’e dijital hikâyeler ile anlatım yapılmıştır. Deney grubu 2’ye yapılan
anlatımlarda dijital hikâyelerin ses ve müzikleri kapatılmış, sadece görüntülerinden faydalanılmıştır. Bu grupta
hikâyelerin anlatımını görüntü akışına uygun şekilde araştırmacı yapmıştır. Kontrol grubuna ise kitaptan okuyarak
hikâye anlatımı yapılmıştır. Deney gruplarına ve kontrol grubuna anlatılan hikâyeler birbirinin aynıdır. Tüm
gruplara hikâyeler aynı odada anlatılmış, tüm anlatım süreçlerinde araştırmacı sınıfta bulunmuştur. Böylece
hikâyenin kendi içeriği sebebiyle ilgi çekmiş olabileceği, ortamdaki uyarıcılar sebebiyle dikkat çekilmiş veya
dikkatin dağılmış olabileceği, odada bulunan kişiler sebebiyle dikkatin dağılmış veya dikkat çekilmiş olabileceği
karıştırıcı değişkenleri ortadan kaldırılmıştır.
Tüm gruplara yapılan hikâye anlatımlarında sürece ve öğrencilere herhangi bir müdahalede bulunmadan
kamera görüntüleri ile kayıt alınmıştır. Bu sayede çocukların dikkatlerinin hangi anlatım türünde kaçıncı saniyedakika sonrasında dağıldığı ve grubun hareketlenmeye başladığı belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca hikâye
anlatımlarından sonra her çocuğa hikâyeyi anlama düzeylerini ölçmeye yönelik bir soru sorulmuştur. Elde edilen
veriler çocukların hareketsiz dinledikleri süre ile hikâye anlatımı sırasındaki davranışları ve hikâyeyi anlama
düzeyleri olmak üzere iki alt boyutta analiz edilmiştir. Verilerin toplanması için toplam altı hikâye kullanılmıştır.
Ancak bir hikâyede görüntünün net seçilememesi sebebiyle hikâye veri analizine dâhil edilmemiştir.
Verilerin Analizi
Veriler iki farklı şekilde analiz edilmiştir. İlk olarak çocukların hikâye anlatımı sırasında gösterdikleri
davranışlardan onların dikkat sürelerini belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için tüm çocuklar izlenerek hikâyeyi
dinlerken yaptıkları hareketler not edilmiştir. Aynı şekilde araştırmacı dışında bir ölçme değerlendirme ve bir alan
uzmanı tarafından kayıtlar incelenmiş ve notlar çıkarılmıştır. Daha sonra üç uzmanın da ortak fikirleri
doğrultusunda bir gözlem formu hazırlanmıştır. Hazırlanan gözlem formu çocukların hikâyeyi dinledikleri sırada
sergiledikleri davranışları içermekte ve kontrol ve deney gruplarındaki her çocuğun hangi davranışı kaçıncı saniye
veya dakikadan itibaren yapmaya başladığı, gösterdiği davranışın yanına yazılarak bir değerlendirme
yapılabilmektedir. Bu şekilde çocukların hangi hikâye anlatım türünde kaçıncı saniye veya dakikada dikkatlerinin
dağılmaya başladığı belirlenmeye çalışılmıştır.
İkinci olarak çalışmaya katılan çocukların hikâyeyi anlama düzeylerini belirlemeyebilmek için, her
anlatımdan sonra ‘Hikâyede neler vardı, bana dinlediğin hikâyeyi anlatabilir misin?’ sorusu sorulmuştur. Bir konu
ya da kavram üzerine yapılan mülakat tipi görüşmelerin amacı, bireylerin bahsedilen konu veya kavramı anlama
düzeylerini belirleyebilmektir. Mülakatlar sayesinden bireylerin anlama düzeyleri tespit edilebilir (Karataş, Köse,
Coştu, 2003). Yapılan çalışmalar, öğrencilerin bir konu ya da kavramla ilgili anlama düzeylerini belirlemek için
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en çok mülakatların, sonrasında ise testlerin kullanıldığını ortaya çıkarmıştır (Palmer, 1998). Okul öncesi döneme
bakıldığında, çocukların mülakatlarda kendilerini testlerden daha iyi ifade edebilecekleri düşünüldüğünden, bu
çalışmada anlama düzeylerini belirlemek için hikâyelerden sonra, hikâye ile ilgili soruları içeren mülakatlar
yapılmıştır. Sorulan sorunun cevabında çocuğun hikâyede geçen karakterleri, yerleri ve olayları hikâyedeki sırası
ile anlatabilmesi beklenmektedir. Bu şekilde her hikâye için bir cevap hazırlanmış ve çocukların bu cevabın ne
kadarını verebildiğine göre bir değerlendirme yapılmıştır. Eğer hikâyenin tamamını karakterleri, olayları ve yerleri
atlamadan anlatıyorsa iyi düzeyde anlaşılmıştır (iki puan), eğer bir kısmını atlıyor ama yine de hatırladıkları ile
hikâyeyi anlatabiliyorsa orta düzeyde (bir puan) anlaşılmıştır, eğer hiç hatırlayamıyorsa hikâye anlaşılmamıştır
(sıfır puan) şeklinde puanlanmıştır. Verilerin toplanmasında özellikle bu süreçte çocuklar açısından hikâyeyi
hatırlatıcı ya da karıştırıcı olmaması için hikâyeyi özetledikleri sırada hiç müdahale edilmemiştir.

Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde toplanan veriler analiz edilerek sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. Verilerin
analizinden elde edilen bulgular okul öncesi dönem çocuklarının dikkat süreleri ve anlama düzeyleri olmak üzere
iki ayrı başlık altında verilmiştir.
Farklı Hikâye Anlatım Türlerinde Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dikkat Süreleri
Bu bölümde okul öncesi dönem çocuklarının dikkat sürelerini belirlemek için hazırlanan gözlem formu ile
elde edilen verilerin analizine yer verilmiştir.

Tablo 1.
Farklı Hikâye Anlatım Türlerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dikkat Sürelerine Etkisi.
Öykü Kitabı ile
Anlatım

Dijital Hikâyenin Öğretmen Desteği ile
Anlatımı

Dijital Hikâye ile Anlatım

Kendi vücudu ile ilgilenme

1,25

2,31

2,15

Göz temasının kesilmesi

1,18

3,01

2,33

Çevresindeki
oynama

1,31

4,08

2,21

Arkadaşına Dokunma

2,15

3,23

2,30

Arkadaşıyla konuşma

1,53

3,19

2,26

Hareket Etme

2,28

3,18

3,07

Sınıfın dikkatini dağıtma

2,49

4,21

3,39

Hikâyeden tamamen kopma

2,43

*

3,47

nesnelerle

Tablo 1’de görüldüğü gibi farklı türlerde yapılan hikâye anlatımlarında çocukların dikkatlerinin dağıldığına
ilişkin en fazla gösterdikleri 8 davranış belirlenmiştir. Bunlar “kendi vücudu ile ilgilenme”, “göz temasının
kesilmesi”, “çevresindeki nesnelerle oynama” “arkadaşına dokunma”, “arkadaşıyla konuşma”, “hareket etme”,
“sınıfın dikkatini dağıtma” ve “hikâyeden kopma” davranışları sergilemeleridir.
Kendi vücudu ile ilgilenme davranışını, öykü kitabı ile anlatımda 1.25sn sonra, dijital hikâyenin öğretmen
desteği ile anlatımında 2.31sn sonra ve dijital hikâye ile anlatımında ise 2.15sn sonra gösterdikleri belirlenmiştir.
Göz temasının kesilme davranışı öykü kitabı ile anlatımda 1.18sn sonra, dijital hikâyenin öğretmen desteği ile
anlatımında 3.01sn sonra ve dijital hikâye ile anlatımında ise 2.33sn sonra gösterdikleri belirlenmiştir.
Çevresindeki nesnelerle oynama davranışını, öykü kitabı ile anlatımda 1.31sn sonra, dijital hikâyenin öğretmen
desteği ile anlatımında 4.08sn sonra ve dijital hikâye ile anlatımında ise 2.21sn sonra gösterdikleri belirlenmiştir.
Arkadaşına dokunma davranışını, öykü kitabı ile anlatımda 2.15sn sonra, dijital hikâyenin öğretmen desteği ile
anlatımında 3.23sn sonra ve dijital hikâye ile anlatımında ise 2.30sn sonra gösterdikleri belirlenmiştir. Arkadaşıyla
konuşma davranışını, öykü kitabı ile anlatımda 1.53sn sonra, dijital hikâyenin öğretmen desteği ile anlatımında
3.19sn sonra ve dijital hikâye ile anlatımında ise 2.26sn sonra gösterdikleri belirlenmiştir. Hareket etme
davranışını, öykü kitabı ile anlatımda 2.28sn sonra, dijital hikâyenin öğretmen desteği ile anlatımında 3.18sn sonra
ve dijital hikâye ile anlatımında ise 3.07sn sonra gösterdikleri belirlenmiştir. Sınıfın dikkatini dağıtma davranışını,
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öykü kitabı ile anlatımda 2.49sn sonra, dijital hikâyenin öğretmen desteği ile anlatımında 4.21sn sonra ve dijital
hikâye ile anlatımında ise 3.39sn sonra gösterdikleri belirlenmiştir. Hikâyeden tamamen kopma davranışını, öykü
kitabı ile anlatımda 2.43sn sonra, dijital hikâyenin öğretmen desteği ile anlatımında hikâyeden tamamen kopma
davranışı gözlenmemiş ve dijital hikâye ile anlatımında ise 3.47sn sonra gösterdikleri belirlenmiştir.
Farklı Hikâye Anlatım Türlerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Hikâyeyi Anlama Düzeylerine Etkisi
Bu bölümde okul öncesi dönem çocuklarının hikâyeyi anlama düzeylerini belirlemek için sorulan soruya
verdikleri cevaplardan elde edilen verilerin analizine yer verilmiştir.

Tablo 2.
Farklı Hikâye Anlatım Türlerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Anlama Düzeylerine Etkisi.
Öykü Kitabı ile
Anlatım

Dijital Hikâyenin
Öğretmen Desteği ile
Anlatımı

Dijital Hikâye ile
Anlatım

Hikâye 1

1,5

2,33

2,16

Hikâye 2

1,66

2,5

2,16

Hikâye 3

1,83

3

2,5

Hikâye 4

1,5

2,5

2,16

Hikâye 5

1,16

2,83

2,5

Tablo 2’de çalışmaya katılan 18 çocuğun ‘Hikâyede neler vardı, bana dinlediğin hikâyeyi anlatabilir misin?’
sorusuna verdikleri cevaplar puanlandıktan sonra her grup ve hikâye için bu puanların ortalamaları alınmıştır.
Tablo incelendiğinde hikâye 1’de öykü kitabı ile anlatımda 1,5 puan, dijital hikâyenin öğretmen desteği ile
anlatımında 2,33 puan ve dijital hikâye ile anlatımında ise 2,16 puan aldıkları görülmüştür. Hikâye 2’de öykü
kitabı ile anlatımda 1,66 puan, dijital hikâyenin öğretmen desteği ile anlatımında 2,5 puan ve dijital hikâye ile
anlatımında ise 2,16 puan aldıkları görülmüştür. Hikâye 3’de öykü kitabı ile anlatımda 1,83 puan, dijital hikâyenin
öğretmen desteği ile anlatımında 3 puan ve dijital hikâye ile anlatımında ise 2,5 puan aldıkları görülmüştür. Hikâye
4’de öykü kitabı ile anlatımda 1,5 puan, dijital hikâyenin öğretmen desteği ile anlatımında 2,5 puan ve dijital
hikâye ile anlatımında ise 2,16 puan aldıkları görülmüştür. Hikâye 5’de öykü kitabı ile anlatımda 1,16 puan, dijital
hikâyenin öğretmen desteği ile anlatımında 2,83 puan ve dijital hikâye ile anlatımında ise 2,5 puan aldıkları
görülmüştür.
Sonuç ve Tartışma
Araştırmanın bu bölümünde analiz edilen verilen sonuçları ve tartışmalarına yer verilmiştir.
Okul öncesi dönem çocuklarında farklı hikâye anlatım türlerinin dikkat süreleri ve anlama düzeylerine
etkisinin incelendiği bu çalışmadan genel olarak çıkarılan sonuçlara bakıldığında, hikâye anlatımlarında çocukların
dikkatlerinin dağıldığına ilişkin en fazla gösterdikleri 8 davranışın “kendi vücudu ile ilgilenme”, “göz temasının
kesilmesi”, “çevresindeki nesnelerle oynama” “arkadaşına dokunma”, “arkadaşıyla konuşma”, “hareket etme”,
“sınıfın dikkatini dağıtma” ve “hikâyeden kopma” davranışları olduğu görülmüştür. Araştırmanın bir başka sonucu
ise, dijital hikâyenin öğretmen desteği ile anlatılmasında, dijital hikâye anlatımı ve öykü kitabı ile anlatım
yöntemlerine göre çocukların dikkat sürelerini uzattığı, hikâyeden uzaklaştıracak davranışların ortaya çıkma
süresini uzattığı görülmüştür. Araştırmada dijital hikâyenin öğretmen desteği ile anlatılmasıyla, dijital hikâye
anlatımı ve öykü kitabı ile anlatım yöntemlerine göre çocukların hikâyeyi anlama düzeylerinin daha fazla olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Okul öncesi dönem çocuklarının dikkat sürelerine bakıldığında, en fazla dikkat süresini sağlayan hikâye
anlatım yönteminin dijital hikâyelerin öğretmen desteği ile anlatıldığı yöntem olduğu görülmüştür. Bu durumun
bahsedilen anlatım yönteminin içerdiği uyaranlardan kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Şöyle ki, dijital hikâyeler
görsellikleri, ses ve müzikleri ile zaten oldukça fazla uyarana sahiptir. Öğretmenin anlatım yaptığı dijital
hikâyelerde çocuklar hikâyenin görsel akışından ya da seslerinden sıkılsalar da bu kez öğretmenin anlatımı
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sebebiyle hikâyede kalmaktadır. Özyürek (2007), öğrencilerin dikkatini toplamada en etkili yöntemlerden birinin
sesin etkili kullanımı olduğunu söylemiştir. Bu sebeplerle çalışmada kullanılan diğer anlatım yöntemlerinin dikkat
süresi ve anlama düzeyi bakımından dijital hikâyelerin öğretmen desteği ile anlatılması yönteminden daha az etkili
oldukları düşünülmektedir. Benzer şekilde hikâyeyi anlama düzeylerinde yine en yüksek anlama düzeyini sağlayan
anlatım yönteminin, en yüksek dikkat süresini sağlayan anlatım yöntemi ile aynı olduğu görülmektedir. Bu
durumun dikkat süresi ile anlama düzeyleri arasındaki pozitif ilişkiden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Yazılı anlatımların görseller ile desteklendiğinde ilgi çekmek ve çocuklar açısından konuyu anlamak
kolaylaştığından, dikkat süresi uzatılabilmektedir (Ökten ve Sauner, 2015). Bu durum araştırmanın sonuçları ile
örtüşmektedir. Buradan okul öncesi dönem çocukları için dikkatlerini sürdürdükleri sürece daha iyi anladıkları
sonucu çıkarılabilir.
Dijital hikâye ile anlatım yönteminde, öykü kitabı ile anlatıma göre çocukların dikkat sürelerinin ve anlama
düzeylerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Bu duruma dijital hikâyelerin öykü kitaplarına göre daha ilgi çekici
olması ve daha fazla uyaran içermesinin sebep olduğu düşünülmektedir. Öykü kitabı ile anlatımda öğrencilere
kitabın resimleri gösterilse de, sınıfların yapısı ve kitap sayfalarının boyutuna göre değişebilen şekilde, genellikle
tüm çocuklar resimleri görememekte ya da gördüğü resmin içeriğini tam seçememektedir. Bu nedenle hikâyeyi
görselleri ile birleştirerek anlamlandırması zorlaşmaktadır. Aynı zamanda resimlerin hareketsiz oluşu hem zaman
zaman hikâyedeki olaylar ile tezat olmakta hem de çocukların aynı hareketsiz sayfaya bakmaları sebebiyle
sıkılmalarına yol açabilmektedir. Dijital hikâyelerde ise hikâyedeki görsellerin hikâye akışına uygun şekilde
hareket etmesi, olayın geçtiği mekândaki seslerin duyulması çocukların hikâye ile bütünleşmelerini
kolaylaştırmaktadır. Bu nedenlerle okul öncesi dönem çocuklarında dijital hikâyelerin öykü kitaplarına göre daha
fazla dikkat süresini ve anlama düzeyini sağladıkları düşünülmektedir. Bartan (2019) yaptığı araştırmada okul
öncesi öğretmenlerinin en fazla Türkçe etkinliklerinde çocukların dikkatlerinin dağıldığını ve dikkati çekmek için
en fazla zaman harcadıkları etkinlik türü olduğunu söylediklerini belirtmiştir. Yapılan çalışmanın Türkçe
etkinliğinde dikkat süresini ve anlama düzeyini arttırmaya yönelik okul öncesi öğretmenlerine ışık tutacağı
düşünülmektedir.

Öneriler
Etkinlikler sırasında çocukların dikkatini canlı tutabilme ile çocukların öğretilmek istenen konu veya kavramı
anlaması arasında doğru orantı olduğu görülmüştür. Burada öğretmenlere görev düşmektedir. Öğretmenler,
sınıflarındaki çocukları iyi tanımalı ve onların ilgisini çekecek yöntemlerle etkinliklerini yapmaya özen
göstermelidir. Günlük, aylık ve yıllık planlar hazırlanırken, her zaman kullanılandan farklı materyaller ve
uygulama yöntemleri kullanılabilir. Dijital hikâyeler hakkında öğretmenlere daha fazla bilgi verilebilir. Bu sayede
dijital hikâyenin sınıf ortamında kullanımı arttırılabilir. Planların içerisinde birden fazla yöntem ve teknik
kullanarak hazırlanan etkinlikler eklenebilir.
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Özet
Kavramlar, bireyin düşünmesini sağlayan zihinsel araçlardır. Bununla birlikte çocuklar için kavram öğrenimi
bilişsel gelişimin en önemli göstergelerinden biridir. Çeşitli yollarla kavram öğretimi yapılırken çocukların
seviyelerinin belirlenmesinde ve uygulanan eğitimlerin etkili olup olmadığının tespiti için bir ölçme aracına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı; Okul öncesi dönemde (5-6 yaş) çocukların Bilişsel olarak Renk,
Şekil ve Sayı bilgi seviyelerini tespit etmek için bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın evrenini İstanbul ve
Sakarya’ da 60-72 aylık çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu evren içerisinden kolayda
örnekleme yoluyla tespit edilen 300 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan testteki ifadeler ilgili
ulaşılabilen yerli ve yabancı literatür taranarak irdelenmiş, Milli Eğitimin Okul Öncesi Eğitim Programı
doğrultusunda bilişsel gelişim alanının amaç ve kazanımları dikkate alınarak araştırmacılar tarafından testte
kullanılacak maddeler belirlenmiştir. Maddeler alan uzmanları tarafından incelenmiş ve uzman görüşleri
doğrultusunda çalışma grubuna uygulanacak teste son şekli verilmişti. Araştırmacılar tarafından geliştirilen
“Bilişsel RŞS (Renk, Şekil ve Sayı) Kavram Testi” renk (22), şekil (18), sayı (31) kavramlarını içeren toplam 71
adet resimli soru maddesinden oluşmaktadır. Testin güvenirliğini belirlemede iki yarı ve Alpha güvenirlik
analizleri yapılmış ayrıca güvenirliği test etmede KR-20 güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Öğrencilerin testte
yer alan sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda madde analizi yapılarak, her bir maddenin ayırt edicilik ve
güçlük indeksleri ayrı ayrı hesaplanırken testin ortalama güçlüğü ve ortalama ayırt ediciliği de hesaplanmıştır. Veri
analizleri SPSS 20 paket programı kullanılarak .05 anlamlılık düzeyine göre hesaplanmıştır.
Bu çalışma sonucunda alanda, okul öncesi çocukları ile çalışacak olan eğitimcilere program yaparken ve hedef
koyarken somut ölçülebilir ve objektif kriterlere dayalı bir ölçme aracı geliştirilmiştir. “Bilişsel RŞS Kavram
Testi”nin konuyla ilgili 3-6 yaş gurubu çocukların bilimsel araştırmalarında kullanılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kavram, Renk, Geometrik Şekil, Sayı, Okul Öncesi, Bilişsel Gelişim, Geçerlik, Güvenirlik.

Abstract
Concepts are the cognitive tools that help individual’s thinking and concept learning for children is one of the most
important indicators of cognitive development. While there are too many ways to teach concepts, a tool is needed
to measure the effects of these trainings and to determine the children’s level. To achieve this, the study aims to
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develop a scale to identify children’s cognitive color, shape and number knowledge levels in preschool (5-6 years)
period. The population of the study was comprised of 60-72 months old children from İstanbul and Sakarya. The
sample included 300 children who were selected by convenience sampling method. Statements in the test were
examined through the related literature and the items were defined according to the Preschool Education Program
of National Education, by considering the purpose and the outcomes of cognitive development field. Items were
examined by field experts to give the test to its final shape. “Cognitive CSN (Color-Shape-Number) Concept Test”
which was developed by the researchers included (22) color, (18) shape and (31) number; 71 pictured items in
total. To determine the test’s reliability, two half and an Alpha reliability analyses were done and also, KR-20
reliability index was calculated. Items were analyzed according to the students’ answers to the test. The items’
distinctiveness and difficulty indexes were calculated separately and test’s average distinctiveness was also
calculated. Data analysis was done by SPSS 20 package program and calculated according to .05 significance
level.
As a result, the study developed a concrete, measurable and objective measurement tool to help the educators who
work with the preschool children, in making programs and setting goals. The use of “Cognitive CSN (Color-ShapeNumber) Concept Test” may be suggested in 3-6 years old children’s research.
Keywords: Concept, color, geometric shape, number, preschool, cognitive development, validity, reliability.

Giriş
Okul öncesi dönem çocukların temel kavramlara ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik bir takım testler tüm
dünyada kullanılmaktadır. Ülkemizde ise çeşitli alanlarda uygun testlerin yetersizliği ya da kullanım izinlerine
ilişkin zorlukları önemli bir sorun olarak görülmektedir. Okulöncesi dönem çocukların okuma-yazma bilmediği
ve bu nedenle kavramlara ilişkin bilgilerinin yalnızca yetişkinler tarafından değerlendirilmesi sebebiyle geçerli ve
güvenilir testlere ihtiyaç çok fazladır. Buna bağlı olarak, okul öncesi dönemde çalışma yapmak isteyen
araştırmacıların içerik olarak çalışmalarını kapsayacak testlere ulaşmakta zorluklarla karşılaşmaktadırlar.
Bilişsel gelişimin temelini kavramlar oluşturmaktadır. Kavramlar, bireyin düşünmesini sağlayan zihinsel
araçlar olup, içinde yaşanılan fiziksel ve sosyal çevreyi anlamayı, onlarla iletişim kurmayı sağlamaktadır.
Çocuklarda kavramların yerleşmesi yavaş ve oldukça zor bir süreçtir. Kavram, nesne veya olayların ortak
özelliğini simgeleyen içsel bir süreç olarak ifade edilmektedir (Demir ve Kabadayı, 2008).
Okul önsesi dönemi içeren 3-6 yaş aralığı, birçok gelişim bilimciye göre çocuk gelişimindeki en kritik ve en
çok dikkat isteyen dönemdir. Bu dönem süresince yapılan eğitim eksikleri ve hatalarının düzeltilmesi çok zor,
bazen de imkansız olabilmektedir. Bu nedenle, bu kritik dönemde öğrenme tesadüflere bırakılmamalı, sistematik
ve düzenli bir şekilde bilimin tüm verileri kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
Kavramlar, bireyin düşünmesini sağlayan zihinsel araçlardır. Kavram gelişiminin ölçülebilmesi için,
kazanılması beklenen kavramların yaşa göre belirlenmesi gerekmektedir. Okul öncesi dönemde edinilen doğru
bilgiler ve bu kazanımların doğru ölçülmesi, kişinin ileriki yaşamını da olumlu yönde etkilemektedir. Özellikle
renk, sayı ve şekil kavramları bilişsel gelişim açısından çok önemlidir. Bununla birlikte çocuklar için kavram
öğrenimi bilişsel gelişimin en önemli göstergelerinden biridir.
Okul öncesi dönemde çocuğun kavramları özellikle kendi deneyim ve etkinlikleri ile belirlenmektedir. Bu
nedenle ilk başta kavramların basitliği ve nesnenin algısal özellikleri ile yakından ilişkilidir. Kavramlar somut ya
da soyut olabilirler. Çocukta kavramların gelişmesi somut düşünmeden soyut düşünmeye doğru bir yol izler (Arı,
Üstün, Akman ve Etikan, 2000; Sevinç, 2003).
Kavram;
•
Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel
tasarım,
•

Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı,

•
Bir olay, bir nitelik ya da nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge olarak tanımlanmaktadır
(Oğuzkan,1981).
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Kavram öğrenme;
Uyaranları belli kategorilere ayırarak, zihinde bilgiler oluşturmak şeklinde tanımlanmaktadır (Ülgen, 2001).
Kavram gelişimi ve temsili yetkinliğin gelişmesi bir dizi özel bilişsel süreci içermektedir. Bunlar arasında
nesnelerin rengini algılama, geometrik şekilleri tanıma, ardışık sayma ve nesnelerin miktarını bilme vb. sayılabilir.
Çocuklarda kavramların yerleşmesi yavaş ve oldukça zor bir süreçtir (Arı, Üstün ve Akman, 1994).
Kavram öğrenme iki aşamada gerçekleşmektedir; İlk aşama kavram oluşturma, ikinci aşama ise kavram
kazanmadır.
Kavram oluşturma; genelleme yapmaya dayalıdır. Çocuklar oluşturdukları kavramla ilgili, çevrelerindeki
insanların kullandıkları sözcükleri birleştirirler. Örneğin; çocuk bir cismi yuvarladığında, kullanılan “Yuvarla”
“Yuvarlak” sözcükleri, çocuğun geliştirdiği “Yuvarlak” şekliyle, kullanılan bu sözcükler arasında bağ kurmasını
sağlar. Kavram oluşturma yaşam boyu devam etmekle birlikte, çocukluk yıllarında daha yoğun bir süreç
oluşturmaktadır (Ülgen, 2001).
Kavram kazanma; Piaget’e göre kavramlar, çocukların görerek kazandıkları yaşantılarla, daha sonra ise soyut
özellikler arasındaki ayrımlarla öğrenilmekte yani kazanılmaktadır (Mekik, 1998).
Kavramların oluşturulması döneminde somut nesneler kullanılarak, çocukların koşma, zıplama, tırmanma,
kaldırma, itme vb. büyük motor hareket içeren etkinliklere yer verilmesi kavram öğreniminde büyük rol
oynamaktadır.
Okul öncesi dönemde oluşturulmaya ve öğrenilmeye başlayan kavramlardan bazıları, mekan ve konum algısı,
boyut, zaman, sayılar ve sayma, şekiller, renkler, parça ve bütünler vb. Bu temel kavramlar daha sonraları çocuğun
karşısına, karmaşık sıralama ve örüntü oluşturma, ölçme, eşleştirme, sınıflandırma, karşılaştırma, ayırt etme,
gruplar ve sembolleri ilişkilendirme, ekleme ve çıkarma gibi kavramlar olarak çıkacaktır.
Bilişsel RŞS Testinde Yer Alan Kavramlar
Renk Kavramı; İki-altı yaşlarında gelişmeye başlamakta ve renklerin tanınması ve adlarının öğrenilmesi dört
beş yaşlarına rastlamaktadır. Beş-altı yaşlarındaki çocuklar çeşitli renkleri ayırabilirler. Ancak bu ayırım çocuğun
renk kavramını kazandığı anlamına gelmez.
Çocukların renkleri öğrenmekte zorlanmalarındaki ilk olasılık renklere ilişkin yeterli kavramsal sunuma sahip
olmamalarından kaynaklanabilmektedir (Yavuzer, 1992).
Çocuklara renk kavramı eğitimi verilirken basitten karmaşığa doğru bir sıra izlenmesi gerekmektedir:
a) Adlandırma,
b) Belli nesnelerle renkleri birlikte kullanma,
c) Belli nesnelerin renklerine göre ayırt edilmesi,
d) Ne renk sorusunun kullanılması (Caferoğlu, 1991).
Şekil Kavramı; Okul öncesi dönemde çocuklar, çevresindeki çeşitli eşyalarla oynarken geometrik şekillerle
karşılaşırlar. Çocuklarda, şekillerle ilgili ilk düşünceler, gözlem ve deneyimlerle sezgiye dayalı olarak oluşmaya
başlar. Çocukların şekillere ilişkin ilk deneyimleri şekillerin görünüşü ve konumuna yönelik olmaktadır. Bu
dönemde çocuklar önce daire, kare ve üçgeni daha sonra dikdörtgen ve elipsi öğrenirler. Küçük çocuklar belirsiz
veya gizli boyutları olan şekilleri zor algılarlar (Clements, 1999). İşlem öncesi dönemin sonlarına doğru çocuklar
temel geometrik kavramların isimlerini öğrenirler (Erdoğan, 2002).
Sayı Kavramı; sayı ile ilgili bilgilerin temelinin atılması iki yaşlarında başlamakla birlikte, üç, dört yaşındaki
çocukların sayı sayma davranışları kavrayarak sayma değil, modeli taklit etme, ezbere sayma şeklinde olup,
sayının karşılığını henüz kavram olarak kazanmış değildir. Beş-altı yaşındaki çocuklar 1-20 arası sayıları
anlamlarını bilerek saymaya başlarlar. Bir grup nesneyi sayarak kaç tane olduğunu söyleyebilir, 1-10 arasındaki
rakamları tanır, isimlendirir ve sıraya dizebilirler (Resnick, 1989; Cantekin, 2000).

Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırma, 5-6 yaş arası çocukların bilişsel olarak renk, geometrik şekil ve sayı kavram bilgi seviyelerini
tespit etmek için geçerli ve güvenilir bir test geliştirmeye yönelik tarama modelinde yürütülmüş bir çalışmadır.
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Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini İstanbul ve Sakarya’ da okul öncesi kurumlarına devam etmekte olan 60-72 aylık
çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu evren içerisinden kolayda örnekleme yoluyla tespit
edilen 300 çocuk oluşturmaktadır.
Tablo 1’de öğrencilerin cinsiyet ve doğum yıllarına göre dağılımına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Tablo 1.
Araştırma Grubunun Cinsiyet ve Doğum Yıllarına Göre Dağılımı
2013

2014
TOPLAM

n

%

n

%

Erkek

100

51,0

54

51,9

154

Kız

96

49,0

50

48,1

146

TOPLAM

196

100,0

104

100,0

300

Tablo 1’ de öğrencilerin cinsiyet ve doğum yıllarına göre dağılımlarına yer verilmiştir. 2013 doğumlu
öğrencilerin % 51’ inin (n=100) erkek; %49’ un (n=96) ise kız olduğu görülmektedir. 2014 doğumlu öğrencilerin
ise %51.9’ unun (n=54) erkek; %48.1’ inin (n=50) kız olduğu görülmektedir.

Maddelerin Yazılması, Gözden Geçirilmesi ve Düzenlenmesi
Test Maddelerin Hazırlanması ve Düzenlenmesi
MEB 2013/ Okul Öncesi Eğitim Programında yer verilen kavramlardan; renk, geometrik şekiller ve
sayı/sayma kavramları seçilerek, Bilişsel Gelişim Kazanımları ve Göstergeleri dikkate alınarak;
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Kazanım 5: Nesne veya varlıkları gözlemler.
Kazanım 6: Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Kazanım 7: Nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Kazanım 8: Nesne veya varlıkları özelliklerine göre karşılaştırır.
Kazanım 9: Nesne veya varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Kazanım 10: Geometrik şekilleri tanır.
Araştırmacılar tarafından, uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanmış olan Bilişsel RŞS kavram testi; 22 Renk, 18
Şekil ve 31 adet Sayı kavramını içeren toplam 71 adet resimli soru maddesinden oluşmaktadır. Uzmanların
görüşleri doğrultusunda kazanımların yordanması için en uygun soru şeklinin ne olacağı belirlenmiş ve maddeler
yazılırken soru biçimleri buna göre şekillendirilmiştir. Okul öncesi dönemde 5-6 yaş aralığındaki çocukların sahip
olması gereken kazanımlar için yazılan maddeler tamamlandıktan sonra uzmanlardan görüş alınmıştır. Hazırlanan
maddelerin belirlenen kazanımları doğru şekilde ölçme durumu belirlenmiştir. Uzmanlardan maddelerin niteliği,
doğruluğu, anlatım dili ve teknik yönden uygunluğuyla ilgili görüşler alındıktan sonra gerekli düzeltmeler
yapılmıştır.
Madde Analizi ve Uygun Olan Maddelerin Belirlenmesi
Test maddelerinin uygulanması sonucunda istenilen özelliklere sahip bir test geliştirmek için maddelerin
sayısal değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Madde analizi yapılırken öğrencilerin verdiği cevaplar “1”, “0”
olarak girilmiştir. Öğrencilerin doğru yanıtları “1” olarak işaretlenirken yanlış yanıtları “0” olarak işaretlenmiştir.
Bu süreç sonucunda ortaya çıkan tabloda madde istatistikleri hesaplanmış ve testte yer alması gereken maddeler
belirlenmiştir.
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Verilerin Analizi
Testten elde edilen puanların analizlerinde “SPSS 22.0”, ve Mplus programları kullanılmıştır. Verilerin
analizlerinden önce verilerin dağılımının normalliği, basıklık ve çarpıklık değerleri (Tablo 5) dikkate alınarak
incelenmiştir (Büyüköztürk, 2007). Testin faktör yapılarını belirlemek için tetrakorik korelasyon matrisi
kullanılarak açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Tetrakorik korelasyon katsayısı iki kategorili yapay
süreksiz iki değişken arasındaki ilişkinin derecesini belirlemek için kullanılmaktadır (Baykul ve Güzeller, 2014).
Çalışmamızda da öğrencilerin test sorularına verdikleri doğru yanıtlar için “1”, yanlış yanıtlar için “0” şeklinde
yapay iki kategori şeklinde kodlandığı için tetrakorik korelasyon matrisi üzerinden AFA yapılmıştır. Testlerin
madde güçlüğü ve ayırt edicilik değerleri ile ilgili bulgular, “ITEMAN 4.3” programı ile madde analizi yapılarak
hesaplanmıştır.
Geçerlik
Testi uygulandıktan sonra veriler IBM SPSS 22.0 ve Excel programlarıyla analiz edilmiştir. Geliştirilen testin
geçerliğini ortaya koymak için kapsam geçerliği ve yapı geçerliği geçerlik analizleri yapılmıştır.
Kapsam geçerliği, bir ölçme aracının ölçtüğünü iddia ettiği yapıyı ne kadar ölçtüğünü ortaya koymaktadır.
Kapsam geçerliğine sahip bir test ölçtüğü kazanım ve davranışları doğru şekilde temsil etmelidir (Özgüven, 2007).
Bu araştırmada kapsam geçerliği için uzmanlardan görüş alınmış ve uzman görüşleri ışığında belirtke tablosu
hazırlanarak hangi kazanımın kaç madde ile temsil edileceği belirlenmiştir.
Yapı geçerliği birbirini doğrulayan ve yargılama niteliği olan kanıtların toplanmasıyla ortaya
konulabilmektedir (Can, 2013). Yapı, birbirleriyle ilişkili olduğu varsayılan belli öğelerin ve ya öğelerin arasındaki
ilişkinin oluşturduğu örüntüdür. Yapı geçerliği ise test veya ölçeklerde ölçülmek istenen ilişkisel yapının
birbirleriyle yüksek derecede ilişkili olmasıdır (Pallant, 2001; Şencan, 2005). Yapı geçerliğinde geliştirilen testin
veya ölçeğin kendi özellikleri değil ayrıca ortaya atılan ilişkilerin de doğrulanması önemlidir (Şencan, 2005).
Geliştirilen testin yapı geçerliğini ortaya koymak için iç tutarlık analizi yapılmıştır (Büyüköztürk, 2007).
Güvenirlik
Araştırma kapsamında geliştirilen testin taşıması gereken özelliklerden biri de güvenirliktir. Güvenirlik
uygulanan aracın ölçtüğü yapıyı ne kadar doğru ölçtüğünü ortaya koymaktadır (Tekin, 2000). Art arda yapılan
ölçümlerde yaklaşık değerler vermesi bir aracın güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk,
2007).
Geliştirilen testin güvenirliği eş değer form uygulanmadığı için tek uygulamayla belirlenmiştir. Testteki
maddeler “1” ve “0” olarak girildiği için KR-20 analizi ile hesaplanmıştır (Büyüköztürk, 2007).
Geliştirilen testin son halini vermek için maddelere ait madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik gücü
indeksi hesaplanmıştır.
Madde güçlük indeksi testte yer alan her bir maddenin doğru cevap verenlerin sayısının toplam katılımcı
sayısına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. Madde güçlük indeksi sonuçlarına göre bir maddenin zorluk ve
kolaylık derecelerini tespit edebiliriz. Maddelerin zor ya da kolay olması durumu testin kullanılış amacına göre
değişiklik gösterebilmektedir (Atılgan, 2007).
Testteki soruların kolay ya da zorluğuna ilişkin 0,00 ile 1,00 arasında değer alan madde güçlük indeksi, bir
maddenin kolay ya da zor bir madde olup olmadığı hakkında bilgi vermektedir. Testteki bir maddenin; madde
güçlük indeks değeri 0.20 ve daha düşük ise o madde “zor” madde olarak değerlendirilir, 0,30 ve 0,49 arasındaki
maddeler “orta güçlükte” bir madde, 0,50 ve 0,69 arasındaki maddeler “kolay” bir madde ve madde güçlük indeks
değeri 0,70 ve üzerindeki maddeler ise “kolay” madde olarak değerlendirilir. Kısacası madde güçlük indeks değeri
1,00’e yaklaştıkça madde kolaylaşırken, 0,00’a yaklaştıkça madde zorlaşmaktadır (Büyüköztürk, 2007). Test
uygulama sürecinden sonra hesaplanan madde güçlük indeksi sonuçlarına göre testin asıl formunda kalacak
maddeler belirlenmiştir.
Bir başka madde analiz yöntemi olan madde ayırt edicilik gücü indeksi ise testte ölçülen yapıya sahip olan ve
olmayan katılımcıları belirleyerek testin ayırt edicilik gücünü ortaya koymaktadır. Diğer bir değişle madde ayırt
edicilik gücü indeksi, test maddesiyle ölçülmek istenen özelliğe sahip olanları ve olmayanları ayırabilme niteliğidir
(Atılgan, 2007).
Ebel (1972)’e göre bir maddenin madde ayırt edicilik gücü indeksi 0,40 ve daha büyük ise o madde “Çok iyi
madde” , 0,30 ve 0,39 arasında ise “oldukça iyi madde”, 0,20 ve 0,29 arasında ise o madde “düzeltilmeli”, 0,19 ve
daha küçük ise o madde “çok zayıf madde” olarak değerlendirilir ve testten çıkartılması uygundur.
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Bulgular
Bu bölümde araştırmanın amacına uygun şekilde geliştirilen testin kapsam geçerliği, yapı geçerliği, güvenirlik
katsayısı, madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik indeksi ve ortalamalara ilişkin bilgi ve analiz sonuçları
verilecektir.

Tablo 2.
“Bilişsel RŞS Kavram Testi” ne İlişkin Betimsel İstatistikler
n

𝑋̅

ss.

Min.

Maks.

Renk Kavramı

300

19,06

1,92

6

22

Şekil Kavramı

300

12,33

3,58

0

18

Sayı Kavramı

300

23,82

5,64

0

31

Tablo 2’de bilişsel RSŞ kavram testine ilişki puan ortalamalarına yer verilmiştir. Analiz sonucunda renk
kavramı puan ortalamasının 19.06±1.92; şekil kavramı puan ortalamasının 12.33±3.58; sayı kavramı puan
ortalamasının 23.82±5.64 olduğu tespit edilmiştir.
1. Kapsam Geçerliği
Testin kapsam geçerliği için testte yer alan kazanımların belirlenmesi için 5 uzmandan görüş alınmıştır.
Geliştirilen testte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan okulöncesi müfredatı incelenmiştir. Test için
seçilen kazanımlar müfredatta yer alan renk, şekil ve sayı alanlarını kapsamaktadır.
2. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA)
Bilişsel RŞS Kavram Testinin faktör dağılımını belirlemek amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA)
yapılmıştır. AFA uygulamasından önce örneklem büyüklüğünün faktörleştirmeye uygunluğunu test etmek
amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, KMO değerinin 0,86 olarak
bulunması örneklem büyüklüğünün faktör analizini yapabilmek için yeterli olduğu ifade edilebilir (Kalaycı, 2005).
Ayrıca Bartlett küresellik testinde elde edilen ki-kare değeri anlamlı bulunmuştur.
Tetrakorik korelasyon matrisi üzerinden yapılan AFA sonucunda, öz değeri 1’in üzerinde 3 faktör olduğu
gözlenmiştir. Faktör yükleri, madde ile ölçülecek yapı arasındaki korelasyonu gösterir. Buna göre AFA sonucu
elde edilen faktör yükleri ve ilişkili faktörler incelenmiş ve maddelerin faktör yüklerinin .30 dan büyük olduğu
bulunmuştur. Sonuçlar incelendiğinde Bilişsel RŞS Kavram Testinin, ilk föktörü “Renk Testi” olup maddelerin
faktör yükleri .456 ile .612 arasında değişmekte ve toplam varyansın % 17.15’sini açıklamaktadır. İkinci faktör,
“Şekil Testi” olup maddelerin faktör yükleri .513 ile .672 arasında değişmekte ve toplam varyansın % 18.61’sini
açıklamaktadır. Üçüncü faktör ise “Sayı Testi” olup maddelerin faktör yükleri .462 ile .632 arasında değişmekte
ve toplam varyansın % 19.25’ini açıklamaktadır. Buna göre, üç faktörün açıkladıkları varyans miktarı % 55.01’
dir.
3.Madde Analizi
Geliştirilen testte renk (22), şekil (18 ) ve sayı (31) maddenin güçlük ve madde ayırt edicilik indeksleri Tablo
3’ te verilmiştir.

Tablo 3.
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Sayı Testi

Ayırt Edicilik
İndeksi

Testi

Güçlük İndeksi

Şekil

Ayırt Edicilik
İndeksi

Güçlük İndeksi

Ayırt Edicilik
İndeksi

Renk Testi

Güçlük İndeksi

“Bilişsel RŞS Kavram Testi”ne Ait Madde Analizi Sonuçları
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Kırmızı

,68

,54

Üçgen

,79

,40

5

,54

,71

Mavi

,52

,72

Daire

,75

,49

4

,62

,64

Yeşil

,69

,71

Kare

,78

,43

2

,58

,62

Beyaz*

,82

,28

Dikdörtgen

,59

,79

9

,68

,54

Sarı*

,99

,01

Oval*

,26

,23

8

,61

,73

Turuncu

,60

,48

Çember*

,25

,24

3*

,96

,07

Pembe

,42

,56

Yıldız*

,97

,04

6

,55

,47

Siyah

,80

,47

Dikdörtgen

,58

,79

1*

,98

,01

Mor

,61

,48

Üçgen

,78

,43

10

,68

,59

K.rengi

,74

,46

Daire

,72

,45

7

,62

,65

Gri

,47

,60

Kare

,79

,42

12

,64

,70

Mavi

,58

,62

Üçgen

,79

,37

16

,53

,88

Pembe

,60

,51

Kare

,77

,45

11

,59

,67

Sarı*

,98

,02

Daire

,67

,48

20

,55

,71

Yeşil

,46

,47

Dikdörtgen

,62

,72

18

,51

,85

Mor

,53

,72

Çember

,40

,61

14

,53

,85

Kırmızı

,64

,71

Yıldız

,56

,63

13

,54

,83

Turuncu

,57

,84

Oval*

,22

,12

15

,50

,79

Siyah*

,99

,11

17

,52

,89

K.rengi*

,87

,25

19

,45

,80

Beyaz*

,92

,11

1-2-3-4-56-7-8-9-10

,76

,42

Gri

,61

,61

6

,74

,44

2*

,90

,19

1*

,90

,18

10

61

,56

3*

,90

,18

8*

,85

,22

4*

,86

,27

9

,74

,48

5*

,89

,20

7*

,85

,27

* Madde ayırt edicilik indeksleri ,30’ un altında olan maddeler
Tablo 3’te maddelerin madde güçlük indeksleri ve madde ayırt edicilik indeksleri yer almaktadır. Renk
testindeki maddelerin güçlük indekslerine bakıldığında 0,42 ile 0,99 arasında değiştiği; şekil testindeki maddelerin
güçlük indekslerine bakıldığında 0,22 ile 0,97 arasında değiştiği ve sayı testindeki maddelerin güçlük indekslerine
bakıldığında 0,45 ile 0,98 arasında değiştiği görülmektedir.
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Maddelerin ayırt edicilik indeksleri incelendiğinde, renk testindeki maddelerin ayırt edicilik indekslerine
bakıldığında 0,01 ile 0,84 arasında değiştiği; şekil testindeki maddelerin ayırt edicilik indekslerine bakıldığında
0,03 ile 0,79 arasında değiştiği ve sayı testindeki maddelerin ayırt edicilik indekslerine bakıldığında 0,01 ile 0,89
arasında değiştiği görülmektedir.
Ayırt edicilik indeksi, 0,30 değerinin altında olan maddelerin madde ayırt edicilik özelliklerinin düşük olması
başka bir ifadeyle ilgili sorularda bilen ile bilmeyen öğrencileri ayırt edemediği için testlerden çıkarılmıştır.
Böylelikle renk testinde yer alan 6 madde, şekil testinde yer alan 4 madde ve sayı testinde yer alan 9 madde
çıkarılarak son düzenleme ile analizler tekrarlanmıştır. Testlerin son durumlarındaki maddelere ilişkin madde
güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik indeksi değerleri Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4.

Sayı Testi

Ayırt Edicilik
İndeksi

Testi

Güçlük İndeksi

Şekil

Ayırt Edicilik
İndeksi

Güçlük İndeksi

Ayırt Edicilik
İndeksi

Renk Testi

Güçlük İndeksi

“Bilişsel RŞS Kavram Testi”nin Son Durumlarına Göre Madde Analizi Sonuçları

Kırmızı

,68

,52

Üçgen

,79

,45

5

,54

,78

Mavi

,52

,61

Daire

,75

,56

4

,62

,60

Yeşil

,69

,75

Kare

,78

,60

2

,58

,67

Turuncu

,60

,55

Dikdörtgen

,59

,53

9

,68

,66

Pembe

,42

,46

Dikdörtgen

,58

,66

8

,61

,50

Siyah

,80

,50

Üçgen

,78

,51

6

,55

,56

Mor

,61

,57

Daire

,72

,58

10

,68

,48

K.rengi

,74

,48

Kare

,79

,62

7

,62

,60

Gri

,47

,62

Üçgen

,79

,60

12

,64

,61

Mavi

,58

,52

Kare

,77

,56

16

,53

,74

Pembe

,60

,47

Daire

,67

,46

11

,59

,60

Yeşil

,46

,60

Dikdörtgen

,62

,59

20

,55

,59

Mor

,53

,68

Çember

,40

,55

18

,51

,70

Kırmızı

,64

,66

Yıldız

,56

,50

14

,53

,71

Turuncu

,57

,73

13

,54

,78

Gri

,61

,67

15

,50

,81

17

,52

,82

19

,45

,69

1-2-3-4-56-7-8-9-10

,76

,70

6

,74

,55

10

,61

,50
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9

,74

,46

Tablo 4’te testlerin son durumlarındaki maddelerin madde güçlük indeksleri ve madde ayırt edicilik indeksleri
yer almaktadır. Maddelerin ayırt edicilik indeksleri ise renk testi için 0,46 ile 0,75 aralığında değiştiği; şekil testi
için 0,45 ile 0,66 aralığında değiştiği ve sayı testi için 0,46 ile 0,82 aralığında değiştiği bulunmuştur. Ayırt edicilik
indekslerinin bu aralıkta olması, renk, şekil ve sayılar ile ilgili kazanımlara sahip olanla olmayan çocuğu çok iyi
düzeyde ayırt edebildiğini göstermektedir.

4. Güvenirlik Bulguları
Araştırma kapsamında geliştirilen testin taşıması gereken özelliklerden biri de güvenirliktir. Art arda yapılan
ölçümlerde yaklaşık değerler vermesi bir aracın güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk,
2007). Geliştirilen testin güvenirliği eş değer form uygulanmadığı için tek uygulamayla belirlenmiştir. Testteki
maddeler “1” ve “0” olarak girildiği için KR-20 analizi ile hesaplanmıştır (Büyüköztürk, 2007).

Tablo 5.
“Bilişsel RŞS Kavram Testi” nin Güvenirliğine Yönelik Sonuçlar
Renk Testi

Şekil Testi

Sayı Testi

Alınabilecek en yüksek puan

16

14

22

Alınabilecek en düşük puan

0

0

0

𝑋̅ortalama

13,61

10,90

15,60

SD (Standart sapma

1,27

3,07

4,80

KR-20 (Güvenirlik)

,84

,77

,83

KR-21 (Güvenirlik)

,81

,75

,80

Split-Half (Eşdeğer Yarılar) Güvenirliğe Dayalı
Sperman-Brown

,88

,85

,84

Çarpıklık

-,90

-,82

-,24

Basıklık

-,72

,56

-,52

Ortalama güçlük (P)

,59

,68

,60

Ortalama Ayırt Edicilik

,58

,55

,64

Tablo 5’ e bakıldığında çalışmaya alınan çocukların renk, şekil ve sayı testlerine ait puan ortalamalarının
sırasıyla 13,61; 10,90 ve 15,60 olduğu, yani testlerde yer alan maddelerin sırasıyla %85,06’sını, %77,85’ini ve
%70,90’ ını gerçekleştirebildikleri belirlenmiştir. Testlerin çarpıklık ve basıklık değerleri -1 ile +1 arasında
dağılım göstermektedir. Bu sonuç, test puanlarının normal dağılıma yakın bir dağılıma sahip olduğunu
göstermektedir. Normallik varsayımının bir ölçüsü olarak çarpıklık ve basıklık katsayılarının -1 ile +1 aralığında
olmasının kabul edilebileceği ifade edilmektedir (Morgan, Leech, Gloeckner ve Barrett, 2004).
Testlerden alınan puanlara ilişkin hesaplanan ortalama güçlük (p) indekslerinin sırasıyla 0,59; 0,68 ve 0,60 ile
orta güçlüğün biraz üzerinde olduğu görülmektedir. Testlerin ortalama ayırt ediciliğine bakıldığında sırasıyla 0,58;
0,55 ve 0,64 ile renk, şekil ve sayı ile ilgili bilgileri bilen ve bilmeyen çocukları ayırt edebilecek düzeyde olduğu
söylenebilir.
Testlerden elde edilen puanlardan hesaplanan güvenirlik değerleri (KR-20); rrenk (300) = 0,84; rşekil (300) = 0,77
ve rsayı (300) = 0,83’ tür.
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Bu değerler testlerin yüksek düzeyde güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Testler eşdeğer yarılar olarak
ayrıldığında ve bu yarılar arasındaki korelasyon değerine ilişkin eşdeğer yarılar Sperman Brown güvenirlik
katsayıları sırasıyla 0,88; 0,85 ve 0,84 olarak belirlenmiştir.
Sonuç
Akademik başarı testlerinin ilgili konuda kapsam geçerliliğini taşıması en fazla önem taşıyan husustur
(Büyüköztürk, 2007). Bu araştırmada, uzman görüşleri doğrultusunda tutarlı bir test geliştirildiği söylenebilir.
Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, üç ayrı testten madde ayırt edicilik indeksi 0, 30’un altında olması
nedeni ile toplam 19 madde testten çıkarılmıştır. Geriye kalan maddeler üzerinden tekrar yapılan analizlerde madde
güçlük indekslerinin ve madde ayırt edicilik indekslerinin testte yer alabilecek güçlük düzeyinde ve yüksek
düzeyde ayırt edicilikte olduğu görülmüştür.
Geliştirilen testlerin iç tutarlılığı KR-20 ile hesaplanmış ve KR-20 katsayısı renk, şekil ve sayı testleri için
sırasıyla; rrenk = 0,84; rşekil = 0,77 ve rsayı = 0,83 bulunmuştur. 0,00 ile 1,00 arasında değişebilen KR-20 puanının
1,00’a yakın olması güvenirliğin yüksek olduğunu gösterir. Bu bağlamda iç tutarlılık bakımından testin güvenirliği
oldukça yüksektir. Madde güçlükleri homojen kabul edildiğinde hesaplanan KR-21 güvenirlik katsayıları ise rrenk
= 0,81; rşekil = 0,75 ve rsayı = 0,80 ile yüksek olduğu görülmektedir. Testler eşdeğer yarılar olarak ayrıldığında
hesaplanan Sperman-Brown düzeltme formülü kullanılarak hesaplanan eşdeğer yarılar güvenirlik katsayıları
sırasıyla; rrenk = 0,88; rşekil = 0,85 ve rsayı = 0,84 ile yüksek düzeyde saptanmıştır.
Yapılan analizler ve elde edilen sonuçlara göre geliştirilen Bilişsel RŞS (Renk-Şekil-Sayı) Kavram Testi’nin
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Bu ölçeğin okul öncesinde öğrenim gören çocukların
Renk-sayı ve rakam kavram düzeylerinin belirlenmesinde ve alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
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NİTELİKLİ KİTAP NİTELİKLİ ZAMAN: AİLE KATILIMLI
UYGULAMA ÖRNEĞİ
QUALITY BOOK, QUALITY TIME: EXAMPLE OF AN ACTIVITY
WITH FAMILY PARTICIPATION
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gozde.kiziltepe@adu.edu.tr
Ayşe ÖZTÜRK SAMUR, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,
ayseozturksamur@yahoo.com
Özet

Çocukların nitelikli kitaplar ile buluşturulması ve aileleriyle kitaplar aracılığı ile nitelikli zaman geçirmelerinin
hedeflendiği bu çalışma Aydın ilindeki okul öncesi eğitime devam eden beş altı yaş grubu 125 çocuk, bu çocukların
ebeveynleri ve beş okul öncesi eğitimi öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle proje ekibi
tarafından beş altı yaş gurubu çocuklara uygun resimli çocuk kitapları incelenmiş ve aralarından 25 adet çocuk
kitabı belirlenmiştir. Ardından her bir kitapla ilgili ailenin çocuklarına yöneltebileceği sorular ve aile bireyleri ile
çocuğun bir arada yapabileceği etkinlik kitabı, öğretmenler için de kitap takip çizelgeleri hazırlanmıştır. Hazırlık
sonrasında ailelere ve öğretmenlere eğitim seminerleri yoluyla proje uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. Proje
uygulamaları 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yapılmış ve uygulamalar ortalama 13 hafta
sürmüştür. Proje uygulamaları tamamlandığında projeye katılan her sınıftan altı çocuğun ebeveyni olmak üzere
toplam 30 ebeveyn ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Ayrıca projede yer alan beş okul öncesi eğitimi
öğretmeni ile de yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda kitapların çocuklara
çoğunlukla anneler tarafından okunduğu ve etkinliklerin de çoğunlukla anneler eşliğinde yapıldığı tespit edilmiştir.
Bununla birlikte, sınırlı sayıda olsa da baba ve büyük kardeşin bu sürece katıldığı belirlenmiştir. Ebeveynler
projenin çocuklarının özellikle kavram gelişimine katkısı olduğunu, kendilerine ise çocuklarıyla kaliteli zaman
geçirmelerinde etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenler ise kitapların niteliğine ve bu kitapların özellikle
düşük sosyo-ekonomik düzeyde olan çocuklara ve ailelerine ulaşmasının önemine vurgu yapmışlardır. Etkinlik
kitabında yer alan sorular ve etkinliklerin projenin en güçlü yanı olduğunu belirtmişlerdir.

Abstract
This study is aimed for children to meet quality books and spend quality time with their family with the help of
these books. This study was carried out with 125 children in preschool education at a school in the Aegean Region
of Turkey, the parents of these children and five preschool teachers. In the project, firstly picture books for children
suitable for the age group of 5-6 were examined, and 25 children’s books were determined. After this, for each
book, a book for the families containing questions that they could ask their children and activities that could
participate in with their children and book follow-up tables for the teachers were prepared. After the preparation,
a meeting was held with the teachers and families; they were informed about the activities in the project. The
project activities were carried out in the second semester of the academic year of 2018-2019, and the activities
lasted for an average of 13 weeks. After the activities of the project were completed, semi-structured interviews
were carried out with a total of 30 children’s parents to include six children in each classroom that was included
in the study and their parents. Semi-structured interviews were also conducted with the five preschool teachers
who participated in the study. As a result of the study, it was determined that the books were read for the children
usually by their mothers, and the activities were carried out mostly in the presence of the mothers. Furthermore,
though in limited numbers, the father and older siblings also participated in this process. The parents stated that
the project contributed especially in their children’s concept development, and it had an effect on them in terms of
spending quality time with their children. The teachers emphasized the quality of the books that were used and the
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importance of access to these books especially by children and their families with low socioeconomic status. The
stated that the questions and activities in the activity book were the strongest aspect of the project.
Giriş
Kitap okuyucu ya da dinleyici olan çocuğa, özgür bir alan sunan, tekrar tekrar etkileşim kurabileceği, geçmişe,
bugüne ve geleceğe bakabileceği, yeni insanlar ve yaşamlarla tanışabileceği, iyi ve kötü zamanlarını
paylaşabileceği, çocuğun yaşamında doğumundan itibaren var olması gereken sanatsal araçlardır. Milli Eğitim
Bakanlığı, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) eğitim araştırması sonuçları ise,
çocukların yüzde 42,3’nün kitap okumaya haftada bir saatten daha az zaman ayırdıklarını, %66’sının okuduğunu
anlamadığını göstermektedir. Diğer yandan evdeki kitap sayısı arttıkça, öğrencilerin akademik beceri puanlarının
da arttığı belirlenmiştir (ABİDE, 2017; ABİDE, 2019). Bu sonuçlar, “Çocuklar yeterli sayıda nitelikli kitaba
ulaşabiliyor mu?” “Çocuklar için evde ve okulda kitap okuma alışkanlığının teşvik edildiği bir çevre oluşturuluyor
mu?” ve “Kitaplar etkin bir şekilde kullanılıyor mu?” sorularını akla getirmektedir.
Dünya ortalamasında çocukların evlerinde 25 ve daha fazla kitap bulunurken, ülkemiz çocuklarının yalnızca
%19’unun evinde 25 ve daha fazla kitap bulunmaktadır (Çocuk Vakfı, 2006). Oysa bebeklikten itibaren hayatında
kitap olan çocukların, ilkokulda aklarına göre daha avantajlı olduğu görülmektedir (Wade ve Moore, 2000).
Ülkemizde evde bir kütüphane oluşturma konusunda ailelerin birçoğu duyarsız davranmaktadır (Şahin, Çelik ve
Çelik, 2012; Yılmaz, 2004). Evdeki kütüphaneler için çocuklara kitaplar seçilirken ise ebeveynler genel olarak
kitapların eğitici ve ders verici nitelikte olması gerektiğini savunmakta, çocukların eğlenmelerinden daha çok
öğrenmeleri için kitaplara başvurdukları görülmektedir (Kıldan ve Gümrükçü Bilgici, 2011). Çocuk kitaplarından
beklenen bu geleneksel eğiticilik bakış açısı ise kitap okuma alışkanlığının önündeki en büyük engellerden birini
oluşturmaktadır. Bu sonuçlar ülkemizde çocukların kitaba erişimi ve ailelerin kitap seçimi konusunda bakış
açılarında önemli eksiklerin olduğunu göstermektedir.
Çocuklar, kitap okuma konusunda kendilerine rol model olacak, kitap okuma alışkanlığının gelişmesi
konusunda kendileri ve çocukları için yeterince sabır ve devamlılık gösteren, kitapları seçme ve kullanma
konusunda yetkin ve cesaretlendirici olan ebeveynlere ihtiyaç duymaktadır. Her çocuk gerek evinde gerek okulda
gerekse çevresinde okumanın teşvik edildiği bir çevre ile okumayı teşvik eden ve onlara doğru rehberlik eden
yetişkinlerle karşılaşmalıdır. Özellikle aile çocuk için teşvik edici bir çevrenin yaratılmasında birincil sorumludur
(Pellegrini ve Galda, 2003; Van Kleeck ve Stahl, 2003; Martinez ve Roser, 1985). Ancak aileler ile yapılan bir
çalışmada ailelere bildikleri çocuk kitapları sorulduğunda, çocuklar için uygunluğu tartışılır klasik çocuk
masallarını belirtmişlerdir (Öztürk Samur ve Çiftçi, 2019). Diğer yandan, aileler, okumanın değerli olduğunu
çocuklara kitap okunması ve çocukların kitap okuması gerektiğini düşünmekle birlikte, çocuklar için doğru
kitapları seçme konusunda kendilerini yetersiz hissettiklerini ifade etmektedirler (Öztürk Samur ve Çiftçi, 2019).
Yapılan birçok araştırma kitapların etkin kullanımı konusunda da önemli eksiklerin bulunduğunu
göstermektedir. Evde ve okulda uygulanan birlikte okuma etkinliklerini incelendiği araştırmalarda, ebeveynlerin
ve öğretmenlerin hikâye okunurken çocuğun pasif katılım gösterdiği etkinlikleri tercih ettiği, ebeveynlerin
neredeyse tamamının hikâye sonrası etkinlik yapmadığı belirlenmiştir. Hikâye sonrası etkinlik yapan
öğretmenlerin ise açık uçlu sorular ve hikâyeyi geçmiş yaşantılarla ilişkilendirme gibi tekniklerden uzak durduğu,
öğretmenlerin uygulamalarında sıklıkla kapalı uçlu ve daha düşük kalitede soruları tercih ettiği sonuçlarına
ulaşılmıştır (Erdoğan vd. 2015; Öztürk Samur ve Soydan, 2013; Good ve Brophy, 2008; Wragg ve Brown, 2001).
Aile, çocukların dil ve okuryazarlık becerilerinin ve sonraki yazma becerilerinin de öncüsüdür (CrainThoreson vd., 1999). Dil ve okuryazarlık becerilerinde en önemli belirleyici, çocukların okuma çalışmalarına
ailenin katılımıdır (Bus, Van Ijzendoorn ve Pellegrini, 1995). Evde öykü okuma, çocukların dili anlama ve ifade
etme becerilerini artırmaktadır (Crain-Thoreson ve Dale, 1992). Erken yaşlarda kitapla karşılaşan çocuklar daha
sonraki yaşlarda okumaya karşı daha çok ilgi göstermişlerdir (Arnold ve Whitehurst, 1994). Okul öncesi dönemde
bir yetişkinle rutin olarak birlikte kitap okuma etkinliklerine katılan çocukların dil becerilerinden özellikle
ifade edici dil becerileri ve sözcük bilgilerinde akranlarına kıyasla daha başarılı oldukları gözlenmekle birlikte
(Greene ve Lynch-Brown, 2002; Huebner ve Payne, 2010; Robbins ve Ehri, 1994) yetişkinin doğrudan öğretici
yaklaşımlarını içeren kitap okuma etkinliklerinin, çocukların dil gelişimi üzerinde daha da etkili olduğu
belirlenmiştir (Yıldız Bıçakçı, Er ve Aral, 2018; Ergül vd., 2016; Elmonayer, 2013; Crain-Thoreson ve Dale,1999;
Whitehurst ve diğ.,1988)
Çocukların nitelikli kitaplara ulaşımı, okumayı teşvik edici çevre ve kitapların etkin bir şekilde kullanımı
noktasındaki belirtilen bu yetersizliklerden hareketle, projede, çocukların nitelikli kitaplar ile buluşturulması ve
aileleriyle kitaplar aracılığı ile nitelikli zaman geçirmeleri hedeflenmektedir. Kitabın önemli bir araç olduğu bu
süreçte, çocukların kitaba karşı olumlu bir tutum geliştirmesi, böylece okuma alışkanlığının kazandırılmasına
yönelik önemli bir adım atılacağı ön görülmektedir. Aynı zamanda proje kapsamında seçilen nitelikli kitaplar ve
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bu kitaplara bağlı olarak geliştirilen etkinliklerin çocukların kavram gelişimlerinin desteklenmesinde önemli bir
rol üstleneceği düşünülmektedir. Ailelerin ise çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesi ve çocuklarının eğitimi
sürecine katılımının sağlanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda çalışma, Nitelikli Kitap Nitelikli Zaman Projesi’nin
ebeveynler ve öğretmen tarafından değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir.

Yöntem
Araştırma Deseni
Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim (fenomenoloji) deseni kapsamında
yürütülmüştür. Genellikle belirli bir olguya ilişkin bireysel algıların veya katılımcılar tarafından oluşturulan
anlamların ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu desende, bireylerin deneyimlerini tanımlamak ve yorumlamak
için bireylerden deneyimlerini görüşmeler aracılığı ile paylaşmaları istenmektedir (Annells, 2006; Yıldırım ve
Şimsek, 2016).
Çalışma Grubu
Nitelikli Kitap Nitelikli Zaman projesinin çalışma grubu, Aydın ili Efeler ve Germencik ilçelerindeki okul
öncesi eğitime devam eden beş altı yaş grubu 125 çocuk, bu çocukların ebeveynleri ve beş okul öncesi
öğretmenidir. Çalışmaya katılımda gönüllülük esası dikkate alındığından çalışmada projeye katılan her sınıftan
altı çocuğun ebeveyni olmak üzere 30 ebeveyn ile beş okul öncesi öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin tamamı kadın, ebeveynlerin 27’si kadın, üçü
ise erkektir.
Veri Toplama Aracı ve Süreci
Okul öncesi eğitim kurumlarında proje uygulamaları 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde
yapılmış ve uygulamalar ortalama 13 hafta sürmüştür. Projede öncelikle proje ekibi tarafından beş altı yaş grubu
çocuklara uygun resimli çocuk kitapları biçimsel ve içeriksel özellikleri açısından incelenmiş ve bir liste
oluşturulmuştur. Belirlenen özelliklere göre niteliği yüksek olan, çocukların ilgisini çekebilecek ve çocukların
gelişimlerine uygun kitaplar; çocuk edebiyatı ve okul öncesi eğitim alanında çalışmaları olan iki alan uzmanından
görüş alınarak seçilmiştir. Proje amacı ve içeriği hakkında bilgilendirilen uzmanlardan kendilerine gönderilen
liste içerisinden 25 kitap seçmesi istenmiştir. Uzmanlar tarafından en çok tercih edilen 25 çocuk kitabı belirlenmiş
ve kitaplar beş ana set olacak şekilde temin edilmiştir. Ayrıca kaybolma veya yıpranma gibi durumlar nedeniyle
proje uygulamalarının aksamaması amacıyla iki yedek kitap seti hazırlanmıştır. Ardından her bir kitapla ilgili
ailenin çocuklarına yöneltebileceği sorular ve aile bireyleri ile çocuğun bir arada yapabileceği etkinlik kitabı,
öğretmenler için de kitap takip çizelgeleri hazırlanmıştır. Hazırlanan etkinlik kitabı iki okul öncesi eğitimi alanı
uzmanı tarafından incelenmiş ve uzmanların önerileri doğrultusunda düzenlenmiştir. Bu sırada öğretmenler ile
görüşülerek proje uygulamaları hakkında bilgi verilmiş ve öğretmenlerden ailelere yönelik seminer düzenlemek
için onları okula davet etmeleri istenmiştir. Seminerlerde ailelere nitelikli çocuk kitaplarının özellikleri,
örneklendirilmesi, kitabın çocuklara okunurken nelere dikkat edilmesi gerektiği, projenin amaçları ve içeriği ile
ilgili bilgi verilmiştir. Ailelerden proje kapsamındaki kitaplarla ilgili sorulara çocuklarının verdikleri yanıtları
etkinlik kitabında ilgili bölüme yazmaları, etkinlik uygulamaları sürecinde ortaya çıkan ürünleri saklamaları, kitap
okuma ve etkinlik uygulamaları sırasında mümkünse fotoğraf çekmeleri ve proje sonunda etkinlik kitabının son
sayfasında yer alan proje hakkındaki görüşler kısmını doldurmaları istenmiştir. Ayrıca proje uygulamaları
sırasında araştırmacılar belirli periyotlarla öğretmenler ile etkileşime geçerek uygulama süreci hakkında bilgi
almıştır.
Proje uygulamaları tamamlandığında öğretmenler aracılığı ile görüşmeye katılmaya gönüllü olan ebeveynler
ile görüşme gün ve saatleri belirlenmiştir. Belirlenen gün ve saatlerde araştırmacılar tarafından ebeveynler ve
öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler okulların olanakları doğrultusunda sessiz sakin ayrı bir sınıfta veya
odada ses kayıt cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ses kayıt cihazı ebeveynler ve öğretmenlerden alınan izin
doğrultusunda kullanılmıştır.
Görüşmelerin amacı, ebeveynlerin ve öğretmenlerin Nitelikli Kitap Nitelikli Zaman Projesi uygulamaları
konusundaki görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla, iki adet yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşme formunda yer alan sorular, okul öncesi eğitimi ve ölçme ve değerlendirme alanlarında üç
uzmanın görüşü alınarak yeniden düzenlenmiştir. Birinci form ebeveynlere yönelik olarak hazırlanmıştır. Form;
(1) Proje kapsamında çocuğunuza kitabı kim okudu ve etkinlikleri kim yaptırdı? (2) Projenin size katkısı olduğunu
düşünüyor musunuz? Evet ise hangi konularda katkısı olduğunu düşünüyorsunuz? (3) Projenin çocuğunuza katkısı
olduğunu düşünüyor musunuz? Evet ise hangi konularda katkısı olduğunu düşünüyorsunuz? (4) Projede en
beğendiğiniz kitap ya da kitaplar hangileriydi? (İsmi hatırlanamıyorsa konusundan bahsedebilir) (5) Projede
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yapmaktan keyif aldığınız etkinlik ya da etkinlikler hangileriydi? (Etkinlik içeriğinden bahsedebilir) (6) Proje
uygulamalarında zorluk yaşadınız mı? Evet ise hangi kısımlarda zorlandınız? sorularından oluşmaktadır. İkinci
form; okul öncesi öğretmenlerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Form; (1) Sizce projenin güçlü yönleri nelerdir?
ve (2) Sizce projenin zayıf yönleri nelerdir? olmak üzere iki açık uçlu sorudan oluşmaktadır.

Verilerin Çözümlenmesi
Verilerin çözümlenmesinde “betimsel analiz” yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analizde, veriler görüşme ve
gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar dikkate alınarak düzenlenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Bu doğrultuda yarı yapılandırılmış görüşme formlarında yer alan sorular temel alınarak verilerin analizi için genel
bir çerçeve oluşturulmuştur. Öncelikle ses kayıt cihazlarındaki veriler araştırmacılar tarafından dinlenmiş ve
ardından bilgisayar ortamında yazıya dönüştürülerek tekrar okunmuştur. Böylece araştırmaların katılımcıların
görüşleri ile ilgili genel bir izlenim elde etmesi amaçlanmıştır. İkinci aşamada, formlar daha önceden oluşturulan
genel çerçeve doğrultusunda okunarak belirli kategoriler altında kodlanmıştır. Tüm katılımcıların görüşleri
kategoriler doğrultusunda kodlanarak sürekli olarak karşılaştırılmıştır. Sürekli karşılaştırma sürecinde bulguların
hem kendi içinde tutarlı olmasına hem de kodlayıcılar arasındaki tutarlığa dikkat edilmiştir. Araştırmada iç
geçerliği sağlamak için; ebeveynlerin ve öğretmenlerin Nitelikli Kitap Nitelikli Zaman Projesine ilişkin görüşleri
doğrudan alıntılarla desteklenmiş, dış geçerliliği sağlamak için de veri toplama araçlarının hazırlanmasından,
uygulanması ve analiz edilmesine kadar araştırma süreci detaylıca açıklanmıştır. Doğrudan alıntılarda anneler A.1,
babalar B.1, öğretmenler Ö.1 şeklinde kodlanmıştır. Çalışma kapsamında 30 ebeveyn ve beş öğretmen ile görüşme
yapılmıştır. Ancak görüşme sorularına verilen yanıtlar doğrultusunda bazen bir ebeveyn/öğretmen birden fazla
kategori altında gruplandırılmıştır.

Bulgular
Nitelikli Kitap Nitelikli Zaman Projesi Hakkında Ebeveyn Görüşleri
Proje kapsamında çocuklara kitapları kimin okuduğuna ve etkinliklerin kiminle yapıldığına ilişkin ebeveyn
görüşleri Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1: Kitap Okuma ve Etkinliklerin Yapılması.

Kitap Okuma

Etkinliklerin
Yapılması

Kodlar
Anne
Baba
Anne-baba birlikte
Diğer (kendi, kardeş,
teyze, anneanne vb.)

f
19
4
5
2

Örnek ifadeler
A.1: Kitapları ben okudum.
A.9: Kitapları çoğunlukla babası okudu.
B.3:Kitapları eşimle birlikte okuduk.
A.22:Ben, teyze, ablası, anneanne. Bütün aile
katıldı.

Anne
Baba
Anne-baba birlikte

17
4
6

Diğer (kendi, kardeş,
teyze, anneanne vb.)

3

A.11: Etkinlikleri benimle yaptı.
B.2: Etkinliklerin çoğunu birlikte yaptık.
A.6: Bazen benimle bazen de babası ile birlikte
yaptı.
A.27: Etkinlikleri ben, ablası ve kendisi yaptı. Baba
katılmadı.

Katılımcıların Nitelikli Kitap Nitelikli Zaman Projesi kapsamında çocuklarına kitap okuması ve etkinliklerin
yapılmasına ilişkin görüşleri; anne, baba, anne-baba birlikte ve diğer (kendisi, daha büyük yaştaki kardeş, teyze,
anneanne vb.) olmak üzere dört başlık altında toplanmıştır. Kodlara ilişkin frekanslar incelendiğinde; çocuklara
çoğunlukla kitapların anneleri tarafından okunduğu ve etkinliklerin de çoğunlukla anneler eşliğinde yapıldığı
görülmüştür. Bununla birlikte sınırlı sayıda olsa da babanın sürece katıldığı belirlenmiştir.
Ebeveynlerin projenin kendilerine ve çocuklarına olan katkısı konusundaki görüşlerinden elde edilen verilere
ilişkin kategoriler Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2: Projenin Katkısı.

Ebeveyne
katkısı

Çocuğa
katkısı

Kodlar
Nitelikli zaman geçirme

f
15

Kitap okuma rutini
oluşturma
Ebeveyn-çocuk ilişkisini
güçlendirme

9

Kitaba karşı ilginin
artması
Kavram gelişimi
Kendini değerli
hissetme
Hayal gücünü
destekleme

11

17
8
4
10

Örnek ifadeler
B.2:Çocuğumuzla nasıl zaman geçirebileceğimizi
görmüş olduk.
A.14: Birlikte kitap okuduğumuz bir zaman dilimimiz
oldu.
A.24: Birlikte düşündük. Fikir alışverişi yaptık.
İlişkimiz güçlendi.
A.18: Kitaplara ilgisi arttı. Sık sık ona kitap
okumamızı istiyor.
A.5: Kavram gelişimleri desteklendi.
A.16: Eve onun için kitap gelmesi kendini özel
hissetmesini sağladı.
B.3: Hayal gücü gelişti.

Katılımcıların Nitelikli Kitap ve Nitelikli Zaman Projesi’nin ebeveyn olarak kendilerine katkısına ilişkin
görüşleri; nitelikli zaman geçirme, kitap okuma rutini oluşturma, ebeveyn- çocuk ilişkisini güçlendirme olmak
üzere üç kategori altında incelenmiştir. Ebeveynler projenin kendilerine katkısı konusunda en çok nitelikli zaman
geçirmeyi sağlaması ifadesini kullanmışlardır. Projenin çocuğa katkısı ile ilgili ebeveyn görüşleri ise, kitaba karşı
ilginin artması, kavram gelişimi, kendini değerli hissetme ve hayal gücünü destekleme olmak üzere dört kategori
altında toplanmıştır. Çocuğa katkısı açısından ebeveynler; projenin en çok çocuklarının kitaplara olan ilgisini
arttırdığını ifade etmişlerdir.
Ebeveynlerin projede en çok beğenilen çocuk kitapları ve etkinliklere ilişkin görüşleri Tablo 3’te yer
almaktadır. Proje uygulamaları 25 çocuk kitabı ve etkinlik ile gerçekleştirilmiştir. Ancak tabloda ebeveynler
tarafından en çok tercih edilen ilk beş kitap ve etkinliğe ilişkin frekanslara yer verilmiştir.
Tablo 3: En Çok Beğenilen Beş Kitap ve Etkinlik.
Kitap
Mini Mini Mualla
Köpekler Bale Yapmaz
Gergedanlar Krep Yemez
Minik Can
Farklı Ama Aynı

f
23
18
16
13
10

Etkinlik

f

Artık materyallerden ahtapot yapımı
Taşlardan ürün oluşturma, hikâye yazma, şarkı oluşturma oyunu
Ev krokisi ile dedektiflik oyunu
Evde bulunan aletlerden (vida, somon, eski anahtarlar vb.) bir ürün oluşturma

14
11
10
8

Bonibon deneyi

5

Nitelikli Kitap Nitelikli Zaman Projesi’nde ebeveynlerin en çok beğendikleri kitaplar sırası ile “Mini Mini
Mualla, Köpekler Bale Yapmaz, Gergedanlar Krep Yemez, Minik Can ve Farklı Ama Aynı” adlı çocuk hikâye
kitapları olmuştur.
Ebeveynlerin proje sürecinde çocukları ile birlikte yapmaktan en çok keyif aldıkları ilk beş etkinlik “Yavru
Ahtapot Olmak Çok Zor- Artık materyallerden ahtapot yapımı”; “İsimsiz Taşın Masalı- Taşlardan ürün oluşturma,
hikâye yazma, şarkı oluşturma oyunu” ; “Dedektif Can- Ev krokisi ile dedektiflik oyunu”, “Minik Can- Evde
bulunan aletlerden (vida, somon, eski anahtarlar vb.) bir ürün oluşturma ve “Elmer- Bonibon deneyi” olarak
belirlenmiştir.
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Ebeveynlerin proje sürecinde yaşadıkları zorluklar konusundaki görüşlerinden elde edilen veriler Tablo 4’de
yer almaktadır.
Tablo 4: Proje Sürecinde Yaşanılan Zorluklar.

Yaşanılan
zorluklar

Kodlar
Malzeme temini

f
3

Fotoğraf çekme

2

Zorluk yaşanmaması

25

Örnek ifadeler
B.1: Bazı etkinlikler için hemen o anda malzeme
bulmakta zorluk yaşadık. Ama onu da ertesi gün
çözdük.
A.4: Süreç ile ilgili resim çekmekte zorlandık, bunun
dışında her şey iyiydi.
A.28: Her şey çok güzel ve keyifliydi. Zorlandığımız
bir şey olmadı.

Ebeveynlerin proje uygulamalarında karşılaştıkları zorluklara ilişkin görüşleri; zorluk yaşanmaması,
malzeme temini, fotoğraf çekme olmak üzere üç tema altında incelenmiştir. Ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu
proje uygulamaları sürecinde herhangi bir zorluk yaşamadıklarını belirtmiştir.
Nitelikli Kitap Nitelikli Zaman Projesi Hakkında Öğretmen Görüşleri
Öğretmenlerin Nitelikli Kitap Nitelikli Zaman Projesinin güçlü ve zayıf yönleri konusundaki görüşlerinden
elde edilen verilere ilişkin kategorilere Tablo 5’te yer verilmiştir.
Tablo 5: Projenin Güçlü ve Zayıf Yönleri.
Güçlü
Yönleri

Zayıf Yönleri

Örnek ifadeler
Ö.1: Bence projenin en güçlü yönü etkinlik kitabı.
Veliyi yönlendirmek ve çocuklar ile daha iyi zaman
geçirmelerini sağladı
Ö.3: Seçilen kitaplar kaliteli idi. Hikâyeleri,
resimleri ve isimleri ile çok ilgi çekti. Çocukların
kitap okuma alışkanlığı ve velilerin farkındalık
kazanması açısından oldukça yararlı oldu.

Kodlar
Etkinlik kitabı

f
3

Projede yer alan
kitapların niteliği

2

Sistematik ve düzenli
olması

1

Ö.4: Sistematik ve düzenli bir uygulama idi.
Ailelerin kitaplar aracılığı ile evde çocukları ile iyi
zaman geçirmesini sağladı. Okulumuz velileri
çocuklarına maddi olanaksızlıklardan dolayı bu
kadar kitap alamazdı.

Süre

1

Bazı hikâyelerin uzun
olması

1

Ö.4: Süre açısından daha erken başlamayabilirse
çok daha iyi olurdu. Çünkü devamsızlıklardan
dolayı son zamanlarda daha sık kitap göndermek
zorunda kaldım. Bence bu durum bazı etkinliklerin
yapılmasını zorlaştırdı.
Ö.5: Bir iki kitabın hikâyesi çocuklara uzun geldi.
Örneğin Spinderalla. Onun dışında her şey iyiydi.
Velilerden de proje ile ilgili çok iyi dönütler aldık.

Zayıf yönü yok

3

Ö.2: Nitelikli kitaplar, iyi hazırlanmış eğlenceli bir
etkinlik kitabı, takip çizelgeleri, seminer, sizlerle sık
iletişim hepsi iyi düşünülmüştü. Bence zayıf bir yönü
yoktu.

Öğretmenlerin projenin güçlü yönleri ile ilgili görüşleri; etkinlik kitabı, projede yer alan kitapların niteliği ile
sistematik ve düzenli olması olmak üzere üç başlık altında incelenmiştir. Öğretmenler etkinlik kitabını;
ebeveynlere çocukları ile nitelikli zaman geçirme konusunda rehber olması açısından projenin güçlü yönü olarak
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görmektedirler. Bununla birlikte öğretmenler; projede yer alan kitapların nitelikli olması ile proje uygulamalarının
sistemli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesinin de projenin güçlü yönü olduğunu belirtmişlerdir.
Nitelikli Kitap Nitelikli Zaman Projesi’nin zayıf yönlerine ilişkin öğretmen görüşleri; zayıf yönünün
olmaması, bazı hikâyelerin uzun olması ve süre olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır. Üç öğretmen projede
zayıf olarak değerlendirilecek herhangi bir durumun olmadığı belirtmiştir. Bir öğretmen projede yer alan
kitaplardan bazılarının sınıfında bulunan çocuklar için uzun olduğunu ifade etmiştir. Bir öğretmen ise, süre
açısından proje uygulamalarının ikinci dönem yerine birinci dönem başlamasının daha uygun olacağını
düşündüğünü söylemiştir.
Öğretmenlere yarı yapılandırılmış görüşme sorularına ek olarak projeyi tekrar uygulamak isteyip
istemedikleri ve proje ile ilgili önerileri de sorulmuştur. Öğretmenlerin tümü projeyi tekrar uygulamak istediklerini
belirtmişledir. Öğretmenlerden biri çocukların eve gönderilen kitapların belirlenen sürede geri getirilmesi
konusunda sorumluluk alabilmesi için mühür/imza sisteminin kullanılmasını önermiştir. Öğretmenin önerisi şu
şekildedir: Ö.3: “Kitabın verilen sürede getirilmesi için kütüphanedeki gibi mühür/imza sistemi uygulanabilir.
Çocuk takip çizelgesinde mührü kendi de basabilir. Böylece kitabın verilen sürede getirilmesi konusunda kendisi
de daha fazla sorumluluk hissedebilir.”
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Nitelikli Kitap ve Nitelikli Zaman Projesi’nin ebeveyn ve öğretmen görüşleri doğrultusunda
değerlendirilmesinin amaçlandığı çalışmada; çocuklara çoğunlukla kitapların anneler tarafından okunduğu ve
etkinliklerin de çoğunlukla anneler eşliğinde yapıldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, oldukça sınırlı olsa da
babaların da kitap okuma ve etkinlik yapma sürecine katıldığının belirlenmesi, baba-çocuk etkileşimi açısından
önemlidir. Okul öncesi dönemde kitaplarla kurulan etkileşim; çocukların kitaba olan ilgisinin artması, kitap
okumayı sevmesi ve böylece okumaya karşı olumlu tutum geliştirerek okuma alışkanlığı kazanması açısından
önem arz etmektedir. Bu etkileşimin sağlanması; çocuğun çevresindeki yetişkinlerin okumaya vermiş oldukları
değerle yakından ilişkilidir (Yapıcı vd., 2012). Baker vd. (1997), ebeveynlerin kitap okumanın değerli ve eğlenceli
olduğunu düşünmesinin, çocuğun kitaba karşı olumlu tutum sergilemesi açısından önemli olduğunu ifade
etmektedir. Yılmaz (2004) çalışmasında, okul öncesi dönemde çocuğuna kitap okuyan annelerin oranının %20,6;
babaların oranının ise %5,2 olduğunu belirlemiştir. Tezel Şahin ve Tutkun’un (2016) araştırmasında da çocuğa en
çok kitabı annenin okuduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada da alan yazındaki araştırmalara benzer şekilde
çocuklarına annelerinin daha çok kitap okuduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ebeveynlerin projenin kendilerine ve çocuklarına olan katkısı konusundaki görüşleri değerlendirildiğinde;
ebeveynler projenin en çok çocukları ile nitelikli zaman geçirme açısından kendilerine, kitaba olan ilginin artması
açısından da çocuklarına katkısı olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Nitelikli Kitap Nitelikli Zaman Projesi;
çocukların kitaplara karşı olumlu bir tutum geliştirmesi ve ailelerin çocukları ile kaliteli zaman geçirmesini
amaçlamaktadır. Ortaya çıkan bu sonuç doğrultusunda projenin belirtilen amaçlara ulaşma konusunda etkili
olduğu söylenebilir. Yapılan araştırmalar da okul öncesi dönemde ebeveynlerin evde çocuklarına kitap
okumasının; çocukların okumaya karşı ilgi düzeylerini artırması, dil ve okuma yazma becerilerinin gelişimini
desteklemesi açısından etkili olduğunu göstermektedir (Ortiz, Stove ve Arnold, 2001; Constantine, 2004; Karrass
ve Braungart-Rieker, 2005). Ailelerin evde çocuklarına kitap okuması ve ardından kitapla ilişkili etkinlikler
yapmasını temel alan çeşitli programlarla ilgili araştırma sonuçları da bu uygulamaların ailelerin çocukları ile
nitelikli zaman geçirmesine katkı sağladığını ortaya koymaktadır (Barbour, 1998; Dever, 2001; Yapıcı vd., 2012;
Bullock, 2014). Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç ise Nitelikli Kitap Nitelikli Zaman Projesi’nde
ebeveynlerin en çok beğendikleri kitabın “Mini Mini Mualla”, çocukları ile birlikte yapmaktan en çok keyif
aldıkları etkinliğin ise artık materyallerden ahtapot yapımı olmasıdır.
Proje ile ilgili öğretmen görüşleri değerlendirildiğinde; öğretmenlerin çoğunluğunun projenin güçlü yönünün
etkinlik kitabı olduğunu düşündükleri görülmüştür. Etkinlik kitabında; çocukların okuma sürecine aktif katılımı
sağlamak amacıyla kitap ile ilgili sorular yer almakta ve okuma sürecinin ardından çocuğun ebeveynleri ile kitabın
hikâyesi ile bağlantılı bir etkinlik yapması istenmektedir. Bu sürecin çocuk ile nitelikli zaman geçirme açısından
ebeveynlere örnek olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlerde yarı yapılandırılmış görüşmelerde etkinlik kitabının;
aileleri yönlendirme ve çocukları ile daha iyi zaman geçirmelerini sağlama açısından oldukça etkili olduğunu ifade
etmişlerdir. Yapılan araştırmalarda, ailelerin çocuklarına etkileşimli kitap okumasının ve çeşitli proje uygulamaları
ile eve gönderilen kitaplarla ilgili etkinliklerin yapılmasının çocukların dil gelişim düzeyini arttırdığını , okuma
yazma becerilerinin gelişimini desteklediğini ve çocukların aileleri ile nitelikli zaman geçirmesini sağladığını
göstermektedir (Hargrave ve Senechal, 2000; Dever, 2001; Yapıcı vd., 2012; Er, 2016; Yıldız Bıçakçı vd., 2018;
Turan ve Topçu, 2018).

170

6.Uluslarası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
Görüşmeler değerlendirildiğinde üç öğretmenin projenin zayıf yanının olmadığını ifade ettiği belirlenmiştir.
Bununla birlikte öğretmenlerden biri; projenin ikinci dönem başlamasını projenin zayıf yönü olarak görmekte,
diğer öğretmen ise projede yer alan kitaplardan bazılarının hikâyesinin sınıfındaki çocuklar açısından uzun
olduğunu düşünmektedir. Proje uygulamaları; kitapların belirlenmesi, temin edilmesi, etkinlik kitabının
hazırlanması ve uzman görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, kitap takip çizelgelerinin oluşturulması,
öğretmenler ve ebeveynlerin eğitim seminerleri ile proje hakkında bilgilendirilmesi aşamalarından sonra
başlamıştır. Bu nedenle proje uygulamaları 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde
gerçekleştirilebilmiştir. Bununla birlikte bir öğretmenin bazı kitapların sınıfındaki çocuklar açısından uzun
olduğunu ifade etmesinin çocukların kitap okuma deneyimlerinin sınırlı olması ile ilişkili olabileceği
düşünülmektedir. Biçimsel açıdan aralarında farklar (boyut, kâğıt, kapak ve cilt) olmakla birlikte projedeki
kitaplar; proje ekibi tarafından beş altı yaş çocuklarına uygun olan çocuk kitaplarının bulunduğu bir liste
içerisinden iki alan uzmanının görüşleri doğrultusunda seçilmiştir.
Sonuç olarak; ebeveyn ve öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda Nitelikli Kitap ve Nitelikli Zaman
Projesi’nin; amaçlarının büyük bir ölçüde gerçekleştiği söylenebilir. Bu doğrultuda; çocukların kitaplara ve
okumaya karşı ilgisinin artırılarak okuma alışkanlığı kazanmasına ve ailelerin çocukları ile nitelikli zaman
geçirmesine yönelik çeşitli projelerin geliştirilmesi ve bu projelerin öncelikle dezavantajlı durumdaki çocuklar ve
aileler olmak üzere daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması önerilmektedir.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA OKUMA İLGİSİ
KAZANDIRMAK İÇİN YAPILAN ETKİNLİKLERLE İLGİLİ
AİLELERİN GÖRÜŞLERİ

THE VIEWS OF THE FAMILIES RELATED TO THE ACTIVITIES IN
PRE-SCHOOL CHILDREN

Selma ERDAĞI TOKSUN, Kafkas Üniversitesi, selma_erdagi@hotmail.com
Özet

Çocuklar kitap sayesinde düşünme, problem çözme, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirme fırsatlarına sahip
olurken, doğaya, insanlara, doğada gördüğü diğer canlılara ve olaylara karşı da hassasiyet geliştirmektedirler. Okul
öncesi dönem yaşamın en kritik yıllarını kapsamaktadır. Bu dönemdeki deneyimler çocuğun daha sonraki
yıllardaki başarısının ön koşulu sayılmaktadır. Bu deneyimlerinden biri de çocuğun kitapla ilgili deneyimleridir.
Çalışmanın amacı, okul öncesi dönemdeki çocuklara okuma ilgi ve sevgisi kazandırmak için yapılan etkinliklerle
ilgili ailelerin görüşlerinin tespit edilmesidir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Araştırmada durum çalışması
deseni kullanılmış ve veriler görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 15 akademisyen
anne ve baba oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Çalışmadan elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen
sonuçlara göre anne ve babalar çocuklarına kitap okuma ilgi ve sevgisi kazandırmak için kitap okuma saatleri
yaptıkları ve bunu çeşitli etkinliklerle destekledikleri görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Okuma, okuma ilgisi, aile.
Abstract
With the help of the book, children have the opportunity to think, solve problems and develop their creativity and
talents, while developing sensitivity to nature, people and other living things and events. Preschool period covers
the most critical years of life. Experience in this period is considered a prerequisite for the success of the child in
later years. One of these experiences is the child's experiences with the book. The aim of the study is to determine
the opinions of the families about the activities carried out in order to gain the interest and love of reading to
preschool children. This study is a qualitative research. Case study pattern was used in the study and the data were
collected by interview method. The study group of the study consists of 15 academic parents. In the study,
structured interview form was used as a data collection tool. The data obtained from the study were analyzed using
content analysis method. According to the results obtained from the research, it is seen that parents make book
reading hours to support their children with the interest and love of reading books and they support it with various
activities.
Keywords: Reading, reading interest, family.

Giriş
Kitap, çocukların bilişsel, duygusal, psiko-motor gelişimlerini destekleyen, dil, sosyal ve ahlaki gelişimlerine
de doğrudan etki eden önemli bir araçtır. Çocuklar kitap sayesinde düşünme, problem çözme, yaratıcılıklarını ve
yeteneklerini geliştirme fırsatlarına sahip olurken, doğaya, insanlara, doğada gördüğü diğer canlılara ve olaylara
karşı da hassasiyet geliştirmektedirler. Bunun yanı sıra kitap, çocukların kişilik gelişimine katkı sağlamakta,
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duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanmasında da önemli ölçüde etki etmektedir (Tanju, 2010). Bir çocuğun
bu ihtiyaçlarının karşılanması ilerleyen yaşamında iyi yetişmiş bir birey olması için atılan temeldir.
Çakmak ve Yılmaz’a göre (2009) okuma, insanın doğuştan sahip olduğu özelliklerden biri değildir. Bu
özelliğin, tam olarak ilkokul çağında kazanılmasına karşın okul öncesi dönemde insanın çeşitli etmenler tarafından
okumaya hazırlandığı görülmektedir. Okul öncesi dönem, insanın çocukluk evresinin yaşandığı dönemi içerir ve
bu dönemde oyun ve eğlence ön plandadır. Bu doğrultuda çocukların gelişimi bir yandan oyun oynarken bir yandan
da çevresindekileri takip ederek öğrenme şeklinde olmaktadır. Sahip oldukları merak ve keşfetme duygularıyla
çevresindekileri izleyerek öğrenen çocukların kitapla etkileşimleri de bu dönemde gerçekleşir. Resimli kitaplarla
başlayan bu etkileşim, çocuğu yavaş yavaş okumayı öğrenmeye hazırlayacak şekilde resimlerin arasında kısa
metinlerin yer aldığı kitaplarla devam eder ve bu süreçte çocuğun kitapla sürekli etkileşimde bulunması sağlanır.
Çocuk, kitapla olan her etkileşimi sonucunda yeni bilgiler edinir ve okumaya olan ilgisi biraz daha artar. Bu
nedenle okuma alışkanlığının kazanılmasında çocuğun okul öncesinde kitaplarla etkileşiminin sağlanması ve
çocuğun kitaplara karşı ilgisinin oluşturulması önemlidir.
Gürkan (1993), okul öncesi dönemin yaşamın en kritik yıllarını kapsadığını ve bu dönemdeki deneyimlerin
çocuğun daha sonraki yıllardaki başarısının ön koşulu sayıldığını ifade etmektedir. Yine Gürkan’a göre Bu
deneyimlerinden biri de çocuğun kitapla ilgili deneyimleridir. Okul öncesi dönemde kitapla ilgili deneyimler,
çocukların daha sonraki yıllarda okumayı öğrenmeye karşı duygu ve tutumlarını oluşturmada ilk adımdır.
Tutumlar, genellikle diğer çocukları ya da yetişkinleri örnek alarak kazanıldığı için çocuğun bu dönemdeki
yaşantıları önem kazanır. Bu yüzden okul öncesi gibi kritik bir dönemde çocuklara okuma sevgisi kazandırmak
için doğru adımlar atılmalıdır.
Okuma alışkanlığı, okumanın bir anlamda otomatikleşmiş bir davranışa dönüştürülmesi olarak
tanımlanabilmektedir. Kısaca tanımlayacak olursak, okuma alışkanlığı; “bireyin bir gereksinim ve zevk kaynağı
olarak algılanması sonucu okuma eylemini yaşam boyu, sürekli, düzenli ve eleştirel bir biçimde
gerçekleştirmesidir” (Yılmaz, 1993, s. 30). Aksaçlıoğlu ve Yılmaz (2007), okuma alışkanlığının toplumsal ve
bireysel düzeyde yararlarını şu şekilde sıralamışlardır;
Okuma alışkanlığı çocuğun;
• zihinsel gelişimine doğrudan katkıda bulunur;
• anadilini doğru ve yeterli bir biçimde kullanmasını sağlar;
• kelime dağarcığının zenginleşmesine doğrudan yardım eder;
• sağlıklı ve güçlü bir kişilik geliştirmesine katkıda bulunur;
• iletişim becerisinin güçlenmesine yardımcı olur;
• eğitim ve öğretim başarısını arttırır.
Ev ortamı çocukların kitaplarla tanışması ve kitaplara karşı olumlu duygular hissetmesi için en önemli yerdir.
Ailelerin okumayla ilgili tutumları, çocukların okuma-yazmaya karşı ilgi ve algılarının oluşmasında doğrudan
etkilidir. Ailelerin çocuklarına kitap okuması, çocukların kitaplar ve okuma-yazmaya karşı olumlu duygular
beslemelerini sağlar. Yapılan çalışmalarda kitap okuyan ailelerin çocuklarının, okumayan ailelerin çocuklarına
göre okuma yazmaya karşı daha ilgili oldukları saptanmıştır (Ersoy ve Bayraktar, 2015; Epspinosa ve Burns 2003;
Machado, 2003).
Yine yapılan çalışmalarda ailelerin kitap okumaya karşı tutumları, çocuklarına kitap okuma anında verdikleri
destekleri ve doğru okuma etkinlikleri düzenlemeleri gibi değişkenler üzerinde durulmuş ve bu değişkenlerin
çocuğun bilişsel ve duygusal gelişiminde etkili olduğu görülmüştür (Justice, Pullen ve Pence, 2008; Orlando, 2005;
Skibbe, Moody, Justice ve Mcginty, 2010).
Çocuklarda kitap okumak için herhangi bir yaş veya belirli bir zaman dilimi bulunmamaktadır. Kitap okuma
eylemi, her yaşta, her zaman, her yerde yapılabilen en kolay ve en eğlenceli aktivitedir. Bebekler bile kendilerine
gösterilen kitaptaki resimlere bakabilir, okunan kelimelerin ritmini ve kafiyesini duyabilir ve hoşuna giden sesleri
taklit edebilirler. Teknoloji ile erken yaşta tanışan, çok fazla uyarıcı ile karşılaşan çocukları, kitapların renkli
dünyalarıyla tanıştırmak kolay olmasa da düşünen, fikir üreten, düşündüğünü ifade edebilen ve yanlış bilgi ile
doğru bilgiyi ayırt edebilen bireylerin sayısının artması için, çocukluk çağında kitap okuma alışkanlığının
kazandırılması adına çaba sarf etmek gerekmektedir (www.cocukvegenc.com/?p=133).
Okuma alışkanlığının kazandırılması ile ilgili Dunnewind, ailelere şu önerilerde bulunmaktadır;
•
•

Her yerde kitap bulundurun. Çantada, arabada, kanepenin yanında vb.
Bebek ve çocuğunuzun kitabı tutmasına izin verin. Kitabın ön, arka yüzünü bulmasına yardım edin.
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•
•
•

Hikâyeleri anlatmak için metinde kafiye kullanan kitaplar seçin.
Çocuğunuzun basit bir hikâye yazarak resimlendirmesine yardım edin.
Kitaplarla ilgili çeşitli projeler üretin. (Kitaptaki tarife göre kek hazırlayın veya bir kitap okuduktan sonra
hikâyede geçen evi yapın.)
Sevdiğiniz şeyi okuyun. Ebeveynler kendi beğendiklerini ya da çocukluklarında hoşlandıkları şeyleri
okurlarsa çocuklarının da kendi beğenilerinin gelişmesine yardım edecektir.
Çocuğunuzla birlikte çocuk kütüphanelerine, kitapçılara giderek okuyacağı kitabı seçmesine fırsat verin.
Bebeğinizin kitabı ısırmasından endişelenmeyin.
Sayfadaki bütün kelimeleri okumak ya da bütün sesleri çıkarmak için uğraşmayın.
Her gün en az 20 dakika okumak için kendinizi ve çocuğunuzu zorlamayın. Bazen bu süre daha kısa ya
da daha uzun olabilir (Akt. Öztürk Samur, 2011).

•
•
•
•
•

Okuma alışkanlığını etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar aile, çevre, sosyoekonomik düzey, teknoloji,
tutum ve motivasyon. Bu faktörlerin içinde en önemlisi belki de ailenin okumaya verdiği önemdir. Okuma
alışkanlığı kazanmak zaman ve çaba gerektirir. Çocuğa okuma ilgi ve sevgisi kazandırmak için ailenin okumaya
karşı tutumu çok önemlidir. Ailenin okumaya önem verdiğini gören çocuk da okumanın önemli olduğu görüp,
düşünüp ona göre okumayı yaşamına dâhil edecektir.
Yöntem
Çalışmanın amacı, okul öncesi dönemdeki çocuklara okuma ilgi ve sevgisi kazandırmak için yapılan
etkinliklerle ilgili ailelerin görüşlerinin tespit edilmesidir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Araştırmada durum
çalışması deseni kullanılmış ve veriler görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 15
akademisyen anne ve baba oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşme formunun meydana getirilmesi sürecinde soru havuzu oluşturulduktan sonra Türkçe
eğitimcisi iki öğretim üyesinden uzman görüşü alınarak uzmanların görüşleri ve önerileri doğrultusunda görüşme
formuna son şekli verilmiştir.
Çalışmadan elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Görüşme verileri
doğrultusunda anne ve babaların verdiği yanıtlardan kodlar ve temalar oluşturulmuştur. Çıkarılan bu kodlar daha
sonra belirlenen temalar altında gruplandırılmıştır. Bu işlemlere bir müddet ara verildikten sonra görüşme verileri
tekrar okunmuş tema ve kodların son şekli verilmiştir.
Bulgular
Tablo 1.
Ailelerin Çocuklarına Kitap Ve Okuma Sevgisi Kazandırmak İçin Yaptıkları Etkinliklerle İlgili Görüşleri Ve
Frekansları.
Tema

Genel etkinlikler

Kodlar

f

Kitap okuma

11

Kitapçıya gitme

7

Okuyarak model olma

4

Kitapların ulaşılabilir olması

2

Görsel okuma

2

Okumayla ilgili sohbetler

1

Kütüphaneye gitme

1

Kitap hediye etme

1

Toplam

29

Ailelere çocuğunuza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için neler yaptıkları sorulmuş ve aileler en
fazla çocuğa kitap okuduklarını dile getirmiştir. Ardından kitapçıya gidip kitap incelediklerini ve aldıklarını, kitap
okuyarak çocuğa model olduklarını belirtmişlerdir. Ailelerin yaptıkları genel etkinliklerle ilgili görüşleri şu
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şekildedir; “Düzenli olarak kitap okuyorum. (K6)” “Kitapçıları dolaşıp kitapları inceliyoruz. (K12)” “Öncelikle
kendim yanında kitap okuyorum ve ona keyif aldığımı hissettiriyorum. (K3)”

Tablo 2.
Ailelerin Çocuklarına Kitap Okuma Saatleri Ve Sıklığı İle İlgili Görüşleri Ve Frekansları.
Tema

Okuma saatleri

Kodlar

f

Uykudan önce

9

Çocuk ne zaman isterse

3

Toplam

Okuma sıklığı

12
Her gün

7

Haftada bir/ayda bir

1

İki günde bir

1

Toplam

9

Ailelerin çocuklarına hangi saatlerde kitap okudukları ve okuma sıklığı sorulduğunda ailelerin çoğu
uykudan önce ve her gün kitap okuduklarını dile getirmişleridir. “Hafta içi genellikle akşam saatlerinde okuyoruz.
Hafta sonu ise günün herhangi bir vaktinde şimdi kitap okuyalım dediği her zaman diliminde reddetmemeye
çalışıyorum. (K3)” “Her akşam uykudan önce kitap okurum. (K6). “Her gün okumaya çalışıyorum. Genellikle
akşamları yatmadan önce. (K8)” “İki günde bir. Genelde akşam uyumadan önce. (K10)”

Tablo 3.
Ailelerin Çocuğa Kimin Kitap Okuduğuyla İlgili Görüşleri Ve Frekansları.
Tema

Kitap okuyan kişi

Kodlar

f

Anne

8

Anne ya da baba

4

Baba

2

Bakıcı

2

Dede

1

Toplam

17

Tablo 3’e bakıldığında aile içinde çocuğa genellikle kitap okuyan kişinin anne olduğu görülmektedir.
Anne ve babaların bu konuyla ilgili anne ve babaların görüşleri şu şekildedir; “Ben (anne) okurum. Babası çok
yorgun olur. Ben daha çok etkinlik yaptığım için (okuma öncesi ve sonrasında) kızım da benden kitap okumamı
ister. (K4)” “Annesi olarak ben okuyorum. Çünkü babasının işi nedeniyle çok evde olmuyor. (K8)” “Bazen ben
(anne), bazen babaları okuyor. Ama daha çok babaları okuyor. Akşam işten geç geldiği için çocuklarla bir etkinlik
olması için babaları daha çok kitap okuyor. (K14)” “Ben (baba). Kızım benim okumamı istiyor. (K6)”
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Tablo 4.
Ailelerin Çocuğa Kitap Seçimini Kimin Yaptığı İle İlgili Görüşleri.
Tema

Kitap seçimi

Kodlar

f

Anne

8

Anne – baba- çocuk

3

Anne-çocuk

3

Anne-baba

1

Toplam

15

Anne ve babalara çocuk için kitap seçimlerini kimin yaptığı sorulmuş ve daha çok bu sorumluluğu
annenin aldığı sonucu ortaya çıkmıştır. “Çoğunlukla ben (anne) alırım. (K1)” “Sosyal medyadan takip ettiğim
yazarların önerilerini değerlendiriyorum, genellikle ben (anne) yapıyorum. (K3)” “Eşimle birlikte alırız. İnternette
inceleme yaparken çocuğumu da yanıma alır onun da karara katılmasını sağlarım. Kitapçı ya da kırtasiyeye
gittiğimizde birlikte kitabı inceleriz. (K2)” “Bazen ben, bazen birlikte. Kızımın seçtiği kitaplar da ona uygunsa
onları da alırız. (K4)”

Tablo 5.
Ailelerin Çocukları İçin Kitap Seçerken Dikkat Ettikleri Hususlar İle İlgili Görüşleri Ve Frekans Dağılımı.
Tema

Kitap seçiminde
kriterler

Kodlar

f

Resimli olması

7

Yaşına uygun olması

7

Değerler eğitimi içermesi

5

Merak uyandırması

3

İçerdiği mesajlar

3

Fiziksel özellikleri

2

Dili

1

Bilgi içermesi

1

Hayal gücünü geliştirmesi

1

Toplam

30

Tablo 5’e bakıldığında ailelerin, çocuklar için seçtikleri kitaplarda daha çok resimli olmasına, yaşına uygun
olup olmamasına ve değerler eğitimi içeren konular olmasına dikkat ettikleri görülmektedir. Anne ve babaların bu
konuyla ilgili görüşleri şu şekildedir; “Biz kitapları okurken onlar da resimlere de baktıkları için resimlerinin canlı
olmasına, onun dışında çocukların seviyesine uygun olmasına, değerler konusunda etkili olmasına, şiddete ya da
kötü düşünceye yönlendirmemesine dikkat ediyoruz. (K14)” “Resimli olmasına yaşına uygun olarak. Genelde
klasik çocuk kitapları tercih ediyoruz. (K5)” “Öncelikle içeriğine dikkat ederim. Didaktik bilgi ağırlıklı ya da
kavram öğretimi içeren kitapları çok tercih etmem. Çocukların hayal gücünü geliştiren, kendisinden bir şeyler
katmasını sağlayan, merak uyandıran, sorular soran, düşündüren, sonu belli olmayan kitapları daha çok tercih
ederim. Fiziksel olarak baskı kalitesi, resim-yazı oranları, resimlerin uygunluğu da dikkat ettiğim diğer unsurlar.
(K4)”
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Tablo 6.
Ailelerin Kitap Okuma Öncesi, Sırası Ve Sonrası Yaptıkları Etkinlikler Hakkındaki Görüşleri.
Tema

Okuma
etkinlikleri

Okuma
etkinlikleri

Okuma
etkinlikleri

Kodlar

f

Çocuğun istekli olması

8

Ortamı uygun hale getirme

4

Uygun oturma

3

Tahmin

1

Kapak ve resimler hakkında konuşma

1

Kıyafet değiştirme

1

Ses tonu ve mimiklere dikkat etme

7

Yeni kelimeler hakkında konuşma

3

Karakterleri canlandırma

1

Soru- cevap

7

Kahramanın yerine çocuğu koyma

1

Kitap hakkında konuşma

2

Özetleme

1

öncesi

sırası

sonrası

Toplam

40

Anne ve babaların çocuklarına kitap okurken okuma öncesinde, sırasında ve sonrasında dikkat ettikleri
unsurları tablo 6’da görmekteyiz. Kitap okumaya başlamadan önce çocukların ve ortamın hazır olması, okuma
esnasında ses tonu ve mimiklerin kullanılması, sonrasında ise kitapla ilgili soru-cevap etkinliği dikkat edilen
unsurlardır. Bu konuyla ilgili görüşler şu şekildedir; “Öncesinde çocukların dinlemeye hazır hissetmelerine dikkat
ederim. Artık günün son aktivitesi olarak kitap okumaya gelmelerini beklerim. Aksi durumda okuduğum kitabı pek
dinlemiyorlar ve ilgileri dağılıyor. (K15)” “Tv. açıksa kapatıyoruz ya da dikkatlerini dağıtabilecek bir ortam
olmasını engelliyoruz. (K14)” “ Öncesinde onun da hazır olmasını sağlarım. Sırasında sesimi alçaltıp yükseltirim
sorular sorarım. (K13)” “Kitabını kendisi seçer, uygun ortam. Hikâyeleri okurken zaman zaman sorular sorarak,
merak uyandırarak ve ses değişiklikleri yapıyorum. (K12)” “Kitabı etkileşimli okumaya özen gösteririm. Kitaptaki
olaylar, kahramanlar ve yeni karşılaştığımız sözcükler hakkında konuşurum. (K4)”
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre anne ve babalar okul öncesi dönemde çocuklarına kitap okuma ilgi
ve sevgisini kazandırmak için çocuğa kitap okuduklarını, kitapçıya gidip kitap inceleyip aldıklarını ve bazı aileler
de çocuğun yanında kitap okuyarak model olduklarını ifade etmişlerdir. Okuma alışkanlık, ilgi ve sevgisi okul
öncesi dönemde başlar ve okul çağlarında gelişerek devam eder. Burada anne ve babalara büyük görevler
düşmektedir. İlk önce aile bireylerini model alan ve daha sonra öğretmenini model alan çocuğun etrafında çok
okuyan bireyler görmesi okumaya olumlu tutum geliştirmesi açısından önemlidir.
Çalışmada aileler çocuklarına daha çok uykudan önce kitap okuduklarını ifade etmişlerdir. Aslında kitap
okumanın bir saati elbette yoktur. Fakat çalışan anne ve babalar akşamları yemek, oyun ve kitap okuyup uyuma
şeklinde bir yol izlemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Uykusu gelen çocuğa kitap okumak ya
da uykusu gelsin diye kitap okumak çocuğun kitapla uyku arasında bir bağlantı kurmasına neden olabilir. Ve
ilerleyen yaşlarda kitap okuduğu zaman uykusunun gelmesi iyi bir okur olması sürecini olumsuz etkileyebilir. Bu
yüzden çocukla geçirilen zaman diliminde ya da gün içinde de çocuktan sorumlu kişilerin çocuğa kitap okuması
önemlidir.
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Çocuklar için kitap seçimini ve kitap okumayı genellikle annelerin yaptığı çalışmadan çıkan diğer bir
sonuçtur. Babaların işten geç gelmesi, yorgun olması ve çocukların anneden dinlemek istemesi bu durumun
sebepleri arasında gösterilmekte. Anneler kitabı heyecanlı bir şekilde okuduğu, jest ve mimikleri daha iyi
kullandığı için çocuklar annelerin okumasını istemektedir.
Araştırma sonuçlarına göre aileler çocuklarına kitap seçerken resimli olmasına dikkat etmektedirler.
Deretarla Gül (2013) resimli kitapların önemini şu şekilde açıklamıştır; Kitap okuma aynı zamanda çocuklara
hikâye tecrübeleri de sunar. Zengin dil deneyimleri, ilk kelime hazinesinin gelişmesinde rol oynar. Belki de en
önemlisi, resimli kitaplar ilk sanat tecrübesini sunar ve hikâye ile resmin birlikte nasıl olduğunu fark etmelerini
sağlar. Yine aileler çocuğun yaşına uygun, değerler eğitimi konularını içeren, merak uyandıran ve verdiği mesajları
dikkate alarak kitap seçtikleri görülmektedir.
Çalışmaya katılan aileler çocuğa kitap okuma öncesi, sırası ve sonrasında da çeşitli unsurlara dikkat
ettiklerini, etkinlikler yaptıklarını dile getirmişlerdir. Çocuğun istemesi ve ortamın uygun olması, jest ve mimiklere
dikkat etme ardından da soru-cevap yapılması en fazla dikkat edilen unsurlardır.
Araştırma sonuçlarına göre aileler çocuklarına kitap okuma sevgi, ilgi ve alışkanlığı kazandırma konusuna
bilinçli bir şekilde yaklaşmaktadırlar. Araştırmaya katılan anne ve babaların büyük bir kısmı bu konuyla ilgili özel
bir çaba sarf etmekte. Bu araştırma farlı çalışma gruplarıyla yapılıp çalışmalar arasındaki farklar, sebepleri ve
çözümleri incelenebilir.
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Özet

Ülkemizde çocuk işçiliğine yönelik önleyici tedbirler alınmaya çalışılmasına rağmen ne yazık ki bir milyona yakın
çocuk işçi olduğu düşünülmektedir. Tarım işinde çalışan çocuk işçilerin yanı sıra her yıl binlerce çocuk, çocuk işçi
olarak çalışmasa bile ailesi ile mevsimlik tarım göçüne katılmakta ve beslenme, barınma, sağlık ve eğitim gibi en
temel haklarından mahrum kalmaktadır. Aileleri gezici mevsimlik tarım işçiliği yaptıkları zamanki yaşam
koşullarının yanı sıra, işçilik dışında yaşadıkları yerde de çocukların yaşam koşullarının değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla gezici mevsimlik tarım işçisi aileler ve çocukları, mevsimlik tarım işçiliği zamanı
dışında yaşadıkları şehir olan Şanlıurfa’da ziyaret edilmiş ve değerlendirilmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden etnografik araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ordu ilinde fındık
toplamaya gelen ve çocukları düzenlenen yaz okuluna katılan aileler arasından belirlenen 9 çocuk ve ailesi
oluşturmaktadır. Bu kapsamda Şanlıurfa Eyyubiye bölgesinde ve Viranşehir ilçesinde 6 hane ziyareti yapılmıştır.
Veri toplamada eklektik bir anlayış benimsenmiştir. Araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış
görüşme formları ve açık katılımlı gözlem kayıtları kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi ve sürekli
karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler yaşam koşulları, eğitime bakış ve aile yapısı temaları altında
incelenmiştir. Analiz sonucunda; her evde en az bir okul terki olan çocuk olduğu, okul öncesi eğitime verilen
önemin düşük olduğu belirlenmiştir. Mevcut yaşam koşulları ve yoksulluğun çocuk işçiliğine neden olduğu,
çocuğun iş gücüne katılmasının eğitime erişimi azaltarak okul terklerine neden olduğu ve bunun sonucu olarak
mevsimlik tarım işçiliğinin daimî iş haline geldiği ve bu örüntünün bir kültürel bir norm haline geldiği
belirlenmiştir. Çalışma bulguları gezici mevsimlik tarım işçisi ailelere ve çocuklarına yönelik acil önlemlerin
alınması gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Mevsimlik tarım işçisi aileler ve çocukları, Şanlıurfa ev ziyaretleri, etnografik araştırma

Abstract
Despite the efforts to take preventive measures against child labor in our country, it is unfortunately believed that
there are close to one million child workers. In addition to child laborers, thousands of children participate in
seasonal agricultural migration with their families, even if they do not work as child laborers, and are deprived of
basic rights such as nutrition, housing, health and education. The living conditions of families and children need
to be evaluated in places where they live outside the living conditions when they are migrating seasonal agricultural
labor. For this purpose, migrant seasonal agricultural workers and their children were visited and evaluated in
Şanlıurfa, the city where they lived outside the time of seasonal agricultural labor. The study group of the study
consists of 9 children and their families selected among the families who came to collect hazelnuts in Ordu
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province and whose children attended summer school. In this context, 6 house visits were made in Eyyubiye and
Viranşehir districts of Şanlıurfa. An eclectic approach has been adopted in data collection. Semi-structured
interview forms prepared by the researcher and observation records with open participation were used. Content
analysis and continuous comparison method were used for data analysis. The data were examined under the themes
of living conditions, education perspective and family structure. As a result of the analysis; it was determined that;
there is at least one school leaving children in every house, the importance given to pre-school education is low.
It has been determined that current living conditions and poverty lead to child labor, child participation in the labor
force decreases access to education, leading to school dropouts, and as a result seasonal agricultural work becomes
a permanent job and this pattern has become a cultural norm. The findings of the study indicate that urgent
measures should be taken for migrant seasonal agricultural workers and their children.
Key Words: Seasonal agricultural workers and their children, Şanlıurfa home visits, ethnographic research

Giriş
Bir tarım ülkesi olan Türkiye’de gezici mevsimlik tarım işçiliği içinde göçü de barındıran önemli bir olgudur.
Bu olgu başta çocuklar olmak üzere mevsimlik tarım göçüne katılan tüm insanları önemli ölçüde etkilemektedir.
Mevsimlik tarım göçünü daha iyi anlayabilmek için mevsimlik tarım işçilerini, yaşama ve çalışma koşullarını daha
yakından tanımak ve anlamaya çalışmakta yarar vardır.
Tarımsal üretimin herhangi bir aşamasında işin yapıldığı bölgenin dışından gelerek, sözleşmeli ya da
sözleşme olmaksızın belirli bir ücret karşılığında çalışan gerçek kişilere gezici mevsimlik tarım işçisi denmektedir
(Görücü ve Akbıyık, 2010). Gezici mevsimlik tarım işçisi ailelerinin genellikle işleyecek toprakları bulunmamakta
ya da yetersiz toprağa sahip olmaktadırlar (Koruk, 2010).
Türkiye’de 300.000 civarında gezici mevsimlik tarım işçisi olduğu, fiilen kayıt dışı oldukları ve çocuklar ile
en az bir milyonluk bir nüfusu kapsadıkları tahmin edilmektedir (MİGA, 2012). Mevsimlik tarım göçünün en
yoğun yaşandığı illerin başında Şanlıurfa gelmektedir. Şanlıurfa’da, il merkezinde yaşayan ve mevsimlik tarım
işçiliği yapan aileler üzerinde yapılan bir araştırmada bu ilden son bir yıl içinde 48 farklı ilde tarımda çalıştıkları,
mevsimlik gezici tarım işçilerinin oluşturduğu bu grubun; Türkiye ortalamasından 3 kat daha yoksul, sağlık ve
eğitim konusunda daha bilinçsiz olduğu belirlenmiştir (Kalkınma Atölyesi, 2013).
Ülkemizde her yıl binlerce çocuk aileleri ile yaşadıkları şehirlerden hareket etmekte ve farklı sürelerde farklı
şehirlerde konaklayarak göç yolu boyunca pek çok zorlukla karşılaşmaktadır. Mevsimlik tarım göçüne katılan
çocuklar çocuk işçi olarak çalışmasa bile beslenme, barınma, sağlık ve eğitim gibi en temel haklarından mahrum
kalmaktadır (UNİCEF, 2016). Literatürde mevsimlik tarım göçüne katılan ailelerin ve çocuklarının yaşadıkları
zorlukları inceleyen pek çok çalışma bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar yalnızca Türkiye’de değil dünyada da
göçmen tarım işçisi çocuklarının mevcut durumlarının yoksulluk içinde yaşayan çocukların durumları ile benzerlik
gösterdiği belirlenmiştir (Tavassolie, Lopez, Feyter, Hartman ve Winsler, 2017).
Mevsimlik tarım göçünün yarattığı olumsuz etkiler arasında en acil ve öncelikli durum çocukların sağlıkları
üzerinde yarattığı olumsuz etkilerdir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya göre her 3 günde 1
çocuğun tarımla ilgili bir olayda öldüğü belirtilirken (Wright, Marlenga ve Lee, 2013) Türkiye’de ise uygun
olmayan barınma, beslenme ve yaşam koşulları sebebiyle ölüm oranlarının sık olduğu belirtilmektedir (Fereli,
Aktaç ve Güneş, 2016). Türkiye’de Kalkınma Atölyesi (2018) tarafından yapılan bir araştırmaya göre mevsimlik
tarımda üretime katılan çocuklarda kas iskelet sistemi hastalıkları, tarımsal ilaçların etkileri, zehirlenme ve cilt
hastalıkları, iş kazaları görüldüğü belirlenmiştir. Yapılan araştırmalar mevsimlik tarım işçilerinin özellikle yetersiz
ve sağlıksız beslendiklerini (Benek ve Ökten, 2011; Fereli vd., 2016; Kaya ve Özgülnar, 2015; Kontaş Azaklı,
2018; Uyan Semerci ve Erdoğan, 2017), bununla bağlantılı olarak anemi bodurluğun yaygın olduğu (Nichols,
Stein ve Wold, 2014; Şimşek ve Koruk, 2011), sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu (Kaya ve Özgülnar, 2015;
Warrick, Wood, Meister ve Zapien, 1992), sağlık hizmetlerine erişmekte güçlük çektikleri, sağlık güvencesine
sahip olmadıkları (Altınpıçak ve Gülçubuk, 2004; Benek ve Ökten, 2011; Yıldırak, Gülçubuk, Gün, Olhan, ve
Kılıç, 2003; HDD, 2014) ve sosyal güvencesiz şekilde çalıştıkları belirtilmiştir (Koruk, 2010; Özbekmezci ve
Sahil, 2004; Uyan Semerci ve Erdoğan, 2017).
Mevsimlik tarım işçilerinin mevsimlik tarım göçü ile gittikleri yerlerin yaşam koşulları da oldukça
zorlayıcıdır. Pek çok araştırma elektirik, su, barınma, banyo ve tuvalet gibi en temel hizmetlere erişimin bile
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oldukça kısıtlı olduğunu göstermektedir (Altınpıçak ve Gülçubuk, 2004; Kontaş Azaklı, 2018; HDD, 2014; Uyan
Semerci ve Erdoğan, 2017).
Mevsimlik tarım işçisi ailelerin eğitim düzeylerinin düşük olduğu ve çoğunluğunun okur yazar olmadığı
(Özbekmezci ve Sahil, 2004; Yıldırak vd, 2003), ekonomik durumlarının ülke ekonomisinin çok altında olduğu
(Özbekmezci ve Sahil, 2004) belirtilmektedir. Aileleriyle mevsimlik tarım göçüne katılan çocukların çoğu okula
zamanında başlamayıp, bir kesimi de okul dönemini sonuna kadar götürememektedir (Benek ve Ökten, 2011).
Amerika’da göçmen mevsimlik tarım işçileri eğitim seviyesi en düşük ve okul terki en yüksek grup olarak
belirlenirken; çocukların eğitiminde ortaya çıkan kesintilerin eğitimde başarısızlık, suçluluk ve yoksulluk
ihtimallerini arttıracağı düşünülmektedir (Green, 2003). Türkiye’de ise Eğitim Reformu Girişimi’nin (2019),
eğitime erişim raporuna göre mevsimlik tarım işçilerinin çocukları en çok devamsızlık yapan ve eğitime erişimde
zorlanan grupların içerisinde yer almaktadır.
Aileleri ile mevsimlik tarım göçüne katılan çocukların büyük çoğunluğu iş gücü olarak kullanılmaktadır.
Kalkınma Atölyesi’nin (2019) Adana ve Şanlıurfa’da 209 hanenin katılımı ile yürüttüğü araştırmasına göre,
Suriyeli ve Türkiyeli mevsimlik gezici tarım işçisi hanelerde aktif çalışanların %43’ünün çocuk olduğu
belirtilmektedir. Ayrıca çalışmasalar bile büyük çocuklar daha küçükler için bakım rolünü yerine getirmek
durumunda kalmaktadırlar (Delgado ve Herbst, 2018; Uyan Semerci ve Erdoğan, 2017).
Çocukların iş gücüne katılmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorundur. Dünya
genelinde 152 milyon civarında çocuk işçi olduğu düşünülmektedir (ILO, 2019). Ülkemizde ise çocuk işçiliğine
yönelik önleyici tedbirler alınmaya çalışılmasına rağmen ne yazık ki bir milyona yakın çocuk işçi olduğu
düşünülmektedir. Bu çocuk işçilerin yaklaşık 400.000’inin tarım işinde çalıştığı bilinmektedir (TUİK, 2012).
Yukarıda sayılan tüm sebeplerden dolayı mevsimlik tarım işçiliği çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri arasında yer
almaktadır (HDD, 2014).
Çocuk işçiliğinin en yaygın bilinen nedeni ve belirleyicisi yoksulluk olarak belirtilmekle birlikte (ILO, 2019;
Dessy ve Pallage, 2004), işsizlik, göç, geleneksel bakış açısı, eğitim imkanlarının yetersizliği de diğer nedenler
arasında sayılabilir (Tor, 2010; ÇSGB, 2017). Türkiye’de kırsalda yaşayan aileler tarım toplumunda var olan bir
yaklaşımla çocuk işçiliğini normal karşılayabilmekte hatta gerekli görebilmektedir. Aileler geleneksel olarak bu
durumu kabullenmekte ve çocuk için yararlı bir durum olarak düşünmektedir (ÇSGB, 2017).
Çocukların işçi olarak çalışmaları eğitimden uzak kalmalarına, öğrenme yeteneklerini azaltarak eğitim dışına
itilmelerine ve yoksulluk döngüsün kıramamalarına neden olmaktadır. Bunun sonucunda kendileri de aileleri gibi
geçici ve güvencesiz işlerde çalışmak durumunda kalmaktadırlar (Dessy ve Pallage, 2004).
Ülkemizde eski adı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere Dünya Çalışma Örgütü
(ILO) Türkiye ofisi ve UNİCEF’in öncülüğünde yürütülen çalışmalarla mevsim tarımda çocuk işçiliğinin
azaltılması ve mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla pek çok proje ve
program yürütülmektedir (ÇSGB, 2017). ILO tarafından yürütülen “Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi” 2012
yılında Ordu ilinde başlatılarak tüm Türkiye’ye yayılmıştır (ILO, 2015). Fındık tarımında çocuk işçiliğinin
önlenmesi amacıyla 2018 yılında Ordu ilinde yürütülen projelerden biri de Her Çocuk Bir Dünya projesidir. Her
Çocuk Bir Dünya Projesi yerel yönetim ve özel sektör iş birliği yürütülmektedir. Mevsimlik tarım göçü ile bölgeye
gelen çocuklara fındık hasadı süresince bir yaz okulu vasıtasıyla eğitim, sağlık ve bakım hizmetlerinin
bütünleştirilerek sunulduğu projede aynı zamanda çocuklar ve ailelerin çalışma ve yaşam koşullarının
iyileştirilmesi için bir çok araştırma yürütülmektedir (Kontaş Azaklı, 2018). Yaz okuluna katılan çocukların
anneleri ile de projede görüşülmüştür. Yaz okuluna katılan çocuklara yönelik yapılan değerlendirmeler ve
annelerle yapılan görüşmeler incelendiğinde, gezici mevsimlik tarım işçisi aileler ve çocuklarına yönelik
hazırlanacak iyileştirici çalışmalar için grubu derinlemesine araştırmak, bilgi toplamak gerekliliği görülmüştür. Bu
sebeple aileleri geçici mevsimlik tarım işçiliği yaptıkları zamanki yaşam koşullarının yanı sıra, işçilik dışında
yaşadıkları yerde de değerlendirmek gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı Ordu’da açılmış yaz okuluna katılmış
olan ailelerin ve çocukların, mevsimlik tarım işçiliği zamanı dışında yaşadıkları şehir olan Şanlıurfa’da ev ziyaret
yoluyla değerlendirilmesidir.
Yöntem
Araştırmanın Deseni
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden etnografik araştırma deseni kullanılmıştır. Etnografi bir grup
insana ait kültürün keşfedilmesine ve betimlenmesine odaklanan bir nitel araştırma şeklidir (Johnson ve
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Christensen, 2014). Araştırma daha büyük ve uzun bir süredir devam eden bir etnografik araştırmanın kesitsel bir
bölümü olan ev ziyaretlerinden toplanan gözlem ve görüşme verilerini içermektedir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Ordu’daki yaz okulu programına katılan 60 çocuktan okul öncesi çağda olan
20 çocuk arasından rastgele seçilen 9 çocuk ve onların aileleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda Şanlıurfa Eyyubiye
bölgesinde ve Viranşehir ilçelerinde 6 hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Aşağıda çalışma grubunun demografik
özelliklerine dair bilgiler Tablo 1. ve Tablo 2. de sunulmuştur.

Tablo 1.
Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri.

Hane
Kod
Hane 1
Hane 2
Hane 3
Hane 4
Hane 5
Hane 6

Hane Halkı
Sayısı
8
6
7
7
9
18

Çocuk
Sayısı
6
9
3
5
7
15

SosyoEkonomik
Düzey
Düşük
Çok Düşük
Çok Düşük
Orta
Çok Düşük
İyi

Ev
Durumu
Kendi
Kira
Kira
Kira
Kira
Kendi

Aile Yapısı
Çekirdek
Çekirdek
Geniş
Çekirdek
Çekirdek
Geniş

Tablo 1.’de de görüldüğü üzere ziyaret yapılan aileler çok çocuklu ve kalabalık hane halkına sahiptir.
Sosyoekonomik durumları genel olarak düşük ve çok düşük düzeyde olup çoğunlukla kirada oturmaktadırlar.
Aileler her ne kadar çoğunlukla çekirdek aile yapısına sahip olsalar da çocuk sayısının fazla olması hane halkı
nüfusunun kalabalık olmasına yol açmaktadır.

Tablo 2.
Çocukların Ebeveynlerine İlişkin Veriler
Hane
Kod
Hane 1

Anne
Meslek
Mevsimlik Tarım

Baba
Meslek
Geçici işler/Mevsimlik Tarım

Hane 2

Mevsimlik Tarım

Mevsimlik Tarım

Hane 3

Mevsimlik Tarım

Mevsimlik Tarım

Hane 4

Ev Hanımı

Elektirikçi

Hane 5

Mevsimlik Tarım

Mevsimlik Tarım

Hane 6

Mevsimlik Tarım

Şoför/Mevsimlik Tarım

Anne
Eğitim
Hiç Okula
Gitmemiş
Hiç Okula
Gitmemiş
İlkokul 4
Hiç Okula
Gitmemiş
Hiç Okula
Gitmemiş
Hiç Okula
Gitmemiş

Baba
Eğitim
İlkokul
Mezunu
Hiç Okula
Gitmemiş
İlkokul
Mezunu
İlkokul
Mezunu
Hiç Okula
Gitmemiş
İlkokul
Mezunu

Tablo 2. incelendiğinde ziyaret yapılan ailelerdeki ebeveynlerin eğitim düzeylerinin çok düşük olduğu
görülmektedir. Özellikle annelerin tamamına yakınının hiç okul deneyimi bulunmaması ve babaların çoğunlukla
en fazla ilkokul mezunu olması dikkat çekicidir. Ebeveynlerin çoğunun mevsimlik tarım dışında gelir kaynağı
bulunmazken farklı işler yapanların da geçici işlerde çalıştıkları belirlenmiştir.
Veri Toplama Araçları
Veri toplamada eklektik bir anlayış benimsenmiştir. Araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış
görüşme formları ve açık katılımlı gözlem kayıtları kullanılmıştır. Ailelerle birebir yapılan görüşmeler, ev ziyareti
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sırasında ailelerle gerçekleştirilen konuşmalar ve araştırmacı gözlemleri rapor haline getirilmiştir. Araştırmacı her
ev ziyareti sonrası gözlemlerini not almıştır.
Yarı yapılandırılmış aile görüşme formu
Yarı yapılandırılmış aile görüşme formu ailelerin demografik bilgilerini ile eğitim ve çocuk işçiliğine dair
görüşlerini tespit etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen form alan uzmanı 3 kişinin
görüşüne sunulmuş ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kullanılmıştır.
Gözlem
Araştırmada etnografik veri toplama yöntemlerinden olan açık katılımlı gözlem yoluyla veriler toplanmıştır.
Araştırmacı ev ziyaretleri sırasında yaptığı gözlemleri ziyaret sona erdikten sonra rapor haline getirerek kaydetmiş
ve bir sonraki ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaretler 13-16 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Ziyaretler ortalama 3 saat sürmüş ve gözlemler bu süre içerisinde gerçekleştirilmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde içerik analizi ve sürekli karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Çocuklarla birebir yapılan
görüşmeler, ev ziyareti sırasında ailelerle gerçekleştirilen konuşmalar ve araştırmacı gözlemleri rapor haline
getirilmiştir. Araştırmacı her ev ziyareti sonrası gözlemlerini not almıştır. Rapor haline getirilen görüşme ve hane
ziyareti gözlemleri içerik analizine tabi tutularak kodlara ve kategorilere ayrılmış ve her hane sürekli karşılaştırma
yöntemi ile analiz edilmiştir.

Bulgular
Ev Düzeni ve Karşılama
Ailelerin çoğu sosyoekonomik açıdan düşük ve çok düşük seviyede olduklarından kirada oturmaktadırlar.
Hiçbir ailenin kendine ait toprağı olmadığı, kalıcı işlerinin olmadığı ve bu nedenle mevsimlik tarım işine gittikleri
görülmüştür.
Gözlem; “Urfa’nın bu bölgesinde kiraların yıllık olarak ödendiğini öğrendik. Yılın yarısında çalışan aileler
diğer yarısında ise geçimlerini kazandıkları paralarla ya da borçla sağlıyorlar. Çeşitli işler yapanlar varsa da bu
işlerin kalıcı işler olmadığı belirlenmiştir.”
Geçim sıkıntısı yaşayan aileler mevsimlik tarım göçünün dışında kalıcı göçü bir çözüm olarak
düşünmektedir.
Hane 1; Gözlem, “Anne ve baba ile konuştuğumuzda iş imkânı olmadığı için artık Urfa’da yaşamak
istemediklerini, imkanları olduğunda farklı bir şehre göç edeceklerini ve bunun çocukları için daha iyi olacağını
belirttiler.”
Maddi durumu çok düşük ya da iyi seviyede de olsa ziyaret edilen evlerin düzenleri arasında bir benzerlik
bulunmaktadır. Aşağıda gözlem notlarına yer verilmiştir.
Gözlem; “Tüm evlerin salonları benzer desenli halılarla kaplanmıştır. Salonda masa, sandalye, koltuk gibi
alışılagelmiş mobilyalar yoktur. Salonun 3 köşesini kaplayan oturma ve yaslanma minderleri bulunmaktadır.
Salonlarda televizyon ve ısınmak için elektirik sobası ya da klima bulunmaktadır”
Hane 1; “Kendilerine ait bir apartman dairesinde yaşamaktaydılar. Çocuklar için ayrı bir oda
bulunmaktaydı.”
Hane 2; “Aile oldukça küçük tek odalı, mutfağı dışarıda ve üzeri açık olan bir evde oturmaktaydı. Mevsimlik
tarımdan başka bir iş yapmadıklarından anne baba tarım işi dışındaki zamanlarda evde oturmaktaydı.”
Hane 3; “Aile müsait olmadığı için eve girilemedi ancak evin bulunduğu yerden ve dış görünümden
anlaşıldığı üzere ev küçük ve hasarlı durumdaydı.”
Hane 4; “Ev çocukların gelişimi ve sağlığı için yeterli, temiz ve güvenli. Bir bahçeleri var. Çocukların ayrı
odası var. Çocuklar aile içinde mutlu ve sağlıklı durumdalar.”
Hane 5; “Aile büyük bir bahçesi olan tarihi bir evde oturuyor. Ancak ev oldukça eski ve tamire ihtiyacı var.
Yine de çocuklar için oyun alanı olması büyük şans.”
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Hane 6; “Evin dekoru ve eşyalardan anlaşıldığı kadarıyla ekonomik durumları iyidir. İki erkek kardeş aynı
binada karşılıklı oturuyorlar. Oldukça kalabalık olan bu ailenin karşılıklı dairelerinin arasında bir halı var ve
anlaşılan o ki iki ev birlikte yaşıyorlar.”
Şanlıurfa’nın misafirperverlik kültürü gözlem notları ile de belirtilmiştir.
Gözlem; “Evlere gittiğimizde önceden haberleri oldukları için çok fazla hazırlık yapmışlardı. Her evde yiyecek ve
çay ikram edildi. İkramın geri çevrilmesinin ya da yemek yemeden bir evden kalkılmasının uygun olmayacağı her
evde vurgulandı… Program katılımcısı olan çocuklar en güzel kıyafetlerini giyinerek bizi karşıladılar. Çocuklar
bize çizdikleri resimleri hediye ettiler. Ordu’da en zor şartlarda yaşamak zorunda kalan ailelerin bu özen ve alçak
gönüllülükleri bizi duygulandırdı”
Çocuk İşçiliği

Tablo 3.
Çocuk İşçiliği Riski Olan ve Çocuk İşçi Olan Haneler

Hane Kod
Hane 1
Hane 2
Hane 3
Hane 4
Hane 5
Hane 6

Çocuk İşçiliği Riski
Olan Çocuk Sayısı
Kız
1
2
1
*

Çocuk İşçi Sayısı
Kız
1
1
1
1
*

Erkek
1
2
1
1
*

Erkek
1
2
2
1
*

*Hane 6’da 18 yaş altında 2 çocuk bulunmakta biri çalışamayacak kadar küçük diğeri ise programın
katılımcısı olan özel gereksinimli bir çocuktur. Bu iki çocuk çalışmamaktadır. Ancak 18 yaş üstü olan diğer
çocukların çocukluk dönemlerinde çalıştıkları belirtilmiştir.
Tablo incelendiğinde neredeyse her evde hem çocuk işçi hem de çocuk işçiliği riski olan çocuk
bulunmaktadır. Risk altındaki çocuklar henüz çalışmayan ama büyüdüğünde çalışma ihtimali olduğu düşünülen
çocuklardır. Gözlem ve görüşme sonuçları analiz edildiğinde çocukların çalışıp çalışmama durumlarını belirleyen
iki temel aile görüşü olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlar;
1) Çocuğun yaşı ve beden yapısı
2) İşin niteliği-zorluk/kolaylık
Aşağıda bu görüşü destekleyen anne ifadelerine yer verilmiştir. Görüşme yapılan annelerden biri (A2)
çocuğun çalışması için çocuğun fiziksel görünümünü temel kıstas olarak ifade etmiştir.

A1 “Bizim çocuklar işte büyükleri çalışıyor küçükleri çalışmıyor. Çalışanlar 18, 15, 13 yaşında…Okula
devam ediyorlar şu anda.”
A2 ‘Büyüdü, serpildi tamamdır’
Hane 1; 7 yaş kız çocuk, ‘Çapa yaptım (annemlere yardım ediyordum) Soğan zor değil, şeker pancarı zor
büyük’
Hane 2; Gözlem, Sobanın hemen yanında battaniyeye sarılı yatan büyük oğulları (lise çağlarında ve okulu
terk etmiş) işten gelmiş ve yorgunmuş. Evde başka oda olmadığı için orada yatıyordu. Ailesi boya yapmaya
gittiğini ama parasını alamadığını söyledi.
Çocukların ifadeleri incelendiğinde 7 yaşındaki bir çocuğun bile ailesine yardım ederek çalışmaya katıldığı
görülmektedir. Ailelerin işin zorluğuna göre çocuklara tarlalarda görev verdiği görülmektedir. Ziyaretler sırasında
halen pamuk hasadına giden ya da farklı geçici işlere çalışan 18 yaş altı çocuklar olduğu gözlemlenmiştir.
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Eğitime Bakış
Ziyaret edilen evlerdeki çocuklardan yalnızca %20’sinin okul öncesi eğitim alabildiği, çoğu evde hiçbir
çocuğun okul öncesi eğitim alamadığı belirlenmiştir. Tablo 4.’de hanelerde okul öncesi eğitim alan çocuk
sayılarına yer verilmiştir.

Tablo 4.
Okul Öncesi Eğitim Alan ve Okul Terki Olan Çocuk Sayıları

Hane Kod

Okul Öncesi Eğitim
Alan Çocuk Sayısı

Hane 1
Hane 2
Hane 3
Hane 4
Hane 5
Hane 6

5/6
0/9
0/3
4/5
0/7
0/15

Okul Terki Olan Çocuk Sayısı
Kız
Erkek
1
1
2
2
1
1
2
1

A5; “…paralı gitmiyorlar, ana sınıfı parayla… gittim dedim 300 milyon kayıt parası istediler. Para yok”
A1 okul öncesi eğitime dair görüşleri; “Valla okuldan önce hani herhangi bir kuran kursu olsun başka bir
şey olsun biz çocuklarımızı göndeririz yani. Urfa'da vardı kuran kursu gibi bir yer camide medrese gibi bir yer
oyuncaklar vardı. küçük 5 yaşına kadar küçük kızlara kuran okutuyorlardı. Ne güzel yani başları örtülü kuranı
çözüyorlardı okula başlamadan.”
Hane 5; Gözlem, “5 yaşındaki Ö. bu yıl anasınıfına gitmesi gerekirken gitmek istememiş bunun sebebini
orada bulunduğumuz süre içerisinde anladık. Ö. orada bulunduğumuz zaman içinde gözünü bir saniye dahi
televizyondan ayırmadı. TV bağımlılığı okulun önüne geçmiş maalesef. Buradaki okula değil bizim proje
okulumuza gitmek istediğini söylemiş ailesine.”
Zorunlu eğitim çağındaki çocuklarının bile eğitime erişimlerinin güç olduğu mevsimlik tarım işçisi ailelerde
okul öncesi eğitime bakış eğitim masrafları sebebiyle olumsuz olarak gözlemlenmiştir. Ayrıca son zamanlarda
sayıları giderek artan kuran eğitimi verilen okul öncesi eğitim sınıflarının hem parasız olması hem de kuran
öğretmesi sebebiyle mevsimlik tarım işçisi ailelerin daha fazla ilgisini çektiği görülmektedir.
Aileler daha büyük çocukları için de benzer motivasyonlarla dini eğitimi tercih etmeye devam etmektedir.
Hane 1; Gözlem, “Çocukları için İmam Hatip Lisesini neden tercih ettiklerini sorduğumuzda hem dini iyi
öğrendikleri hem de diğer okullara göre şartların çok daha iyi olduğu için burayı tercih ettiklerini söylediler.”
A1; “… mesela burada lise var çocuklar okuldan çıkıyor nereye gidiyor belli değil. Öğretmenler bir şey
yapamıyor ama İmam Hatipte güvenlik var, okul binası iyi, öğrenci az, bizimle sürekli iletişim kuruyorlar.
…büyüklerimi de küçüklerimi de İmam hatipe gönderiyorum ki bozulmasınlar, hani imam hatip böyle ben onların
eğitimini daha beğeniyorum. Hem din açısından hem Namaz Kur’an açısından. Urfa'nın mahallelerine göre daha
böyle beğeniyorum...” diyerek tercihlerinin gerekçesini belirtmişlerdir.
Ziyaret yapılan neredeyse her evde bir okul terki olan çocuk bulunmaktadır. Okul terkleri her ne kadar
çocukların tercihiymiş gibi görünse de yoksulluğun ve mevsimlik tarım göçünün bu durum üzerindeki etkileri
görünmektedir. Ailelerin okul terki ile ilgili görüşleri ve araştırmacının gözlemlerine aşağıda yer verilmiştir.
Hane 1; Gözlem, “Çocukların okumasını istediklerini ve okuyan çocuklar için imkân sunduklarını
belirtmelerine rağmen kızlarının okul terkinin tamamen kendi isteği ile gerçekleştiğini söylediler.”
B1; “…onlar okumadıktan sonra biz ne yapabiliriz?”
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Hane 2; Gözlem, “Evin küçük oğlu Ş. 7. Sınıf öğrencisi bu yıl okulu bırakmış. Anne okul müdürünün onayı
ile okulu bıraktı diyor. Çocuk kendisi okumak istememiş ve okulu bırakmış. Neden okulu bıraktın diye
sorduğumuzda; sessiz bir gülümse ve omuz silkmeyle çaresizlik dolu bakışlarını ellerine yöneltti… 11 yaşındaki
kız kardeşi Ö. İse yaz okulu programına tamamen devam edenlerden. Dersleri çok iyi ve okumaya istekli. ‘Ben
asla okulu bırakmayacağım’ diyor. Ailenin sosyoekonomik durumu düşük ve sürekli gezici tarım işinde
çalıştığından okula çok fazla devamsızlık yapmak zorunda kaldığını söyledi.”
A2; “Zaten gitse de bir anlamı yok, sürekli işe gidiyoruz… Biz dönüyoruz bir ay geçmiş oluyor okul, maaşa
da yansıyor, devamsızlık oluyor maaş az yatıyor. Erken çıkıyoruz nisan gibi geç de dönüyoruz orda devamsızlık
yazıyor. Maaşı kesiyor. Biz nisanda çıkıp aralıkta dönüyoruz.”
Hane 4; Gözlem, “Erkek çocukların bir tanesi sağlık meslek lisesine gidiyor ve çok başarılı. Ailesi onun
okumaya hevesli olduğunu söyledi. Ancak diğer abisi pek başarılı olmadığından meslek kazanması için tamircide
çalışmaya başlamış.”

Projenin Olumlu Çıktıları
Ziyaretler sırasında hem aileler hem de çocuklar yaz okulu programı ile ilgili olumlu görüşler belirterek yaz
okulu programının hali hazırda gitmekte oldukları okulla karşılaştırmışlardır. Yalnızca 1 ay gittikleri okula aidiyet
oluşturup daha fazla sevdiklerini söylemeleri ise oldukça dikkat çekici bir bulgudur. Programın en küçük
katılımcısı olan B. 2 buçuk yaşında yaz okuluna katılmıştır. Annesi program hakkındaki görüşünü şöyle
belirtmiştir.
A5; “Sizin sayenizde ben de çalışıp para kazanabildim. Siz ona çok iyi baktınız çocuğum yazın çok büyüdü
döndüğümüzde komşularımız B.’yi tanıyamadı”

Özel Gereksinimi Olan Çocuklar
Hane ziyaretleri sırasında özel gereksinimi olan 3 çocuğa ulaşılmıştır. Bunlardan 2’si yaz okulu programının
katılımcısıdır. Yapılan görüşmeler neticesinde bu 3 çocuğun özel eğitimden yararlanamadıkları tespit edilmiştir.
Hane 3; Gözlem, “Özellikle Hane 3’ deki çocukların gelişimleri takip edilmesi gerektiği belirlenmiştir.
Çocukların yaşının küçük olması nedeniyle şimdilik bu ailede çocuk işçiliği riski olmasa da yoksulluk ve mevsimlik
tarım göçünün özel gereksinimi olan ve normal gelişen çocukların gelişimi için oldukça önemli bir risk
oluşturduğu düşünülmektedir.”
Hane 6; Gözlem, “…çocuklarından ortaokul öğrencisi erkek çocuk programımızın katılımcılarındandı.
Çocuğun özel gereksinimi ve ayrıca beyninde bir tümör vardı, aile H. için yeni bir tedaviye başladıklarını
söylediklerinde çok sevindik ancak sonra anladık ki bu tedavi bir Şıh tarafından yapılan bitkisel bir uygulama.
Çocuğun kafasını kazıyıp doğrudan deriye uygulandığını öğrendik. Aynı ailede görme engelli ve hafif düzeyde
zekâ engeli olan kız çocuğu ile karşılaştık. Kafasında bere vardı. Annesi utanıyor dedi. Diğer çocuğa yaptıkları
tedavinin aynısını Şıh ona da yapıyormuş. Bu kadar ekonomik durumu iyi bir ailenin hastane yerine bu yöntemi
seçmesinin ekonomi ile değil eğitimsizlikle ile ilişkili bir durum olduğunu düşündük.”

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Analizler sonucunda; ailelerin sosyoekonomik düzeyinin düşük ve çok düşük seviyede olduğu ve ailelerin
çok çocuklu kalabalık aile yapılarından oluştuğu, anne babaların eğitim düzeylerinin düşük olduğu, anne babaların
çoğunluğunun mevsimlik tarım işi ya da geçici işlerde çalıştığı, sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu literatürde
mevsimlik tarım işçisi ailelerle yapılan çalışmaların sonuçları ile örtüşür niteliktedir (Özbekmezci ve Sahil, 2004;
Yıldırak vd, 2003).
Ev ziyareti yapılan grubun büyük çoğunluğunun Şanlıurfa’da yaşadıkları evlerin fiziki koşullarının
çocukların sağlığı ve gelişimi açısından uygun olmadığı ve hatta bazı evlerde tüm ailenin tek bir odada konaklamak
durumunda kaldığı belirlenmiştir.
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Her evde en az bir okul terki olan çocuk olduğu saptanmıştır. Bu bulgu Milli Eğitim Bakanlığı (2019) idare
faaliyet raporunda belirtilen verilerle örtüşmektedir. Rapora göre Şanlıurfa en fazla öğrenci devamsızlığının
olduğu 10 il içinde yer almaktadır. Devamsızlık nedenleri arasında en çok vurgulanan sebeplerden biri gezici
mevsimlik tarım işçisi olma yer almaktadır. (MEB, 2019). Ayrıca çocukların çalışma durumlarının da okul terkine
neden olabileceği düşünülmektedir (ERG, 2019).
Araştırma bulgularına göre ziyaret edilen evlerdeki çocukların çok azının okul öncesi eğitime erişebildiği
büyük çoğunluğunun hiçbir şekilde okul öncesi eğitimden yararlanamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde
Uyan Semerci ve Erdoğan’ın (2017) mevsimlik tarım işçileri ile yürüttüğü çalışmada çocukların %80’i okul öncesi
eğitim almamıştır. Benzer biçimde Amerika’da göçmen mevsimlik tarım işçileri eğitim seviyesi en düşük ve okul
terki en yüksek grup olarak belirlenirken; çocukların eğitiminde ortaya çıkan kesintilerin eğitimde başarısızlık,
suçluluk ve yoksulluk ihtimallerini arttıracağı düşünülmektedir (Green, 2003).
Ziyaret edilen hanelerde özel gereksinimi olan çocuklar olduğu ve herhangi bir özel eğitim hizmetinden
yararlanmadıkları buna rağmen tıbbi olmayan birtakım yöntemlerle çocuklarını tedavi ettirmeye çalıştıkları
belirlenmiştir. Literatürde de belirtildiği üzere mevsimlik tarım işçisi aileler özellikle sağlık ve eğitim konusunda
gelişime ihtiyaç duymaktadırlar (Kalkınma Atölyesi, 2013).
Araştırma sonucunda mevcut yaşam koşulları ve yoksulluğun çocuk işçiliğine neden olduğu, çocuğun iş
gücüne katılmasının eğitime erişimi azaltarak okul terklerine neden olduğu ve bunun sonucu olarak mevsimlik
tarım işçiliğinin daimî iş haline geldiği ve bu örüntünün bir kültürel bir norm olarak benimsendiği belirlenmiştir.
Araştırmanın bu sonucu Şekil 1.’de sembolize edilmiştir. Ailelerin çocuklarına miras bıraktıkları yoksulluk bir
kısır döngü gibi çalışmaktadır. Hem çalışıp hem başarılı olanlar eğitime devam edebilmektedir. Ancak
yoksulluğun çocuklar üzerinde yarattığı ağır ve ezici yük bir süre sonra çocuğun çaresizliği en derin bir biçimde
hissetmesine neden olmaktadır. Bu durumda çocuk kendi isteği ile okuldan ve geleceğinden vazgeçmek
durumunda kalabilmektedir ya da çaresizliğin doğurduğu bu durumu kendi isteği olarak belirtmektedir. Bu sonuç
literatürle örtüşmektedir. Benzer şekilde Dessy ve Pallage de (2004) çocuk işçiliğinin çocukların öğrenme
yeteneğini azaltarak çocukları eğitim dışına attığına ve vasıfsız işçiler olarak çalışmalarına neden olduğuna vurgu
yapmıştır.
Liseye giden çocukların okul terklerinin fazlaca yaygın olması okul terklerinin yadırganmamasına neden
olmaktadır. Hem aileler hem de çocuklar arasında kaderlerine razı olmanın yoksulluk döngüsünü pekiştirdiği
görülmüştür. Öyle ki mevcut durumdan başka seçenekleri olmadığını düşünen aileler en yoksul durumdaki ve okul
terklerinin ve çocuk işçiliğinin yüksek olduğu ailelerdir.

Şekil 1. Çocuk İşçiliği ve Yoksulluk Döngüsü
Çalışma bulguları gezici mevsimlik tarım işçisi ailelere ve çocuklarına yönelik acil önlemlerin alınması
gerektiğini göstermektedir. Aşağıda araştırma bulguları ışığında bir dizi öneri sunulmuştur.
•

Okul terki olduğu tespit edilen çocukların tekrar okul kayıtlarının yapılması ve okula devamlarının takip
edilmesi. Okula dönemeyecek durumda olanların Halk Eğitim kanalıyla mesleki eğitimlere dahil edilmesi ve
beceriler kazanması sağlanabilir. Bu çocuklar İŞKUR destekli meslek edindirme kurslarına katılarak belirli
miktar gelir de elde edebilirler. (16-18 yaş)
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•
•
•
•

Çocuk işçiliği ve okul terki olmayan ama risk bulunan ailelerin takip edilmesi. Bu ailelerdeki risk altında olan
çocuklara belirli miktarlarda burs verilerek okul devamlarının incelenmesi sağlanabilir.
Gezici tarım işi yapan ailelerin çocuklarının gittikleri diğer illerde okul nakillerinin yapılıp yapılmadığının
takip edilmesi, gittikleri illerde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile iletişimlerin kurulması sağlanabilir.
Mobil okul, yaz okulu ya da aile eğitimleri gibi alternatif kanallarla gezici mevsimlik tarım işçilerinin
çocuklarına ücretsiz okul öncesi eğitim hizmetlerinin sunulması sağlanabilir.
Ailelerin tutum ve becerilerinin geliştirilmesi farkındalık seviyelerinin artması amacıyla aile eğitimlerinin
planlanması ve gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Eğitimlerin uzun vadeli etkileri boylamsal çalışmalarla
incelenebilir.
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Özet

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının istenen ve istenmeyen davranışlarına yönelik
ebeveynlerinin algılarını belirlemektir. Çalışmanın katılımcılarını okul öncesi dönem çocuğuna sahip 30 anne ve
baba oluşturmaktadır. Çalışmanın verisi, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme
formu ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış bir görüşme ile hem araştırmacıların yapılacak görüşme hakkında
genel bir fikre sahip olmaları hem de gerekli durumlarda yeni sorular sorma imkânı bulmaları amaçlanmıştır. Form
hazırlanırken öncelikle ilgili literatür incelenmiş ve yedi tanesi kişisel bilgilere, on tanesi ise çocukların istenen ve
istenmeyen davranışlarına yönelik ebeveynlerinin algılarının belirlenmesine yönelik olmak üzere toplam 17
sorudan oluşan taslak bir görüşme formu oluşturulmuştur. Taslak form ile ilgili olarak ilk aşamada, ikisi okul
öncesi eğitimi, biri de nitel çalışmalar alanında olmak üzere üç uzmanın görüşlerine başvurulmuş ve uzmanların
önerileri doğrultusunda çalışmadan iki soru çıkarılmıştır. On beş soruluk form çalışmanın katılımcıları dışındaki
üç ebeveyne pilot olarak uygulanmış ve formun bu haliyle kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışma
sonrasında aile ilişkilerinde çocukların istenen davranışları ve bunların desteklenmesi için yapılması gereken
davranışlar ve istenmeyen davranışlarla bunların engellenmesi için yapılanlarla ilgili bulgulara ulaşılmıştır. Ayrıca
çalışmanın sonunda, çocukların istenen ve istenmeyen davranışlarının karşılarındaki kişiye ve sosyal ortama göre
değiştiği belirlenmiştir.

Abstract
The aim of this study is to determine desired and undesired behaviors of preschool children according to
perceptions of their parents. Participants of the study consisted of 30 parents who had preschool children. This is
a qualitative research and the data was collected through a semi-structured interview protocol. A semi-structured
interview protocol helped researchers have a general idea about the topic of interview and ask new questions
whenever they needed. While preparing interview protocol, initially researchers reviewed related the literature.
Then, a draft protocol consisting of 17 questions; seven for demographic information and ten for parents’
perceptions, were prepared. The view of three experts; two on early childhood education area and one on
qualitative research, were asked about the draft, and based on their suggestions, two questions were omitted. After
the protocol consisting of 15 questions were used for pilot interviews with three parents, it was decided that it was
the final form of the protocol. After data analysis, researchers reached some findings about the parents’ perceptions
related to preschool children’s desired behaviors, what should be done to support these behaviors and to prevent
undesired behaviors. Also, it was found that children’s desired and undesired behaviors changed according to
family members and social environment.
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Giriş
Aile her kültürde farklı şekiller ve tanımlarla ifade edilse de varlığı kabul edilen bir kavramdır. Aile her kültür
de kendini yansıtan farklı şekillerde tanımlanmış olmakla birlikte bunların en yaygın kullanılanlarından biri ailenin
toplumun en küçük birimini oluşturduğunu kabul eden tanımdır. Kültürlere göre tanımı bile farklılık gösteren aile,
farklı şekiller ve türlere sahiptir. Bunlara baktığımızda, geniş ailede birkaç kuşak bir arada bulunmaktadır. Bu
durumda kuşaklar arası görevlerin netleştirilmesi ve ilişkilerin güçlü olması sağlanmaktadır. Geçiş ailesi,
köylerden şehirlere göç eden henüz çekirdek aile kavramını tam oturtamamış ama yaşama şekli olarak çekirdek
aileye benzeyen, tarımda insan gücü ihtiyacının bitmesiyle endüstriyel alana göç etmiş ailelerdir. Çekirdek aile
ise, anne baba ve evli olmayan çocukların oluşturduğu akrabalarla iletişimin ve beklentinin az olduğu aile türüdür.
Tanımlardan da görüldüğü gibi, aile türlerine bağlı olarak ailelerin fonksiyonları, birbirlerinden ve akrabalarından
beklentileri farklılaşmaktadır. Ancak yalnızca farklı aile türlerinde değil, aynı tür ailelerde de özellikle çocuk
yetiştirme tutumları ve çocuktan beklentilerin farklılık gösterebildiği göz ardı edilmemelidir (akt. Şahin Yonca,
2018).
Ailelerin kültürleri, yaşama şekilleri, ebeveyn tutumları, yaşadıkları yerler farklı olsa da bütün ebeveynler,
çocuklarını yetiştirirken onların toplum tarafından kabul görmesini beklemek ve istemektedirler. Çocukların
yetişkin olduklarında toplum tarafından kabul görebilmeleri için, toplumun kabul edeceği davranışlar göstermeleri
gerekmektedir. Ancak, çocukların bazı davranışları toplum tarafından istenen davranışlarken, bazıları istenmeyen
davranışlardır. Bu noktada istenen ve istenmeyen davranışların da toplumdan topluma ve hatta aileden aileye
farklılık gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü istenen ve istenmeyen davranışlar ailelerin bakış
açısına ve beklentilerine göre değişebilmektedir. Yine ailelerin istenen ve istenmeyen davranışlar karşısındaki
tutumları da birbirlerinden oldukça farklıdır. Buna bağlı olarak da bu tarz davranışların sergilenmesi, çocuktan
çocuğa, çocuğun yaşına, aile ortamına ve kültürüne göre değişim gösterebilmektedir. Bununla birlikte, çocukların
istenmeyen davranışlar sergilemeleri, ebeveyn tutumları ve ebeveynleriyle iletişimlerden etkilenmektedir (Kandır
ve Alpan 2008; Taner Derman ve Başal, 2013).
Ebeveyn tutumları çocuğun davranışlarına anne ve babanın verdiği tepkinin şekli ve tutarlığını ifade
etmektedir ve çocuğun kişilik gelişiminde önemli bir etkendir. Bu tutumlara bakıldığında, demokratik tutum
sergileyen ebeveynlerin olduğu aileler karşılıklı sevginin ve anlayışın var olduğu, çocuğun görüş ve düşüncelerini
rahatça dile getirebildiği ailelerdir. Çocuğa sınırlar konur ama bu sınırlar çocuğun kişiliğine ya da düşüncelerine
değil davranışlarınadır. Bu tutuma sahip ebeveynlerin çocukları kendilerine yetebilen, akademik anlamda başarılı,
daha az davranış sorunu yaşayan ve kendilerini daha rahat ifade edebilen çocuklardır. Otoriter tutumun
benimsendiği ailelerde, çocuğun nedenini bilmediği, sonuçlarını kestiremediği yasaklar konularak buna uyması
istenmektedir. Çocuk fikirlerini beyan etme hakkına sahip değildir. Bu ebeveynler, çocuğa sevgi göstermek
konusunda yetersiz ebeveynlerdir. Ebeveynin kuralları ile yaşayan çocuklar kendilerini baskı altında
hissetmektedirler. Aşırı koruyucu ebeveynler çocukları sürekli olarak kontrol altında tutarlar. Çocuğun
kendilerinden ayrı olmasını ve üzülmesini kabul edemezler. Bu nedenle çocuğun dış ortamla iletişimi azdır. Aşırı
hoşgörülü aileler, çocukların kendisini korumak için bile olsa sınırlandırılmadığı, çocuk başkasına zarar verdiğinde
de tepki gösterilmeyen ailelerdir. Bu ailelerde çocuk her istediğini yapabileceği düşünmekte ve bu nedenle de
ileride benmerkezci ve çekingen olmaktadır. Ayrıca çocuklar toplumsal kurallara uyum sağlamakta sorun
yaşamaktadırlar. Dengesiz ve tutarsız ebeveynlerin çocukları aynı davranışın tam olarak ne gibi sonuçlar
doğuracağını kestirememekte, bu nedenle de korkulu ve kuruntulu bireyler olmaktadırlar. Çocuğun farklı ebeveyn
tutumları ile büyümesi çocuğun rol modelinin değişmesi nedeniyle farklı davranışlar sergilemesine neden
olmaktadır (Aktaş Özkafacı, 2012; Erginoğlu, 2015; Sak, Sak-Şahin, Atlı ve Şahin, 2015).
Çocukların istenmeyen davranışları karşısında ebeveyn tutumlarının önemi kabul görmüş bir etkenken
ebeveynlerin istenen ve istenmeyen çocuk davranışlarına ilişkin algıları da göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle bu
çalışmada, okul öncesi dönem çocuklarının istendik ve istenmedik davranışlarına yönelik ebeveynlerinin algılarını
belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırma deseni
Bu çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Nitel araştırma deseni geniş bir kavramı ifade etmektedir
ve birçok disiplinle iç içe olması nedeniyle çok geniş etki alanına sahip olayları gerçeklikleriyle her açıdan ele alan
araştırma yöntemidir. Nitel araştırmada olayın zamanı, mekânı ve gelişmesindeki etmenler de çok büyük önem
taşımaktadır. Çünkü nitel çalışmada etkenlerin her biri sonucu değiştirme özelliğine sahiptir. Bu nedenle geniş
yelpaze içerisinde ve olayın bütünlüğüyle ele alınmalıdır (Yıldırım, 1999; Yıldırım ve Şimşek, 2003).
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Katılımcılar
Nitel olan bu çalışmanın katılımcılarını, okul öncesi dönem çocuğuna sahip 30 ebeveyn oluşturmuştur.
Katılımcıların 20’si anne, 10’u babadır ve yaşları 29 ile 42 arasında değişmektedir. Tamamı evli olan katılımcılar,
ilkokul (n=3), ortaokul (n=2), lise (n=7), ön lisans (n=5), lisans (n=11) veya lisansüstü (n=2) mezunudurlar. Çocuk
sayıları 1 ile 3 çocuk arasında değişmektedir. Okul öncesi dönem çocuklarının 22’si kız, 8’i erkektir.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış bir
görüşme formu kullanılmıştır. Form hazırlanırken öncelikle ilgili literatür incelenmiş ve yedi tanesi kişisel
bilgilere, on tanesi ise çocukların istenen ve istenmeyen davranışlarıyla ilgili ebeveynlerinin algılarının
belirlenmesine yönelik olmak üzere toplam 17 sorudan oluşan taslak bir görüşme formu oluşturulmuştur. Taslak
form ile ilgili olarak ilk aşamada, ikisi okul öncesi eğitimi, biri de nitel çalışmalar alanında olmak üzere üç uzmanın
görüşlerine başvurulmuş ve uzmanların önerileri doğrultusunda çalışmadan iki soru çıkarılmıştır. Ardından, on
beş soruluk form çalışmanın katılımcıları dışındaki üç ebeveyne pilot olarak uygulanmış ve formun bu haliyle
kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.
Veri Toplama Süreci
Çalışmanın verisi, 2019 şubat ve mart aylarında Tokat ilinde toplanmıştır. Çalışmaya başlamadan önce,
ebeveynlere çalışmanın amacı anlatılmış; çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyenlerle yüz yüze görüşmeler
yapılmıştır. Görüşmelerin tamamında ses kaydı yapılmış; görüşme süreleri 25 ile 30 dakika arasında değişmiştir.
Veri Analizi
Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Veri analizi için, öncelikle ses
kayıtları deşifre edilmiş, ardından da her bir deşifre, her bir kodlayıcı (iki kodlayıcı) tarafından ayrı ayrı
okunmuştur. Yine kodlayıcılar tarafından, çalışmaya katılan ebeveynlerin ifadeleri listelenmiş ve bu ifadelerin ne
sıklıkta kullanıldığı belirlenmiştir.
Veri analizi sonunda, kodlar aracılığıyla iki ana tema, altı yan tema belirlenmiştir:
(1) İstenen davranışlar
a. İstenen davranışları pekiştirme
b. Aile üyelerine göre istenen davranışların sergilenmesi
c. Sosyal ortama göre istenen davranışların sergilenmesi
(2) İstenmeyen davranışlar
a. İstenmeyen davranışları önleme
b. Aile üyelerine göre istenmeyen davranışların sergilenmesi
c. Sosyal ortama göre istenmeyen davranışların sergilenmesi

Bulgular
İstenen Davranışlar
Ebeveynler ilk olarak çocukların istenen davranışlarına odaklanmış ve bu davranışlara örnek olarak çocuğun
saygılı olması (n=22), sevgi dolu olması (n=11), iletişime açık olması (n=8), paylaşımcı olması (n=4), dürüst
olması (n=4) ve kendine güvenmesini (n=3) göstermişlerdir. Bu ebeveynlerin bazıları şu ifadelerle durumu
açıklamışlardır:
Büyüklerine ve kendinden farklı düşünen insanlara karşı saygılı olmasını isterim. Bu saygı zaten beraberinde iyi
insan ilişkilerini de getirecektir diye düşünüyorum. K2
Çocuğumun insanlarla iletişime açık ve sakin biri olmasını isterim. Bu sayede kendini daha rahat ifade edebilir.
K24
Sevgi dolu ve saygılı bir çocuk olmasını isterim. Bence bunlar toplum içerisinde bir insanın sahip olması gereken
şeyler. Ayrıca bir çocuğun aile içerisinde öğreneceği en iyi özellikler bunlar. K25
İstenen davranışları pekiştirme
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Ebeveynler çocuklarının ondan istenen davranışları sergilemesi durumunda bu davranışları pekiştirmek için
farklı yöntemler kullandıklarını belirtmişlerdir. Örneğin; çocuktan istenen davranışlar hakkında çocukla sohbet
etme/çocuğu takdir etme (n=13), örnek olma (n=12), istenen davranışlarla ilgili oyun oynama (n=12), uzman
desteği alma (n=3), çocukla zaman geçirme (n=3), çocuğu ödüllendirme (n=2), istenen davranışı sergilemediğinde
uyarma /cezalandırma (n=2) bunlardan bazılarıdır. Bu ebeveynlerin bazıları şu ifadeleri kullanmışlardır:
Büyüklerle ve küçüklerle nasıl konuşulması, onlara karşı nasıl davranılması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz.
Bunun için de konuşmalarımıza, insanlara karşı davranışlarımıza, ayrıca çocuğumuzla iletişimimize de çok dikkat
ediyoruz. K7
Çocuğum ne kadar küçük olursa olsun, hiçbir zaman beni anlamaz diye düşünmedim. Onunla her zaman konuştum,
çokça zaman geçirdim. Doğru davranışlar hakkında konuştum ve bunları sergilediğinde teşekkür edip onu
destekledim. K22
İnsanlara karşı saygılı olmalarını, hiçbir zaman yalan söylememelerini isterim. Bunu onlara oyunlarla anlatırım.
Ve doğru davranışlar sergilediklerinde ödül veririm. K29
Aile üyelerine göre istenen davranışların sergilenmesi
Çalışmaya katılan ebeveynlerin 17’si çocukların istenen davranışları sergilemelerinin aile üyelerine göre
değişiklik göstermediğini söylerken, 13’ü bu davranışları gösterme durumlarının ailedeki kişilere göre değiştiğini
belirtmişlerdir. Bu ebeveynlerin bazılarının ifadeleri şu şekildedir:
Bence değişiklik göstermiyor. Çünkü çocuklarım herkese karşı saygılılar ve bunun üzerinde özellikle duruyorum.
Herkese karşı saygılı, kibar olmaları gerektiğini söylüyorum. K29
Bana karşı çocuklarım daha saygılılar ama babalarına karşı daha şımarık davranıyorlar. K20
Kesinlikle değişiyor. Kızım benim dışımdaki aile bireylerine karşı çok sakin ama bana karşı çok hırçın davranıyor.
K26
Sosyal ortama göre istenen davranışların sergilenmesi
Çalışmaya katılan ebeveynlerin 25’i çocukların istenen davranışları sergilemelerinin sosyal ortama göre
değişiklik gösterdiğini söylerken, beşi bu davranışların görülmesinin çocuklarının bulunduğu ortama göre
değişmediğini ifade etmişlerdir. Bu ebeveynlerin bazıları şunları söylemişlerdir:
Bir sosyal ortama girdiğinde o evdeki saygılı sakin çocuktan eser kalmıyor. Ayrıca evdeki gibi paylaşımcı
davranmıyor. K1
Tabi ki okulda öğretmenlerine ve arkadaşlarına karşı oldukça nazik ama evde aynı özeni göstermiyor. K2
Her yerde aynı davranışları sergilemek zorunda ve sergiliyor. Çünkü biliyor ki; kural her yerde kuraldır. K3
Davranışları girdiği ortama göre değişiyor tabi ki. Mesela öğretmenleri okulda daha sakin olduğunu söylerken
evde daha saldırgan ve sürekli ağlama modunda bir çocuk. K10
Kalabalık ortamlarda daha farklı davranıyor. K12
İstenmeyen davranışlar
Çalışmaya katılan ebeveynler istenmeyen davranışlar olarak; saygısızlık (n=13), yalan söyleme (n=11),
şiddet (n=7), bencillik (n=4), şikayet (n=2) ve kıskançlığı (n=2) dile getirmişlerdir. Bu ebeveynlerin bazıları şu
ifadeleri kullanmışlardır:
Gerek aile içi ilişkilerde gerekse diğer ilişkilerde saygısızlığı asla kabul etmem. Bu bir kişinin kesinlikle sahip
olmaması gereken bir özellik, bir davranış ve diğer güzel özellikleri boşa çıkarıyor. İnsan ilk olarak kendine sonra
büyüklerine ve küçüklerine saygılı olacak ki ona da saygı gösterilsin. K22
Çocuğun yalan söylemesini asla kabul etmem. Çünkü küçük yaşta kazanılan alışkanlıklar asla değiştirilemez. K25
Şikâyet ve bencillik... Çünkü şikâyet eden kişiler her zaman bir şeylerin arkasına sığınarak iş yapmayı yaptırmayı
sever. Bencillik ise paylaşmayı engeller ve kişinin kendini toplumdan soyutlamasına neden olur. O nedenle bu
davranışları kabul edemiyorum. K6
İstenmeyen davranışları önleme
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Ebeveynler istenmeyen davranışları önlemek için çocukla davranış hakkında konuştuklarını (n=23), örnek
olaylar paylaştıklarını (n=7) ve onları cezalandırdıklarını (n=4) belirtmişlerdir. Bu ebeveynlerin bazıları şunları
söylemiştir:
Çocuğumla sergilediği davranışın neden yanlış olduğu hakkında konuşurum. Sohbetimizi çoğu zaman oyun ve
hikâyelerle pekiştiririm. K3
Onunla konuşurum. Örneğim çocuğum sürekli şikâyet etmeye başlamışsa, insanların hatalarının olabileceğini,
hayatında her zaman her şeyin yolunda gitmeyebileceğini, bunların şikâyet ederek değil üzerinde konuşularak
çözülebileceğini söylerim. K6
Cezalandırırım. İstediği şeyleri yapmam veya istediği şeyi yapmasına izin vermem. K7
Aile üyelerine göre istenmeyen davranışların sergilenmesi
Çalışmaya katılan ebeveynlerin 22’si, çocukların yanında bulunan aile üyesinin kim olduğuna bağlı olarak
istenmeyen davranışlar sergilediklerini, 8’i davranışların ailedeki kişilere göre değişmediğini ifade etmişlerdir. Bu
ebeveynlerin bazıları şu ifadeleri kullanmışlardır:
Değişiyor. Babasına şiddet uygularken, annesine asla şiddet uygulamaz. K2
Annesinin yanında daha rahattır ama benim yanımda daha kurallı davranır. K4
Kızım benim dışımdaki herkesle anlaşabilen, uyumlu bir çocuktur ama bana karşı hırçındır. K10
Büyük anne, amca, hala gibi diğer aile bireylerinin yanında daha kuralsız davranıyor. Anne babası olarak bize
karşı daha saygılı. Ben her çocuğun böyle olduğunu düşünüyorum aslında. K17
Sosyal ortama göre istenmeyen davranışların sergilenmesi
Çalışmaya katılan ebeveynlerin 20’si çocukların istenmeyen davranışlarının girdikleri sosyal ortama göre
değişiklik gösterdiğini söylerken, 10’u bu davranışların ortama göre değişmediğini ifade etmişlerdir. Bu
ebeveynlerin bazıları şunları söylemiştir:
Değişir. Mesela evde sevmediği yemekleri ağzından çıkarırken, okulda ağzından lokma çıkarmaz. Zorla da olsa
yutar. K2
Kalabalık ortamlarda kendisine kızmayacağımız düşüncesi ile daha fazla yaramazlık yapar. K4
Değişmiyor. Girdiği her ortamda genellikle benzer davranışlar sergiliyor. K17
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Çocuğun dış çevreyle etkileşimi sağlama görevi daha çocuk doğmadan ebeveynlere verilmiştir. Bir başka
ifadeyle aile, çocuğun sosyal gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Çocuğun çevre ile uyumuna, çevreyi kabul
etmesine, çevreyi anlamlandırmasına ve çevre tarafından kabul görmesine yardımcı olan, bu gelişim alanıdır
(Karoğlu ve Ünüvar, 2017). Burada ebeveynler tarafından istenen davranış olarak dile getirilen saygılı olma, sevgi
dolu olma, iletişime açık olma, paylaşımcı olma, dürüst olma ve kendine güvenme çocuğun sosyal gelişiminin iyi
olduğunu gösteren, aynı zamanda çocuğun toplum tarafından kabul edilmesini kolaylaştıracak sosyal-duygusal
davranışlar olarak ifade edilebilir. Bu noktada bu davranışları vurgulamış olmaları, anne babaların sosyal gelişimin
ve bu tarz davranışlarının öneminin farkında oldukları şeklinde yorumlanabilir. Ceylan ve Özyürek (2014)
yaptıkları çalışmada hem sosyal iletişimin hem de paylaşmanın önemine vurgu yapmışlardır.
Çocukların istenen davranışlarının aile üyelerine göre değişiklik gösterdiğini ve göstermediğini belirten
katılımcıların sayıları birbirine yakındır. Literatürde de belirtilmiş olduğu gibi çocukların özellikle istenmeyen
davranışları sergileme durumları veya sıklıkları ebeveynlerin tutumlarına ve bu davranış karşısında verdikleri
tepkiye göre değişiyor olabilir (Kandır ve Alpan, 2008; Taner Derman ve Başal, 2013). Özellikle aile üyelerinin
tamamının çocukların sosyal gelişimini destekleyecek ve birbirleriyle tutarlılık gösterecek şekilde davrandıkları
durumlarda, çocukların aile üyeleri yanında göstermiş oldukları davranışların tutarlı olması beklenmektedir (Şahin
Yonca, 2018).
Çalışmaya katılan ebeveynlerin büyük çoğunluğu çocuklarının istendik davranışlarının bulundukları sosyal
ortama göre değiştiğini ifade etmişlerdir. Bu durum, çocukların aile içindeki insanlarla kurduğu ilişkinin dışarıdaki
insanlara göre çok daha yakın olmasından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü çocuklar aile üyelerinin yanında diğer
insanlara göre daha rahat hareket ediyor olabilirler.
Çalışmaya katılan ebeveynlerin istenmeyen davranışlar olarak kabul ettiği davranışlar, saygısızlık, yalan
söyleme, şiddet, bencillik, şikâyet etme ve kıskançlıktır. Bu davranışlar literatürde de davranış bozukluğu olarak
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dile getirilen davranışlardandır (Kapısız ve Karaca, 2018; Rehman ve Sadruddin, 2012; Taner Derman ve Başal,
2013).
Çalışmaya katılan ebeveynlerin çoğunluğu çocukların istenmeyen davranışlarının aile üyelerine göre
değişiklik gösterdiğini ifade etmişlerdir. Bu bulgu, Kandır ve Alpan’ın (2008) ve Taner Derman ve Başal’ın (2013)
çalışmalarında da vurgulanmış, çocukların istenmeyen davranışlarının ebeveyn tutumlarına göre değişiklik
gösterdiği belirtilmiştir. Mensah ve Kuranchie (2013) özellikle demokratik ebeveyn tutumuyla çocukların olumlu
sosyal gelişimleri arasındaki pozitif ilişkiye vurgu yapmış ve anlayış, güven ve karşılıklı etkileşime dayalı bir
iletişimin, çocuğun empati ve yardımlaşma gibi pro-sosyal davranışlarını geliştireceğini ortaya koymuşlardır.
Bununla birlikte, Şahin Yonca (2018) tarafından yapılan çalışmada da vurgulandığı gibi, büyük kardeş ya da büyük
ebeveynler de küçüklerin veya torunların mutluluklarını ön planda tutup onları şımarttıkları ya da onlara kural
koymakta zorlandıkları için çocuklar onların yanında daha rahat davranıyor olabilirler.
Çalışmaya katılan ebeveynlerin üçte ikisi çocukların istenmeyen davranışlarının girdikleri sosyal ortama göre
değişiklik gösterdiğini ifade etmişlerdir. Çocukların istenmeyen davranışları sergileme sıklıkları muhatap olduğu
kişilerle ilişkisinin yakınlığına ve kural koyucunun tutarlılığı ve sürekliliği gibi nedenlere bağlıdır. Değişik sosyal
ortamda süreklilik ve tutarlılık değişiminden çocukların istenmedik davranışları da etkileniyor olabilir.
Ebeveynler bu davranışlardan kurtulmak için çocukla davranışı hakkında konuşma, örnek olaylar paylaşma
ve çocuğu cezalandırma gibi yöntemler kullandıklarını belirtmişlerdir. Aileler tarafından kullanılan yöntemlerden
çocukla konuşma veya örnek olarak istenmeyen durumları anlamaya çalışma çocuğun gelişimi için uygun ve çocuk
merkezli bir yöntemken, ceza çocuğun gelişimine aykırı bir yöntemdir. Literatürde de bu yöntemlere vurgu
yapılmıştır. Örneğin Fettig, Schultz ve Ostrosky (2013) istenmeyen davranışlar sergilemenin hiçbir şekilde kabul
edilemez olduğunu ve işe yaramayacağını çocuklarla konuşmak gerektiğini ifade etmişlerdir. Kavan, Saxena ve
Rafiq (2018) ise istenmeyen davranışların azaltılması için kullanılacak yöntemler olarak davranışı planlı şekilde
göz ardı etme, mola ve ceza vermeyi dile getirmişler ancak bu yöntemlerin çocuğun sağlıklı gelişimi açısından
dikkatli kullanılması gerektiğine vurgu yapmışlardır.
Sonuç olarak; çalışmaya katılan ebeveynlerin büyük çoğunluğu çocuklarının saygılı ve sevgi dolu kişiler
olmasını ancak başkasına saygısızlık yapmasının ve yalan söylemesinin kabul edilemez davranışlar olduğunu
vurgulamışlardır. Çocukların istenen davranışlarının aile üyelerine göre değiştiğini veya değişmediğini söyleyen
ebeveynlerin sayısı birbirine oldukça yakınken, çoğunluk bu davranışların sosyal ortama göre değiştiğinde hem
fikirdir. Bununla birlikte, istenmeyen davranışların hem aile bireylerine hem de çocuğun bulunduğu sosyal ortama
göre değiştiği ortaya çıkmıştır. Ebeveynler, istenen davranışları pekiştirmek için sohbet etme/takdir etme, örnek
olma ve oyun oynama gibi yöntemler kullandıklarını, istenmeyen davranışların önlenmesi için ise çocukları ile
davranış hakkında konuştuklarını dile getirmişlerdir.
Çalışmanın sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, anne babaların özellikle istenmeyen davranışları
önleyici yöntemler hakkında bilgilendirilmesi önemlidir. Bu konuda, okul öncesi öğretmenleri veya rehber
öğretmenler tarafından ebeveynlere yönelik seminerler düzenlenebilir. Bununla birlikte, çocuk gelişimine uygun
davranış stratejileri konusunda da gerek okullar gerekse milli eğitim müdürlükleri tarafından anne babalara yönelik
programlar hazırlanabilir. Bundan sonraki çalışmalarda, anne baba tutumlarının çocukların istenmeyen
davranışları ve ebeveynlerin davranış yönetimi stratejileri üzerindeki etkisi incelenebilir. İstenen davranışları
pekiştirmeye veya istenmeyen davranışı önlemeye/azaltmaya yönelik olarak ebeveynler tarafından kullanılan
stratejiler deneysel olarak incelenebilir.
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ÇOCUKLUK YAŞANTILARI: ÖĞRETMEN ADAYLARI VE
ANNELERİN GÖRÜŞLERİ
CHILDHOOD EXPERIENCES: TEACHERS’AND MOTHERS'
OPİNİONS

Osman BASİT, Gazi Üniversitesi, osmanbasit@gmail.com
Ümit DENİZ, Gazi Üniversitesi, sea_edu2003@yahoo.com
Özet

Araştırma, okul öncesi öğretmen adayları ve annelerin okul öncesi dönem çocukluğunda deneyimlenmesi
gerekenler ile ilgili görüşlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma geleceğin öğretmenleri olan okul öncesi
öğretmen adayları ve annelerin okul öncesi çocukluğuna bakışlarını ortaya koyması açısından önem arz
etmektedir. Araştırma betimsel tarama modelinde kurgulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Gazi
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim
görmekte olan 114 öğretmen adayı ve Ankara İlinde ikamet eden ve çocukları özel bir okul öncesi eğitim kurumuna
devam eden 58 anne oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacı ile anket formu kullanılmıştır. Öğretmen
adayı ve annelerden elde edilen veriler betimsel istatistikler ile değerlendirilmiş ve tablolar ile sunulmuştur.
Araştırmaya katılan 114 öğretmen adayının tamamı çocukların ailesiyle özgürce oynaması gerektiğini belirtmiştir.
Öğretmen adaylarının %40,4’ü okul öncesi çocuklarının yapması gereken etkinliklerden ödev yapmayı
belirtmişlerdir. Annelerin çoğunluğu (%94,8) ise çıplak ayakla çimde/toprakta yürümeyi okul öncesi dönemde
gerekli gördüklerini belirtmişlerdir. Annelerin, okul öncesi dönemdeki çocuklarının deneyimlemesini daha az
istediği etkinlikler incelendiğinde ise %17,2’sinin ateş yakmayı denemek seçeneğini belirttiği saptanmıştır.
Araştırma sonucunda; okul öncesi öğretmen adayları ve annelerin okul öncesi çocuklarının deneyimlemesi gereken
aktivitelerden en çok ve en az istediklerinin farklılaştığı tespit edilmiştir.

Abstract
The research was carried out to determine the opinions of preschool teacher candidates and mothers about the
things that should be experienced in preschool childhood. The research is important in terms of revealing preschool
teacher candidates and mothers' views on preschool childhood. The research was designed with descriptive survey
model. The study group consisted of 114 candidate teachers studying at the Department of Preschool Education
of Gazi University Gazi Education Faculty, Basic Education Department, and 58 mothers whose children were
having education at a private preschool education institution. A questionnaire was used to collect data. Data
obtained from candidate teachers and mothers were evaluated with descriptive statistics and presented in tables.
All 114 candidate teachers who participated in the study stated that children should play freely with their parents.
40.4% of the teacher candidates stated that they should do homework from the activities that preschool children
should do. The majority of the mothers (94.8%) stated that they considered it necessary to walk barefoot on the
grass / soil in preschool period. When the activities that the mothers wanted to experience less of their pre-school
children were examined, it was found that 17.2% stated that they had the option to try to light fire. As a result of
the research; It was determined that preschool teacher candidates and mothers differ most and least in terms of the
activities that they think preschool children should experience.
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Giriş
Çocukluk kavramı birçok araştırmacı tarafından çalışılan ve günümüzde oldukça popüler olan kavramlardan
biridir. Çocukluk, yaşam zincirinin değişmez bir parçası olarak görülmekle birlikte, değişik toplum, kültür ve tarih
dönemlerinde farklı anlamlar kazanmıştır (Toran, 2012). Antik çağda çocukluğa ve çocuğa karşı tutumlar
konusunda çok az şey bilinmektedir. Ancak dönemin filozoflarının metinlerinde ve arkeoloji çalışmalarında ortaya
çıkan, bu dönemde çocuğun toplum tarafından kabul edildiği fakat yaşamın ne kadarlık süresinin çocukluk olarak
değerlendirildiği bilinmemektedir (Postman, 1995). Ortaçağda özellikle Hıristiyan din adamları ve düşünürleri
tarafından çocuklar, günahkâr oldukları gerekçesi ile hor görülmüş ve bu günahlardan kurtulmak için
arınma/temizlenme (infant baptism) uygulamalarına gidilmiştir (Toran, 2012).
Ortaçağ sonrası gelişmelerle çocukluğa bakış açısı değişmeye başlamıştır. Sanayi devrimi ile birlikte daha
önceleri tarlada çalışan, ev işlerine yardımcı olan çocuk, fabrikalarda ucuz işgücü olarak görülmeye başlanmıştır.
On yedinci yüzyıl ile birlikte çocukluğa ilişkin modern tanımların temelini oluşturan, çocukluk kavramının;
masumiyeti ve zayıflığı vurguladığı ve bu anlamda yetişkinlikten ayrıldığı görülmüştür. Postman (1995), okulların
yaygınlaşması sayesinde çocukların okullu olma ile yetişkinlerden ayırt edilmeye başlandığını, özel bir yaş grubu
olarak algılandığı ve bu durumun günümüz modern dünyasının çocuğa ilişkin bakış açısının temellerini
oluşturduğunu belirtmektedir. Erken çocukluk eğitimi tarihi çocukluk kavramının gelişimi ile doğrudan ilişkili ve
paralellik göstermektedir.
Erken çocukluk döneminde, bedensel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri açısından son derece önemli
ve geleceği belirleyen özellikler kazanılmaktadır (Uyanık ve Kandır, 2010). Gerek gelişmiş ülkeler ve gerekse
gelişmekte olan ülkeler her geçen gün erken çocukluk döneminin öneminin daha çok farkına varmakta ve bu
dönemin çocuğun büyüme ve gelişimini maksimum düzeyde sağlıklı desteklemesi için önlemler almaktadırlar.
Kamu harcamalarında okul öncesi eğitim konusunda yapılan yatırımlarının payının artırılması ve bu sayede
okullaşma oranının artırılması erken çocukluk eğitimine verilen önemin bir sonucu olarak görülmektedir. 1900’lü
yılların başlarında ortaya çıkan kurumsal erken çocukluk eğitimi kısa bir sürede tüm Dünya’da çok farklı
uygulamalar ile devam etmektedir. Ülkelerin genel politikaları ile verilen kamusal erken çocukluk eğitimi,
hizmetlerinin yanı sıra özel teşebbüs, dernek, vakıf, ebeveyn kooperatifleri gibi birçok farklı yöntem, model ve
yaklaşım ile yaygınlaşarak devam etmektedir.
Bu farklı uygulamalar beraberinde çocukluğa ve dolayısıyla erken çocukluk eğitimine bakışın da
farklılaşmasına neden olmaktadır. Devletlerin, okulların, öğretmenlerin ve ailelerin çocuklardan beklentileri
çeşitlenmekte ve zaman zaman farklılaşmaktadır. Tarihsel süreçte dönüşüme uğrayan eğitim paradigmalarına
paralel olarak Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı da son olarak eğitim programlarında güncellemeler
yapmıştır.
Son olarak 2013 yılında güncellenen Okul Öncesi Eğitim Programı, çocuk merkezli gelişimsel bir programdır.
Programda oyun temelli olarak çocuğun sürece aktif olarak katılımının sağlandığı keşfederek öğrenmesine imkân
sağlayacak zengin uyarıcı çevrenin hazırlanılması öngörülmektedir. Ayrıca okul öncesi eğitim programı, günlük
yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılmasını teşvik etmektedir (MEB, 2013).
Okul öncesi eğitim döneminde çocukların yaşam deneyimleri kazanması ileriki yıllardaki öğrenmelerine katkı
sağlayacaktır. Çocukların yaparak ve yaşayarak dâhil olduğu eğitim etkinlikleri ve aileleri ile ev ortamında sunulan
zengin uyarıcı bir ortamının hazırlanması onların gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Verilen eğitimin
kalitesinin artırılması için okul, aile ve öğretmenlerin çocuklardan beklenti ve isteklerinin ortaklaşması önem arz
etmektedir. Geleceğin öğretmenleri olacak olan öğretmen adayları ve annelerin okul öncesi dönem çocuklarının
deneyimlemesini gerekli gördükleri etkinliklerin belirlenmesi çocuklara verilecek olan eğitimin niteliğine katkı
sağlayacaktır.
Bu nedenle araştırmanın amacı; okul öncesi dönem çocuklarının deneyimlemesi gereken etkinliklerin okul
öncesi öğretmen adayları ve annelerin bakış açısından belirlenmesidir.
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Yöntem
Araştırmada nicel araştırma modellerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama araştırmaları, sosyal
bilimlerde yaygın olarak kullanılan bir gruptaki bireylerin bir olay veya olgu hakkında görüşlerini, tutumlarını
olduğu gibi ortaya koymak, betimlemek amacıyla yapılan araştırmalardır (Karakaya, 2014; Büyüköztürk, Kılıç
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014).
ÇalışmaEvreni / Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi
Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları ve Ankara İlinde ikamet eden ve çocukları
özel bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden annelerden oluşturmuştur. Veri toplama amacıyla kullanılan
anket formları elektronik ortamda yaklaşık olarak 400 öğretmen adayı ve 150 anneye ulaştırılmış çalışmaya
katılmaya gönüllü 114 öğretmen adayı ve 58 anne anket formlarını doldurmuşlardır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplamak amacı ile anket formu kullanılmıştır. Anketin hazırlanmasında ilk olarak, Gazi
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenimine devam eden on öğretmen adayı ve Gazi
Üniversitesi Uygulama Anaokuluna devam eden çocuğu olan beş anneden “Okul öncesi dönem çocuğunun
deneyimlemesini gerekli gördüğünüz aktiviteleri yazınız” talebinde bulunulmuş ve çok sayıda cevap alınmıştır.
Cevaplar ve alan yazın doğrultusunda 62 adet aktivite belirlenmiştir. Aktiviteler iki ayrı araştırmacı tarafından
gözden geçirilerek elektronik ortamda anket haline getirilmiştir. Elektronik ortamdaki formlar öğretmen adayları
ve annelere mail veya whatsapp yoluyla ulaştırılmış ve istedikleri kadar aktivite işaretleyebilecekleri belirtilmiştir.

Bulgular
Okul öncesi dönem çocuklarının deneyimlemesi gereken etkinliklerin okul öncesi öğretmen adayları ve
annelerin bakış açısından belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen bulgular tablolarda sunulmuştur.
Öğretmen adayları ve annelerin okul öncesi dönem çocuklarının deneyimlemesini daha çok ve daha az gerekli
gördükleri 10 etkinlik, yüzde ve frekansları ile birlikte, sırasıyla verilmiştir.
Öğretmen adaylarının en çok belirttikleri ilk10 etkinlik Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1.
Öğretmen Adaylarının Çocukların Deneyimlemesini İstedigi İlk 10 Etkinliğin Frekans ve Yüzdeleri.
Öğretmen Adayı

Etkinlikler
Ailesiyle Özgürce Oynamak
Resim Yapmak
Sokakta Oynamak
Çıplak Ayakla Toprakta/Çimde Yürümek
Hayvanları Sevmek
Dans Etmek
Fidan Dikmek
Uçurtma Uçurmak
Su ile Oynamak
Toprak ile Oynamak

f

%

114
113
111
111
110
109
109
108
108
108

100
99.1
97.4
97.4
96.5
95.6
95.6
94.7
94.7
94.7

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının tamamının okul öncesi dönem çocuklarının
ailesiyle özgürce oynamasını, 113’ünün resim yapmasını, 111’inin sokakta oynamasını ve çıplak ayakla
toprakta/çimde yürümesini, 110’unun hayvanları sevmesini, 109’unun dans etmesini ve fidan dikmesini, 108’inin
ise uçurtma uçurtmasını, su ve toprak ile oynamasını gerekli gördüğü anlaşılmaktadır.
Annelerin, çocukların en çok deneyimlemesini istediği 10 etkinlik Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2.
Annelerin Çocuklarının Deneyimlemesini İstediği İlk 10 Etkinliğin Frekans ve Yüzdeleri.
Etkinlikler

Anne

Çıplak Ayakla Toprakta/Çimde Yürümek
Ailesiyle Özgürce Oynamak
Uçurtma Uçurmak
Tiyatroya Gitmek
Resim Yapmak
Dans Etmek
Şarkı Söylemek
Kardan Adam Yapmak
Müze Gezmek
Kumdan Kale Yapmak

f

%

55
52
52
52
51
51
51
51
50
50

94.8
89.7
89.7
89.7
87.9
87.9
87.9
87.9
86.2
86.2

Araştırmaya katılan 58 anneden 55’i çocuklarının çıplak ayakla toprakta çimde yürümesini, 52’si ailesiyle
özgürce oynamasını, uçurtma uçurmasını ve tiyatroya gitmesini, 51’i resim yapmasını, dans etmesini, şarkı
söylemesini, kardan adam yapmasını, 50’si ise müze gezmesini ve kumdan kale yapmasını gerekli görmektedir.
Öğretmen adayları ve annelerin okul öncesi dönem çocuklarının daha çok deneyimlemesini istedikleri
etkinlikler karşılaştırmalı olarak ele alındığında; ailesiyle özgürce oynamak, resim yapmak, çıplak ayakla
toprakta/çimde yürümek, dans etmek ve uçurtma uçurmak gibi etkinliklerin hem öğretmen adayları hem de anneler
tarafından daha çok deneyimlenmesi istendiği anlaşılmaktadır. Sokakta oynamak, hayvanları sevmek, fidan
dikmek, su ve toprak ile oynamak gibi etkinlikler öğretmen adayları tarafından daha çok deneyimlenmesi
istenirken; tiyatroya gitmek, şarkı söylemek, kardan adam yapmak, müze gezmek ve kumdan kale yapmak gibi
etkinlikler anneler tarafından daha çok deneyimlenmesi istenmektedir.
Öğretmen adaylarının, son sıralarda belirttiği 10 etkinlik Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 3.
Öğretmen Adaylarının Çocukların Deneyimlemesini İstedigi Son 10 Etkinliğin Frekans ve Yüzdeleri.
Öğretmen Adayı

Etkinlikler
Ödev Yapmak
Evi Süpürmek
Yazı Yazmak
Uçağa Binmek
Ateş Yakmayı Denemek
Paten Kaymak
Bulaşıkları Makineye Yerleştirmek
Bulaşık Makinesini Boşaltmak
Evde Eşyaların Tozunu Almak
Trene Binmek

f

%

46
48
53
58
59
61
67
68
70
72

40.4
42.1
46.5
50.9
51.8
53.5
58.8
59.6
61.4
63.2

Tablo 3’te öğretmen adayları tarafından okul öncesi dönem çocukları için deneyimlenmesi daha az gerekli
görülen etkinlikler yer almaktadır. Araştırmaya katılan 114 öğretmen adayının 46’sı okul öncesi dönem
çocuklarının ödev yapmasını, 48’i evi süpürmesini, 53’ü yazı yazmasını, 58’i uçağa binmesini, 59’u ateş yakmayı
denemesini, 61’i paten kaymasını, 67’si bulaşıkları makineye yerleştirmesini, 68’i bulaşık makinasını boşalmasını,
70’i evde eşyaların tozunu almasını ve 72’si ise trene binmesini gerekli görmektedir.
Annelerin son sıralarda belirttiği 10 etkinlik Tablo 4’te yer almaktadır.
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Tablo 4.
Annelerin Çocukların Deneyimlemesini İstedigi Son 10 Etkinliğin Frekans ve Yüzdeleri.
Etkinlikler

Anne

Ateş Yakmayı Denemek
Evi Süpürmek
Çadır Kurmak
Evde Eşyaların Tozunu Almak
Bulaşıkları Makineye Yerleştirmek
Yazı Yazmak
Kamp Yapmak
Bulaşık Makinesini Boşaltmak
Evcil Hayvan Beslemek
Yemek Yapmak

f

%

10
19
22
22
22
22
24
24
25
26

17.2
32.8
37.9
37.9
37.9
37.9
41.4
41.4
43.1
44.8

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan annelerin sadece 10’u çocuklarının ateş yakmayı denemesini gerekli
görmektedir. Araştırmaya dâhil edilen 58 annenin 19’u çocuklarının evi süpürmesini, 22’si çadır kurmasını, evde
eşyaların tozunu almasını, bulaşıkları makineye yerleştirmesini, yazı yazmasını, 24’ü kamp yapmasını, bulaşık
makinesini boşaltmasını, 25’i evcil hayvan beslemesini ve 26’sı yemek yapmasını gerekli görmektedir.
Öğretmen adayları ve annelerin okul öncesi dönem çocuklarının deneyimlemesini daha az istedikleri 10
etkinliğin içerisinde ortak olanlar; evi süpürmek, yazı yazmak, ateş yakmayı denemek, bulaşıkları makineye
yerleştirmek, bulaşık makinesini boşaltmak ve evde eşyaların tozunu almak. Öğretmen adayları annelerden farklı
olarak okul öncesi dönem çocuklarının ödev yapmasını, uçağa binmesini, paten kaymasını ve trene binmesini daha
az görürlerken; anneler öğretmen adaylarından farklı olarak çadır kurmasını, kamp yapmasını, evcil hayvan
beslemesini ve yemek yapmasını daha az gerekli görmektedirler.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Çalışmada elde edilen verilerin analizinin sonucunda okul öncesi öğretmen adayları ile annelerin okul öncesi
dönem çocuklarının deneyimlemesi gereken aktiviteler ile ilgili görüşleri ortaya konulmuştur. Araştırma
sonucunda öğretmen adaylarının tamamının çocukların ailesiyle özgürce oynamasını, annelerin ise %94.8’inin
çıplak ayakla toprakta/çimde yürümesini gerekli görmesi dikkat çekmektedir. Bu bulgunun öğretmen adaylarının
çocukların aileleri ile olan ilişkisini önemsemelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırmaya dâhil edilen
annelerin çocukları özel okullardaki eğitim hizmetinden yararlanmaktadır. Ankara şehir merkezinde ikamet eden
bu çocukların toprak ile olan sınırlı temasları düşünüldüğünde annelerin çocuklarının çıplak ayakla toprakta/çimde
yürümesini istemesine sebep olmuş olabilir.
2005 yılında bir çamaşır deterjanı üreticisi bir firmanın kirlenmek güzeldir isimli bir promosyonu için 1000
yetişkinle yaptıkları bir anket çalışmasında 10 yaşına gelmeden önce bir çocuğun deneyimlemesi gereken 33 şey
belirlenmiştir. 2005 yılındaki bu çalışma ile paralel olarak ağaç dikmek, hayvan beslemek, sebze yetiştirmek, kamp
yapmak, çamurla oynamak, kilden heykel yapmak, kumdan kale yapmak gibi aktiviteler, yapılması gereken 33
şey arasında yer almıştır (Palmer, 2017). Bu 33 etkinlik ile araştırma sonucunda elde edilen etkinlikler arasında
ortak bazı erkinlikler yer almaktadır. Benzer şekilde, İngiltere’deki bir yardım kuruluşu olan National Trust 12
yaşına gelmeden çocukların yapması gereken 50 şey isimli bir liste yayımlamıştır (Mclean, 2012). Bu elli maddelik
liste ile çalışmadan elde edilen bulgular arasında da bir benzerlik söz konusudur.
Deneyimlemesi gereken ilk 10 etkinlik karşılaştırıldığında ortak olarak ifade edilen ailesiyle özgürce
oynamak, resim yapmak, çıplak ayakla toprakta/çimde yürümek, dans etmek ve uçurtma uçurmak gibi etkinlikler
dışında; öğretmen adayları sokakta oynamak, hayvanları sevmek, fidan dikmek, su ve toprak ile oynamak gibi
etkinlikleri, anneler ise tiyatroya gitmek, şarkı söylemek, kardan adam yapmak, müze gezmek, ve kumdan kale
yapmak gibi etkinlikler belirtmişlerdir. Özellikle öğretmen adaylarının annelerden ayrıştığı etkinlikler çocukların
doğada zaman geçirmelerine olanak sağlayacak etkinlikler olurken; anneler kent yaşamı içerisinde yer alan
tiyatroya gitmek, müze gezmek gibi etkinlikleri deneyimlemeleri gerektiğini düşünmektedirler.
Bu sonuçlar doğrultusunda; çocukluk deneyimleri hakkında daha geniş katılımlı farklı sosyo-kültürel ve
sosyo-ekonomik anne ve babaların katılımıyla bir çalışma gerçekleştirilebilir. Gerçekleştirilecek olan bu geniş
katılımlı çalışma, belirli periyotlarla yenilenebilir ve elde edilen sonuçlar öğretmen adayları, öğretmen, Milli
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Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı yöneticileri ve akademisyenlerle paylaşılabilir. Zaman içerisinde
değişen ebeveyn beklentilerinin eğitimciler tarafından bilinmesi eğitim sürecine katkı sağlayabilir.
Okul öncesi eğitiminin paydaşları olan okul yönetimi, öğretmenler ve ebeveynlerin beklentileri kadar çocukların
de kendi yaşayışları ile ilgili görüşleri önemsenmelidir. Çocuklar ile yapılacak olan görüşmeler sonucunda da
elde edilen bulgular hem ailelere hem de eğitimcilere yapılacak etkinlikler konusunda yol gösterici olabilir.
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ÇOCUĞUN GÖZÜNDEN BABA KAVRAMININ İNCELENMESİ
EXAMINING THE CONCEPT OF FATHER THROUGH THE EYES OF
THE CHILD

Aybala CESUR, Necmettin Erbakan Üniversitesi, aybala2997@gmail.com
Bengü TÜRKOĞLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi
turkoglubengu@gmail.com
Özet

Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönemdeki 5-6 yaş çocuklarının gözünden baba kavramını incelemek, baba ile
ilgili şemalarını ortaya çıkarmak, baba kelimesinin onlara neler düşündürdüğünü, neler hissettirdiğini, neler
hatırlattığını nitel olarak değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından olgu bilim (fenomenoloji)
deseni kullanılmıştır. Bu çalışmanın örneklem grubunu Konya ilinde ikamet eden, farklı sosyoekonomik düzeyde
ailelerden gelen, 12 erkek 8 kız olmak üzere 20 çocuk oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak alan uzmanlarının
görüşleri alınarak araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin
analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, çocukların genel olarak
babalarıyla ilgili olumlu algılara sahip oldukları söylenebilir. Çocukların genel olarak baba kelimesiyle “sevme”
sözcüklerini bağdaştırdıkları, çoğunlukla hafta sonu birlikte markete, alışverişe giderek vakit geçirdikleri, yine
bazı zamanlarda oyun oynadıkları ve bu durumda kendilerini çok mutlu hissettikleri, babalarıyla en çok oyun
oynamaktan ve dışarı çıkmaktan keyif aldıkları, en sevdikleri oyuncaklarını babalarına benzettikleri, babalarıyla
bir masala yolculuk etme şansları olsa birlikte maceralar yaşamak istedikleri görülmüştür. Ayrıca araştırma
sonucunda çocuklardan baba ile ilgili 20 farklı metafor imgesi elde edilmiştir. Bu metaforların ve cevapların
ışığında çocuk ve baba kavramı aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Abstract
The aim of this study is to examine the concept of father from the eyes of 5-6 year old children in the preschool
period, to reveal their schemas about the father, to evaluate qualitatively what the word father makes them think,
feel and remind. Phenomenology, which is one of the qualitative research approaches, was used in the study. The
sample group of this study consists of 20 children (12 boys, 8 girls) from different socioeconomic levels, living in
Konya. As a data collection tool, semi-structured interview form prepared by the researcher was used by taking
the opinions of the field experts. Descriptive analysis method was used in the analysis of the data. According to
the findings of the study, children always have positive perceptions about their fathers in general. It has been seen
that children generally, associate the word of father with the word “liking”, and spend most of the time together at
the weekend, shopping, play at times and feel very happy in this situation, enjoy playing and going out with their
father the most, likening their favorite toys to their father, and wanting to have adventures with their father if they
have the chance to travel to a table. In addition, 20 different metaphor images were obtained from children In the
light of these metaphors and answers, the concept of child and father was tried to be elucidated.

Giriş
Dünya üzerinde ilk insanın yaratılmasından bu güne dek eğitim kavramı insan hayatında çok önemli bir yerde
olmuştur. Her yeni gün yeni bir olayla karşılaşan insanoğlu bilgi dağarcığını genişletmiş ve bunu ardından
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gelenlere, yeni nesillere aktarma girişimlerinde bulunmuştur. Bu girişimler sonucunda eğitim kavramı ortaya
çıkmıştır. Eğitim; bireyin davranışlarında kasıtlı ve yaşantıları yoluyla istendik olarak davranış değişikliği
meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1973). Şöyle ki eğitim yaşam boyu süren ve dolayısıyla ailede başlayan bir
süreçtir. Haliyle de ailelerin eğitim faaliyetlerinde rolü büyüktür. İlk çağda Platon (MÖ 347), Aristo (MÖ 322),
Cicero gibi filozoflardan itibaren ailelerin çocuk eğitiminde çok önemli bir yere sahip olduğu, 7 yaşına kadar temel
eğitimi ailelerinin yanında almaları gerektiği söylenegelir (Platon, 1999; Platon, 2007). Aradan zaman geçtikçe
eğitim kavramının yanına bir de öğretim kavramı eklenmiştir. Öğretim, belli zaman ve mekânda gerçekleşen yani
zaman ve mekân sınırlaması olan, belirli öğretim düzeneği ve materyaline sahip, planlı ve programlı yapıdır.
Genel olarak öğretim okullar, kurslar, halk eğitim merkezleri gibi kurumlarda gerçekleştirilir. Okullar tabi ki en
önemli öğretim merkezleri olmuştur. Bunun sonucu olarak daha sonraları eğitim öğretim faaliyetlerinde ailenin
yanına okul kurumu eklenir. Çocuklar ailelerinde belli bir olgunluğa gelene kadar eğitim aldıktan sonra bu duruma
bir de okul ile birlikte öğretim faaliyetleri eklenmiştir. Bu faaliyetlere en son katılan da yani en son
kurumsallaştırılan kademe okul öncesi eğitim olmuştur. 2. Dünya savaşından sonra iş hayatına girmeye başlayan
kadınlar savaş bitiminde de evlerine dönmemiş çalışmaya devam etmişlerdir. Fakat onlar çalışırken çocukların
bakımıyla, eğitimiyle ilgilenecek kişi ve kurumlara ihtiyaç oluşmuş ve 1876’da Fredrich Fröbel’in Almanya’da,
doğanın kanunlarını temel alarak ilkokul öncesi kurumunu (Kindergarten) açmasıyla okul öncesi eğitim dönemi
başlamıştır (High, 2018). Elbette ki okul öncesi eğitimin tek amacı çocuklara bakmak değildir. Türk Milli
Eğitimi’nin genel amaçlarında belirtildiği gibi,
•
•
•
•

Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
Çocukları ilköğretime hazırlamak,
Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarını sağlamak,

olmak üzere 4 tane temel amacı doğrultusunda kurumlar faaliyetlerini sürdürür (Milli Eğitim Bakanlığı-MEB,
2013). Bu faaliyetler sürdürülürken çocuklar tamamen okulun sorumluluğuna bırakılamaz, veli-öğretmen işbirliği
içinde çalışılır. Şöyle ki çocuklarını okula yazdıran ailelerin çocuklarıyla daha az ilgilenmeleri kabul edilemez.
Böyle bir durumda anne ve babanın her ikisi de gerekli olduğu zaman çocukla birebir ilgilenmek durumundadır.
Yine annenin tek başına kalması söz konusu değildir. Bunun sonucunda değişen Dünya düzeni, bilinçlenen toplum
ile birlikte çocuk eğitiminde “ortak ebeveyn” kavramı ortaya çıkmıştır. Ortak ebeveynlik, anne babanın
dinamikleri birlikte yönetmeleri, çocuk yetiştirme sorumluluklarını paylaşmaları ve ortaklaşa hareket etmeleri
olarak tanımlanır (McHale, 1995). Yani eskiden çocuk bakımı denildiğinde ilk ve tek akla gelen annenin yanına,
artık ona yardımcı olacak kurumlar ve bir birey olan “baba” eklenmiştir. Eski toplumlarda babanın hiçbir işe
karışmadığı çocukların başını dahi okşamadığı göz önüne alınırsa bu büyük bir devrimdir. Bu yeni babalar eskiye
göre eşlerine yardımcı, ev işleri yapan, çocuk bakımıyla ilgilenen bireylerdir (Hoffman, 1974; Ricks, 1985). Baba
Türk Dil Kurumu (2011)’na göre “çocuğu olmuş erkek” anlamına gelmektedir. Bu sözlük tanımının yanında baba
olmak farklı bir durumdur. Fizyolojik olarak baba olduktan sonra yani çocuğun doğumundan önce ve sonra onun
her türlü ihtiyacıyla ilgilenmek, koşulsuz sevgi duymak, yardıma ihtiyacı olduğunda onunla olmak gibi birçok
maddi manevi koşulda babalık vasfı kazanılır. Gelişmemiş toplumlarda erkekler doğum öncesi ve doğum sonrası
herhangi bir şekilde çocukla ilgilenmez hatta bu durumu ayıp karşılarlar. Fakat günümüzde gelişmiş toplumlarda
çocuk, anne ve babanın ortak ilgi göstermek zorunda oldukları bir alan olduğu ve çocuk gelişimiyle ilgili toplumlar
bilinçlenmiş olduğu için babada çocuk bakımında görevlidir. Bebek rahme düştüğü ilk andan itibaren anne olan
kadınlara nazaran, bebeğin doğumundan sonra baba olduklarını hisseden babalar için bu oldukça zor bir görev
olmasına rağmen babalar da çocuk gelişimiyle ilgili bilgi hazinelerini genişletmiş, yeterlilik kazanmışlardır.
Çocuklar için beslenme, barınma gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarının yanında anne-baba, çocuk arası iletişim, sevgi,
güven gibi duygular da çocuğun duygusal gelişimi başta olmak üzere tüm gelişim alanları açısından kritik öneme
sahiptir (Kasatura, 2002). Okul öncesi dönemde özellikle anne baba ilgisine ihtiyacı olan çocuklar için anneler bu
isteği çoğu zaman karşılasa da babalar çoğu kez başarılı olamamaktadırlar. Bu duruma işten yorgun geldiklerini,
dinlenmeye ihtiyaçları olduğunu söyleyerek ertelemektedirler fakat zaman ebeveynlerin aleyhine işlemektedir.
Çünkü okul döneminde ve özellikle ergenlikte temel çevre arkadaşlara kaydığı için okul öncesi dönemde ertelenen
çocuğu sonrasında aileler bulamıyorlar. Çocuğun kritik dönemlerine, gelişim düzeylerine uygun ihtiyaçları
karşılanmadığı takdir de geri dönüşü zor durumlar ile karşılaşılabiliyor. Bu doğrultuda çocuk gelişimi konularının
gerekli düzeyde bilinmesi gerekmektedir. Örneğin baba ve çocuğun nitelikli zaman geçirmelerinin birçok faydası
vardır. Babalar da bu durumun genel olarak farkında olsalar da çeşitli sebeplerle çocuklarıyla ilgilenemediklerini
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belirtmişlerdir (Türkoğlu, Çeliköz ve Uslu, 2013). Çocuk gelişimiyle ilgili yapılan çalışmalar doğrultusunda
gelişim alanları bölümlere ayrılmış fiziksel, sosyal-duygusal, bilişsel, dil, ahlak, cinsel alanları kişilik gelişimi
ortaya çıkmıştır (Nas, 2018). Okul öncesi dönem, belirtilen gelişim alanları için en önemli zaman dilimidir. Çocuk
gelecekteki kişiliğini, duygu ve düşüncelerini doğrudan etkileyen okul öncesi dönemde, kişiliğini, ahlak
sistemlerini, cinsel kimliğini bu dönemde kazanır (Cevherli, 2018).Her konuda ilk sığınak olan anne artık yalnız
başına bu döneme devam ederse çocuk için sıkıntılar doğabilir. Özellikle Sigmund Freud’a göre cinsel kimlik
kazanma konusunda babayla özdeşim yapacak olan erkek çocuklar etrafında baba figürü göremezse anne ile
özdeşim kurup onun makyaj malzemelerini kullanmak isteyebilir oedipus kompleksini güvenle atlatamaz. Aynı
şekilde kız çocukları da benzer sıkıntılar yaşayarak elektra karmaşasını güvenle atlatamaz. Saplantılar oluştururlar
(Freud, 1896). Çocukların kişilik gelişimi, sosyal gelişim, özgüven konularında, sevgi nesnesi ve özdeşim modeli
olan baba, çocuğu anne bağımlılığından kurtarıp, sosyalleşmesini sağlayan, “dünyaya açılmasına” yardımcı olan
özgüven kazanmasını sağlayan kişidir, bu nedenle ailede “güven subabı” olarak görülen babaların yokluğu
çocuklarda çeşitli ruhsal ve psikolojik sıkıntılara yol açabilir (Yavuzer, 2015). Spelke ve arkadaşları (1973),
babalarıyla en çok ilişki kuran çocukların en güvenli çocuklar olduğunu belirtmiştir (Yavuzer, 2015). Bu sebepler
başta olmak üzere babanın yokluğu ile ilgili veyahut nitelikli vakit geçirmeyle ilgili eksiklikler olan ailede yetişen
çocukların gelişiminde gerilikler ve aksaklıklar olacaktır. Bu yüzden babaların bebeğin sorumluluklarını almaları,
çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri oyun oynamaları, hiç olmazsa işten geldiklerinde 15-20 dk. vakit geçirerek,
yemekte sohbet ederek, küçük etkinliklerle çocuklarını hem mutlu edebilir hem de gelişimlerine çok büyük katkı
sağlayabilirler (Ünal Toprak ve Şentürk Erenel, 2018).Çocuk gelişiminde aklımıza ilk gelen kişi annedir fakat
baba da anne kadar önemli rolü olan ve çocuk gelişiminde fark yaratan kişidir. Baba ve çocuk alanında az çalışma
bulunması da bu konudaki eksikliklerdendir. Çünkü çocukların ve babalarının ilişkisi daha çok araştırılıp, gelecek
nesillere örnek olması ve babalara yol göstermesi gerekir. Literatürde babalar baz alınarak yapılan bazı çalışmalar
mevcuttur fakat bu konuda çocukların düşünceleriyle ilgili bir çalışma bulunamamıştır.
Bu doğrultuda çalışmanın genel amacı; 5-6 yaş aralığında okul öncesi eğitim kurumuna devam eden, normal
gelişim gösteren, farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki ailelerden gelen çocukların gözünden baba kavramının
anlaşılıp, irdelenmeye ve nitel olarak değerlendirilmeye çalışılmasıdır. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda
çocuklara “baba denildiğinde akla gelenler”, “baba ile yapılan etkinlikler”, baba ile oyun oynama durumu”, “baba
ile oyun oynarken hissedilen duygular”, “baba ile yapılması en sevilen etkinlikler”, “babaya benzetilen bir
oyuncak”, “baba ile gidilmek istenen bir masal” ve “babaların benzetildiği bir nesne/olgu” temalarında farklı
sorular yönlendirilmiştir.

Yöntem
Araştırma Modeli
5-6 yaş çocuklarının gözünden baba kavramının tanımlanmaya çalışıldığı bu araştırma nitel bir araştırmadır.
Çünkü gözleme imkân vermesi, tümevarımcı anlayışa sahip olması, duygu, tutum, görüş belirlemede
faydalanılması, sayısal derecelendirmeye imkân vermemesi sebebiyle bu yöntem seçilmiştir (Özdemir, 2010).
Çalışma da olgu bilim (fenomenoloji)araştırma modeli kullanılmıştır. Bireylerin farklı görüşlerinin, değer
yargılarının bireysel farklılıklarının öğrenmedeki etkisini dikkate alarak açıklayan bir modeldir. Fenomenolojik
yöntem olgunun kendisini direkt konu aldığı, araştırma grubunu belirlerken kişisel tecrübelere dayandığı yani
deneyimler ve yaşantıların önemli olduğu ve yarı yapılandırılmış sözlü görüşmelere imkân vermesi sebebiyle
seçilmiştir (Özdemir, 2010). Yöntem de sırayla tanımlama, belirleme, noema ve noesis ilişkilerinin tanımlanması
ve kuramsallaştırma basamakları izlenerek veriler analiz edilmiştir (Topakkaya, 2009).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 5-6 yaş grubu, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden, farklı sosyoekonomik düzeylerden gelen ailelere sahip, Konya ilinde ikamet eden, araştırma da gönüllü olan 12 erkek, 8 kız
olmak üzere toplamda 20 kişi oluşturur. Çalışma grubunun oluşturulmasında amaçlı örnekleme yöntemlerinden
biri olan “maksimum çeşitlilik örnekleme” tekniği kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örnekleme tekniğinde amaç
maksimum çeşitliği sağlayarak genellemelere rahatlıkla ulaşabilmektir (Baltacı, 2018). Maksimum çeşitliliğin
sağlanabilmesi için çocuklar alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeylerden seçilmiştir. Çalışma grubu üyeleri
bireylerinin anneleri genellikle ev hanımı babaları ise sabit gelirli işlerde çalışan kişilerdir. Babalar genellikle
Ericson’un bahsettiği “Üretkenliğe Karşı Durgunluk” orta yaş grubu şeklinde de adlandırılan yaş aralığındadır.
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Konya ilinin sosyal yapısının izlerinin de babalar üzerinde oldukça etkili olduğu çalışma grubu genellikle ataerkil
yapıya sahip bireylerden oluşmuştur.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplamak için, nitel çalışmalar da kullanılması öngörülen yarı yapılandırılmış görüşme
yöntemi kullanılmıştır. Formal yöntemler kadar katı ve informal yöntemler kadar da geniş alana yayılma ihtimali
olmayan görüşme yöntemi tercih bakımından ortadadır ve daha idealdir (Karasar, 1998). Yarı yapılandırılmış
görüşme metoduna göre sorular hazırlanmadan önce alan yazın taraması yapılmış, araştırmacı tarafından sorular
hazırlanmış ve alan uzmanlarının görüş ve önerileri alınarak toplamda sekiz sorudan oluşan görüşme formuna son
şekli verilmiştir. Görüşme sorularının amacı; çocukların baba kavramına ait görüşlerini ortaya çıkarmak,
zihinlerindeki baba ile ilgili şemalara ulaşmak ve detaylı bilgi edinmektir.

Verilerin Toplanması
Veriler toplanırken gerekli kurumlardan izinler alınmış daha sonra görüşme yapılacak okul öncesi eğitim
kurumlarında da çocukların ve ailelerinin kimliklerinin gizli tutulacağı belirtilmiştir. Gönüllü olan öğrenciler ile 1
Nisan-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında çocukların kendilerini rahat ve güvenli hissedip, içtenlikle duygu ve
düşüncelerini ifade edebilecekleri ortamlarda araştırmacı ile bizzat görüşmeler yapılmış, görüşmelerin bir kısmı
yazılı bir kısmı sözlü kayıt altına alınmıştır. Bir çocuk ile görüşme süresi ortalama 15 dakika sürmüştür.
Görüşmelerin bitiminde araştırmacı tarafından elde edilen bulgular raporlaştırılmıştır.

Verilerin Analizi
Araştırmada nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden biri olan betimsel analiz (yöntemi kullanılmıştır. Nitel
veri analizi, gözlem ve görüşme gibi veri toplama tekniklerinden elde edilen verilerin düzenlenip,
kategorileştirildiği sonucunda raporlaştırma işleminin yer aldığı bir yöntemdir. Betimsel analiz yöntemi verilerin
derinlemesine ve detaylı incelenmesine fırsat veren bir yöntemdir. Temel amaç sosyal gerçekliğin içindeki gizli
bilgilerin tümevarımcı bir yaklaşımla ortaya çıkartılmasıdır. Dört aşamada gerçekleşen betimsel analiz yönteminin
en başında araştırma sorularından, görüşme ve gözlemlerden, araştırmanın kavramsal boyutlarından hareketle
analiz için çerçeve oluşturulur. Araştırma daha sonra oluşturmuş olduğu bu çerçeveyi esas alarak verileri okur,
inceler, gerekli düzenlemeleri yapar, verileri mantıklı bir şekilde bir araya getirir. Araştırmacı bu aşamadan sonra
verileri tanımlar ve ardından gerekli yerlerde alıntılamalar yaparak tanımlamış olduğu bulguları açıklar,
ilişkilendirir. Yapmış olduğu yorumları güçlendirmek isteyen araştırmacı neden sonuç ilişkisi içerisinde verileri
açıklar ve karşılaştırmalar yaparak ispatlanabilir hale getirir (Yıldırım ve Şimşek, 2003).
Betimsel analizin yanında bireylerin metaforlarını belirlemek için hazırlanan soru doğrultusunda
metaforların analiz edilmesi aşamalarından geçilmiştir. Adlandırma, eleme, kategori geliştirme bölümleri temel
alınarak çocukların metaforları tek tek ayıklanmış sonuçta benzer metaforlar kümelenmiştir (Kurnaz, Çiftçi ve
Karapazar, 2013).

Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde çocuklar ile yapılan görüşmeler sonucunda “Baba kavramının zihinde
canlandırdığı imgeler” yani çocuğun gözünden baba olgusuna dair bulgular yer almaktadır.
1. Baba Denildiğinde Akla Gelenler
Görüşmeler sonucunda çocuklara “Baba denildiğinde aklına ne gelir?” sorusu yöneltilmiş, verdikleri cevaplar
doğrultusunda çocuğa göre baba kavramı yedi kategoriye ayrılmıştır.
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Tablo 1.
Baba Denildiğinde Akla Gelenler
Baba denildiğinde akla gelenler

n

F

%

Onu sevmek ve baba seni çok seviyorum demek

20

6

30

En sevilen ve fiziksel olarak benzetilen yiyecekler

20

2

10

En sevdiğim oyunları ve oyuncakları oynamak

20

4

20

Mutluluk ve güzel vakit geçirmek

20

2

10

Aile, bebekliğim, babalar günü

20

3

15

Hayallerim (ev, oyuncak, okula yazılmak)

20

2

10

Babamın beni sevdiği ve iyiliğimi düşündüğü

20

1

5

Tablo 1’de de görüldüğü gibi çocuklara baba kavramı denildiğinde 6’sı (%30) onu sevmek ve baba seni çok
seviyorum demenin, 2’si (%10) en sevilen ve fiziksel olarak benzetilen yiyeceklerin,4’ü (20) en sevilen oyunlar
ve oyuncaklar ile oynamanın, 2’si (10) mutluluk ve güzel vakit geçirmenin, 3’ü (%15) aile, bebeklik ve babalar
gününün, 2’si (%10) hayallerinin ve 1’i de (%5) babasının da onu sevdiğini ve iyiliğini düşündüğü, fikirlerinin
akıllarına geldiğini ifade etmişlerdir.
Onu sevmek ve baba seni çok seviyorum demek: Görüşme verilerinin betimsel analizinde çocuklardan
bazıları baba kelimesini duyduğunda akıllarına onu sevmek ve baba seni çok seviyorum demek geldiğini
söylemişlerdir. “Onu sevmek geliyor.(Ç1)”, “Baba seni çok seviyorum demek geliyor.(Ç2)” şeklinde görüş
bildirmişlerdir.
En sevilen ve fiziksel olarak benzetilen yiyecek: Araştırmacı tarafından yapılan, verilerin analizinde
çocuklardan 2 tanesi baba kelimesini duyduklarında akıllarında canlanan yiyecekler olduğunu ve o yiyecekler gibi
babalarını çok sevdiklerini söylemişlerdir. Katılımcılardan biri baba denilince: “Meyve geliyor çünkü babalar
meyve alır bende meyveyi çok severim o yüzden aklıma meyve geliyor. Babamın yüzü de meyve gibi zaten, portakal
desem kalın, muz desem ince yani böyle greyfurt gibi.(Ç1)” Bir diğer katılımcı da “Pamuk geliyor çünkü babam
pamuk gibi tatlı ve yumuşak.(Ç2)” şeklinde görüş belirtmişlerdir.
En sevdiğim oyunları ve oyuncakları oynamak: Verilerin analizinde çocuklardan bazıları baba kelimesini
en sevdikleri oyun ve oyuncaklarla ilişkilendirmişlerdir. Zaten oyunlarını çok seven çocuklar babaları ile oyunu
eşgüdümlü yaşamak istemektedirler. Katılımcılardan biri “Ben robotları çok severim ve evde kendim robot
yapmaya çalışıyorum babam da bana yardımcı oluyor bu yüzden baba adını duyunca aklıma robotlarım
geliyor.(Ç4) Bir diğer katılımcı ise “Biz babamla hep güreşiriz bu yüzden baba deyince en sevdiğim oyun olan
güreş geliyor.(Ç8)” şeklinde fikir belirtmişlerdir.
Mutluluk ve güzel vakit geçirmek: Araştırmanın betimsel analizinde çocuklardan bazıları baba ile mutluluğu
eşdeğer tutup baba kelimesini duyunca akıllarına mutluluk geldiğini söylemişlerdir. “Güzel vakit geçirmek geliyor
çünkü biz babamla çok güzel vakit geçiririz.(Ç9)” demiştir.
Aile, bebekliğim ve babalar günü: Verilerin analizin çocuklardan bazılarının baba kelimesi ile aileyi kast
ettiklerini söylemişlerdir. “Baba deyince annem, kardeşlerim, anneannem geliyor.(Ç7)” şeklinde görüş belirtirken
bir diğeri “Baba deyince aklıma babalar günü geliyor.(Ç14)” demiştir.
Hayallerim: Verilerin analizi sonucunda bazı çocukların baba deyince içlerinde kalan ukdeler ve hayallerinin
geldiğini saptamış bulunuyoruz. Katılımcılardan biri “Baba deyince aklıma; baba beni neden okula yazdırmadın,
demek geliyor.(Ç6)” derken; bir diğeri de “Aklıma ev geliyor çünkü hep bir evimin olmasını isterim.(Ç9)” şeklinde
görüşünü belirtmiştir.
Babamın beni sevdiği ve iyiliğimi düşündüğü: Verilerin betimsel analizinde çocuklardan biri “Babam bazen
bana kızar ama benim iyiliği düşündüğü için, bu yüzden baba denince aklıma bu geliyor.(Ç4)” şeklinde görüş
belirtmiştir.
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2. Baba İle Hafta sonu/Hafta içi Yapılanlar
Görüşmeler sonucunda katılan çocuklara “Hafta sonu /hafta içi (ayrı ayrı sorularak) babanla neler yaparsınız?”
sorusu yöneltilmiş, verdikleri cevaplar 6 kategoriye ayrılmıştır.
Tablo 2.
Baba İle Hafta sonu/Hafta içi Yapılan Etkinlikler
Baba ile hafta sonu/hafta içi yapılan etkinlikler

n

f

%

Beraber TV izlemek, tablet oynamak

20

3

15

Oyun oynamak

20

4

20

Ev dışı etkinlikler (alışveriş, parkta oyun, pikniğe gitmek, havuza
gitmek)

20

6

30

Aile ziyaretleri

20

4

20

Hiçbir şey yapmamak

20

1

5

Ödev, okul derslerini tekrar yapmak

20

2

10

Tablo 2’de de görüldüğü gibi çocuklara babalarıyla hafta sonu ve hafta içi boş vakitlerinde neler yaptıkları
sorulduğunda 3’ü (%15) beraber TV izleyip, tablet oynadıklarını,4’ü (%20) oyun oynadıklarını, 6’sı (30) ev dışı
etkinlikler(parka, alışverişe, pikniğe vs. gittiklerini) yaptıklarını, 4’ü (%20) aile ziyaretleri yaptıklarını, 1’i (%5)
hiçbir şey yapamadıklarını çünkü babasının hep telefon ile oynadığını,2’si ise (%10) ödev, okul derslerini tekrar
yaptıklarını söylemişlerdir.
Beraber TV izlemek, tablet oynamak: Görüşme verilerinin betimsel analizinde çocuklardan birkaçı
babalarıyla boş vakitte yaptıkları etkinliğe TV izlemek tablet oynamak yanıtını vermişlerdir. Katılımcı
çocuklardan biri “Babam işten gelince ona sarılırım ve beraber çizgi film izleriz.(Ç13)”,bir diğer katılımcı çocuk
“Babam telefona bakar, beni futbol sahasına götürür.(Ç16)” şeklinde görüş belirtmiştir.
Oyun Oynamak: Verilerin betimsel analizinde çocuklardan 4 tanesi babalarıyla birlikte oyun oynadıklarını
söylemişlerdir. Bir çocuk “Babam ile akıl oyunları ve futbol oynarız.(Ç3).”, bir diğer çocukta “Babam ile
eğlenerek lego oynarız ve kardeşim de bize bakar.(Ç5)” şeklinde görüş belirtmişlerdir.
Ev dışında etkinliklerde bulunmak: Verilerin analizinde çocuklardan 6 tanesinin babayla birlikte genelde
dışarıda vakit geçirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılara yöneltilen sorulara bir katılımcı “Babam gelir
birlikte saklambaç oynarız, parka, bahçeye gideriz.(Ç2)” bir diğeri “Babam ile alışveriş merkezine gideriz orada
çok eğleniriz.(Ç7).”, bir başka katılımcı da “Evin ihtiyaçları için alışverişe gideriz bazen de beraber havuza
gideriz ben yüzmeyi çok severim.(Ç8)”görüş belirtmişlerdir.
Aile ziyaretleri: Verilerin betimsel analizinde çocuklara sorulan sorular neticesinde 4 tanesini babayla boş
vakitte genelde aile büyüklerini ziyaret ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar “Babaanneme, bahçeye
gideriz.(Ç4).”“Kayseri’ye anneannemin yanına gideriz.(Ç5)” şeklinde görüş belirtmişlerdir.
Hiçbir şey yapmamak: Araştırmanın analizi neticesinde baba ile boş zamanda neler yapıyorsunuz sorusuna
çocuklardan bir tanesi hiçbir şey yapmadıklarını çünkü babasının işten gelince yorgun olduğunu hafta sonu da
sürekli telefon ile uğraştığını söylemiştir.
Ödev, okul derslerini tekrar yapmak: Verilerin analizi sonucunda katılımcı çocuklardan 2 tanesi babayla
birlikte ders yapıp kitap vs. okuduklarından bahsetmiştir. Daha çok akademik faaliyetleriyle ilgilenen bu babaların
çocuklarından biri “Babam işten gelince benim ödevlerime yardımcı olur.(Ç9)” şeklinde görüş belirtmiştir.
3. Baba İle Oyun Oynama Durumu
Görüşmelere katılan çocuklara babalarıyla oyun oynayıp oynamadıkları sorulmuş akabinde, eğer oynuyorlar
ise en çok hangi oyunu oynadıklarına cevap verilmesi istenmiştir. Bu cevaplar “evet, hayır, bazen” olarak 3
kategoriye ayrılmıştır.
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Tablo 3.
Baba İle Oyun Oynama Durumu
Baba ile oyun oynama durumu

n

f

%

Evet (hareketli oyunlar, bilişsel oyunlar, sosyal oyunlar)

20

13

65

Hayır

20

4

20

Bazen

20

3

15

Tablo 3’de de görüldüğü gibi çocukların babalarıyla oyun oynama durumları 13’ü (%65) evet, 4’ü (%20)
hayır, 3’ü ise (%15) bazen şeklindedir.
Evet: Verilerin betimsel analizinde çocuklara babalarıyla oyun oynayıp oynamadıklarının sorulması
sonucunda evet diyenlerin yoğunlukta olduğu görülmüştür. Katılımcıların bazılarının görüşleri şöyledir: “Evet en
çokta akıl oyunu oynarız özellikle satranç, şeker ve dedektif gibi.(Ç4).”“Evet, en çok güreş, taş-kağıt-makas oyunu
oynarız.(Ç15).” “Evet, prensesçilik oynuyoruz.(Ç19).” “Evet, en çok parkta oynarız.(Ç7)” Ayrıca çocukların
çoğu da “Evet, körebe, saklambaç, ebelemece oynarız.” şeklinde görüş belirtmişlerdir.
Hayır: Verilerin analizinde çocuklara sorulan babayla oyun oynama durumuna 4 çocuk hayır cevabını vermiş
ve eklemişlerdir. Bir çocuk “İkiz kardeşiz biz, babam ile oyun oynamayız babam sadece büyük abimin ödevlerine
bazen yardım eder o kadar.(13)”, bir diğer çocuk ise “Hayır oynamayız, ben oynamak isterim ama babam gece
işten gelince çok yorgundur ve kahve içer.(Ç11)” şeklinde görüş belirtmişlerdir.
Bazen: Verilerin betimsel analizinde çocukların bazıları babalarıyla ara sıra oyun oynayabildiklerini
söylemişlerdir. Çocuklardan biri şu şekilde görüş belirtmiştir: “Bir keresinde oynamıştık lego robotlarla, çok
güzeldi, unutmam hiç.”
4. Baba İle Oyun Oynarken Hissedilen Duygular
Görüşme sırasında çocuklara “baban ile oyun oynadığında neler hissediyorsun?” sorusu sorulmuş ve
cevapları 3 kategoriye ayrılmıştır.

Tablo 4.
Baba İle Oyun Oynama Durumunda Hissedilenler
Baba ile oyun oynama durumunda hissedilenler

n

f

%

Mutlu, kendimi iyi hissediyorum

20

13

65

Küçüklüğümü, beni sevdiğini hissediyorum

20

4

20

Oynamadığı için mutsuzum

20

3

15

Tablo 4’te de görüldüğü gibi çocuklardan 14’ü (%70) mutlu ve güzel hissettiğini, 2’si (%10) beni sevdiğini
hissettiğini, kalan 4’ü ise (%20) babasıyla oyun oynamadıkları için mutsuz ve üzgün olduklarını belirtmişlerdir.
Mutlu, kendimi iyi hissediyorum: Araştırma verilerinin betimsel analizinde çocuklara babaları ile oyun
oynadıklarında neler hissettikleri sorulduğunda çocukların büyük bir çoğunluğu mutlu, çok güzel, mutluluk gibi
cevaplar vermişlerdir. Katılımcı çocuklardan bazıları ise şu şekilde görüş belirtmişlerdir. “Babam ile oyun
oynayınca çok güzel hissediyorum, mutlu oluyorum.(Ç6)”, “Duygularım iyi oluyor mesela sevmek gibi.(Ç11)”,
“Babam ile vakit geçireceğim için seviniyorum.(Ç10)”
Beni sevdiğini hissediyorum: Verilerin analizinde çocuklardan 2 tanesi de babalarıyla oyun oynadıklarına
babalarının onu sevdiğini hissettiklerini söylemişler. Çocuklardan biri “Biz babamla aşçılık oynuyoruz ve o benim
yemeklerimi çok seviyor zaten sevmesini de isterim o zaman beni sevdiğini hissediyorum.(Ç9)” cevabını vermiştir.
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Oynamadığı için mutsuzum: Verilerin analizinde çocuklara bu soru sorulduğunda bazılarının cevap
veremediği gözlenmiştir. Bu cevap veremeyen çocukların babalarıyla oyun oynama deneyimlerinin oldukça az
olduğu görülmüştür. Katılımcı çocuklardan biri “Ben babamla çok fazla oynamak isterim ama babam bir türlü
oynamıyor benimle, bu yüzden üzgün oluyorum.(Ç5)” şeklinde görüş belirtmiştir.
5. Baba İle Yapılması En Sevilen Etkinlikler/İşler
Görüşmeler sırasında çocuklara “Baban ile en çok ne yapmayı seversin?” sorusu yöneltilmiş ve yanıtları 4
kategoriye ayrılmıştır.

Tablo 5.
Baba İle Yapması En Sevilen Etkinlikler/İşler
Baba ile yapması en sevilen etkinlikler/işler

n

f

%

Oyun oynamak

20

8

40

Gezmeye/alışverişe/parka gitmek

20

6

30

Resim yapmak/kitap okumak/ödev yapmak

20

3

15

Baba ile birlikte olmak

20

3

15

Tablo 5’te de görüldüğü gibi çocuklara sorulan “Baban ile en çok ne yapmayı seversin?” sorusuna çocukların
8’i (%40) oyun oynamayı, 6’sı (%30) gezmeye gitmeyi/dışarı çıkmayı, 3’ü (%15) resim yapmayı/ödev yapmayı,
3’ü (%15) babam ile birlikte olmayı şeklinde cevap vermiştir.
Oyun oynamak: Verilerin betimsel analizinde çocuklar babalarıyla en çok oyun oynamayı sevdiklerini
belirtmişlerdir. İçlerinden biri “En çok oyun oynamayı hemde kendi bulduğumuz oyunları oynamayı severim.(Ç7)”
şeklinde görüş belirtmiştir.
Gezmeye/alışverişe/parka gitmek: Araştırma verilerinin betimsel analizinde çocuklara sorduğumuz bu
soruya katılımcıların birçoğu baba ile dışarıda vakit geçirmek(pikniğe, bisiklet sürmeye, markete gitmek gibi)
cevaplar vermişlerdir. Bir çocuk “Bisiklet sürmeyi ama babam da yanımda olunca.(Ç13)” şeklinde görüş belirtmiş
başka bir çocukta “Gezmeye gidip evin ihtiyaçlarını ve ayakkabı almayı çok severim.(Ç17)” şeklinde görüş
belirtmiştir.
Resim yapmak/kitap okumak/ödev yapmak: Araştırma verilerinin betimsel analizinde bazı çocukların
babalarıyla akademik faaliyette bulunmayı sevdikleri, resim yapmayı, kitap okumayı çok sevdikleri bulunmuştur.
Çocuklardan biri “Babam ile resim yapmayı, kitap okumayı, yemek yapmayı çok severim.(Ç14)” şeklinde görüş
belirtirken bir diğeri de “Babamın bana masal okumasını çok severim.(Ç13)” diyerek görüşünü belirtmiştir.
Baba ile vakit geçirmeyi: Verilerin betimsel analizinde çocuklara babalarıyla yapmayı en çok sevdikleri
faaliyet sorulmuş içlerinden bazıları vakit geçirmek ana teması halinde detaya indirmişlerdir. Bir çocuk “Üşüyünce
babamın yanına yatmayı. Çünkü ben kendimi ısıtamıyorum o beni ısıtıyor.(Ç1)”şeklinde, diğer çocuk ise “Babama
kocaman sarılmayı severim.(Ç8)” şeklinde görüş belirtmişlerdir.
6. Babaya Benzetilen Bir Oyuncak ve Sebebi
Görüşme sırasında çocuklara “Babanı bir oyuncağına benzetsen hangisi olurdu? Neden? “ sorusu sorulmuş,
cevapları 8 kategoriye ayrılmıştır.
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Tablo 6.
Babaya Benzetilen Oyuncaklar
Babaya benzetilen oyuncaklar

n

f

%

Robot

20

3

15

Araba/tren

20

7

35

Bebek

20

4

20

Güçlü oyuncaklar

20

3

15

Ayıcık

20

1

5

Top

20

1

5

Kırmızı yastık

20

1

5

Tablo 6’da da görüldüğü gibi çocuklara sorulan “Babanı hangi oyuncağına benzetirsin? Neden?” sorusuna
çocukların 3’ü (%15) robot, 7’si(%35) araba, 4’ü (%20) bebek, 3’ü (15) güçlü oyuncak örnekleri, 1’i (%5)
ayıcık,1’i (%5) top, 1’i(5) kırmızı yastık cevabını vermiştir.
Robot: Verilerin analizinde robot cevabını veren çocukların en çok robotlarını sevdikleri için babalarına
benzettiklerini ifade etmişlerdir.
Araba/tren: Verilerin betimsel analizinde çocukların birçoğunun babalarını arabaya benzettikleri
görülmüştür. Katılımcı çocuklar “Araba çünkü babamın da arabası var.(Ç5)” “Babam arabaları çok sever.(Ç8)”
“Babam araba sürmede çok ustadır çünkü.(Ç9)” şeklinde görüş belirtirken bir tanesi de “tren(Ç10)” cevabını
vermiş sebebinin de “dağlara gitmek” olduğunu söylemiştir.
Bebek: Verilerin analizinde genelde kız çocuklarının babalarını bebeklerine benzettikleri görülmüştür.
Kimisi bebekleri çok sevdiği için kimisi de dış görünüşlerini babasına benzettiği için bu cevabı verdiğini
söylemiştir. Çocuklardan biri “Barbie bebeğime benzetiyorum, Kenn’e çünkü babamın da onun gibi sakalları var,
saçları siyah ve babamda onun gibi kibar biri.(Ç13)” şeklinde görüş belirtirken, bir diğer katılımcı da “Bebek
çünkü ben bebeklerimi çok severim.(Ç16)” şeklinde fikrini belirtmiştir. Araba cevabını veren çocukların cinsiyet
dağılımları neredeyse eşit olmasına rağmen bebek cevabını yalnızca kız çocuklar vermiştir.
Güçlü Oyuncaklar: Verilerin analizinde çocukların cevaplarının genelde güç unsuru olan oyuncaklardan
yana oldukları fark edilmiş sebeplerinin de “Babam güçlü olduğu için” şeklinde ifadeler ile ortaya konulmuştur.
Bir çocuk “Seyit Onbaşı oyuncağım çünkü babam da aynı onun gibi cesur, güçlü ve siyah sakalları var.(Ç6)”,
diğer bir çocuk “Batman’a çünkü onun gibi babam askere gidiyor, nöbet tutuyor ve bizi koruyor hem de dış
görünüşü de benziyor.(Ç15)”şeklinde duygularını dile getirirken, bir diğer çocukta “Dev oyuncağına benzediğini
çünkü babasının da o kadar büyük olduğunu.” söylemiştir.
Ayıcık: Verilerin analizinde çocuklardan 1’i bu soruya ayıcık cevabını vermiş sebebini de “ayıların da
babasının da horladığı için” şeklinde açıklamıştır.
Top: Verilerin analiz kısmında çocuklardan bir tanesi “En çok topu sevdiğini, babasını da sevdiği için topa
benzettiğini” söylemiştir.
Kırmızı Yastık: Verilerin analizinde çocuklardan 1’i “Babasını kırmızı yastık oyuncağına” benzetmiş
sebebini de “Yastığını çok sevdiği ve uyurken hep ona sarıldığı” şeklinde açıklamıştır.
7. Baba İle Masala Yolculuk
Görüşmeler sırasında çocuklara “Baban ile bir masala yolculuk etme şansın olsaydı hangisine gitmek
isterdin? Neden? sorusu yöneltilmiş ve çocukların cevapları 4 kategoriye ayrılmıştır.
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Tablo 7.
Baba İle Masala Gitmek İstemenin Sebepleri
Baba ile masala gitmek istemenin sebepleri

n

f

%

Korunma arzusu

20

1

5

Babayla birlikte görmek istediği yerleri içeren masallar

20

7

35

En sevilen masallar

20

7

35

Kendi oluşturdukları masallar

20

5

25

Tablo 7’de de görüldüğü gibi çocuklara babalarıyla gitmek isteyecekleri masalların sebepleri sorulduğunda
1’i (%5) korunma arzusunu vurgulamış, 7’si (%35) babasıyla o masal diyarlarını görmek istediğini söylemiş, 7’si
(%35) en sevdikleri masal olduğu için o masala gitmek istediklerini belirtmiş, 5’i (%25) de o esnada ya da önceden
düzenledikleri masalı anlatmış ve kendi hayal gücü olduğu için bunu istediğini belirtmiştir.
Korunma arzusu: Verilerin analizinde bu cevabı veren çocuk gitmek istediği masalın “Cadılar bayramı
masalı olduğunu, orada şeker toplamak istediğini ama yalnız giderse araba çarpabileceği için babasıyla gitmek
istediğini” belirtmiştir.
Babayla birlikte görülmek istenen yerleri içeren masallar: Verilerin betimsel analizinde çocukların
birçoğunun bazı masal ülkelerine babalarıyla ziyaret düzenleyip oraları beraber gezmek onlarla mücadele etmek
istediklerini belirttikleri görülmüştür. “Çiftlik masalı, çünkü hayvanları severim onların başını okşamayı
isterdim.(Ç7)” “Ay Prensesine gitmek isterdim. Çünkü her gün onu anlatıyor birde maceraları var ve ben
maceralara dalmayı severim babamın da yanımda olmasını isterim.(Ç5)” “Peter Pan, çünkü bizde babamla Peter
Pan gibi uçmayı isterdik.(Ç14)” “Çöl fırtınaları çünkü piramitleri çok merak ediyorum orayı babamla görmek
isterdim.(Ç9)” şeklinde görüş belirtmişlerdir.
En sevilen masallar: Verilerin analizinde çocukların yolculuk etmek istedikleri masalın en sevdikleri masal
olduğu ifadelerinden anlaşılmıştır. Katılımcılardan bazıları “Kral Şakir, çünkü her zaman onu izlerim ve ona
sarılmak isterim.(Ç17)” "Kahraman masalı. Süper kahramanlar var kötüleri yenmeye çalışıyorlar. Superman var
gözünden alev çıkıyor, demir adam var ellerinden ateş çıkıyor, Thor var ellerinde çekici var adama fırlatıyor
adamı geriye kakalıyor, adam ölüyor böyle bir masal. Bu kahramanları çok seviyorum ve babamla o
kahramanlardan biri olmak isterdim.(Ç20)” “Pamuk Prenses, çünkü ben prensesleri çok severim. Ben orada
prenses olacağım o da, prens olurdu.(Ç14)”
Kendi oluşturdukları masallar: Verilerin betimsel analizinde çocukların bazılarının da gitmek istedikleri
masalları hayalleri ve arzuları doğrultusunda kendilerinin oluşturduğu belirlenmiştir. Çocuklardan bazıları
“Kraliçe masalı. Çünkü güzel bir masal (biraz anlatması istenir). Kraliçelere kraliçe olduktan sonra efendim
diyorlar krala da öyle diyorlar. Akşam olduğunda da uyuyorlar. Oraya gitmek isterdim çünkü orası eğlenceli orası
benim hayalimde. Sabah olunca yemek yerler sonra bir tane kral gelir kralın sözünü tuttuktan sonra kraliçelerle
evlenirler. Sonra da mutlu yaşarlar.(Ç6)” “Balıkçık masalı. Kırmızı balık gölde masalı, çünkü bir de kocaman
dondurmalar pastalar masalı, hiç erimeyen dondurma masalı ve pasta masalı, çünkü hayal gücü işte.(Ç13)”
“Tiyatro masalı. Şimdi ben tiyatro yapmak istiyorum babam izin vermiyor tekrar söylüyorum onda da izin
vermiyor. Sonra bir daha söylediğim de izin veriyor biz de ona gidiyoruz tiyatroya sonra babam bana güzel
kıyafetler alıyor tiyatro için sonra sıram geldiğinde geçiyorum gösteriyi yaptıktan sonra başka okul arkadaşlarım
geçiyor devam ediyoruz sonra gitme vakti geliyor.(Ç19)” şeklinde fikirlerini belirtmişlerdir.
8. Baba Kavramı İle İlgili Metafor Çalışması
Görüşmeler sırasında çocuklara “Babanı bu dünyada bir nesneye benzetecek olsan neye benzetirdin? Bana
babam …………. gibidir, çünkü …………. şeklinde bir yanıt vermeni istiyorum” şeklinde soru yöneltilmiş
çocukların verdikleri cevaplar hayal güçleri doğrultusunda temel alınarak 2 kategoriye ayrılmıştır.
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Tablo 8.
Babaların Benzetildiği Nesne/Olgu ve Altında Yatan Sebepler
Babaların benzetildiği nesne/olgu ve altında yatan sebepler

n

f

%

20

7

35

20

13

65

Mesleğe göre
(asker, polis, güç unsurları)
Fiziksel(Dış Görünüş)

Yiyeceklere göre
Davranışlara göre
Hayvanlara göre
Dış benzerliklerine göre
Sevdikleri nesneler

En Sevilen/Sevilmeyen Nesne/Olgu

Korktukları nesneler

Tablo 8’ de de görüldüğü gibi katılımcı çocukların babalarını benzettikleri şeylerin temelde 2’ye dayandığı,
8 tanesi (%40) fiziksel görünüşe bağlamış, 12 tanesi(%60) en sevdikleri veya sevmedikleri durumlara
bağlamışlardır.
Fiziksel (Dış Görünüş): Verilerin betimsel analizinde çocuklara yapılan metafor çalışması sonucu çocukların
cevaplarının dış görünüş üzerinden verildiği görülmüştür. Çocukların görüşlerine göre “Babam ………. gibidir,
çünkü………”
1. Kendim gibidir, ben babama benzerim.
2. Dayıma benzer ikisini karıştırırım.
3. Taş gibi serttir çünkü asker olduğu için sert ve korkusuz olması gerekir.
4. Yemek canavarı gibidir, önüne ne koyulursa hepsini bitirir.
5. Armut gibidir çünkü kafası elma ile armut karışımına benziyor.
6. Babam harf gibidir, çünkü bacakları bir H harfi gibi ben ortada bir çizgi var zannediyorum oysa babam
da eline kumandayı alıyormuş.
7. Babam ayı gibidir, çünkü babam kocaman ve güçlü,
şeklinde görüş belirtmişlerdir.
En sevilen/sevilmeyen nesne/durum/olay: Verilerin betimsel analizinde yapılan metafor çalışmasında
çocukların babalarını benzettikleri nesneyi de çok sevdikleri babalarını da çok sevdikleri daha sonra bir ortak nokta
bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu gruptaki katılımcıların görüşlerine göre “Babam ……….. gibidir, çünkü ………”
1. Hayalet gibidir, çünkü hayaletler korkutur babam da çok bağırıyor o zamanlar korkuyorum.
2. Çağla gibidir, çünkü çağlayı çok severim ve aynı zamanda davranışları da çağla gibi tatlıdır.
3. Kış gibidir, çünkü benim en sevdiğim mevsim.
4. Ay gibidir, çünkü gökyüzünde onu hep görmek hoşuma gidiyor ve biraz da yüzü ay gibi.
5. Babam güneş gibi çünkü elleri sımsıcacık, bazen de soğuk oluyor.
6. Robot gibidir, çünkü ben robotları çok severim.
7. Babam telefon gibidir çünkü her gün telefona bakıyor bizimle ilgilenmiyor.
8. Babam dondurma gibidir, çünkü dondurma yemeyi çok sevdiğim için.
9. Babamı hiçbir şeye benzetmem,(tekrar sorup çocuk düşününce) uğurböceği çünkü en sevdiğim hayvan
uğurböceği.
10. Babam güneş gibidir, çünkü terlemek istediğim için, sıcak olması için.
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11. Babam mutluluk gibidir, çünkü onları çok severim.
12. Babam güzel bir elbise gibidir, çünkü babamı çok seviyorum elbiseleri de çok seviyorum.
13. Araba gibidir, çünkü babam kırmızı rengi çok sever bizim arabamız da kırmızı renkli, şeklinde görüş
belirtmişlerdir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
5-6 yaş, kız ve erkek çocuklarının baba algılarının tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmanın bu bölümünde
bulgular alan yazın ışığında tartışılmıştır.
Öncelikle çocukların baba kavramına yönelik görüşleri, düşünceleri belirlenmiştir. Çocukların genel olarak
baba denildiği zaman akıllarına hep olumlu olgu/olayların geldiği özellikle “sevmek” kelimesinin geldiği
görülmüştür. Bu durumun toplumumuzdaki babaların ve çocukların birbirlerine sevdiklerini belli edememesinden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Lamb (2004) tarihteki aile ile ilgili ideolojilerde de babanın çocuk ile paylaştığı
zamanın çoğunun oyun ve çeşitli etkinliklerle geçtiğini belirtmiştir. Fakat çocukların tek beklentilerinin oyun
oynamak olmadığı bazen sevgi gösterisine de ihtiyaçları olduğu görülmüştür. Zeybekoğlu (2013)’na göre ataerkil
toplumumuzda çocuklar babanın otoritesi altında kaldığından anne sevgisi çocuğun merkezindedir, oysa babanın
da evladına karşı birtakım sorumlulukları vardır ve bunların en başında belki de koşulsuz sevgi gelmektedir. Her
baba evladını tabiî ki sever fakat daha Piaget’e göre somut işlemler döneminde olan bir çocuğun yetişkinler
tarafından belirtilmediği müddetçe bu sevgiyi kendiliğinde anlayabilmeleri mümkün değildir.
Yapılan analiz sonucunda çocuklara babalarıyla hafta sonu ve hafta içi günlerde neler yapıldığı sorulduğunda
çocukların birçoğu beraber markete, pazara gittiklerini ve oyun oynadıklarını, aile ziyareti yaptıklarını
söylemişlerdir. Babaların çocuklar ile daha çok ev dışı vakitler geçirdikleri, oynadıkları oyunların birçoğunun da
çocuklarıyla güvenli bir bağlanma sağlamayı amaçlayan (Bowlby, 1988) ve çocuklarının daha çok sosyal-duygusal
gelişimi üzerine yoğunlaşan annelerin aksine harekete dayalı ve psikomotor alanı destekleyen oyunlar olduğu
görülmüştür. Çalışmanın bu bulgusunun alan yazın bulgularıyla tutarlı olduğu tespit edilmiştir (Türkoğlu, Çeliköz
ve Uslu, 2013).
Araştırmanın başka bir bulgusu da babaların çocuklarıyla oyun oynama durumunun oldukça iyi bir düzeyde
(%65) olmasıdır. Şahin ve arkadaşları (2015)’na göre günümüzde anne babaların çocuk gelişimine dair bilgilerinin
artması ve çocukluk döneminin önemini kavramaları sebebiyle ebeveynlerin çocukları ile olumlu iletişime geçme
isteği artmış, bu durumun sonucunda da babaların çocukları ile geçirdikleri vakitlerin arttığı düşünülmektedir. Bu
sebepten araştırmada çocuklardan dördünün babalarıyla oyun oynama durumuna verdikleri hayır cevabı oldukça
şaşırtıcıdır. Çocuklara her soruda olduğu gibi bu soru da tekrar sorulmasına rağmen ısrarla ve üzgün bir şekilde
hayır cevabını vermişler, babalarının sadece bazen ödevlerine yardım ettiğini söylemişlerdir. Bu sebepten
babaların çocuklarıyla oyun oynamamalarının çocukların zihinlerindeki baba kavramına zarar verdiği söylenebilir.
Araştırmanın başka bir bulgusunda çocuklara baba ile oyun oynayıp, vakit geçirirken neler hissettikleri
sorulmuştur. Duygularını tanımlamaları istenmiştir. Fakat çocuklara ilk başta duygunun tanımını yapmak
gerekmiştir. Çünkü çocuklar duygunun ne olduğunu bilmediklerini ifade etmişlerdir. Yapılan tanımların ardından
genel olarak mutlu oluyorum cevabı gelmiştir. Babasıyla oyun oynamayan çocuklar da aynı şekilde oyun oynasalar
çok sevineceklerini ancak şuan mutsuz olduklarını dile getirmişlerdir. Bu bulguya dayanarak çocukların
babalarıyla yapmaktan en çok keyif aldıkları etkinliğin oyun oynamak olduğunu söyleyebiliriz.
Diğer bir araştırma bulgusuna göre, çocuklara babalarıyla en çok neler yapmayı sevdikleri sorulduğunda
genel olarak oyun oynamak daha sonra ise dışarıda vakit geçirmek cevabı alınmıştır. Çocukların babaları ile
birlikte vakit geçirmek cevabı göz önüne alındığında, babaların çocuklarıyla birlikte olmalarının onların gelişimi
için oldukça önemli bir konu olduğu çıkarımı yapılabilir. Kuzucu (2011)’ya göre annenin çocuk gelişiminde etkisi
oldukça önemli olmasına rağmen babanın çocuğun tüm gelişim alanları üzerindeki önemi ve etkisi yadsınamaz.
Çocuk için babası çok özel bir anlam taşımaktadır. Babasını bir oyuncağa benzetmesi istediğinde tüm
çocukların en sevdikleri oyuncakları ifade etmeleri, içlerinde yatan gizil duygularını bu şekilde ifade ettiklerini
(örneğin ayıcığa benzetip ona sarılıp yattığını söylemesi) açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca Freud’un
psikoseksüel gelişim kuramına göre elektra karmaşası yaşayan kız çocukları da babalarını erkek bebeklerine
benzetmişler onların bir prens, kendilerinin prenses olduğunu söylemişlerdir. Bu dönemdeki kız çocukları
babalarına daha çok hayran olduklarını fakat erkek çocukları da içlerindeki karmaşaları gizleyip babalarını
özellikle çok sevdiklerini belirtmişlerdir. Bir çocuk tarafından aslında onun en kıymetli hazinesi olan
oyuncaklarına benzetilmek babaya verilen değerin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre çocukların babalarıyla yolculuk etmek isteyecekleri masal
doğrultusunda en çok harekete ve hayal gücüne dayalı masallara gitmek istedikleri ve babalarıyla bazı maceralar
yaşamak istedikleri saptanmıştır. Bu durumun yine babayla az vakit geçirmekten kaynaklandığı düşünülmektedir.
Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ailelerin çocukları babaları ile bir yere gitmenin zor olacağını sürekli
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çalıştıklarını söylemişler sadece hayal kurmalarını istediğimiz belirtildiğinde çoğunluğun tercihi birlikte maceralar
yaşayacakları yerlere gitmek olmuştur. Kız ve erkeklerden macera yaşamak isteyen çocuk sayısı fazladır. Ayrıca
prensesçilik oynamayı çok seven bir çocuğun babasıyla Pamuk Prenses masalına gidip kendisinin prenses
babasının prens olacağını söylemesi de yine fallik, dönemdeki bir çocuğun özelliği olarak yorumlanabilir.
Araştırmanın son kısmında çocukların baba kavramına ilişkin metafor çalışmasında ise babaya benzetilen
olgu, olay, nesnelerin fiziksel olarak ve sevme/sevmeme durumlarına göre zihinde şemalaştırıldığı tespit
edilmiştir. İlk olarak çocuklardan cevap almak oldukça zor olmuş olsa da uygun açıklamalar ile çocuklardan
babaya dair cevaplar alınmıştır. Öncelikle çocukların hayal güçlerinde daha sonra dil gelişimlerinde sınırlılıklar
tespit edilmiştir. Araştırmada toplam 20 farklı metafor imgesi elde edilmiştir. Bunların bir kısmı babasını dış
görünüşüne göre bir nesneye benzeten gruptur, diğer bir kısmı da babasını sevdiği veya korktuğu şeylerle
bütünleştiren gruptur. Babasını fiziksel özelliklerine göre benzeten grubun frekans oranı diğer gruba oranla daha
azdır. Bu çocuklar daha somut tanımlamalar yapmışlardır. Diğer grup ise babalarını sevmek, mutlu olmak gibi
daha soyut imgelerle tanımlamışlardır.
Görüldüğü üzere 5-6 yaş çocuklarının gözünden babanın yeri oldukça değerlidir. Çocuklar babalarıyla vakit
geçirmek, sevgi görmek istemektedirler. Literatürde anne çocuk ilişkisi alanında oldukça fazla araştırma olmasına
karşın baba çocuk ilişkisi daha sınırlı düzeyde kalmıştır. Bu yüzden, çalışmanın, bu alana katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Araştırma sonucunda ulaşılan bu bulgular neticesinde şu önerilerde bulunulabilir:
•

•

•

•

•

•

Çocukların gözünden baba kavramının önemine değinen bu çalışma sonucunda günümüzdeki babaların
çocuklarıyla geçmişe göre (kendi babalarına göre) daha çok ilgilendikleri, daha fazla vakit geçirme
eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. Fakat hala bazı aksaklıklar mevcuttur. Örneğin kız çocuklarıyla da
hareketli ve fiziksel aktiviteye dayalı oyunlar oynamak isteyen babaların, çocuklar ne isterse onu
oynamaları, oyunları sınırlandırmamaları gerekmektedir. Bu sebepten baba ve çocuğun birlikte zaman
geçireceklerinde ortak bir paydada buluşmaları oldukça önemlidir.
Babalara görev ve sorumluluklarının sadece çocuklarıyla pazara, alışverişe gitmek, okul derslerine
yardımcı olmak olmadığı belli seminer, kongre, atölye vs. çalışmaları ile anlatılmalıdır. Çocuklarının kişilik
gelişiminde anneden çok daha aktif rol oynadıkları bu sebepten de çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmeleri
gerektiği ve bu nitelikli zamanın sadece oyun oynamak ya da ödevlerini yaptırmak olmadığı belirtilmeli,
hatta bu bağlamda ülke çapında etkinlikler düzenlenmelidir.
Babaların çocuklarına daha çok sevgi ile yaklaşmaları daha doğrusu sevgilerini çocuklarına belli etmeleri
konusunda eğitimciler tarafından desteklenmeleri önerilebilir. Çünkü toplumumuzda baba sevgisini belli
edemeyen kişi olarak adlandırılmaktadır. Baba ile çocukları arasındaki en büyük eksiklik hissedilen
sevginin yeterince gösterilememesidir. Baba kelimesini duyunca “seni seviyorum baba” demek istiyorum
düşüncesini zihninden geçiren çocukların sayısı yadsınamayacak kadar fazladır. Bu minvalde ebeveynlere,
çocukların sadece koşulsuz sevgiye ihtiyacı olduğu muhakkak benimsetilmelidir.
Üst sosyo-ekonomik düzeyde bulunan babaların işten çıkınca çocuklarıyla çok fazla ilgilenemedikleri fakat
zekâ oyunu oynadıkları veya birçok oyuncak aldıkları görülmektedir. Bu yollarla babaların kendilerinin
yokluğunu telafi etmeye çalıştıkları söylenebilir. Bunun yerine babalara yemek yerken çocuklarının gözüne
bakarak, ya da gece yatmadan kısa bir masal okuyarak onları öperek gelişimlerine destek olabilecekleri
açıklanmalıdır. Geçirilen zamanın niteliğinin önemli olduğu vurgulanmalıdır ve bu alanda daha çok çalışma
yapılmalıdır.
Babalara çocuklarının gözünden kendilerinin ne kadar kıymetli ama bazen de bir o kadar da ulaşılamaz
oldukları açıklanmalıdır. Bu durumu aşmak için de özellikle yenilikçi çocuk eğitimi araştırmalarına basın
da sıklıkla yer verilmelidir.
Sonuç olarak anne, çocuk gelişimi dendiğinde akla ilk gelen kişidir; ancak unutulmamalıdır ki çocuk
gelişiminde ve yaşantısında farkı yaratan en önemli detay “babadır.”
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARIN SOSYAL
BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK UYGULAMALARI VE
BU SÜREÇTE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

PRESCHOOL TEACHERS' PRACTICES FOR DEVELOPING
CHILDREN'S SOCIAL SKILLS AND PROBLEMS IN THIS PROCESS

Meltem EMEN, Çukurova Üniversitesi, meltememen.cu@gmail.com
Durmuş ASLAN, Çukurova Üniversitesi, durmaslan@gmail.com
Özet
Bireylerin diğerleriyle etkileşimlerini inceleyen sosyal gelişimsel alan yaşanılan çevreye uyum sağlama ve olumlu
bir benlik geliştirme açısından oldukça hassas bir gelişim alanıdır. Sosyal gelişimsel açıdan sağlıklı şekilde
ilerlenebilmesi için küçük yaştan itibaren bazı becerilerin edinilmesi gerekmektedir. Sosyal beceriler adı verilen
bu becerilerin kazandırılmasında aile ve öğretmenlerin rolü önemlidir. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi
öğretmenlerinin sosyal becerileri kazandırmaya yönelik uygulamaları ve bu süreçte karşılaştıkları güçlükleri
belirlemektir. Araştırma, nicel desende tasarlanmış bir tarama çalışmasıdır. Araştırmaya Adana ili merkez
ilçelerinden 90 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Öğretmenlerden çocuklarda sosyal becerileri geliştirmeye
yönelik uygulamalarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirlemeye yönelik sorular içeren bir anket formunu
doldurmaları istenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda öğretmenlerin sosyal becerileri geliştirmede daha çok
planlı olmayan, informal bir yola başvurdukları, bu becerilerin öğretimine çoğunlukla güne başlama ve oyun
zamanında yer verdikleri, etkinliklerde çoğunlukla sosyal becerilerden selamlaşma ve empati becerisine yer
verdikleri saptanmıştır. Öğretmenler sosyal becerileri kazandırırken çoğunlukla oyun oynatma, anlatım yapma ve
model olma yollarını tercih etmektedirler. Öğretmenlerin genel olarak, oyunun haricinde, çocukların aktif olduğu
uygulamaları daha az tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenler bu süreçte çocukların beceriyi performansa
dökememesi, ailelerin becerileri desteklememesi gibi sorunlarla karşılaştıkları saptanmıştır. Öte yandan
öğretmenlerin sosyal becerileri geliştirmede aile katılımına sınırlı şekilde yer vermekte oldukları ve bunun
genellikle tek yönlü bir iletişim kanalı ile gerçekleştiği saptanmıştır.

Abstract
The social developmental field that examines the interactions of individuals with others is a sensitive development
field in terms of adapting to the environment and developing a positive self. Some skills need to be acquired from
an early age in order to progress socially and healthily. The role of family and teachers is important in acquiring
these skills called social skills. In this respect, the aim of the study is to determine the applications of preschool
teachers to teach social skills and the difficulties they face during this process. The research is a quantitative design
study. 90 preschool teachers from central districts of Adana participated in the study. Teachers were asked to fill
out a questionnaire that included questions to identify the practices and difficulties they face in developing social
skills. As a result of the data obtained, it was determined that teachers applied informal way to develop children’s
social skills, they mostly used these skills at the beginning of the day and play time. Teachers mostly used
salutation and empathy skills in social skills. Teachers' most preferred way of gaining social skills is to teach the
game, give some expressions and being a model them. In general, it was determined that teachers preferred
practices where children were less active than playing games. In this process, it was determined that teachers face
some problems such as inability to perform the skills of children and families do not support the skills. On the
other hand, it was found that teachers had limited participation in family participation in the development of social
skills and this was generally realized through a one-way communication channel.
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Giriş
Erken çocukluk yılları, çocukların tüm gelişim alanlarında hızla ilerleme kaydettiği ve beraberinde birçok
beceriyi edindikleri yıllardır. Söz konusu dönemde, çocuklar gelişim alanlarındaki ilerlemeleri olgunlaşmanın yanı
sıra etkileşimler yoluyla kaydetmektedirler. Bu etkileşimler çocuğun çevresindeki nesneler ve insanlar ile
olmaktadır. Çocuğun çevresinde yer alan kişiler, onun yaşadığı çevreye adapte olabilmesi için önemli ölçüde
katkıda bulunmaktadırlar (Gülay ve Akman, 2009). Bu kişiler öncelikle aile bireyleri, akranları ve öğretmenleri
olmaktadır. Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda sosyal becerileri geliştirmeye yönelik
uygulamaları incelenmiştir.
Çocukların diğerleri ile etkileşimlerini merkeze alan temel alan sosyal gelişim alanıdır. Bu alana dair
deneyimler diğer gelişim alanlarına da bir köprü kurmaktadır. Sosyal gelişim, toplumsal beklentilere uygun
davranışları edinme süreci olarak ifade edilebilmektedir (Craig, 2000). Çocukların okul öncesi dönemde, sosyal
gelişimlerini olumlu yönde etkileyen ve sosyal beceriler olarak adlandırılan bazı becerileri edinmesi gerekmektedir
(Rose-Krasnor, 1997).
Çocukların sosyal gelişimlerinin sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlayan, yaşadıkları topluma uyumunu
kolaylaştıran becerilerin başında sosyal beceriler gelmektedir. Sosyal beceriler, sosyal çevre ile uyumu sağlama
ve uygun yollar ile iletişim kurarak, oluşabilecek çatışmalarla baş edebilme becerileri olarak ifade edilmektedir
(Matson, Matson ve Rivet, 2007). Bu beceriler, psikososyal refahın bir bileşeni olup, çocukların okula hazır
olmaları ve gelecekteki zihinsel sağlıkları için hayati öneme sahiptirler (Hinkley, Brown, Carson ve Teychenne,
2018). Çocuklar sosyal beceriler sayesinde ilişkilerini başlatıp sürdürebilir, işbirliği içinde hareket edebilir,
duygularını uygun şekilde ifade edebilir, karşıdakinin duygusunu anlayabilirler ve dahası bu beceriler sayesinde
sosyal problemlerini çözebilirler (Blair, Denham, Kochannoff ve Whipple, 2004; Webster-Stratton, Reid ve
Hammond, 2001). Sosyal beceri kazanımları yalnızca kişiler arası olarak değerlendirilmemekte bu beceriler aynı
zamanda çocukların okula hazır bulunuşluluğu ve akademik başarısında da önemli rol oynamaktadır. Örneğin,
Raver ve Knitzer (2002), çocukların sosyal becerilerinin, onların birinci sınıftaki akademik yeterliliklerini, bilişsel
becerilerden veya aile geçmişinden daha iyi yordadığını belirtmektedirler.
Çocukların sosyal beceri kazanmaları tamamen kendi başlarına gerçekleştirdikleri bir süreç değildir.
Çevrelerindeki kişilerle uygun şekilde iletişime geçmelerini sağlayacak bu becerileri edinmeleri için çocukların
desteklenmesi gerekmektedir (Gander ve Gandiner, 1998). Söz konusu desteği sağlamada öncelikli olarak
ebeveynleri, daha sonra da öğretmenleri onlara hem bir model hem de rehber olmaktadırlar. Sosyal becerilerin
kazanılması ve kalıcılığı ailede edinilen becerilerin okulda tekrarlanması ve arttırılması, buna ek olarak diğer
yaşam alanlarında bu becerilerin geliştirilmesi ile gerçekleşebilmektedir (McClelland ve Morrison, 2003). Aksi
durumda, çocukların belli bir döneme kadar ailede ve okulda sosyal becerilerini geliştirecek deneyimlerden
yoksun kalmaları, problem çözme, baş etme gibi sosyal becerileri kazanmaları, özgüven ve öz disiplin
geliştirmelerinin zorlaştığı ortaya koyulmuştur (Kostelnik, Whiren, Soderman ve Gregory, 2006). Sosyal
becerilerin geliştirilmesinde okul ortamında anahtar rol öncelikle öğretmenlere ait olmaktadır. Öğretmenlerin
farklı geçmişlere ve mizaçlara sahip çocukların bir arada bulunduğu bir ortamda eğitimsel etkinlik gerçekleştirmek
zorunda olduğu düşünüldüğünde sosyal beceriler daha da önemli bir hale gelmektedir. Hali hazırda uygulanan
MEB (2013) Okul Öncesi Eğitimi Programı’nda bu becerilerin kazandırılmasına sosyal gelişime yönelik
kazanımlar içinde yer verilmiştir.
Bilimsel alan yazın incelendiğinde sosyal becerilerin gerek akademik yaşam gerekse topluma uyum ve
psikolojik sağlamlık bakımından önemli olmasından ötürü, ülkemizde son yıllarda erken çocuklukta bu beceriler
üzerine yapılan çalışmalarda kayda değer bir artış meydana geldiği saptanmıştır (Bal, 2013; Ekinci Vural ve
Gürşimşek, 2009; Kapıkıran, İvrendi ve Adak, 2006; Karakuş Özdemir, 2015). Yapılan çalışmalarda, sosyal
becerilerin kazanımını etkileyen faktörlere (Diken, 2010), bu becerilerin farklı gelişim alanlarıyla ilişkisine (Emen
ve Aslan, 2019), öğretmenlerin kendi sosyal becerilerine veya sosyal yetkinliklerine (Tepeli ve Arı, 2011)
odaklanıldığı ve söz konusu becerileri geliştirmeye yönelik çeşitli deneysel çalışmalara (Aras ve Aslan, 2018;
Aslan ve Köksal Akyol, 2019) odaklanıldığı görülmektedir. Bu bakımdan mevcut araştırma ile öğretmenlerin
sosyal becerileri kazandırma sürecindeki uygulamaları ve karşılaştıkları güçlüklerin ortaya konulmasının, ilgili
literatürdeki boşluğu doldurmasına, öğretmenlerin sosyal beceri öğretimindeki uygulamalarının geliştirilmesine,
sorunların saptaması ve iyileştirileceğine katkı sağlaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu bağlamda söz konusu araştırmada öğretmenlerin okul öncesi dönem çocuklarının sosyal becerilerini
geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışmalar ve bu sırada karşılaştıkları güçlükleri belirlemek amaçlanmış ve
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1.

Okul öncesi öğretmenleri sosyal becerileri geliştirmeye yönelik ne tür uygulamalar yapmaktadırlar?

2.

Okul öncesi öğretmenlerinin sosyal becerileri geliştirme sürecinde karşılaştıkları güçlükler nelerdir?
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Yöntem
Araştırma, nicel araştırma şeklinde desenlenmiştir. Söz konusu çalışmada bireylerin tutumları, görüşleri,
eylemleri hakkında kendileri ile görüşülerek ya da anket doldurularak gerçekleştirilen araştırma türü olan tarama
modeli kullanılmıştır. Tarama araştırmaları öncelikle “ne kadar?” sorusunu cevaplamak için kullanılmakta ve
devamında “kim?” ya da “neden?” Sorularına da yanıt bulmaya olanak sağlamaktadır (Christensen, Johnson ve
Turner, 2015).
Evren Örneklem
Araştırmanın evrenini Adana ili merkez ilçelerindeki resmi anaokullarında çalışan öğretmenler
oluşturmaktadır. Örnekleminde ise Adana ili merkez ilçelerinden seçilen 90 okul öncesi öğretmeni yer almaktadır.
Örnekleme yöntemi olarak kota örnekleme kullanılmıştır. Kota örneklemede belirlenen kota sayısına ulaşmada
uygun örnekleme prosedürü işlemektedir. Öğretmenlerin hepsinin örgün eğitim lisans programından mezun
olmasına dikkat edilmiştir. Bu özelliklere uyan öğretmenlerden uygun olanlardan anketleri yanıtlaması istenmiş
ve kota dolunca örnekleme ulaşılmıştır.

Tablo 1.
Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler
Demografik Özellikler

Yaş

Grup

F

%

20-30 yaş

15

16

30-40 yaş

48

47

40 ve üzeri

27

37

Kadın

86

96

Erkek

4

4

3-4 yaş

20

22

4-5 yaş

25

28

5-6 yaş

45

50

1-5 yıl

11

16

5-10 yıl

37

31

15-20 yıl

42

53

Yüreğir

27

30

Seyhan

23

26

Çukurova

27

30

Sarıçam

13

14

Cinsiyet

Çalışılan yaş grubu

Mesleki kıdem

Çalışılan ilçe

Tablo 1, çalışmaya katılan öğretmenlere ait demografik bilgileri göstermektedir. Katılımcı öğretmenlerin yaş
aralığı yoğun olarak 30-40 yaş aralığında bulunmaktadır. Öğretmenlerden sadece dördü erkektir. Öğretmenlerin
mesleki kıdemlerinin ise yoğun olarak 5-10 yıl ile 15-20 yıl arasında olduğu görülmektedir.

Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan kapalı uçlu ve açık uçlu sorulardan oluşan
“Öğretmenlerin Sosyal Becerileri Geliştirmeye Yönelik Uygulamaları ve Karşılaştıkları Güçlükler Anket Formu”
kullanılarak toplanmıştır. Değişkene ait tüm boyutların bilindiği sorular kapalı uçlu hazırlanmış, diğerleri açık uçlu

222

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
sorular halinde belirtilmiştir. Anket formu hazırlanırken öncelikle araştırma amacına uygun sorulardan oluşan bir
havuz oluşturulmuş ve daha sonra soru sayısı araştırmacılarca düşürülerek daha pratik hale getirilmiştir. Anket
formuna son hali verilmek okul öncesi eğitimi alanında çalışan altı öğretim elemanından ve üç öğretmenden görüş
alınmıştır. Son olarak anketin uygulanabilirliği bir pilot çalışma ile test edilmiş ve bu uygulama sırasında sorulara
yönelik problemleri belirlemek adına sesli düşünmeleri (think aloud) istenmiştir.

Veri Toplama Süreci
Veri toplama sürecinde örneklemde belirtilen anaokullarına gidilerek öncelikle idareciler ile görüşülmüş,
araştırmanın amacı ve anket formu tanıtılmıştır. Daha sonra öğretmenlere tek tek araştırmanın amacı açıklanmış
ve gönüllü olanlara anket formları dağıtılmıştır. Anket formlarının doldurulması beklenip öğretmenler bitirdiğinde
teslim alınmıştır. Öğretmenlerin anket sorularını yanıtlamaları yaklaşık 15 dakika sürmüştür.

Verilerin Analizi
Verilerin analizi sürecinde, anket formlarından elde edilen veriler spss paket programına aktarılmıştır.
Araştırma sorularının her biri için maddelerin yüzde ve frekans değerleri hesaplanmıştır. Açık uçlu sorulara verilen
yanıtlar ortak özelliklerine göre kategorize edilmiş ve frekans-yüzde değerleri hesaplanmıştır.

Bulgular
Bu bölümde, araştırma sorularına paralel olarak, öncelikle okul öncesi öğretmenlerinin sosyal becerileri
geliştirmeye yönelik uygulamalarına ilişkin bulgulara, sonrasında da bu becerileri kazandırma sırasında
karşılaştıkları güçlüklere yönelik bulgulara yer verilmiştir.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerileri Geliştirmeye Yönelik Uygulamalarına İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin etkinliklerinde en fazla hangi sosyal becerilere yer verdikleri, sosyal becerileri hangi yollarla
kazandırmaya çalıştıkları, söz konusu becerilere ne sıklıkta ve günün hangi zamanında yer verdikleri ve ne ölçüde
aile katılımı sağladıkları saptanmış ve öğretmenlerden elde edilen bilgilerin yüzde ve frekans değerleri tablolar
halinde sunulmuştur.

Tablo 2.
Öğretmenlerin Sınıflarında En Fazla Yer Verdikleri Sosyal Beceriler
Sosyal Beceri

f

%

Selamlaşma

19

21

Empati

17

19

Problem çözme

11

12

Teşekkür etme

9

10

Paylaşma

8

9

Diğer (özür dileme, dinleme, kurallara uyabilme, kendini tanıtma, duygular ile başa
çıkabilme, görevi tamamlama vb)

26

29

Toplam

90

100

Tablo 2, öğretmenlerin en fazla yer verdikleri sosyal becerilerin dağılımını göstermektedir. Öğretmenlere
eğitim sürecinde hangi sosyal becerilere yer verdiği sorulduğunda, en fazla ifade edilen becerinin selamlaşma
olduğu, bunu empati becerisinin takip ettiği görülmektedir. Buna ek olarak öğretmenlerin problem çözme, teşekkür
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etme ve paylaşma sosyal becerilerine de de sık yer verdikleri belirlenmiştir. Bu becerileri, özür dileme, dinleme,
kurallara uyabilme, kendini tanıtma, duygular ile başa çıkabilme ve görevi tamamlayabilme gibi beceriler takip
etmektedir. Ayrıca öğretmenlerden elde edilen yanıtlar incelendiğinde atılganlık ve amaç oluşturabilme gibi
becerilere hiç yer vermedikleri görülmektedir.

Tablo 3.
Öğretmenlerin Sosyal Becerileri Kazandırmak için Yaptıkları Uygulamalar
Başvurulan yol

f

%

Oyun Oynatma

17

19

Model Olma

15

17

Anlatım Yapma

14

16

Canlandırma

13

14

Pekiştireç kullanma

10

11

8

9

Diğer (dramatizasyon, gösterip yaptırma, boyama vb.)

13

14

Toplam

90

100

Hikâye Okuma

Tablo 3’de, öğretmenlerin sosyal becerileri kazandırmak için gerçekleştirdikleri uygulamalara ilişkin bulgular
yer almaktadır. Öğretmenlerin sosyal çoğunlukla oyun yoluyla, model olarak ve çocuklara ilgili sosyal beceriye
ilişkin açıklamalarda bulunarak kazandırmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca öğretmenler canlandırma etkinliklerini de
tercih etmekte ve istenen davranış ortaya çıktığında çocukların davranışına dikkat çekerek o davranışı
pekiştirmektedirler. Geriye kalan öğretmenler ise dramatizasyon, gösterip yaptırma tekniğini kullanma ve
çocuklara boyama sayfaları verme şeklinde uygulamalara başvurmaktadırlar.

Tablo 4.
Öğretmenlerin Sosyal Becerilere Yönelik Etkinliklere Yer Verme Sıklıkları
Sosyal becerilere yer verme sıklığı

f

%

Her gün

73

81

Haftada iki-üç kez

14

16

3

3

90

100

Haftada bir kez
Toplam

Öğretmenlerin sosyal becerilere yönelik etkinliklere yer verme sıklıkları tablo 4’de gösterilmiştir. Okul
öncesi öğretmenlerinin %81’i sosyal becerileri kazandırmaya yönelik etkinliklere her gün yer verirken, %16’sı
haftada iki-üç kez, %3’ü ise haftada bir kez yer vermektedirler.
Tablo 5.
Öğretmenlerin Sosyal Becerileri Kazandırmada Tercih Ettikleri Yol
Tercih edilen yol

f

%

Formal

20

22

Informal

70

78

Toplam

90

100
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Öğretmenlerin sosyal becerileri kazandırmada ne tür bir yol tercih ettiklerine dair bulgular tablo 5’de
gösterilmiştir. Örneklemde yer alan öğretmenlerin %78’i sosyal becerileri daha çok formal etkinlikler aracılığıyla
kazandırmaya çalıştıklarını belirtirken, %22’si sosyal becerileri çocuklara informal etkinliklerle edindirmeye
çalıştıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 6.
Öğretmenlerin Sosyal Becerileri Kazandırmaya Yönelik Uygulamalarının Eğitim Akışındaki Yeri
Eğitim akışındaki yeri

f

%

Güne başlama

32

35

Anlık (spontane)

27

30

Oyun zamanı

25

28

Etkinlik zamanı

6

7

Toplam

90

100

Tablo 6’da öğretmenlerin sosyal becerileri kazandırmaya yönelik uygulamalarının eğitim akışındaki yerine
ilişkin bulgular yer almaktadır. Öğretmenlerin %35’i sosyal becerileri kazandırmaya yönelik etkinliklere daha çok
güne başlama zamanında yer verdiklerini belirtirken, %30’u anlık olarak karar verdiklerini, %28’i oyun
zamanında, %7’si ise etkinlik zamanında yer verdiklerini belirtmişlerdir.

Tablo 7.
Öğretmenlerin Sosyal Becerilere Yer Verdikleri Etkinlik Türü
Etkinlik türü

f

%

Oyun Etkinliği

35

39

Türkçe Etkinliği

21

23

Drama Etkinliği

17

19

Okuma yazmaya hazırlık

12

13

Diğer (matematik, müzik, fen)

5

6

Toplam

90

100

Tablo 7, öğretmenlerin sosyal becerileri kazandırmak için gerçekleştirdikleri planlı etkinliklere ilişkin
bulguları göstermektedir. Öğretmenlerin sosyal becerilere en fazla yer verdikleri etkinlik türünün oyun olduğu
görülmektedir. Öğretmenlerin %39’u sosyal becerileri daha çok oyun etkinlikleri aracılığıyla kazandırmaya
çalıştıklarını belirtmişlerdir. Oyun etkinliklerini Türkçe ve drama etkinlikleri takip etmektedir. Bazı öğretmenler
ise okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri ile de sosyal becerileri kazandırma çalıştıklarını belirtmişlerdir. Beş
öğretmen ise diğerlerinden farklılaşarak çoğunlukla matematik, müzik veya fen etkinliği kullandıklarını
belirtmişlerdir.
Tablo 8.
Öğretmenlerin Sosyal Becerileri Kazandırırken Aileler İle Yaptıkları İşbirliği Stratejileri
Etkinlik türü

f

%

Eve aile katılımlı etkinlik gönderme

29

32

Sınıfta yapılanları paylaşma

22

25
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(WhatsApp veya haber mektubu)
Bireysel görüşme

21

23

Veli toplantısı

12

13

Ev ziyareti

1

1

Aile katılımı tercih etmeme

5

6

Toplam

90

100

Öğretmenlerin sosyal becerileri kazandırırken aileler ile yaptıkları işbirliği stratejilerine yönelik bulgular
Tablo 8’de sunulmuştur. Okul öncesi öğretmenlerinin %32’si sosyal becerileri kazandırma sürecinde ailelere
çocukları ile birlikte evde gerçekleştirmeleri için etkinlikler gönderdiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin %25’i
sınıfta yaptıkları etkinlikleri WhatsApp veya haber mektupları aracılığıyla ailelerle ile paylaştıklarını ifade
ederken, %23’ü ailelerle okul giriş ve çıkışlarında bireysel görüşmeler yaptıklarını, %13’ü ise veli toplantıları
yaptıklarını belirtmişlerdir. Öte yandan öğretmenlerin %6’sı sosyal becerileri kazandırmaya yönelik her hangi bir
aile katılım etkinliği gerçekleştirmediklerini dile getirmişlerdir.
Öğretmenlerin Sosyal Beceri Kazandırma Sürecinde Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin sosyal becerileri kazandırma sürecinde ne gibi güçlüklerle karşılaştıkları ve bu güçlüklerin
kaynaklarının ne olduğu, geliştirdikleri çözüm yolları ve sosyal becerileri geliştirme konusunda desteğe ihtiyaç
duyup duymadıklarına ilişkin bulgular tablolar halinde sunulmuştur.

Tablo 9.
Öğretmenlerin Kazandırmada Zorlandıkları Sosyal Beceriler
f

%

Empati

18

20

Paylaşma

15

17

Duygular ile başa çıkabilme

11

12

Şikâyeti kabul edebilme

9

10

Akran baskısı ile başa çıkabilme

6

7

Sonuçları kabul edebilme

5

6

Başarızlık/yenilgiye uygun tepki verebilme

4

4

Diğer (teşekkür etme, başkalarını övebilme, problem çözme, kendini
tanıtma, kurallara uyabilme, oyuna davet edebilme, uzlaşıma
varabilme vb.)

22

24

Toplam

90

100

Sosyal beceri

Öğretmenlerin kazandırmada zorlandıkları sosyal becerilere ilişkin bulgulara Tablo 9’da yer verilmiştir. Tablo
incelendiğinde, öğretmenlerin kazandırmada en fazla zorlandıkları becerinin empati olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerin %20’si çocuklara en çok empati becerisini kazandırmada zorlandıklarını belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin kazandırmakta zorlandıkları sosyal beceriler sıralamasında empatiyi, paylaşma ve duygular ile başa
çıkabilme, şikâyeti kabul edebilme, akran baskısı ile başa çıkabilme, sonuçları kabul edebilme ve başarısızlığa
uygun tepki verebilme becerileri takip etmektedir. Geriye kalan öğretmenler (%24) ise sosyal becerileri
kazandırmada teşekkür etme, başkalarını övebilme, problem çözme, kendini tanıtma, kurallara uyabilme, oyuna
davet edebilme, uzlaşıma varabilme gibi çok çeşitli becerilerde zorlandıklarını belirtmişler ve münferit yanıtlar
vermişlerdir.
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Tablo 10.
Öğretmenlerin Sosyal Becerileri Kazandırmada Karşılaştıkları Güçlükler
Karşılaşılan güçlükler

f

%

Çocukların beceriyi performansa dökmemesi

28

31

Kazanılan becerilerin ailede desteklenmemesi

27

30

Fiziki şartların yetersizliği

14

16

Çocukların gelişimsel özellikleri (benmerkezcilik)

12

13

Bazı çocuklarla sürekli aynı becerileri çalışma

9

10

Toplam

90

100

Tablo 10, öğretmenlerin sosyal becerileri kazandırmada karşılaştıkları güçlüklere ilişkin bulguları
içermektedir. Öğretmenler en fazla karşılaştıkları problemin, çocukların beceriyi performansa dökmemeleri
olduğunu belirtilmiştir (%31). Bunu, kazanılan becerilerin ailede desteklenmemesi (%30), fiziki şartların
yetersizliği (%16), çocukların gelişimsel özellikleri (%13) ve bazı çocuklarla sürekli olarak aynı becerileri çalışma
yanıtları takip etmektedir.

Tablo 11.
Öğretmenlere Göre Sosyal Becerileri Kazanmadaki Güçlüklerinin Kaynakları
Güçlüklerin kaynağı

F

%

Ailenin özellikleri (sosyal ve kültürel yapısı)

68

76

Çocukların benmerkezci yapıları

10

11

Çocukların mizacı

9

10

Diğer

3

3

Toplam

90

100

Öğretmenlere göre sosyal becerileri kazandırmadaki güçlüklerinin kaynağının ne olduğuna dair elde
edilen bulgular Tablo 11’de verilmiştir. Öğretmenlerin %76’sı karşılaştıkları güçlüklerin kaynağı olarak ailenin
özelliklerini görmektedirler. Bunu çocukların benmerkezci yapıları (%11) ve mizaçları (%10) takip etmektedir.

Tablo 12.
Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlüklerle Başa Çıkma Yolları
Başa çıkma yolları

f

%

Aile ile iletişime geçme

32

36

Çocuğa açıklama yapma

20

22

Ek çalışma yapma

18

20

Rehberlik servisine başvurma

6

7

Özel bir şey yapmıyorum

14

15

Toplam

90

100
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Tablo 12’de öğretmenlerin sosyal becerileri kazandırmada karşılaştıkları güçlüklerle baş etme yollarına
ilişkin bulgular gösterilmiştir. Öğretmenlerin % 36’sı sosyal becerileri kazandırma sırasında karşılaştıkları
zorluklarla aile ile iletişime geçerek başa çıkmaya çalışmaktadır. Bunu, çocuğa açıklama yapmak (%22), çocukla
ek çalışma yapmak (%20) ve rehberlik servisine başvurmak (%7) takip etmektedir. Öğretmenlerin %15’i ise sosyal
becerileri kazandırmada karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkmak için özel bir girişimde bulunmadıklarını
belirtmişlerdir.

Tablo 13.
Öğretmenlerin Sosyal Becerisinin Düşük Olduğunu Düşündükleri Çocuklara Yönelik Yaptıkları Çalışmalar
f

%

Aile ile iletişime geçme

24

27

Sorumluluk verme

22

24

Rehberlik servisine başvurma

16

18

Akran desteği alma

9

10

Ödül / pekiştireç kullanma

4

4

Özel bir şey yapmıyorum

15

17

Toplam

90

100

Yapılan çalışmalar

Öğretmenlerin sosyal becerilerinin zayıf olduğunu düşündükleri çocuklara yönelik yaptıkları çalışmalara
ilişkin bulgular Tablo 13’de sunulmuştur. Öğretmenlerin sosyal becerisinin düşük olduğunu düşündükleri
çocuklara yönelik olarak çoğunlukla aileleriyle iletişime geçme yoluna gittikleri görülmektedir. Öğretmenlerin
%27’si bu yolu tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin %24’ü de çocuklara sorumluluk vermeyi tercih
etmektedir. Öğretmenlerin yaptıkları diğer çalışmalar, sorumluluk verme, rehberlik servisine başvurma, akran
desteği alma ve ödül / pekiştireç kullanma şeklinde sıralanmıştır. Öte yandan, öğretmenlerin %17’si sosyal
becerisinin düşük olduğunu düşündükleri çocuklara yönelik hiçbir özel girişimde bulunmadıklarını
belirtmişlerdir.

Tablo 14.
Öğretmenlerin Sosyal Becerileri Geliştirme Konusunda Desteğe İhtiyaç Duydukları Konular
f

%

Etkinlik planlama ve alternatif yöntem kullanımı

23

26

Desteğe ihtiyacının olmaması

21

23

Rehberlik servisinin desteği

17

19

Aile katılımını sağlamada yetkinlik

13

14

Diğer (kitap önerisi, becerilerin anlatılması, materyal önerisi
vb)

16

18

Toplam

90

100

Konular

Tablo 14, öğretmenlerin sosyal beceri geliştirme konusunda desteğe ihtiyaç duydukları konulara ilişkin
bulguları göstermektedir. Tablo incelendiğinde, öğretmenlerin en çok ihtiyaç duydukları konunun, sosyal
becerileri geliştirme ile ilgili etkinlik, yöntem ve teknikler hakkında bilgi edinme olduğu (%26) görülmektedir.
Öte yandan, bazı öğretmenlerin hiç destek ihtiyacı duymadıklarını belirttikleri görülmektedir (%23).
Öğretmenlerden bazıları rehberlik sevisinin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederken (%19), bazıları ise aile
katılımını sağlamada daha yetkin olmaya (%14) ihtiyaç duydukları belirtmiştir. Öğretmenlerin %18’i ise kitap
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önerisi alma, becerilerin onlara anlatılması, materyal önerilerinde bulunulması gibi çeşitli şekillerde desteklenmek
istediklerini ifade etmişlerdir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda sosyal becerileri geliştirmeye yönelik uygulamaları
ve bu süreçte karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğretmenlerin en fazla yer verdikleri
becerilerin selamlaşma, empati ve problem çözme olduğu görülmüştür. Aynı zamanda öğretmenler sosyal
becerileri informal yollarla kazandırmaya çalışmakta, eğitim akışı içinde çoğunlukla güne başlama ve oyun
zamanında sosyal becerilere yer vermektedirler. Öğretmenler sosyal becerileri kazandırırken çoğunlukla oyuna
yer vermekte, bunu sözel açıklama yapma, model olma ve çocukların davranışlarını pekiştirme izlemektedir. Bu
bulgular, öğretmenlerin sosyal beceri kazandırma girişimlerinde çok fazla planlı etkinlik gerçekleştirmediklerini,
oyun haricinde daha çok pasif uygulamalara yer verdiklerini ve daha çok davranışçı bir kuramsal pozisyon
sergilediklerini göstermektedir. Bu araştırmanın bulguları, Özyürek ve Ceylan’ın (2014), okul öncesi
öğretmenlerinin sosyal beceri öğretiminde daha çok doğrudan öğretim, anlatım yapma ve daha sonra hatırlatma
gibi uygulamalara yer verdikleri yönündeki bulgularla paralellik göstermektedir. Öte yandan, pek çok araştırma
bulgusu, çocukların aktif olduğu sınıf içi ve sınıf dışı uygulamaların daha etkili ve verimli olduğunu ortaya
koymaktadır (Pekdoğan ve Kanak, 2016, Stipek, 2006).
Öğretmenlerin selamlaşma empati ve problem çözme becerilerine oldukça fazla yer vermeleri, daha çok
iletişimi başlatma, sürdürme ve çatışma çözmeye yönelik beceriler üzerinde durduklarını göstermektedir.
Öğretmenlerin diğer sosyal beceriler üzerinde daha az durmaları, atılganlık ve bir amaç oluşturabilme gibi sosyal
becerilere ise hiç yer vermemeleri, uygulamalarda bazı sosyal becerilerin çocuklara kazandırılmasında eksiklik
olduğunu göstermektedir. Öte yandan, okul öncesi yıllar pek çok sosyal becerinin temellerinin atıldığı bir
dönemdir ve eğitim uygulamalarında farklı sosyal becerilere yer verilmelidir (Akbaş, 2005; Dervişoğlu Mavi,
2007).
Öğretmenlerin çoğunluğu söz konusu becerileri kazandırmada aileler ile işbirliği yaptıklarını, çoğunlukla da
ailelere sınıf içinde yapılanlar hakkında bilgi verdiklerini belirtmişlerdir. Öte yandan, öğretmenlerin çocuklara
sosyal becerileri kazandırmada en önemli sorunlardan biri olarak, kazandırmaya çalıştıkları becerilerin evde aileler
tarafından desteklenmemesini ifade etmeleri ve sosyal becerileri kazandırmadaki güçlüklerin en önemli kaynağı
olarak ailelerin yapısını dile getirmeleri, öğretmenlerin gerçekleştirdikleri aile katılımı etkinliklerinin çok fazla
etkili olmadığını göstermektedir. Geçmiş araştırmalar, aile yapısının çocukların sosyal becerilerine etkisi olduğunu
göstermektedir (Diken, 2010). Bunun yanı sıra, aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programlarının çocukların
sosyal becerilerine önemli katkılar sağladığı da saptanmıştır (Ekinci Vural ve Gürşimşek, 2009; Kim, Doh, Hong
ve Choi, 2011). Mevcut araştırmanın bulguları, öğretmenlerin kurdukları tek yönlü iletişimin, öğretmen-çocukebeveyn hattında bazı aksaklıklara ve öğretiminin sürdürülebilirliğinde eksiklere yol açtığını göstermektedir.
Yapılan çalışmalar, sosyal becerileri geliştirmeye yönelik sadece okul ya da aile de değil, her ikisini birden
kapsayan bütüncül bir yaklaşımın daha verimli ve etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Guglielmo ve Triyon, 2001;
Göktaş, 2015). Bu bakımdan, öğretmenlerin çocuklara sosyal becerileri kazandırmaya çalışırken aileler ile
işbirliğine gitmeleri ve bunu yaparken de aileyi aktif kılan bir yol seçmeleri gerekmektedir.
Mevcut araştırmanın bulguları, öğretmenlerin kazandırmada en fazla güçlük yaşadıkları sosyal becerinin
empati olduğu göstermektedir. Öğretmenlerin bu beceriye etkinliklerinde sıklıkla yer vermelerine karşın, söz
konusu beceriyi kazandırmada güçlük çekmeleri, çocukların gelişim özellikleri ile doğrudan ilişkili
görünmektedir. Empati becerisi doğası gereği bir takım ön becerileri kazanmış olmayı ve uygun bir davranış ortaya
koymayı gerektiren bir beceridir. Alan yazın bu becerinin uygun bir takım ön becerilerin kazandırılmasıyla
geliştirilebileceğini göstermektedir (Aslan ve Köksal Akyol, 2019; Spinrad ve Gal, 2018).
Sonuç olarak, öğretmenler günlük eğitim akışı içinde sıklıkla informal yollarla sosyal becerileri
kazandırmaya yönelik uygulamalar yapmakta, çoğunlukla selamlaşma, empati ve problem çözme becerileri
üzerinde durmaktadırlar. Bunu yaparken oyun, anlatım ve model olma yoluna başvurmaktadırlar. Öğretmenler,
aile katılımına da önem verdiklerini belirtirken, çoğunlukla tek yönlü bir iletişim tercih ettikleri görülmektedir.
Öğretmenlerin süreçte en zor kazandırdıkları beceri empati olarak belirtilmiştir. Karşılaştıkları zorluklar ise
çocukların becerileri performansa dökme konusunda dirençli olması ve ailelerin bu becerileri desteklememesi
şeklinde ortaya çıkmıştır. Bunları gidermek için de ailelere ulaşılma veya çocuklara açıklama yapma yolunu tercih
etmektedirler.
Öğretmenlerin uygulamalarında ilişkiyi başlatma, sürdürme ve çatışma çözebilme becerilerinin yanında
çeşitli sosyal becerilere ilişkin etkinlikler yapabilmeleri için sosyal becerilerin neler olduğuna ve bunları nasıl
kazandırabileceklerine dair hizmet içi eğitim almaları yararlı olacaktır. Öğretmenlerin aile katılımı konusunda çift
yönlü bir iletişim kurmaları, farklı aile iletişim yollarına başvurmaları ve aile eğitimi etkinliklerine yer vermeleri
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önerilmektedir. Öğretmenlerin empati becerisini kazandırmadan önce bakış açısı almaya yönelik çocuklarla
çalışmalar yapmaları ve empatiyi aşamalı olarak farklı yöntem teknik kullanarak kazandırmaya çalışmaları yararlı
olacaktır. Gelecek araştırmalarda öğretmenlerin sosyal beceri eğitimine yönelik uygulamaları, görüşme ve gözlem
gibi tekniklerle daha derinlemesine araştırılabilir. Öğretmenlerin sosyal beceri eğitimi konusundaki bilgi ve
becerilerini arttırmaya yönelik müdahale çalışmaları planlanabilir.
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Özet
Okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışma
nitel bir araştırmadır. Bu araştırma durum çalışması ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya il
merkezindeki bağımsız anaokullarında görev yapan 45 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma grubunun
oluşturulmasında amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan “maksimum çeşitlilik örnekleme” tekniği
kullanılmıştır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak nitel araştırmalar için uygun olan açık uçlu sorulardan
oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formundan elde edilen cevapların analizi, nitel
veri analiz yöntemlerinden biri olan “içerik analizi” kullanılarak yapılmaktadır. Araştırmanın ilk bulgusuna göre
öğretmenlerin genel olarak karşılaştıkları sorun, çocukların sınıf içi sorun davranışlarıdır. Sınıf içi sorun
davranışların oluşmasına etki eden faktör, olumsuz ebeveyn tutumlarıdır. Öğretmenlerin sınıf ortamında
yaşadıkları sorun, öğrenci sayısının fazlalığıdır. Öğretmenlerin velilerle yaşadıkları temel sorun, velilerin
çocuklarındaki sorunu kabul etmemeleridir. Öğretmenlerin yönetici ve meslektaşlarıyla yaşadıkları sorun,
yöneticilerin okul öncesi öğretmenlerine değer vermemesi ve meslektaşlar arasındaki rekabettir. Okul müdürleri
okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları önemsemeli ve bu sorunlara çözüm üretmelidir. Öğretmenlere
ve okul yöneticilerine yönelik etkili iletişim ve sorun çözme becerileri ile ilgili hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.
Öğretmenlerim yaşadığı sorunlarla ilgili danışabileceği merciler oluşturulabilir.

Abstract
This study is a qualitative study to determine the views of preschool teachers about the problems they have
encountered. This research was designed by case study. The study group of the research consists of 45 pre-school
teachers working at independent kindergartens in Konya province. The “maximum diversity sampling” method,
one of the purposeful sampling methods, was used to create the study group. In this research, semi-structured
interview form consisting of open ended questions suitable for qualitative researches was used as data collection
tool. Analysis of the responses obtained from the interview form is done using content analysis which is one of
the qualitative data analysis methods. According to the first finding of the study, the problem that the teachers have
faced in general is the problem behaviors of children in the classroom. Factor affecting the formation of problem
behavior in the classroom is negative parental attitudes. The problem that teachers experience in the classroom is
the high number of students. The main problem teachers face with parents is that parents do not accept the problem
of their children. The problem that teachers have with principals and colleagues is that managers do not value preschool teachers and the competition between colleagues. Principals should pay attention to the problems that the
preschool teachers have faced and provide solutions to these problems. In-service trainings on effective
communication and problem solving skills can be organized for teachers and school administrators. Units can be
set up for teachers to consult with about their problems.
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Giriş
Eğitim; bireye bilgi, beceri, alışkanlık ve tavır kazandırma süreci olarak tanımlanmaktadır (Önder, 1986). Bir
ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmesi, bilim ve teknikte ileri seviyeye varabilmesi ve refah düzeyine
çıkabilmesinde en büyük etken eğitimdir. Günümüzde ülkelerin amacı, eğitimle yetenekli insan gücü yetiştirmek
ve bu sayede geleceklerini garanti altına almaktır (Fettahoğlu Demirci, 2011). Ülkeler, bu insan gücünü
yetiştirebilmek için eğitime her geçen gün daha fazla önem vermekte ve daha fazla yatırım yapmaktadırlar (Kale,
2010). Eğitim sürecinde çocuğun toplumla bütünleşmesi, topluma faydalı bir vatandaş olarak yetiştirilmesi ve
geleceği inşa edecek güçte hayatın nesnesi değil öznesi olabilecek bir birey olmasının sağlanması
hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılması ancak temel bilgi, beceri, alışkanlıkların kazanıldığı okul öncesi
dönemden başlayarak sürdürülecek kaliteli bir eğitimle mümkündür (Akyüz, 2011).
Okul öncesi eğitim; çocuğun doğduğu günden ilkokula başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan, yaşam
boyu devam edecek öğrenme sürecinin temellerinin atıldığı, bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel ve
dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, verilen eğitimle kişiliğin şekillendiği gelişim ve planlı bir eğitim
sürecidir (Aral, Kandır & Can Yaşar, 2000; Tuğrul, 2006). Eğitim sisteminin başlıca öğelerini, öğrenciler,
öğretmenler, eğitim programları, yöneticiler, eğitim uzmanları, eğitim teknolojileri, fiziki ve finansal kaynaklar
oluşturmasına rağmen sistemin en temel ögesi öğretmendir. Bu sebepten eğitimin niteliği de büyük ölçüde
öğretmenlerin niteliğiyle doğru orantılıdır (Şişman, 2007). Bu açıdan öğretmenlerin, okulların ve eğitim sisteminin
kalitesi için hayati öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Okul öncesi öğretmenleri ise çocuğun tüm gelişim alanlarına katkı sağlayabilecek aile kadar etkili kişilerdir.
Bu sebepten okul öncesi öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları oldukça fazladır. Millî Eğitim Bakanlığı Okul
Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne (2014) göre; okul öncesi öğretmenleri, eğitim ve öğretim
faaliyetlerini, eğitim ve öğretim programında belirtilen esaslara göre planlamak ve uygulamak, ders dışında
okuldaki eğitim ve öğretim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda mevzuatta belirtilen görevleri
yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak okul öncesi öğretmenleri bu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken
bazı sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Karşılaşılan bu sorunlar ise öğretmenin iş doyumunu, öğretmenlik
motivasyonunu ve dolayısıyla eğitimin kalitesini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. İş doyumu; kişinin işi ile
ilgili kendini mutlu hissetmesidir (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 2000). Eğitim sistemi içerisinde iş doyumu
yüksek öğretmenlerin varlığı hiç şüphesiz ki toplumun gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Bu açıdan
okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumlarını olumsuz yönde etkileyen sorunların tespit edilip bu sorunlara kalıcı
çözümler üretilmesi eğitim sistemimiz ve gelecek nesillerimiz için üzerinde önemle durulması gereken konulardır.
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerinin
incelenmesidir. Araştırmanın temel amacı doğrultusunda öğretmenlere “Görev yaptığınız kurumda karşılaştığınız
sorunlar nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir.

Yöntem
Araştırma Modeli
Okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılan bu
çalışma nitel bir araştırmadır. Nitel çalışmalar verilerin detaylı olarak toplanmasını ve yine detaylı olarak ortaya
konulmasını sağlar. Bu sayede varılan sonuçlar da zengin ve betimleyici nitelikte olur (Seggie & Bayyurt, 2015).
Bu araştırma durum çalışması ile desenlenmiştir. Durum çalışması, araştırmacının gerçek yaşam ya da güncel bir
durum hakkında çoklu bilgi kaynakları (gözlemler, mülakatlar, materyaller, dökümanlar ve raporlar) yoluyla
derinlemesine bilgi topladığı nitel bir araştırma yaklaşımıdır (Creswell, 2007).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Konya il merkezindeki farklı sosyo-ekonomik bölgelerde bulunan, bağımsız
anaokullarında ya da ilkokul bünyesindeki anasınıflarında görev yapan 45 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur.
Çalışma grubunun oluşturulmasında amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan “maksimum çeşitlilik örnekleme”
tekniği kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örneklemesi göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmayı ve bu
örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmayı hedefler
(Yıldırım & Şimşek, 2011). Maksimum çeşitliliğin sağlanabilmesi için bu çalışma kapsamında görüşülecek olan
öğretmenlerin belirlenmesi esnasında öğretmenlerin farklı sosyo-ekonomik bölgelerde bulunan, farklı tür
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okullarda (bağımsız anaokulu / ilkokul bünyesinde anasınıfı) görev yapıyor olmaları ve hizmet sürelerinin farklı
olması kriterleri temel alınmıştır. Çalışma grubundaki öğretmenlere ilişkin veriler Tablo 1’de görülmektedir.

Tablo 1.
Öğretmenlere İlişkin Demografik Bilgiler
Öğretmenlere İlişkin Demografik Bilgiler

n

f

%

35

78

Erkek

10

22

25-35

14

31

18

40

13

29

36

80

9

20

1-5 yıl

6

13

6-10 yıl

9

20

12

27

16-20 yıl

11

24

21 yıl ve üstü

7

16

Alt

15

33

15

33

15

33

26

58

19

42

Kadın
Cinsiyet

Yaş

45

36-45

45

46-55
Öğrenim Durumu

Mesleki Kıdem

Görev Yaptığı Kurumun
Bulunduğu Bölgenin Sosyoekonomik Durumu
Görev Yapılan Okul Öncesi
Eğitim Kurumu

Lisans
Yüksek Lisans

11-15 yıl

Orta

45

45

45

Üst
Bağımsız anaokulu
İlkokul bünyesinde anasınıfı

45

Veri Toplama Araçları
Okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerini belirlemek için bu araştırmada veri
toplama aracı olarak öğretmenlere yönelik soruları içeren “Kişisel Bilgi Formu” ve nitel araştırmalar için uygun
olan açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış “Öğretmen Görüşme Formu” kullanılmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme tekniğinde araştırmacı görüşmesini önceden sormayı planladığı soruları içeren görüşme
protokolüne bağlı olarak sürdürür ancak araştırmacı görüşmenin akışına bağlı olarak değişik yan ya da alt sorularla
görüşmenin akışını etkileyebilir, kişinin yanıtlarını açmasını isteyebilir. Bu yöntem ne tam yapılandırılmış
görüşmeler kadar katı, ne de yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnektir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün,
Karadeniz, & Demirel, 2009; Karasar, 2012; Türnüklü, 2000). Yarı yapılandırılmış görüşme formunun
hazırlanması için önce alan yazın taranmış ve katılımcıların kişisel bilgilerine ek olarak dört görüşme sorusu
hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun kullanılmasındaki amaç; görüşmenin akışına bağlı olarak
değişik alt sorularla görüşmenin akışını etkileyip katılımcılardan ayrıntılı cevaplar alabilmektir (Merriam, 2015;
Türnüklü, 2000; Yıldırım & Şimşek, 2011). Nitekim görüşmeler esnasında daha genel cevaplar veren öğretmen
ve öğretmen adaylarından daha detaylı açıklamalar yapmaları istenmiştir. Daha sonra 2 alan uzmanından görüşme
formunun amaç, anlam ve kapsam açısından değerlendirmesini yapmak ve geçerliğini sağlayabilmek için görüş
alınmıştır. Alan uzmanlarının görüş birliği sağladıkları önerileri doğrultusunda sorular düzenlenmiş ve amaca
hizmet eder hale getirilmiştir. Görüşme formu, katılımcıları herhangi bir fikre yönlendirmekten uzak bir açık uçlu
sorudan oluşmuştur. Açık uçlu sorular; katılımcıların düşünce, duygu, inanç ve eğilimlerini açıklamasına olanak
tanıyan sorulardır (Ekiz, 2009). Görüşme formunun ön denemesi olarak, 3 okul öncesi öğretmeniyle görüşme
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yapılarak görüşme formundaki sorunun katılımcılar tarafından doğru olarak anlaşılıp anlaşılmadığı ve formun
araştırmanın amacına uygun olup olmadığı bir kez daha test edilmiştir.
Verilerin Toplanması
Veriler toplanırken öncelikle okul öncesi öğretmenlerine araştırmada katılımcı olmaya ilişkin istekli olup
olmadıkları sorulmuş, gönüllü olan 45 öğretmenin her biriyle 18 Şubat-26 Nisan 2019 tarihleri arasında ayrı ayrı
görüşmeler yapılmıştır. Öncelikle öğretmenlerden veri kaybını önlemek amacıyla görüşmelerde kayıt cihazı
kullanılmasına yönelik izin alınmış, görüşme sonrasında kaydı öğretmenlerin tekrar dinleyebilecekleri ve arzu
etmedikleri kısımların istekleri doğrultusunda çıkarılabileceği ifade edilerek kayıt cihazı kullanımının olumsuz
etkisi azaltılmaya çalışılmıştır. Öğretmenlerin tümü kayıt cihazı kullanılmasına izin vermiş ve herhangi olumsuz
bir durumla karşılaşılmamıştır. Görüşmeler, öğretmenlerin kendilerini rahat ve huzurlu hissedecekleri ortamlarda
gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerini içtenlikle dile getirmelerinin çalışma açısından önemine değinilmiş
ve her görüşme 30 dakika ile sınırlı tutulmuştur. Yapılan görüşmelerden sonra kayıtların yazılı dökümleri
çıkarılmıştır.

Verilerin Analizi
Görüşme formundan elde edilen verilerin analizinde, nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi
tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere
ulaşmaktır (Yıldırım & Şimşek, 2011). Öğretmenlerle gerçekleştirilen ve ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınan
görüşmelerin tamamı bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiş ve daha sonra analiz edilmiştir. Nitel
araştırmalarda kullanılan içerik analizi yönteminde veriler dört aşamada analiz edilmektedir. İlk aşama verilerin
kodlanması, ikinci aşama temaların bulunması, üçüncü aşama kodların ve temaların düzenlenmesi, dördüncü
aşama ise bulguların tanımlanması ve yorumlanmasıdır (Yıldırım & Şimşek, 2011). Araştırmacı ve bağımsız bir
araştırmacı yazılı hale getirilen verilerden yola çıkarak kodları, kodlar kategorize edilerek temaları
oluşturmuşlardır. Ayrıca kodların her tema altında hangi sıklıkta tekrar ettiği hesaplanarak frekans değerleriyle
tablolarda belirtilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerini açık ve tam bir şekilde yansıtabilmek amacıyla da bulgular
doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Araştırmada iç geçerliği sağlamak için öncelikle kodlar oluşturulmuş daha
sonra doğrudan alıntılarla kodlar desteklenmiştir. Çözümlemelerde okul öncesi öğretmenlerine (Ö1,Ö2,Ö3...),
şeklinde kod numarası verilmiştir. Bulgular frekans değerleriyle ortaya konulmuştur. Temaları oluşturan kodların
kendi aralarında ve diğerler temalarla tutarlılığı değerlendirilmiştir. Araştırmada dış geçerliği sağlamak için
araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama süreci, verilerin çözümlenmesi gibi araştırmadaki tüm süreçler
detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Araştırmada iç güvenirliği arttırmak için görüşmelerden elde edilen veriler
üzerinde iki farklı araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlamalar yapılmış ve kodlayıcılar arası uyuşum yüzdesi
hesaplanmıştır. Her iki araştırmacı tarafından yapılan kodlamalara Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlik
formülü Güvenirlik = Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100 uygulanmıştır. İki kodlayıcı arasındaki
uyum % 91 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik analizi sonucunun %70’in üzerinde çıkması, araştırma için güvenilir
kabul edilmektedir (Miles & Huberman, 1994; Yıldırım & Şimşek, 2011). Elde edilen bu sonuç, araştırma için
istenilen güvenirlik düzeyine ulaşıldığını göstermektedir. Araştırma sonuçlarının diğer araştırmalarla test
edilebilmesi için gerekli açıklamalar detaylı ve açık bir şekilde yapılarak, varsayım ve önyargılardan uzak
durularak dış güvenirlikte sağlanmıştır. Ayrıca görüşme formunun kapsam geçerliğinin sağlanması amacıyla, iki
okul öncesi öğretmeniyle pilot görüşme yapılmıştır.

Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde, çalışma grubunda yer alan okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar
hakkındaki görüşlerinin çözümlenmesi sonucunda ortaya çıkan bulgulara yer verilmiştir.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Genel Olarak Karşılaştıkları Sorunlar
Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde okul öncesi öğretmenleri genel olarak karşılaştıkları
sorunları “sınıf içi sorun davranışlar”, “öğretmene değer verilmemesi”, “teneffüs olmaması”, “aile tutumları”,
“okul öncesi eğitime değer verilmemesi”, “materyal yetersizliği” ve “kaynaştırma öğrencisi” olarak
sıralamışlardır.
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Tablo 2.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Genel Olarak Karşılaştıkları Sorunlar
Genel Sorunlar

N

f

%

Sınıf içi sorun davranışlar

45

32

71

Öğretmene değer verilmemesi

45

27

60

Teneffüs olmaması

45

19

42

Aile tutumları

45

16

36

Okul öncesi eğitime değer verilmemesi

45

11

24

Materyal yetersizliği

45

9

20

Kaynaştırma öğrencileri

45

6

20

Sınıf içi sorun davranışları karşılaşılan genel sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara örnek:
“Bazı çocuklar sürekli bağırıp çağırıp arkadaşlarını korkutarak sınıfa hükmetmek istiyorlar.”(Ö39)
“Yalnızca bir saniye bile yerinde oturamayan, sürekli konuşarak etrafını rahatsız eden ve bir türlü kontrol
edemediğim çocuklar var sınıfımda.”(Ö18)
Öğretmene değer verilmemesini karşılaşılan genel sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara örnek:
“Okul öncesi öğretmenlerine toplum bakıcı gözüyle bakıyor ve biz öğretmenler bu bakış açısını maalesef
değiştiremiyoruz.”(Ö13)
“Okul öncesi öğretmenleri çocukların öz bakım ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan insanlar olarak
düşünülüyor.”(Ö29)
Teneffüs olmamasını karşılaşılan genel sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara örnek:
“Sürekli sınıfın içerisinde bulunma zorunluluğu, bir çay molası dahi verememek beni bazen çok
zorluyor.”(Ö36)
“İdare ile görüşmem gereken bir durum olsa bile öğrencilerimi yalnız bırakamıyorum, bizler de öğretmeniz
ve herkes gibi bizler de bir nefes arasına ihtiyaç duyuyoruz.”(Ö41)
Aile tutumlarını karşılaşılan genel sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara örnek:
“Bence en büyük sorun anne babaların çocuklarını prens ya da prensesmiş gibi egolu büyütmeleri.”(Ö8)
“Aile evde kazandıramadığı davranışları sanki elimizde sihirli bir değnek varmış gibi bizim kazandırmamızı
bekliyor ve en garibi de ev ortamında asla bizi desteklemiyor.”(Ö22)
Okul öncesi eğitime değer verilmemesini karşılaşılan genel sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara örnek:
“Okul öncesi eğitim kurumları aileler tarafından sadece çocukların oyun oynadıkları, oyalandıkları bir yer
olarak görülüyor.”(Ö3)
“Bence ailelerin çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına göndermelerinin sebebi kesinlikle bu eğitimin
önemine inanmaları değil, çünkü bizleri çocuk bakıcısı olarak, okulu ise çocuktan kurtulma yolu olarak
görüyorlar.”(Ö16)
Materyal yetersizliğini karşılaşılan genel sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara örnek:
“Sınıfımdaki merkezlerde yeterli sayıda materyalin olmaması özellikle serbest zaman etkinliklerinde beni çok
yoruyor.”(Ö21)
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“Sınıf içi uygulamalarda en büyük sorunum; sınıf materyallerinin ve donanımının eksik olması.”(Ö45)
Kaynaştırma öğrencisini karşılaşılan genel sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara örnek:
“Sınıfımda 2 otizmli, 2 down sendromlu çocuk var ve ben onlarla uğraşmaktan diğer çocuklara bakamıyorum
bile.”(Ö2)
“Sınıfımdaki 20 çocuktan 3’ü özel gereksinimli, bu durumda ben tek başıma hiçbir çocuk için yeterince
faydalı olamıyorum maalesef.”(Ö37)

Sınıf İçi Sorun Davranışların Oluşmasına Etki Eden Faktörler
Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde okul öncesi öğretmenleri sınıf içi sorun davranışların
oluşmasına etki eden faktörleri “olumsuz ebeveyn tutumları”, “çocuğun aile içi olumsuz davranışları örnek
alması”, “okul-aile işbirliğinin sağlanamaması”, “olumsuz akran etkileşimi”, “yoğun teknolojik alet kullanımı” ve
“olumsuz çevre” olarak sıralamışlardır.

Tablo 3.
Sınıf İçi Sorun Davranışların Oluşmasına Etki Eden Faktörler
Faktörler

n

f

%

Olumsuz ebeveyn tutumları

32

29

91

Çocuğun aile içi olumsuz davranışları örnek alması

32

25

78

Okul-aile işbirliğinin sağlanamaması

32

18

56

Olumsuz akran etkileşimi

32

10

31

Yoğun teknolojik alet kullanımı

32

7

22

Olumsuz çevre

32

4

13

Olumsuz ebeveyn tutumlarının sınıf içi sorun davranışların oluşmasında etkili olduğunu ifade eden yanıtlara
örnek olarak:
“Baskı altında büyüyen çocuklar okulda arkadaşlarına aynı baskıyı uygulamaya çalışıyor.”(Ö10)
“Aşırı hoşgörü ortamında büyüyen çocuklar sınıf ortamında kurallara uymakta zorlandıkları için sürekli
kuralları esnetmeye çalışıyorlar.”(Ö43)
Çocuğun aile içi olumsuz davranışları örnek almasının sınıf içi sorun davranışların oluşmasında etkili
olduğunu ifade eden yanıtlara örnek olarak:
“Evde şiddet gören çocukların okulda yaşadıkları sorunlarda arkadaşlarına sıklıkla şiddet uygulama
eğiliminde olduklarına şahit oluyorum.”(Ö5)
“Arkadaşlarına karşı kötü sözcükler kullanan, kaba davranan çocuklarıma bu kelimeleri ve davranışları
nereden öğrendiklerini sorduğumda verdikleri cevap hep aynı oluyor, aileleri.”(Ö24)
Okul-aile işbirliğinin sağlanamamasının sınıf içi sorun davranışların oluşmasında etkili olduğunu ifade eden
yanıtlara örnek olarak:
“Aileler çocuklarının yararı için yaptığım her türlü eleştiriyi kendi üstlerine alınarak işbirliğinden uzak
duruyorlar.”(Ö20)
“Problem davranış karşısında uygulamaya çalıştığım çözüme anne-baba evde destek olmazsa hiçbir koşulda
bu davranışı düzeltemiyorum.”(Ö38)
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Olumsuz akran etkileşiminin sınıf içi sorun davranışların oluşmasında etkili olduğunu ifade eden yanıtlara
örnek olarak:
“Çocuklar sınıf içerisinde en çok birbirlerinin olumsuz davranışlarından etkileniyorlar ve tüm uyarılarıma
rağmen bu davranışı tekrar ediyorlar.”(Ö7)
“Sınıfta bir çocuğun kötü bir davranışı ya da bir sözü diğer çocuklar arasında virüs gibi yayılıyor.”(Ö23)
Yoğun teknolojik alet kullanımının sınıf içi sorun davranışların oluşmasında etkili olduğunu ifade eden
yanıtlara örnek olarak:
“Çocukların televizyon, tablet, bilgisayar gibi aletlerle uzun zaman geçirmeleri sosyal iletişimlerine zarar
verdiği için sınıf içi problemler de doğal olarak artıyor.”(Ö33)
“Sınıfımda arkadaşlarıyla sürekli problem yaşayan, sorununu konuşarak çözemeyen çocuklar genellikle çok
küçük yaşlarda tablet ve akıllı telefonla tanışanlar.”(Ö42)
Olumsuz çevrenin sınıf içi sorun davranışların oluşmasında etkili olduğunu ifade eden yanıtlara örnek olarak:
“Oturduğu semt, komşuları, arkadaşları çocuğun davranışları üzerinde oldukça etkili, bulunulan kötü
ortamlar direk sınıfımıza yansıyor.”(Ö15)
“Çocuğun ailesi ile birlikte içinde bulunduğu ortam, yaşam alanı çocuğun karakterini şekillendiriyor. Kötü
örnekler kötü örnekleri çoğaltıyor.”(Ö26)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Ortamında Yaşadıkları Sorunlar
Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde okul öncesi öğretmenleri sınıf ortamında yaşadıkları
sorunları “öğrenci sayısının fazlalığı”, “yardımcı personel eksikliği”, “çocukların dikkat sürelerinin kısalığı”,
“sınıfın küçüklüğü” ve “öğretmenin yetersizliği” olarak sıralamışlardır.

Tablo 4.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Ortamında Yaşadıkları Sorunlar
Sınıf Ortamındaki Sorunlar

n

f

%

Öğrenci sayısının fazlalığı

45

33

73

Yardımcı personel eksikliği

45

26

58

Çocukların dikkat sürelerinin kısalığı

45

17

38

Sınıfın küçüklüğü

45

9

20

Öğretmenin yetersizliği

45

4

9

Öğrenci sayısının fazlalığını sınıf ortamında yaşanan sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara örnek:
“Sınıfımda 28 öğrencimin olması yaşadığım en büyük problem, çünkü bu durum bireysel yapılan
etkinliklerde beni çok zorluyor.”(Ö1)
“Sınıfımın mevcudu fazla olduğu için sınıf hâkimiyetini çoğu zaman sağlayamıyorum.”(Ö34)
Yardımcı personel eksikliğini sınıf ortamında yaşanan sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara örnek:
“İdareye gitmem gerektiğinde ya da bir veli ziyarete geldiğinde öğrencilerimi kısa süreliğine de olsa emanet
edebileceğim bir yardımcım olmadığı için sınıfımdan ayrılamıyorum.”(Ö12)
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“Haftanın beş günü bir yardımcım olmadan bütün çocukların ihtiyaçlarını tek başıma karşılamaya çalışmak
beni çok yıpratıyor.”(Ö17)
Çocukların dikkat sürelerinin kısalığını sınıf ortamında yaşanan sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara
örnek:
“Çocuklar etkinliklerden ve oyunlardan çok kısa sürede sıkılıyor, onlar için sürekli yeni etkinlik ve oyunlar
bulmaya çalışmak beni çok yoruyor.”(Ö25)
“Tam sınıf olarak bir etkinliğe tamamen yoğunlaştılar diyeceğim esnada tek bir çocuğun gülmesi bile tüm
büyüyü bozmaya yetiyor.”(Ö31)
Sınıfın küçüklüğünü sınıf ortamında yaşanan sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara örnek:
“Sınıfım çok küçük olduğu için çocuklarımla hareketli oyunlar oynayamıyoruz.”(Ö11)
“Sınıfımda merkezler yok çünkü sınıfım oldukça küçük. Bu yüzden serbest zamanda çocuklar hep aynı
oyuncaklarla oynuyor ve paylaşamadıkları için hep kavga çıkıyor.”(Ö40)
Öğretmenin yetersizliğini sınıf ortamında yaşanan sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara örnek:
“Etkinlikler arası geçişlerde çocukların dikkatini toplayacak ilginç tekerleme veya parmak oyunları
bilmediğim için çocuklar çabuk sıkılıyor, bu yüzden kendimi geliştirmeye çalışıyorum.”(Ö35)
“Çocuklar için hazırladığım etkinlikler bittiği zaman ne yapacağımı, ne oynatacağımı bilemiyorum ve
genellikle sandalye kapmaca oynuyoruz.”(Ö44)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Velilerle Yaşadıkları Sorunlar
Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde okul öncesi öğretmenleri öğrencilerinin aileleriyle
yaşadıkları sorunları “çocuktaki sorunu kabul etmeme”, “iletişim kopukluğu”, “sınıf uygulamalarına müdahale”
ve “olumsuz anne-baba tutumları” olarak sıralamışlardır.

Tablo 5.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Velilerle Yaşadıkları Sorunlar
Velilerle Yaşanan Sorunlar

n

f

%

Çocuktaki sorunu kabul etmeme

45

31

69

İletişim kopukluğu

45

22

49

Sınıf uygulamalarına müdahale

45

16

36

Olumsuz anne-baba tutumları

45

8

18

Ailenin çocuktaki sorunu kabul etmemesini velilerle yaşanan sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara
örnek:
“Sınıfımdaki iki çocukta otizm belirtileri gözlemledim, şüphemden bahsetmeden iki aileyi Rehberlik
Araştırma Merkezi’ne yönlendirmek istedim. İki aile de beni çocuklarını etiketlemeye çalışmakla suçladı.”(Ö4)
“Çocuklardaki davranış sorunlarını aileye açıklamaya çalıştığım zaman aileler önce savunmaya geçiyor
daha sonra öğretmen olarak beni yetersizlikle suçluyor.”(Ö19)
İletişim kopukluğunu velilerle yaşanan sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara örnek:
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“Bir dönem hatta bir yıl boyunca davet etmeme rağmen sürekli çeşitli bahaneler bularak veli toplantılarıma
ısrarla katılmayan velilerim var. Sonrasında bu aileler alınan kararlara da uymuyorlar ve hep sorun
çıkarıyorlar.”(Ö28)
“Özellikle anne ve babanın yoğun çalıştığı ailelerde çocuklar okula servisle gelip gidiyor, giriş çıkışlarda
görüşemiyoruz. Anne baba toplantılara da katılmıyor, bu yüzden telefonla görüşmek zorunda kalıyorum, yüz yüze
iletişim kuramadığım için sürekli sorun yaşıyoruz.”(Ö32)
Sınıf uygulamalarına müdahaleyi velilerle yaşanan sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara örnek:
“Öğrencilerimle aldığımız ortak kararlara bazı aileler sürekli müdahil olup engellemeye çalışıyor. Örneğin
çocuklarla okul bahçesinde piknik yapmaya karar verdik, üç veli benimle görüşmeden üşürler gerekçesiyle idareye
şikâyette bulunmuş.”(Ö6)
“Sınıfta kullandığım kaynak kitaptan, izlediğimiz çizgi filme kadar her şeyi eleştiren, şikâyet eden veliler
var.”(Ö14)
Olumsuz anne-baba tutumlarını velilerle yaşanan sorunlardan biri olarak ifade eden yanıtlara örnek:
“Velilerle ilgili en büyük sıkıntım çok tutarsız olmaları. Bugün kabul ettiklerini yarın eleştiriyorlar, bugün
şikâyet ettikleri durumları yarın övüyorlar. Bazen gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum.” (Ö9)
“Bazı çocuklar evde çok serbest ya da tam tersi aşırı baskı ile büyütülüyor. Bu iki uçta yetiştirilen çocuklar
sınıfta hep problem davranışların sahibi olarak karşımıza çıkıyor.” (Ö27)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yönetici ve Meslektaşlarıyla Yaşadıkları Sorunlar
Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde okul öncesi öğretmenleri yönetici ve meslektaşlarıyla
yaşadıkları sorunları “yöneticilerin okul öncesi öğretmenlerine değer vermemesi”, “meslektaşlar arasındaki
rekabet”, “yöneticilerin öğretmenlerin sorunlarını önemsememesi” ve “yöneticilerin her zaman veli tarafında yer
alması” olarak sıralamışlardır.

Tablo 6.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yönetici ve Meslektaşlarıyla Yaşadıkları Sorunlar
Yönetici ve Meslektaşlarla Yaşanan Sorunlar

n

f

%

Yöneticilerin okul öncesi öğretmenlerine değer vermemesi

45

28

62

Meslektaşlar arasındaki rekabet

45

19

42

Yöneticilerin öğretmenlerin sorunlarını önemsememesi

45

12

27

Yöneticilerin her zaman veli tarafında yer alması

45

10

22

Yöneticilerin okul öncesi öğretmenlerine değer vermemesini yönetici ve meslektaşlarla yaşanan bir sorun
olarak ifade eden yanıtlara örnek:
“İlkokul bünyesindeki anasınıfında görev yapıyorum. Okul müdürünün, okul öncesi öğretmenliğini çocuk
bakıcılığı olarak algıladığını düşünüyorum.”(Ö39)
“Genel olarak okul müdürleri, sınıf ve branş öğretmenleri okul öncesi dönemi yalnızca oyun oynanan bir
süreç olarak algıladıkları için önemsemiyorlar.”(Ö45)
Meslektaşlar arasındaki rekabeti yönetici ve meslektaşlarla yaşanan bir sorun olarak ifade eden yanıtlara
örnek:
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“Bazen bir zümre arkadaşım öğrendiği güzel bir uygulamayı bizlerle paylaşmak istemiyor. Bence burada
önemli olan arkadaşın sınıfında farklı bir uygulama yapması değil, farklı sınıflardaki çocukların da bu farklı
uygulamayla buluşabilmesini sağlamak olmalı.”(Ö7)
“Bazı öğretmen arkadaşlarım anlamsız bir şekilde okuldaki diğer öğretmenlerle yarış halindeler ve sürekli
idareye sevimli görünmeye çalışıyorlar.”(Ö21)
Yöneticilerin öğretmenlerin sorunlarını önemsememesini yönetici ve meslektaşlarla yaşanan bir sorun olarak
ifade eden yanıtlara örnek:
“Okul müdürüme sınıfımdaki malzeme eksiğini söylediğimde de, veli ile yaşadığım sorunu anlattığımda da
bir şey yapmasa bile destek olacak tek bir cümle kurmuyor.”(Ö33)
“Ne zaman bir problem yaşasam ilk olarak müdüre gidiyorum ancak yüz ifadesinden bile problemimi
umursamadığını anlıyor ve çok üzülüyorum.”(Ö37)
Yöneticilerin her zaman veli tarafında yer almasını yönetici ve meslektaşlarla yaşanan bir sorun olarak ifade
eden yanıtlara örnek:
“Her ne zaman bir velimle sorun yaşasam ve bu durum idareye yansısa okul müdürü daima veliyi
destekleyecek cümleler kuruyor.”(Ö16)
“Okul müdürümüz bizi sürekli velilerle sorun yaşamamamız konusunda uyarıyor. Eğer bir sorun yaşarsak
ta velinin yanında yer alacağını belirtiyor.”(Ö35)
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Okul öncesi öğretmenlerinin görev yaptıkları okullarda karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerini
değerlendirme amacına yönelik olarak araştırma kapsamında belirlenen açık uçlu soruya öğretmenler tarafından
verilen yanıtlar alan yazın ışığında tartışılmıştır.
Araştırmanın ilk bulgusuna göre okul öncesi öğretmenleri genel olarak karşılaştıkları sorunları “sınıf içi sorun
davranışlar” başta olmak üzere “öğretmene değer verilmemesi”, “teneffüs olmaması”, “aile tutumları”, “okul
öncesi eğitime değer verilmemesi”, “materyal yetersizliği” ve “kaynaştırma öğrencisi” olarak sıralamışlardır. Okul
öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları bu sorunlar genel olarak veli ve okul yönetimi ekseninde değerlendirilebilir.
Zembat (2012) araştırmasında ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarını çocuklarının bakımlarının yapıldığı bir yer
olarak öğretmenleri ise bakıcı olarak gördüklerini ve bu durumun öğretmen ve aileler arasında çatışma yarattığını
belirtmiştir. Aynı çalışmada okul öncesi öğretmenleri ve yöneticileri arasında yaşanan çatışma durumunun fiziki
donanım ve materyal eksikliğinden kaynaklandığı da ifade edilmiştir. Gök ve Erbaş (2011) yaptıkları çalışmada
öğretmenlerin çoğunluğunun zihinsel alanda yetersizlikleri nedeniyle kaynaştırma öğrencilerinin sınıfta sorun
çıkardıklarını düşündüklerini ortaya koymuşlardır. Koçyiğit’in (2015) kaynaştırma öğrencilerine yönelik yaptığı
çalışma bulguları da bu çalışma bulgularını destekler niteliktedir.
Araştırmanın ikinci bulgusu sınıf içi sorun davranışların oluşmasına etki eden faktörlere yöneliktir. Okul
öncesi öğretmenlerine göre sınıf içi sorun davranışların oluşmasına etki eden faktörler “olumsuz ebeveyn
tutumları” başta olmak üzere, “çocuğun aile içi olumsuz davranışları örnek alması”, “okul-aile işbirliğinin
sağlanamaması”, “olumsuz akran etkileşimi”, “yoğun teknolojik alet kullanımı” ve “olumsuz çevre”dir. Ailenin
yapısı, değerleri, kültürü, problemleri o aileye doğan çocuğun davranış ve tutumlarına yansır. Doğal olarak
çocuğun aile vasıtasıyla kazandığı bu tutum ve davranışlar sınıf ortamını da olumlu ya da olumsuz yönde etkiler
(Cüceloğlu, 1991; Kök, Tuğluk ve Bay, 2005; Yumuş, 2013). Bu açıdan bakıldığında ebeveyn tutumlarının
çocukların sınıf içi davranışlarını olumlu ya da olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.
Araştırmanın üçüncü bulgusuna göre öğretmenlerin sınıf ortamında yaşadıkları sorun başta “öğrenci sayısının
fazlalığı” olmak üzere, “yardımcı personel eksikliği”, “çocukların dikkat sürelerinin kısalığı”, “sınıfın küçüklüğü”
ve “öğretmenin yetersizliği”dir. Kök ve arkadaşları (2007) yaptıkları çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin
“çocuk sayısına göre sınıfın küçük olması” ve “sınıftaki çocuk sayısının fazla olması” sorunlarından bahsettiklerini
belirtmişlerdir. Özkubat (2013) araştırmasında sınıf ortamının küçük, öğrenci sayısının fazla olduğu durumlarda
çocukların problem davranış sergileme sıklıklarının arttığı bulgusunu paylaşarak fiziksel mekânın çocuklar
üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Dikici ve Sığırtmaç (2011), tarafından yapılan çalışmada öğretmenler
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fiziksel alt yapı ve materyal yetersizliği sorunlarını vurgulayarak okul yönetimlerinin bu sorunların çözümünde
aktif rol almaları gerektiğini belirtmişlerdir.
Araştırmanın dördüncü bulgusuna göre öğretmenlerin velilerle yaşadıkları sorun, başta “çocuktaki sorunu
kabul etmeme” olmak üzere, “iletişim kopukluğu”, “sınıf uygulamalarına müdahale” ve “olumsuz anne-baba
tutumları”dır. Okul öncesi eğitim kurumları genel olarak aileler tarafından çocuk bakım yeri olarak
değerlendirilmektedir (Kalemci, 1998). Özellikle bu sebepten yapılan çalışmalar öğretmenlerin en çok velilerle
sorun yaşadıklarını ve bu durumun iletişim problemlerinden kaynaklandığını ortaya koymaktadır (Büte ve Balcı,
2010; Öztürk, Kaya ve Durmaz, 2015; Zembat, 2012). Öğretmen-veli arasındaki iletişim problemleri
giderildiğinde birçok sorunun üstesinden gelinebileceği söylenebilir.
Araştırmanın son bulgusuna göre okul öncesi öğretmenleri öğretmenlerin yönetici ve meslektaşlarıyla
yaşadıkları sorunları “yöneticilerin okul öncesi öğretmenlerine değer vermemesi”, “meslektaşlar arasındaki
rekabet”, “yöneticilerin öğretmenlerin sorunlarını önemsememesi” ve “yöneticilerin her zaman veli tarafında yer
alması” olarak ifade etmişlerdir. Bu bulgular okul yönetimleri ve öğretmenler arasındaki iletişim problemlerinin
varlığını ortaya koymaktadır ve farklı çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Kerem ve Cömert, 2005; Tok,
2002; Turla, Şahin ve Avcı, 2000). Öğretmenler arasındaki gruplaşma ve okul öncesi öğretmeninin diğer branş
öğretmenleri tarafından küçümsenmesi okul öncesi öğretmenlerinin meslektaşları ile yaşadıkları başlıca çatışma
durumlarıdır (Zembat, 2012).
Araştırmanın bulgularına bağlı olarak çeşitli öneriler sunulabilir: Öncelikle öğretmenlik mesleği toplumun
tüm paydaşları nezdinde hak ettiği saygınlığa kavuşturulmalıdır. Öğretmenlerin yaşadığı sorunlarla ilgili
danışabileceği ve bu sorunlara gerçekçi çözümler üretebilecek merciler oluşturulabilir. Okul idarecilerinin okul
öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları önemseyen ve bu sorunlara yönelik çözüm yolları arayan bir
anlayışa sahip olmaları sağlanabilir. Hem öğretmenlere hem de okul yöneticilerine etkili iletişim ve sorun çözme
becerilerine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenebilir. Ayrıca anasınıfının bulunduğu ilkokullarda idarecilerden
birinin okulöncesi öğretmeni olmasının karşılaşılabilecek problemlerin çözümünde fayda sağlayacağı
düşünülebilir.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE HİKAYELERLE MATEMATİK
ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARILARI VE ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF MATHEMATICS TEACHING VIA
STORIES IN PRESCHOOL EDUCATION IN TERMS OF STUDENTS’
ACHIEVEMENTS AND TEACHER IDEAS
Esra ALTINTAŞ, Kafkas Üniversitesi, hoca_kafkas@hotmail.com
Şükrü İLGÜN, Kafkas Üniversitesi, mat.ilgun@hotmail.com
Özet
Mevcut araştırmanın amacı okulöncesi öğrencilerine yönelik olarak tasarlanan matematikte örüntü konusuyla
ilgili bir hikayenin, örüntü konusunun öğrencilerce öğrenilmesindeki etkisini ve bu konudaki öğretmen görüşlerini
ortaya koymaktır. Okulöncesi öğrencilerinin dinleyerek matematikteki örüntü konusunu öğrenebilmelerini
sağlayacak bir etkinlik tasarlanmış olması bakımından ve okulöncesi öğretmenlerine de ilgili konunun
öğretilmesinde alternatif bir etkinlik sunulması bakımından mevcut araştırma önem taşımaktadır. Gerek konunun
öğretilmesi safhasında gerekse öğretilen konunun pekiştirilmesi safhasında kullanılacak bir etkinlik ortaya
konması bakımında da çalışma önem taşımaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerine başvurulmuştur. Nitel
araştırma kapsamında da hem betimsel analiz hem de içerik analizi yapılmıştır. Çalışma grubunu Kars Merkez de
yer alan bir özel okul öncesi eğitim kurumuna devam etmekte olan on okulöncesi öğrencisi ve bu öğrencilerin
öğretmenliğini yürütmekte olan bir okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Öğrencilerden meyvelerle örüntüler
oluşturmaları, şekillerle örüntüler oluşturmaları, boyama yöntemiyle örüntü oluşturmaları ve geometrik şekillerle
örüntü oluşturmaları istenmiş olup öğrenciler öğretmenleri eşliğinde bu görevleri yerine getirebilmişlerdir. Yapılan
uygulama sonucunda öğrencilerin hikayeyi dikkatle dinlediklerini görülmüştür. Ayrıca hikaye ile ilgili sorular
sorulduğunda öğrencilerden olumlu dönütler alınmıştır. Bu da yazılan hikayenin dikkat çekici olduğunu
göstermektedir. Hikayelerle matematik etkinliği sonrasında verilen çalışma yapraklarındaki sorulara da
öğrencilerce doğru cevaplar verilmesi hikayenin eğitici olduğunu göstermektedir. Ayrıca eğlenerek öğretme
sağlaması bakımından da hikayenin başarılı olduğu söylenebilir. Uygulama yaptığımız okuldaki öğretmenin
görüşleri de bu sonuçları destekler niteliktedir. Öğretmen hikayeyi eğitici, öğretim programına uygun, açık ve
anlaşılır, okul ortamına uygun olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin hikayeye olumlu dönüt verdiğini, hikayelerin
öğrenci seviyesine uygun olduğunu, hikayenin bilgilere kolay ve hızlı ulaşım sağladığını, kullanımının kolay
olduğunu, öğretmenler açısından kullanışlı olduğunu, kalıcılığı arttıracağını, ancak hikayenin günlük hayatla
ilişkili olduğu konusunda kararsız olduğunu ifade etmiştir. Etkinlikte herhangi eksik bir yön görmediklerini,
çocukların ilgilerini çektiğini, herhangi bir değişiklik gerektirmediğini, etkinliği diğer öğretmenlere de tavsiye
edebileceğini ifade etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hikayelerle matematik öğretimi, örüntü, matematik eğitimi, okulöncesi eğitim.

Abstract
The aim of the present study is to present the effect of the story about the the topic of pattern in mathematics
designed to preschool students on the learning of the topic of pattern and the ideas of preschool teacher. The present
research is of importance for designing an activity providing preschool students to learn the topic of pattern via
listening and for providing an alternative activity to preschool teachers on teaching the topic in question. The study
is also importance for providing an activity being used in the process of both teaching of the concerned topic and
reinforcing of the topic taught and in terms of doing mathematics teaching via stories. Qualitative research methods
have been used in the present study. Within the scope of qualitative research, both descriptive analysis and content
analysis have been conducted. The study group was consisted of ten preschool students and a preschool teacher
who are in a private school in Kars. The preschool students were wanted to constitute patterns with fruits, shapes,
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method of painting and geometric shapes. The preschool students made the duties with the supervision of their
teacher. At the end of the research made, it was seen that the students listened the story carefully. Also, when asked
questions related to the story, positive rollbacks were taken from them. It showed that the story was remarkable.
The true answers given to questions in the work sheets showed that the story was educational. The story was
successful in terms of providing teaching via having fun. The ideas of the preschool teacher supported these results.
The activity of mathematics teaching via stories prepared for preschool students should be used for elementary
school students. The stories should be written by the students when they learned writing and reading for developing
their imagination. Different fields in preschool education should use teaching via stories. Also, the students should
be wanted to tell stories after the story activities.
Keywords: Mathematics teaching via stories, pattern, mathematics education, preschool education.

Giriş
Okul öncesi dönem, insan gelişiminin en yoğun olduğu dönemdir. Bu dönemde, bedensel, sosyal, duygusal,
bilişsel ve dil gelişimleri bakımından oldukça önemli olup, çocukların geleceğini belirleyen özellikler
kazanılmaktadır. Erken akademik beceriler de bu dönemde kazanılmaktadır. Erken akademik beceriler, okuma
yazma becerileri ile matematik becerilerini kapsamaktadır (Uyanık ve Kandır, 2010).
Soyut düşünmeye bağlı matematik becerileri insanların yaşamını sürdürebilmesi için en gerekli becerilerden
biridir. Bu sebeple de matematik becerilerinin okul öncesi dönemde başlayarak çocuklara kazandırılması büyük
önem taşımaktadır (Unutkan, 2007).
Okullarda kavramların günlük hayatta bağlantısı üzerinde pek fazla durulmamaktadır. Bu sebeple de
öğrenilen kavramlar, teoriden öteye gitmemekte, sadece sınavlar için ezberlenmesi gereken soyut ifadeler olarak
algılanmaktadırlar. Bu sebeple de, öğrencilerin öğrenmelerini anlamlı hale getirecek, müfredat içeriğinde yer alan
kavramların günlük hayattaki karşılıklarını ele alan farklı öğretim materyallerine büyük ihtiyaç duyulmaktadır
(Demircioğlu, Demircioğlu ve Ayas (2006). Öğrenciler sıklıkla da matematikteki soyut kavramlarla sorun
yaşamaktadırlar. Bu durumda öğretmenler de bu kavramları anlaşılmasına yardımcı olmak için çeşitli yollar
arayışına girmektedirler (Goral ve Gnadinger, 2006). Bu yollardan biri de öğretimde hikayelerden faydalanmaktır.
Hikayeler öğrencilerin hayal gücü ve duygularına başvururlar ve öğrenmenin daha anlamlı olmasına yardımcı
olurlar. Öğrenciler hikayeleri dinlediklerinde o hikayelere ait zihinsel imajları oluştururlar ve hikayenin içeriğini
önemli başka bir şeyle ilişkilendirirler. Hikayeler öğrencilere kalıcı, anlamlı, zengin ve canlı imajlar sunması
bakımından güçlü birer araçtırlar. Ayrıca hikayeler tek ve güçlü olan, insanları birbirine bağlama yoludur (Goral
ve Gnadinger, 2006).
Albool (2012) yaptığı çalışmada hikayelerin kesir kavramlarını anlama becerilerinin arttığını, matematiksel
problem çözme yeteneklerini arttırdığını yani matematiksel başarılarını arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır.
Demircioğlu, Demircioğlu ve Ayas (2006) kimyasal hikayelerin öğrencilerin öğrenmeye karşı istekliliklerini
arttırdığı ve anlamlı öğrenme sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. Bacak (2008) çalışmasında Öykü Tabanlı
Öğrenme Yaklaşımının öğrencilerin sosyal bilgiler dersi başarı düzeylerini ve yaratıcılıklarını arttığı sonucuna
ulaşmışlardır. Özden (2012)’de öyküleştirme yöntemine göre hazırlanan bir öğretim planının çocukların
öğrenmeleri üzerinde anlamlı bir ilerleme sağladığını ifade etmiştir.
Ünver (2015)’de hikayelendirme tekniğinin Fen bilgisi dersindeki çeşitli kavramların öğretilmesinde etkili
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Arslan (2014) hikâye anlatım yönteminin öğrencilerin akademik başarısına olumlu
katkı sağladığını göstermiştir. Demir (2011) ise çalışmasında hikâyelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı‟nda
yer alan kazanımların aktarılması, değer ve becerilerin kazandırılması sürecinde etkili olduğunu belirlemiştir.
Ayrıca hikâyelerin sosyal bilgiler öğretim sürecine canlılık kattığı, derse yeni bir soluk getirdiği ve öğrencilerin
sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarını da olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Sertsöz ve Temur
(2017)’da çalışmalarında öyküleştirme yöntemi ile yapılan matematik eğitiminin çocukların matematik başarısını
arttırmada olumlu etkiye sahip olduğunu göstermişlerdir.

Mevcut araştırmanın amacı okulöncesi öğrencilerine yönelik olarak tasarlanan matematikte örüntü konusuyla
ilgili bir hikayenin örüntü konusunun öğrencilerce öğretilmesindeki etkisini ve bu konudaki öğretmen görüşlerini
ortaya koymaktır.
Hikayelerle matematik öğretimi sayesinde öğrencilerin soyut kavramları zihinlerinde somutlaştırarak kalıcı
öğrenmeler oluşturmaları sağlanabilir. Ayrıca hikayeleri zihinlerinde canlandırarak ve hikayelerdeki karakterlerin
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yerine kendilerini koyarak hem muhakeme etme becerileri hem de yaratıcı düşünmelerinin geliştirileceği
düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın önem taşıdığı düşünülmektedir. Okulöncesi öğrencilerinin
dinleyerek matematikteki örüntü konusunu öğrenebilmelerini sağlayacak bir etkinlik tasarlanmış olması
bakımından ve okulöncesi öğretmenlerine de ilgili konunun öğretilmesinde alternatif bir etkinlik sunulması
bakımından mevcut araştırma önem taşımaktadır. Gerek konunun öğretilmesi safhasında gerekse öğretilen
konunun pekiştirilmesi safhasında kullanılacak bir etkinlik ortaya konması ve hikayeler yoluyla matematik
öğretimi yapılması bakımında da çalışma önem taşımaktadır.
Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesi şöyledir: Okulöncesi Eğitiminde hikayelerle Matematik
Öğretiminin Öğrenci Başarıları üzerindeki etkisi nedir ve okul öncesi öğretmeninin bu etkinlikle ilgili görüşleri
nelerdir?

Yöntem
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerine başvurulmuştur. Nitel araştırma kapsamında da hem betimsel analiz
hem de içerik analizi yapılmıştır. Hazırlanan çalışma yaprağına öğrencilerce verilen cevaplar betimsel olarak,
öğretmen görüşleri ise içerik analizine tabi tutulmuştur. Betimsel analiz kapsamında önceden belirlenen temalara
göre veriler yorumlanmış olup, içerik analizinde ise veriler daha derin bir işleme tabi tutulmuştur (Yıldırım ve
Şimşek, 2008). Çalışma grubunu Kars Merkez de yer alan bir özel okul öncesi eğitim kurumuna devam etmekte
olan on okulöncesi öğrencisi ve bu öğrencilerin öğretmenliğini yürütmekte olan bir okul öncesi öğretmeni
oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Hikayelerle matematik öğretimi neticesinde öğrencilerin bir hikaye ile anlatılan konuyu anlayıp
anlamadıklarını tespit etmek amacıyla okulöncesi öğrencilerinin seviyelerine ve kazandırılmak istenen kazanıma
uygun bir çalışma yaprağı hazırlanmıştır. Çalışma yaprağı araştırmacılar ve okulöncesi öğretmen gözetiminde
gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya gözlemci olarak katılan uygulama yapılan sınıfın öğretmenine de etkinliği
değerlendirebilmek ve gerekli düzenlemeleri yapabilmek amacıyla çeşitli sorular yöneltilmiştir.
Okulöncesi öğretmeninin yapılan çalışmayı değerlendirmesi için bir görüş formu hazırlanmış olup, bu formda
okul öncesi öğretmeninin hikayeyi değerlendirmesi, etkinlikte eksik gördüğü yönleri, hoşuna giden yönleri,
etkinliğin öğrencilere faydalı olup olmadığını, etkinliği kendi tasarlamış olsaydı ne gibi değişiklikler
yapabileceğini, etkinliği diğer öğretmenlere tavsiye edip etmeyeceğini belirtmesi istenmiştir.
Öğretim Materyali
Okulöncesi matematik eğitimi kitapları incelenerek kitaplardaki kazanımlara yönelik geometrik şekil ve
örüntü kavramlarına ilişkin ve öğrencilerin seviyelerine uygun kazanımlarla bir hikaye oluşturuldu. Bu bağlamda
bir okulöncesi öğretmeni, 2 matematik eğitimi uzmanının görüşleri alınmıştır. Hikayenin yazılması ve
uygulanması süreci 4 hafta sürmüştür.
Ormandaki örüntü
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Bir zamanlar güzel, küçük bir kasabada insanlar huzurlu bir yaşam sürerlermiş. Bu kasabanın çocukları
kasabada rahatça gezer, oynarlarmış. Güzel bir ilkbahar gününde Mehmet, Osman, Büşra adında üç arkadaş oyun
oynadıktan sonra gezintiye çıkmak istemişler. Uzun bir yürüyüşün ardından kasabada daha önce hiç fark
etmedikleri bir ormanı görmüşler ve heyecanla ormana doğru ilerlemişler. Bu orman kocaman ağaçlarla dolu,
yemyeşil bir ormanmış. Ormanda vaktin nasıl geçtiğini anlamadan gezintiye dalmışlar.

Daha sonra havanın karardığını fark edip dönmek istemişler fakat çıkışı bulamamışlar. Sonra Osman: Bence
örüntüyü takip edersek çıkışı bulabiliriz.
-Büşra ve Mehmet:
‘‘Örüntü nedir?’’
-Osman:
‘‘Biraz önce fark etmediniz mi? Ağaçlar belirli bir kurala göre sıralanmış; elma ağacı, kiraz ağacı ve çam
ağacı şeklinde sürekli devam ediyor.’’ Sonra hep bir ağızdan örüntüyü takip edersek çıkabiliriz demişler.
Biraz ilerledikten sonra elma ağacını görmüşler. Biraz daha ilerlemişler kiraz ağacını fark etmişler ve sonra
çam ağacını görmüşler. Böylelikle örüntüyü tamamlamışlar ve örüntü ormanın çıkışına gitmelerini sağlamış.
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Bulgular
Öğrencilerden meyvelerle örüntüler oluşturmaları, şekillerle örüntüler oluşturmaları, boyama yöntemiyle
örüntü oluşturmaları ve geometrik şekillerle örüntü oluşturmaları istenmiş olup öğrenciler öğretmenleri eşliğinde
bu görevleri yerine getirebilmişlerdir.
Okul öncesi öğretmeninin sorulara verdiği cevaplar analiz edildiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Öğretmen
hikayeyi eğitici, öğretim programına uygun, açık ve anlaşılır, okul ortamına uygun olduğunu ifade etmiştir.
Öğrencilerin hikayeye olumlu dönüt verdiğini, hikayelerin öğrenci seviyesine uygun olduğunu, hikayenin bilgilere
kolay ve hızlı ulaşım sağladığını, kullanımının kolay olduğunu, öğretmenler açısından kullanışlı olduğunu,
kalıcılığı arttıracağını, ancak hikayenin günlük hayatla ilişkili olduğu konusunda kararsız olduğunu ifade etmiştir.
Etkinlikte herhangi eksik bir yön görmediklerini, çocukların ilgilerini çektiğini, herhangi bir değişiklik
gerektirmediğini, etkinliği diğer öğretmenlere de tavsiye edebileceğini ifade etmiştir.

Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Yapılan uygulama sonucunda öğrencilerin hikayeyi dikkatle dinlediklerini görülmüştür. Ayrıca hikaye ile
ilgili sorular sorulduğunda öğrencilerden olumlu dönütler alınmıştır. Bu da yazılan hikayenin dikkat çekici
olduğunu göstermektedir. Hikayelerle matematik etkinliği sonrasında verilen çalışma yapraklarındaki sorulara da
öğrencilerce doğru cevaplar verilmesi hikayenin eğitici olduğunu göstermektedir. Ayrıca eğlenerek öğretme
sağlaması bakımından da hikayenin başarılı olduğu söylenebilir. Uygulama yaptığımız okuldaki öğretmenin
görüşleri de bu sonuçları destekler niteliktedir.
Mevcut araştırma kapsamında hikayelerle matematik öğretiminin öğrencilerin ilgili kavramı öğrenmiş
olmaları öğrencilerin matematik başarılarını olumlu etkilemiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu bağlamda araştırma Albool (2012), Demircioğlu, Demircioğlu ve Ayas (2006), Bacak (2008), Özden
(2012), Ünver (2015), Arslan (2014), Demir (2011), Sertsöz ve Temur (2017) ile paralellik göstermektedir.
Okul öncesi öğrencileri için hazırlanan hikayelerle matematik etkinliği ilkokul öğrencileri için de
kullanılabilir. Okumayı ve yazmayı tam anlamıyla öğrendiklerinde öğrencilerin hayal gücünü geliştirmesi için
onlardan da hikaye yazmaları istenebilir. Okulöncesi eğitimde farklı branşlarda da hikayelerle öğretim yapılması
önerilmektedir. Ayrıca hikaye etkinlikleri sonucunda öğrencilerin de hikayeleri anlatmaları istenebilir.
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Özet

Bu araştırma, okul öncesi eğitim ortamlarının kalitesi ile çocukların dil gelişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi
amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu Şanlıurfa ili Siverek ilçe merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 150 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada çocukların dil gelişim
düzeyini ölçmek için “Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL)” ve okul öncesi eğitim ortamlarının kalite
düzeylerini ölçmek için “Okul Öncesi Eğitim Ortamını Değerlendirme Ölçeği (ECERS)” kullanılmıştır. Verilerin
analizinde anaokulu ve anasınıflarının kalite düzeyleri ile çocukların alıcı dil, ifade edici dil ve sözel dil puanı
arasındaki ilişkiyi saptamak için korelasyon analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda ölçek alt boyutları ve toplam
puanları arasında pearson korelasyon katsayısı (r) hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre anaokullarının kişisel
bakım rutinleri, mobilya ve görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin
ihtiyaçları alt boyutları ve toplam kalite puanları ile çocukların alıcı dil puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki
saptanmıştır. Anaokullarının kişisel bakım rutinleri, mobilya ve görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor
etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları alt boyutları kalite puanları ve toplam kalite
puanı ile çocukların ifade edici ve sözel dil puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Anasınıflarının
kişisel bakım rutinleri, mobilya ve görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler, yaratıcı etkinlikler,
sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları alt boyutu kalite puanları ve toplam kalite puanı ile çocukların alıcı, ifade edici
ve sözel dil puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.

Abstract
This study aims to investigate the relationship between the quality of pre-school learning environments and
language development stages of pre-school children. Study population involves 150 pre-school children enrolled
in pre-school education institutions affiliated with the Ministry of National Education in Siverek district of
Sanliurfa. Data collection tools of the study are Turkish version of “Test of Early Language Development (TELD3)” to assess the language development stages of children, and “Early Childhood Environment Rating Scale
(ECERS)” to assess the quality of pre-school learning environments. In data analysis, correlation analysis was
conducted to determine the relationship between the quality of pre-school learning environments and children’s
receptive, expressive, and spoken language scores. To that end, Pearson correlation coefficient (r) was calculated
between sub scale scores and total scores. Results showed a positive relationship between the sub dimensions of
kindergartens’ personal care routines, furniture and visual materials, language and reasoning, motor activities,
social development, needs of adults, and total quality scores and children’s receptive language development scores.
Also, a positive relationship was detected between the sub dimensions of kindergartens’ personal care routines,
furniture and visual materials, language and reasoning, motor activities, creative activities, social development,
needs of adults, and total quality scores and children’s expressive and spoken language scores. Finally, a positive
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relationship was also found between the sub dimensions of nursey classes’ personal care routines, furniture and
visual materials, language and reasoning, motor activities, creative activities, social development, needs of adults,
and total quality scores and children’s receptive, expressive, and spoken language scores.

Giriş
Çocuğun dil gelişimi ve anadilini kullanma yetisinin büyük bir kısmı okul öncesi dönemde kazanılmaktadır.
Bu dönemde kazanılacak sağlıklı bir dil gelişimi çocuğun sözcük dağarcığının gelişmesine, kendini ifade etmesine,
etkili ilişkiler kurmasına, akademik başarısına ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktadır (Gürocak, 2007). Bu
dönemde çocuğun yaşamında gelişim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasında okul öncesi eğitim kurumları
önemli bir yere sahiptir. Okul öncesi eğitim kurumları planlı ve sistemli eğitim programıyla çocukların sağlıklı ve
her yönüyle gelişimini gerçekleştirmektedir (La Paro, Pianta ve Shulman, 2004). Okul öncesi eğitim kurumları
çocuğun çevresini gözlemleyebileceği, sözcük dağarcığını geliştirebileceği, akran, öğretmen ve personel ile
iletişime girebileceği bu nedenle de dil gelişimini sağlayacağı eğitim ortamlarıdır (Maviş, 2005; Nelson, 1973).
Okul öncesi eğitim kurumlarını diğer eğitim basamaklarından farklı kılan; yaş grubu, amaçları, programı, çalışma
yapısı ve okul aile işbirliğidir (Larkin, 1999).
Dil gelişiminin temel ögeleri alıcı ve ifade edici dildir. Alıcı dil, uyaranların çocuk tarafından anlaşılması
olduğu için ifade edici dilden önce gelişmektedir. İfade edici dil ise konuşma yeteneği ve anlatma becerisi olarak
tanımlanabilmektedir. Bu nedenle çocuklar dili kullanırken sesleri birbirinden ayırt etmeye, konuşulanları
anlamaya ve sözcüklerle kendini ifade etmeye çabalamaktadır (Gündüzer, 2014; Koçyiğit, Tuğluk ve Kök, 2007).
Dil edinimi için doğuştan donanımlı olan çocuk çevresel faktörlerle birlikte dil gelişimini sağlamaktadır. Bu
nedenle biyolojik ve çevresel faktörler çocuğun dil gelişimini önemli ölçüde etkilemektedir (Temel, Bekir ve
Yazıcı, 2014).
Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumları en yaygın olarak Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olarak
çalışmaktadır. MEB’e bağlı okul öncesi eğitim kurumlarından bağımsız anaokulları, bina olarak tamamen özerk
ve bünyesinde 36-68 aylık çocukları barındıran kurumlardır. Başka herhangi bir okula bağlı olmayıp bağımsız
birer okul olmaları nedeniyle aynı bakanlığa bağlı diğer okul öncesi eğitim kurumlarından yapı olarak farklılıklar
göstermektedir. Bu farklılık, okul müdürlerine, denetmenlere ve öğretmenlere farklı görev ve sorumluluklar
yüklemektedir. MEB’e bağlı okul öncesi eğitim kurumlarından olan anasınıfları ise ilkokul, ortaokul ya da halk
eğitim merkezi gibi 57-68 ay aralığındaki çocukların kaydının yapıldığı örgün eğitim veya hayat boyu öğrenme
kurumları bünyesinde açılan sınıflardır (MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2019). MEB’in örgütlenmesine bakıldığında, tüm okul öncesi eğitim
veren kurumlar aynı yönetmeliğe tabidir.
Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar
geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyal ve duygusal
deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir çevre ancak nitelikli bir okul öncesi
eğitim ile mümkündür (MEB, 2013).
Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen, personel, fiziksel mekan ve çevre, eğitim programı, aile katılımı,
materyal düzeyi, okul yönetimi gibi unsurların niteliği okul öncesi eğitimin niteliksel kapasitesini belirlemektedir.
Kaliteli bir okul öncesi eğitimden yararlanan çocukların bilgiyi kullanma, sözel ifade ve akademik becerilerde
daha iyi oldukları, kaliteli bir okul öncesi eğitimin çocukların dil becerilerinde olumlu bir etki yarattığı
belirtilmektedir (Bryant, Burchinal, Lau ve Sparling, 1994; Burchinal, Peisner Feinberg, Bryant ve Clifford, 2000).
Kaliteli bir okul öncesi eğitim ortamında çocuklara daha nitelikli ve zengin uyarıcıların sunulması, çeşitli
etkinlikler ile çocuğun farklı sosyal ve duygusal deneyimler içerisinde yer alması, planlı ve sistemli bir eğitim
programı sayesinde gelişimindeki eksikliklerin giderilmesi, yeterli düzeyde bulunan materyaller ve bunların
kullanılması ile öğretimin zenginleştirilmesi ve çocuğun fiziksel özelliklerine uygun olarak hazırlanmış bir çevrede
ihtiyaç ve gereksinimlerini giderilmesi çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayabilmesi için büyük önem
taşımaktadır.
Son yıllarda ülkemizde okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve okullaşma oranını artırmak için okul öncesi
eğitim kurumlarının sayısı hızla artmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki niceliksel artış beraberinde
niteliksel sorgulamayı da gündeme getirmektedir. Okullaşma oranının artışı ve okul öncesi eğitimin
yaygınlaştırılması ancak nitelikli bir eğitim sağlandığında gerçek amacına ulaşarak anlamlı olabilir. Yirmi birinci
yüzyıl çocuklarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve çocukların dil gelişimi ve diğer gelişim alanlarını
desteklemek için okul öncesi eğitim kurumları kalite standartları doğrultusunda kendilerini istenilen düzeyde
geliştirmelidir. Bu düşünceden hareketle bu araştırmada okul öncesi eğitim ortamlarının kalitesi ile çocukların dil
gelişim düzeyleri incelenmiştir.
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Yöntem

Nicel araştırma yaklaşımının benimsendiği araştırma ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Korelasyonel tarama, iki veya daha fazla değişken arasındaki değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi
sağlamaktadır (Karasar, 2014).
Çalışma Grubu
Çalışma grubunun belirlenmesinde ilk olarak Şanlıurfa ili Siverek ilçe merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğüne
bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumları tespit edilmiştir. Bu okullar arasından gönüllülük, ulaşılabilirlik ve
kontrol açısından araştırma koşullarını sağlayabilecek okullar seçilmiştir. Çalışma grubu 2018-2019 eğitim
öğretim yılında Şanlıurfa ili Siverek ilçe merkezinde bulunan MEB’e bağlı altı bağımsız anaokulu ve bu
anaokullarında bulunan 15 sınıf ve bu sınıflarda eğitime devam eden 75 çocuk ile altı ilkokul ve bu ilkokulların
bünyesinde bulunan 15 sınıf ve bu sınıflarda eğitime devam eden 75 çocuk oluşturmaktadır. Toplamda
araştırmanın çalışma grubunu 12 okulda bulunan 30 okul öncesi eğitim sınıfı ve bu sınıflarda eğitime devam eden
150 çocuktan oluşmuştur.
Veri Toplama Araçları
Veri toplama araçları olarak çocukların dil gelişiminin belirlenmesinde “Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi
(TEDİL)”, okul öncesi eğitim ortamlarının kalitesinin belirlenmesinde ise “Okul öncesi Eğitim Ortamını
Değerlendirme Ölçeği (ECERS)” kullanılmıştır.
Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL)
Orijinal adı “Test of Early Language Development (TELD-3)” olan Türkçe Erken Dil ve Gelişim Testi, 2 yaş
0 ay ile 7 yaş 11 ay arasındaki çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerini ölçmek amacı ile Hresko, Reid ve
Hammil (1999) tarafından geliştirilmiştir. Testin Türkçe ’ye uyarlaması Topbaş ve Güven (2013) tarafından
yapılmıştır. TEDİL, A ve B olmak üzere iki paralel formdan ve iki alt testten oluşmaktadır. Bu çalışmada verileri
toplarken tüm ölçümlerde A formu kullanılmıştır. A ve B formlarının her biri sözel yönergeleri yerine getirme,
resimler gösterme ve betimleme, sorulara cevap verme gibi 76 maddeden oluşmaktadır. Bu çalışmada uygulanan
A formunun alıcı dil alt boyutunda 24 anlam bilgisi, 13 sözdizimi, ifade edici dil alt boyutunda ise 22 anlam bilgisi
ve 17 sözdizimi içeren madde bulunmaktadır. Alıcı ve ifade edici dil puanlarının bileşkesinden ise “Sözel Dil
Bileşik Puanı”, diğer adıyla “Sözlü Dil Bileşik Puanı” oluşmaktadır (Topbaş ve Güven, 2013).
TEDİL’in güvenirlik çalışmasında alfa iç tutarlılık katsayıları, farklı yaş grupları ve farklı demografik alt
gruplarında A ve B olmak üzere her iki form ve alt testler için .86 ile .98 arasında bulunmuştur. Test-tekrar test
yöntemi ile korelasyon katsayısı uygulamada kullanılan A formu için alıcı dil alt testinde .96 ve ifade edici dil alt
testinde .89 olarak bulunmuştur. TEDİL’in yapı geçerliliği korelasyon katsayısı alıcı dil ve ifade edici dil alt
testlerinde .87 ile .91 arasında bulunmuştur. Uygulayıcılar arası korelasyon katsayısı ise her iki form ve alt testler
için .99 olarak bulunmuştur (Topbaş ve Güven, 2011).
Okul Öncesi Eğitim Ortamını Değerlendirme Ölçeği (ECERS)
ECERS (Early Childhood Enviroment Rating Scale) olarak bilinen “Erken Çocukluk Eğitim Ortamları
Değerlendirme Ölçeği” okul öncesi eğitim ortamındaki yapı ve süreç kalitesini ölçmek amacıyla Amerika Birleşik
Devletleri North Carolina Üniversitesi’nde Harms ve Clifford (1980) tarafından geliştirilmiştir. Okul öncesi eğitim
ortamını, çevresini, günlük etkileşimleri ve faaliyetleri ölçmeye yarayan ölçek Amerika’da çeşitli uzmanlar
tarafından gözden geçirilmiş ve Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .97 olarak bulunmuştur (Harms ve Clifford,
1980). ECERS ölçeğinin Türkçe’ye tercümesi, adaptasyonu, dilsel eşitliği ve güvenirlik çalışması Tovim (1996)
tarafından yapılmıştır. ECERS ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .96 ve iç tutarlılık, gözlemciler
arasındaki güvenirlik ve Türkçe formun iç tutarlılık ortalaması .84 olarak bulunmuştur.
Okul öncesi eğitim ortamını değerlendirme ölçeği, 7 alt kategori ve 37 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 7
alt boyutu; kişisel bakım rutinleri, çocuklar için mobilya ve görsel malzemeler, dili kullanma ve mantık yürütme,
küçük ve büyük kas motor etkinlikleri, yaratıcı faaliyetler, sosyal gelişim ve yetişkin ihtiyaçlarından oluşmaktadır.
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ECERS maddeleri puanlanırken her madde için ayrı ayrı puanlama yapılmaktadır. Puanlar 1 ile 7 arasında
değişmekle beraber; 1 ve 2 puan: yetersiz, 3 ve 4 puan: az yeterli, 5 ve 6 puan: iyi ve 7 puan: çok iyi olarak
tanımlanmaktadır. Bu puanlar verilirken her puan için ilgili maddenin göstergelerine bakılmakta ve göstergenin
gözlem süresince gerçekleşme durumuna göre puan verilmektedir. Puanlama yapılırken “Açıklama” kısmı da
bulunmakta, böylece gerekli yerlere ek açıklama yaparak puanlamanın en doğru şekilde yapılması sağlanmaktadır.
Ölçek puanlanırken 37 maddenin ortalaması alınır. Aynı zamanda alt boyutu oluşturan maddelerin ortalaması da
alt boyut kalitesini vermektedir. Böylece hem alt boyutların kalitesi belirlenmekte hem de tüm maddelerin
ortalaması alınarak kurumun genel kalitesi belirlenmektedir.

Verilerin Toplanması
Araştırmanın veri toplama süreci 06/02/2019 tarihli Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
oluru ve 14/02/2019 tarihli Siverek Kaymakamlığı ve Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oluruna dayanarak
Şanlıurfa ili Siverek ilçesindeki ilkokullar ve anaokullarında 14/02/2019 ve 29/03/2019 tarihleri arasında
tamamlanmıştır.
Veri toplama sürecine başlamadan önce 05/02/2019 tarihinde MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik birimine araştırma izni için ön başvuru yapılarak “Veli Onay
Formu” oluşturulmuştur. Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı istediklerini belirten ebeveynlere veli onay
formları imzalatılarak izinleri alınmış, sonrasında araştırmacı tarafından veri toplama süreci başlamıştır. TEDİL’in
uygulama süresi her bir çoçuk için 20-40 dakika arasında değişmektedir. Uygulamalara geçilmeden önce
araştırmacı sınıf ortamında, tüm çocuklarla tanışma oyunları oynamış ve uygulamacı ile çocuk arasında samimi
bir ortam oluşturulmaya çalışılarak çocukların kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri ortam hazırlanmıştır.
Uygulama rehber odasında gerçekleştirilmiştir.
TEDİL ölçeğini uygulamaya başlarken ilk olarak çocuğun kronolojik yaşı hesaplanmış ve yaşıtına uygun
olarak betimleme, resim gösterme veya sözel ifade ve yönergelerden oluşan maddeden başlanmıştır. Bu
maddelerde ölçüte dayalı bir puanlama yapılarak ölçütü sağlayan çocuk bir puan, sağlayamayan sıfır puan
almaktadır. Uygulama içerisinde taban ve tavan puan uygulamaları bulunmaktadır. Ölçek uygulama kriterlerine
uyularak ve çocuk performansına bağlı olarak test sonlandırılmıştır. TEDİL ölçeğine göre 35-69 standart puana
sahip olan çocukların “çok zayıf” düzeyde, 70-79 standart puana sahip olan çocukların “zayıf” düzeyde, 80-89
standart puana sahip olan çocukların “ortalama altı” düzeyde, 90-110 standart puanına sahip olan çocukların
“ortalama” düzeyde, 111-120 standart puana sahip olan çocukların “ortalama üstü” düzeyde, 121-130 standart
puana sahip olan çocukların “iyi” düzeyde, 131-165 standart puana sahip olan çocukların “çok iyi” düzeyde
olduğu belirtilmektedir (Topbaş ve Güven, 2013).
Okul öncesi eğitim ortamını değerlendirme ölçeği (ECERS) ile kurum kalitesi belirlenirken araştırmacı güne
başlama saatinden önce kurumda hazır bulunmuş ve bir gün boyunca (her sınıf için yaklaşık olarak 4-5 saat) eğitim
öğretim esnasında kurumda kalmıştır. Yapmış olduğu gözlem ve iletişim (öğretmen, personel ve okul idaresiyle
kurduğu) sonucunda puanlamayı tamamlamıştır. Araştırmacı gözlem esnasında sınıf içerisinde bulunmuş, ancak
etkinlikler esnasında hiçbir müdahalede bulunmayarak puanlama işlemini gerçekleştirmiştir. Gözlemlenemeyen
göstergeler olduğunda doğru puanlama yapabilmek adına okul idaresi, personel ve öğretmen ile görüşme yaparak
ölçeğin açıklama kısmını doldurmuş ve en doğru puanı vermiştir. Puanlama işlemi araştırmacı kurumu terk
etmeden önce gözlem sırasında tamamlanmıştır.

Verilerin Analizi
Verilerin analiz edilmesinde bir istatistik programından yararlanılmıştır. Veriler istatistik programına
işlendikten sonra kayıp veri olup olmadığı kontrol edilmiş ve kayıp verinin olmadığı görülmüştür. Uç değer olup
olmadığını incelemek için öğrencilerin TEDİL ölçeğinden elde ettikleri alıcı dil ve ifade edici dil standart puanları
ile bu iki puanın toplamından oluşan “Sözel Dil Bileşke” puanı hesaplanmıştır. Ayrıca, anasınıflarının kalitelerini
değerlendirmek için kullanılan yedi alt boyuttan oluşan ECERS ölçeğinin alt boyut puanları ve ölçek toplam puanı
hesaplanmıştır. Tek değişkenli uç değer tespiti için her iki ölçeğin alt boyutlarının ve toplam puanlarının z-standart
puanları hesaplanmış, histogramlar ve kutu-çizgi grafiklerinden yararlanılmıştır. TEDİL ve ECERS alt boyut ve
ölçek toplam puanlarına ilişkin hesaplanan z standart puanları -3 ile +3 aralığında bulunmaktadır. Ayrıca
histogramlar ve kutu-çizgi grafikleri incelendiğinde uç değer olmadığı görülmüştür. Normallik varsayımı için,
ölçeklerin alt boyut puanları ve toplam puanlarının çarpıklık ve basıklık değerleri hesaplanmış normal Q-Q pilot
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grafiği ile kutu çizgi grafikleri incelenmiştir. Her iki ölçeğin alt boyut ve toplam puanlarına ilişkin çarpıklık ve
basıklık değerleri ile standart hataları Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1.
TEDİL ve ECERS Ölçeklerinin Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları ile Standart Hataları.
Ölçekler
Standart
Hata
,198

Basıklık
Katsayısı
-1,000

Standart Hata

Alıcı Dil Standart

Çarpıklık
Katsayısı
-,249

İfade Edici Dil Standart

-,426

,198

-,200

,394

Sözel Dil Bileşke

-,331

,198

-,702

,394

Kişisel Bakım Rutinleri

,005

,427

-1,689

,833

Mobilya ve Görsel Malzemeler

-,468

,427

-,316

,833

Dil ve Mantık Yürütme

,490

,427

-,880

,833

Motor Etkinlikler

-,079

,427

-,982

,833

Yaratıcı Etkinlikler

-,405

,427

-1,000

,833

Sosyal Gelişim

-,568

,427

-,410

,833

Yetişkin İhtiyaçları

,129

,427

-1,552

,833

ECERS Toplam

-,232

,427

-1,149

,833

TEDİL

,394

ECERS

Tablo 1 incelendiğinde her iki ölçeğe ilişkin alt boyut puanları ile ölçek toplam puanlarının çarpıklık
katsayısı değerlerinin -1 ile +1 arasında olduğu görülmektedir. Ayrıca çarpıklık ve basıklık katsayılarının standart
hatalarına bölünmesi ile elde edilen değerler 1,96’dan düşüktür. Buna göre her iki ölçeğin alt boyutlarının ve ölçek
toplam puanlarının normal dağılım sergilediğini söyleyebiliriz (Büyüköztürk, 2017). Ayrıca, normal Q-Q pilot
grafikleri ile kutu çizgi grafikleri incelenmiş ve verilerin normal dağılım sergilediği görülmüştür.Anaokul ve
anasınıflarının kalite düzeyleri ile çocukların alıcı dil, ifade edici dil ve sözel dil bileşkesi arasındaki ilişkiyi
saptamak için öncelikle regresyon analizi yapılması düşünülmüş ancak regresyon analizinin varsayımlarının
sağlananamasından dolayı korelasyon analizi yapılmıştır. Ölçek alt boyutları ve toplam puanları arasında pearson
korelasyon katsayısı (r) hesaplanmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Anaokulu ve anasınıflarının kalitesi ile çocukların dil gelişimleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek
için ECERS ve TEDİL ölçeklerinin alt boyutları ile ölçek toplam puanları arasındaki korelasyonlar hesaplanmıştır.
Buna göre anaokullarının kalitesi ile çocukların dil gelişimleri arasındaki ilişkiye ait pearson korelasyon analizi
sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2.
Anaokullarının Kalitesi ile Çocukların Dil Gelişimleri Arasındaki İlişkiye Ait Pearson Korelasyon Analizi
Sonuçları.
Alıcı Dil

İfade Edici Dil

Sözel Dil Bileşke

Kişisel Bakım Rutinleri

,38** (r2= ,14)

,33** (r2= ,11)

,42** (r2= ,17)

Mobilya ve Görsel Malzemeler

,28* (r2= ,07)

,43** (r2= ,18)

,42** (r2= ,17)

Dil ve Mantık Yürütme

,40** (r2= ,16)

,42** (r2= ,17)

,48** (r2= ,23)

Motor Etkinlikler

,35** (r2= ,12)

,44** (r2= ,19)

,47** (r2= ,22)

Yaratıcı Etkinlikler

,17

,31** (r2= ,09)

,28* (r2= ,07)

Sosyal Gelişim

,32** (r2= ,10)

,32** (r2= ,10)

,38** (r2= ,14)

Yetişkin İhtiyaçları

,25* (r2= ,06)

,24* (r2= ,06)

,29* (r2= ,08)

Ölçek Toplam

,39** (r2= ,15)

,45** (r2= ,20)

,49** (r2= ,24)

ECERS

**p≤,01; *p≤,05
Tablo 2 incelendiğinde, anaokullarına devam eden çocukların alıcı dil standart puanları ile ECERS ölçeği
kişisel bakım rutinleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,38; p≤,01). Kişisel bakım
rutinlerinin alıcı dil standart puanları üzerindeki etkisi %14’tür (r 2=.14). Mobilya ve görsel malzemeler ile alıcı dil
standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=,28; p≤,05). Mobilya ve görsel
malzemeler boyutunun alıcı dil puanları üzerinde %7’lik bir etkiye sahiptir. Dil ve mantık yürütme ile alıcı dil
standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,40; p≤,01). Dil ve mantık yürütme
boyutunun alıcı dil puanları üzerinde %16’lık bir etkiye sahiptir. Motor etkinlikleri ile alıcı dil standart puanları
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,35; p≤,01) bulunmuştur. Motor etkinliklerinin alıcı dil standart
puanları üzerindeki etkisi %12’dir (r2= ,12). Yaratıcı etkinlikler ile alıcı dil standart puanları arasında anlamlı
olmayan bir ilişki (r=,17; p>,05) bulunmuştur. Sosyal gelişim ile alıcı dil standart puanları arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki (r=,32; p≤,01) bulunmuştur. Sosyal gelişim boyutunun alıcı dil standart puanları üzerindeki etkisi
%10’dur (r2= ,10). Yetişkin ihtiyaçları ile alıcı dil standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,25;
p≤,05) vardır. Yetişkin ihtiyaçları boyutunun alıcı dil standart puanları üzerindeki etkisi %6’dur (r 2= ,06). Ölçek
toplam puanı ile alıcı dil standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,39; p≤,01) bulunmuştur.
ECERS ölçeği toplam puanı alıcı dil standart puanı üzerinde %15’lik bir etkiye sahiptir. Buna göre anaokullarının
ECERS ölçeği alt boyutlarından kişisel bakım rutinleri, mobilya ve görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme,
motor etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları ve toplam kalite puanı ile çocukların alıcı dil gelişimleri
arasında ilişkiden söz edilebilir. Yaratıcı etkinlikler alt boyutu ile alıcı dil gelişimi arasında ise anlamlı bir
ilişkiden söz edilememektedir. Sonuç olarak okul öncesi eğitim kurumunda kişisel bakım rutinleri, mobilya ve
görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları ve toplam kalite
puanları arttıkça çocukların alıcı dil becerileride artmaktadır.
ECERS kişisel bakım rutinleri alt boyutu; karşılama ve uğurlama vakitlerinin aile ve personel arasında
samimi ve etkili değerlendirilmesi, yemek ve kahvaltı saatlerinin eğitici bir vakit olarak kullanılması, dinlenme
vakitleri ve alanlarının değerlendirilmesi, tuvalet lavaboların çocuklara olan uygunluğu ve temizliği, kişisel
temizlik ve bakımlara (diş temizliği, saç temizliği gibi) verilen önem ve denetim göstergelerinden oluşmaktadır.
Alanyazın incelendiğinde karşılama ve uğurlama esnasında samimi bir ortamın yaratılmasının, çocukların temel
ihtiyaçları olan beslenme, temizlik vakitlerinde yapılan etkileşimin kalitesinin son derece önemli olduğu
belirtilmektedir (Harms vd., 1998; Oktay, 1985; Ünüvar, 2011). Rutin etkinliklerden olan karşılama, uğurlama,
beslenme, toplanma ve temizlik esnasında çocuğun öğretmenle, personelle ve akranlarıyla arasında kurulan eğitici
iletişim arttıkça çocukların alıcı dil gelişiminin de artacağı düşünülmektedir.
ECERS mobilya ve görsel malzemeler alt boyutu; sınıf içerisinde yeterli düzeyde mobilya, donanım ve alan
olması, öğrenme faaliyetleri için yeterli düzeyde materyal bulunması, çocuklara sağlanacak rahat ve huzurlu bir
ortamın oluşturulması, sınıfın ve öğrenme merkezlerinin genel düzeni, pano kullanımı ve sergi alanlarından
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oluşmaktadır. Kaya (2007) araştırmasında 36-72 aylık çocuklar için tasarlanmış olan oyuncakların çocuğun
gelişim alanlarından en fazla dil gelişimini desteklediğini belirtmiştir. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin eğitim
programını uygularken en fazla karşılaştıkları sorunlardan birisinin materyal ve fiziksel koşulların eksikliği
olduğu, sosyal ve kültürel mekanların, mimari kurgu ve okul ortamının çocukların dil gelişimi üzerinde olumlu
etkileri olduğu ifade edilmektedir (Çaltık, 2004; Yazıcı, 2004). Sonuç olarak çocuklar öğrenmelerinin büyük bir
çoğunluğunu sınıf içerisinde gerçekleştirdiklerinden sınıf alanının mobilya ve görsel malzemeler bakımından
yeterli düzeyde olması, öğrenme merkezleri oluşturularak ilgi alanlarına göre her çocuğa hitap edilmesi, sınıf
alanınına uygun sayıda çocuk bulundurulması, havalandırma, ısınma, renk gibi unsurlara dikkat edilmesi ve
öğrenmede dikkati bozacak unsurların ortadan kaldırılması ile oluşturulacak sınıf ortamının çocuğun öğrenmesini
kolaylaştıracağı ve alıcı dil gelişimini artıracağı düşünülmektedir.
ECERS dil ve mantık yürütme alt boyutu; dili anlama (kitaplar, resimli kart oyunları gibi dili anlamaya
yönelik materyal kullanımı), dili kullanma (kuklalar, parmak oyunları, tekerlemeler gibi ifade etmeye yönelik
materal kullanımı), öğrenme kavramlarının kullanımı (kavramlara ve mantık yürütmeye yönelik materyal
kullanımı) ve dilin yaygın kullanımı (öğretmen ve çocuğun dil kullanım yoğunluğu) göstergelerinden
oluşmaktadır. Tepetaş Cengiz (2015) tarafından yapılan araştırmada 48-60 aylık okul öncesi eğitim alan çocukların
dil gelişimi ile resimli öykü kitabı okuma etkinlikleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ergişi (2014) tarafından yapılan araştırmada ise anasınıfına devam eden çocuklara uygulanan Türkçe etkinliklerin
çocukların alıcı dil gelişimini etkilediği saptanmıştır. Okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen dil
etkinlikleri ile çocuklar dili kurallarına uygun bir şekilde kullanırken aynı zamanda kavramları öğrenmekte ve dil
gelişiminde ilerleme sağlamaktadırlar (Aral, Kandır ve Yaşar, 2000; Şahin, 2000). Okul öncesi eğitim ortamlarında
dil etkinlikleri ile ilgili yeterli düzeyde materyal bulundurulması ve bu materyallerin öğretmen tarafından etkili bir
şekilde kullanılmasının çocukların alıcı dil gelişimlerini artıracağı düşünülmektedir.
ECERS motor etkinlikler alt boyutu küçük ve büyük kas sistemi faaliyetlerinden oluşmaktadır. Küçük ve
büyük kas sistemi için gerekli olan materyaller, bu materyallerin kullanımı ve yeteri kadar zaman geçirilmesi,
etkinliklerin planlanması, fiziksel çevre ve mekanın düzenlenmesi, ilgili kavramların öğretilmesi gibi
göstergelerden oluşmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların rahatça jimnastik hareketleri
yapabilecekleri ortamların oluşturulması, çocuklara hareket etme fırsatları tanınarak oyun oynamaları dil
gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca okul öncesi eğitim kurumlarında yeterli düzeyde materyal
bulundurulması ve çocukların rahatça oyun oynayabilecekleri ortamlarda çocuklara sembolik oyun oynama fırsatı
verilmesi dil gelişimini olumlu yönde desteklemektedir (Ahioğlu, 1999; Aytekin, 2001). Motor etkinlikler ve
eğitici oyun ile öğrenme daha eğlenceli ve kalıcı bir hale gelmektedir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için öğrenme
ortamlarında motor becerilere yönelik yeterli düzeyde materyal bulundurulması ve kullanılmasının çocuğun alıcı
dil gelişimini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.
ECERS yaratıcı etkinlikler alt boyutu; sanat, müzik ve hareket etkinlikleri, blok merkezi, temsili oyun, kum
ve su alanları, program yapısı ve günlük plan, öğretmenin etkinlik içerisindeki rolü ve denetimi gibi göstergelerden
oluşmaktadır. Bu araştırmada yaratıcı etkinlikler alt boyutu ile alıcı dil standart puanları arasında anlamlı olmayan
bir ilişki bulunmuştur. Cömertpay (2006)’ın yapmış olduğu araştırmada okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş
grubu çocuklara dil gelişimine yönelik yaratıcı drama etkinlikleri uygulanmış ve yaratıcı drama etkinliklerinin
çocukların dil gelişimini etkilemediği saptanmıştır. Bu araştırmada yaratıcı etkinlikler ile alıcı dil gelişimi arasında
ilişkinin anlamlı olmaması sınıfta yaratıcı etkinlikler ile ilgili materyallerin bulunmasına rağmen öğretmen
tarafından yeterli düzeyde kullanılmadığını düşündürmektedir. Çocuğun yaratıcılığının geliştirilmesi için ona
zengin uyarıcılı bir ortam hazırlanılmasının ve çocuğun öğrenmesinde en etkin role sahip olan öğretmen tarafından
yaratıcı etkinliklerinin yeterli düzeyde planlanması ve uygulanmasının çocuğun alıcı dil gelişimini destekleyeceği
düşünülmektedir.
ECERS sosyal gelişim boyutu; öğretmen-öğrenci etkileşiminin kalitesi, çocuklara sağlanacak alanlar,
bireysel ve grup çalışmaları, çocukların akranları ve çevresiyle olan etkileşimi, serbest oyun vakitlerinin eğitici
rolü, kültürel duyarlılık, kaynaştırma öğrencileri için yapılan çalışmalar ve tüm bunların gerçekleşmesi için gerekli
olan materyal düzeyi gibi göstergelerden oluşmaktadır. Aslan (2019) çocukların sosyal ilişkilerinin alıcı dil
gelişimi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu saptamıştır. Yağbasan (2018) sosyal problem çözme becerileri ile
zihin-dil gelişimi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulmuştur. Akyol (2015) çocukların akran ilişkileri ve
sosyal davranış boyutları ile zihinsel-dil gelişimi arasında pozitif yönde bir ilişki saptamıştır. Eryılmaz (2015), 45 yaş aralığındaki çocukların artikülasyon becerileri ile sosyal becerileri arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu
sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuçlar çocukların içerisinde bulunduğu sosyal etkileşimin, alıcı dil gelişimini doğrudan
etkilemesi anlamına gelmektedir. Öğretmen tarafından oluşturulacak olumlu bir sınıf atmosferi ve etkili bir iletişim
ortamında çocukların düşüncelerini daha rahat ifade edebileceği ve iletişim becerilerini geliştireceği sosyal ortamın
kalitesinin, çocukların alıcı dil becerileri arttıracağı düşünülmektedir. Aksi bir durumda ise çocukların kendini
yalnız hissedeceği ve içine kapanacağı bu nedenle de alıcı dil gelişimini desteklemeyeceği düşünülmektedir.
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ECERS yetişkin ihtiyaçları alt boyutu yetişkinlere ait kişisel eşyaların bırakılabileceği bir bölüm, oturma
alanı, mesleki gelişim için sağlanan olanaklar (seminerler, hizmet içi eğitim gibi), konferans ve toplantı salonları,
ailelere sağlanan hizmetler, haber bültenleri, aile katılımı, okul-aile işbirliği, aile eğitimi ve ailelerin okul
yönetimine katılması gibi göstergelerden oluşmaktadır. Kızıltaş (2009) araştırmasında okul öncesi eğitimde
uygulanan aile katılım çalışmalarının 5-6 yaş grubu çocukların dil becerilerinin gelişimine etkisini incelemiş ve
aile katılımının çocukların dil gelişimini olumlu yönde etkilediğini saptamıştır. Çaltık (2004) okul öncesi
öğretmenlerinin eğitim programını uygularken en fazla karşılaştıkları sorunlardan birisinin aile katılımının
eksikliği olduğunu ayrıca aile katılımının programın başarısını artırdığını belirtmektedir. Öğretmen, personel ve
ailelere imkanlar sağlandığı takdirde, okul-aile işbirliği gelişecek, personel refahı artacak ve buna bağlı olarak
çocukların gelişimine hem aile hem kurum daha fazla katkı sağlayacaktır (Bilgin, 2015; Güler Yıldız, 2015).
Sonuç olarak ECERS ölçeği alt boyutlarından kişisel bakım rutinleri, mobilya ve görsel malzemeler, dil ve
mantık yürütme, motor etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları ve toplam kalite puanı arttıkça çocukların
alıcı dil gelişimlerinin de arttığı saptanmıştır. Anaokullarındaki yaratıcı etkinlikler alt boyut kalitesi ile alıcı dil
gelişimi arasındaki ilişki anlamlı değildir. Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve
öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin,
olumlu sosyal ve duygusal deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir çevrenin
yaratılmasına ihtiyaç vardır. Bu ise ancak kaliteli bir okul öncesi eğitim ile mümkündür. Kaliteli bir öğrenme
ortamında çocuklara sağlanan zengin uyarıcılar sayesinde zengin dil etkileşimlerinin gerçekleşeceği ve bu şekilde
gerçekleşecek öğrenme sürecinin çocuğun alıcı dil gelişimini artıracağı düşünülmektedir.
Tablo 2 incelendiğinde, anaokullarına devam eden çocukların ifade edici dil standart puanları ile ECERS
ölçeği kişisel bakım rutinleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,33; p≤,01). Kişisel bakım
rutinlerinin ifade edici dil standart puanları üzerindeki etkisi %11’dir (r 2= ,11). Mobilya ve görsel malzemeler ile
ifade edici dil standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=,43; p≤,01). Mobilya ve
görsel malzemeler boyutunun ifade edici dil puanları üzerinde %18’lik bir etkiye sahiptir. Dil ve mantık yürütme
ile ifade edici dil standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,42; p≤,01). Dil ve
mantık yürütme boyutunun ifade edici dil puanları üzerinde %17’lik bir etkiye sahiptir. Motor etkinlikleri ile ifade
edici dil standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,44; p≤,01) bulunmuştur. Motor
etkinliklerinin ifade edici dil standart puanları üzerindeki etkisi %19’dur (r2= ,19). Yaratıcı etkinlikler ile ifade
edici dil standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,31; p≤,01) bulunmuştur. Yaratıcı etkinlikler
boyutunun ifade edici dil standart puanları üzerindeki etkisi %9’dur (r 2= ,09). Sosyal gelişim ile ifade edici dil
standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,32; p≤,01) bulunmuştur. Sosyal gelişim boyutunun
ifade edici dil standart puanları üzerindeki etkisi %10’dur (r 2= ,10). Yetişkin ihtiyaçları ile ifade edici dil standart
puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,24; p≤,05) vardır. Yetişkin ihtiyaçları boyutunun ifade edici
dil standart puanları üzerindeki etkisi %6’dır (r 2= ,06). Ölçek toplam puanı ile ifade edici dil standart puanları
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,45; p≤,01) bulunmuştur. ECERS ölçeği toplam puanı ifade edici dil
standart puanı üzerinde %20’lik bir etkiye sahiptir. Sonuç olarak okul öncesi eğitim kurumunda kişisel bakım
rutinleri, mobilya ve görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, sosyal
gelişim, yetişkin ihtiyaçları kalite puanları arttıkça çocukların ifade edici dil becerileri de artmaktadır.
Karakuş (2017) yaptığı çalışmada diyaloğa dayalı olarak hazırlanan Türkçe etkinliklerinin çocukların ifade
edici dil gelişimine anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Okul öncesi eğitim ortamlarında kuklalar, parmak
oyunları gibi ifade etmeye yönelik materyallerin bulundurulması ve kullanılması, öğretmen ve çocuğun dil
kullanım yoğunluğunun çocukların ifade edici dil gelişimini olumlu yönde etkilediği söylenilebilir. Okul öncesi
öğrenme ortamlarında küçük ve büyük motor etkinlikleri için fiziksel çevre ve mekanın düzenlenmesinin,
materyallerin bulundurulmasının ve yeterli düzeyde planlı bir şekilde etkinliklerin uygulanmasının çocukların
ifade edici dil becerisini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.
Kaçar (2016) drama oyun türünü seçen çocukların dil kullanım düzeylerinin, diğer oyun türlerini tercih eden
çocuklardan daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Solmaz (1997) yaptığı çalışmada okul öncesi eğitime devam
eden 6 yaş grubu çocukların ifade edici dil becerisine yaratıcı drama etkinliklerinin olumlu etkisi olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Alan yazındaki araştırmalar yaratıcı drama etkinliklerinin çocukların dil gelişimini olumlu yönde
etkilediğini belirtmektedir (Bayrakçı, 2007; Koç, 2009). Okul öncesi öğrenme ortamlarında zengin uyarıcılı sanat,
blok, müzik, hareket merkezlerinin oluşturulması, kum ve su alanlarının bulundurulması ile yaratıcı etkinliklerin
program doğrultusunda planlanması ve öğretmen tarafından etkin bir şekilde uygulanması ile çocukların ifade
edici dil gelişimlerinin olumlu yönde destekleneceği düşünülmektedir.
Aslan (2019) yaptığı çalışmada çocukların sosyal ilişkilerinin ifade edici dil gelişimi üzerinde anlamlı bir
etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Okul öncesi öğrenme ortamlarında öğretmen-çocuk etkileşimin kalitesi arttıkça
olumlu bir sınıf atmosferinin olacağı, bireysel ve grup çalışmalarının daha etkili düzeyde gerçekleşeceği,
çocukların akranlarıyla ve çevresiyle iletişiminin artacağı ve bunlara bağlı olarak çocukların ifade edici dil
becerilerinin olumlu yönde destekleneceği düşünülmektedir.
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Altınkaynak (2014) aile temelli okuma yazmaya hazırlık programının çocukların ifade edici dil becerilerini
olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Öğretmen ve personellerin yaşam standardının yükseltilmesi ve
mesleki gelişimlerinin sağlanması sonucunda çocuklarla daha sıcak ve samimi ilişkiler kurulmaktadır (Çelik,
2000; Ulutaş ve Macun, 2018). Öğretmene, personele ve ailelere sağlanan olanaklar ve mesleki gelişimler ile
öğretmenin daha verimli bir şekilde öğretimi gerçekleştireceği, ailenin eğitim sürecinde daha etkin olacağı ve okul
yönetimine katılacağı; bunlara bağlı olarak da çocukların ifade edici dil gelişiminin destekleneceği
düşünülmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarında kişisel bakım rutinlerine yönelik kalitenin artırılması, motor,
dil, sosyal ve yaratıcı etkinliklere yer verilmesi, yetişkin ihtiyaçlarının karşılanması ve sınıfın materyallerinin
yeterli düzeyde olması ile gerçekleşecek etkili öğrenme sürecinin sonunda çocuklarla zengin dil etkileşimlerinin
gerçekleşeceği ve ifade edici dil gelişimlerinin destekleneceği düşünülmektedir.
Tablo 2 incelendiğinde, anaokullarına devam eden çocukların sözel dil bileşke standart puanları ile ECERS
ölçeği kişisel bakım rutinleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,42; p≤,01). Kişisel bakım
rutinlerinin sözel dil bileşke standart puanları üzerindeki etkisi %17’dir (r2= ,17). Mobilya ve görsel malzemeler
ile sözel dil bileşke standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=,42; p≤,01). Mobilya
ve görsel malzemeler boyutunun sözel dil bileşke puanları üzerinde %17’lik bir etkiye sahiptir. Dil ve mantık
yürütme ile sözel dil bileşke standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,48; p≤,01).
Dil ve mantık yürütme boyutunun ifade edici dil puanları üzerinde %23’lük bir etkiye sahiptir. Motor etkinlikleri
ile sözel dil bileşke standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,47; p≤,01) bulunmuştur. Motor
etkinliklerinin sözel dil bileşke standart puanları üzerindeki etkisi %22’dir (r 2= ,22). Yaratıcı etkinlikler ile sözel
dil bileşke standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,28; p≤,05) bulunmuştur. Yaratıcı
etkinlikler boyutunun sözel dil bileşke standart puanları üzerindeki etkisi %7’dir (r 2= ,07). Sosyal gelişim ile sözel
dil bileşke standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,38; p≤,01) bulunmuştur. Sosyal gelişim
boyutunun sözel dil bileşke standart puanları üzerindeki etkisi %14’dür (r 2= ,14). Yetişkin ihtiyaçları ile sözel dil
bileşke standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,29; p≤,01) vardır. Yetişkin ihtiyaçları
boyutunun sözel dil bileşke standart puanları üzerindeki etkisi %8’dir (r 2= ,08). Ölçek toplam puanı ile sözel dil
bileşke standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,49; p≤,01) bulunmuştur. ECERS ölçeği
toplam puanı sözel dil bileşke standart puanı üzerinde %24’lük bir etkiye sahiptir. Bu bulguya göre anaokullarının
ECERS ölçeği alt boyutlarından kişisel bakım rutinleri, mobilya ve görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme,
motor etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları ve toplam kalite puanı ile çocukların sözel
dil gelişimleri arasında ilişki bulunmuştur. Buna göre okul öncesi eğitim kurumunda kişisel bakım rutinleri,
mobilya ve görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, sosyal gelişim,
yetişkin ihtiyaçları ile ilgili kalite puanları arttıkça çocukların sözel dil becerileri de artmaktadır. Sonuç olarak
kaliteli bir öğrenme ortamında çocuklara sağlanan zengin uyarıcılar sayesinde zengin dil etkileşimlerinin
gerçekleşeceği ve bu sayede çocukların sözel dil gelişiminlerinin olumlu yönde destekleneceği düşünülmektedir.
Canbeldek (2015) de yaptığı araştırmasında okul öncesi eğitim kurumunun kişisel bakım rutinleri (öz bakım),
mobilya ve görsel malzemeler, dil ve kavram etkinlikleri, motor etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları ve
toplam ölçek kalite düzeyleri ile çocukların dil-bilişsel gelişimi arasında olumlu yönde ilişki olduğu sonucuna
ulaşmıştır.
Tablo 3’de anasınıflarının kalitesi ile çocukların dil gelişimleri arasındaki ilişkiye ait pearson korelasyon analizi
sonuçları yer almaktadır.
Tablo 3.
Anasınıflarının Kalitesi İle Çocukların Dil Gelişimleri Arasındaki İlişkiye Ait Pearson Korelasyon Analizi
Sonuçları
ECERS

Alıcı Dil

İfade Edici Dil

Sözel Dil Bileşke

Kişisel Bakım Rutinleri

,24* (r2= ,06)

,51** (r2= ,26)

,43** (r2= ,18)

Mobilya ve Görsel Malzemeler

,36** (r2= ,13)

,55** (r2= ,30)

,52** (r2= ,27)

Dil ve Mantık Yürütme

2

,34 (r = ,11)

,52 (r = ,27)

,49** (r2= ,24)

Motor Etkinlikler

,39** (r2= ,15)

,55** (r2= ,30)

,54** (r2= ,29)

Yaratıcı Etkinlikler

,40** (r2= ,16)

,53** (r2= ,28)

,54** (r2= ,29)

Sosyal Gelişim

,35** (r2= ,12)

,53** (r2= ,28)

,51** (r2= ,26)

Yetişkin İhtiyaçları

,37** (r2= ,14)

,52** (r2= ,27)

,51** (r2= ,26)

**

**

2
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Ölçek Toplam

,38** (r2= ,14)

,57** (r2= ,32)

,55** (r2= ,30)

**p≤,01; *p≤,05
Tablo 3 incelendiğinde, anasınıflarına devam eden çocukların alıcı dil standart puanları ile ECERS ölçeği
kişisel bakım rutinleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,24; p≤,05). Kişisel bakım
rutinlerinin alıcı dil standart puanları üzerindeki etkisi %6’dır (r2=,06). Mobilya ve görsel malzemeler ile alıcı dil
standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=,36; p≤,01). Mobilya ve görsel
malzemeler boyutunun alıcı dil puanları üzerinde %13’lük bir etkiye sahiptir. Dil ve mantık yürütme ile alıcı dil
standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,34; p≤,01). Dil ve mantık yürütme
boyutunun alıcı dil puanları üzerinde %11’lik bir etkiye sahiptir. Motor etkinlikleri ile alıcı dil standart puanları
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,39; p≤,01) bulunmuştur. Motor etkinliklerinin alıcı dil standart
puanları üzerindeki etkisi %15’dir (r2= ,15). Yaratıcı etkinlikler ile alıcı dil standart puanları arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki (r=,40; p≤,01) bulunmuştur. Yaratıcı etkinlikler boyutunun alıcı dil standart puanları üzerindeki
etkisi %16’dır (r2= ,16). Sosyal gelişim ile alıcı dil standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki
(r=,35; p≤,01) bulunmuştur. Sosyal gelişim boyutunun alıcı dil standart puanları üzerindeki etkisi %12’dir (r 2=
,12). Yetişkin ihtiyaçları ile alıcı dil standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,37; p≤,05)
vardır. Yetişkin ihtiyaçları boyutunun alıcı dil standart puanları üzerindeki etkisi %14’dür (r2= ,14). Ölçek toplam
puanı ile alıcı dil standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,38; p≤,01) bulunmuştur. ECERS
ölçeği toplam puanı alıcı dil standart puanı üzerinde %14’lük bir etkiye sahiptir. Buna göre anasınıflarının ECERS
ölçeği alt boyutlarından kişisel bakım rutinleri, mobilya ve görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor
etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları ve toplam kalite puanı ile çocukların alıcı dil
gelişimleri arasında ilişkiden söz edilebilir. Sonuç olarak anasınıflarında kişisel bakım rutinleri, mobilya ve görsel
malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları ve
toplam kalite puanları arttıkça çocukların alıcı dil becerilerini de artmaktadır.
Anasınıflarına devam eden çocukların ifade edici dil standart puanları ile ECERS ölçeği kişisel bakım
rutinleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,51; p≤,01). Kişisel bakım rutinlerinin ifade edici
dil standart puanları üzerindeki etkisi %26’dir (r 2= ,26). Mobilya ve görsel malzemeler ile ifade edici dil standart
puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=,55; p≤,01). Mobilya ve görsel malzemeler
boyutunun ifade edici dil puanları üzerinde %30’luk bir etkiye sahiptir. Dil ve mantık yürütme ile ifade edici dil
standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,52; p≤,01). Dil ve mantık yürütme
boyutunun ifade edici dil puanları üzerinde %27’lik bir etkiye sahiptir. Motor etkinlikleri ile ifade edici dil standart
puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,55; p≤,01) bulunmuştur. Motor etkinliklerinin ifade edici dil
standart puanları üzerindeki etkisi %30’dur (r 2= ,30). Yaratıcı etkinlikler ile ifade edici dil standart puanları
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,53; p≤,01) bulunmuştur. Yaratıcı etkinlikler boyutunun ifade edici dil
standart puanları üzerindeki etkisi %28’dir (r 2= ,28). Sosyal gelişim ile ifade edici dil standart puanları arasında
pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,53; p≤,01) bulunmuştur. Sosyal gelişim boyutunun ifade edici dil standart
puanları üzerindeki etkisi %28’dir (r2= ,28). Yetişkin ihtiyaçları ile ifade edici dil standart puanları arasında pozitif
yönde anlamlı bir ilişki (r=,52; p≤,05) vardır. Yetişkin ihtiyaçları boyutunun ifade edici dil standart puanları
üzerindeki etkisi %27’dir (r2= ,27). Ölçek toplam puanı ile ifade edici dil standart puanları arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki (r=,57; p≤,01) bulunmuştur. ECERS ölçeği toplam puanı ifade edici dil standart puanı üzerinde
%32’lik bir etkiye sahiptir. Buna göre anasınıflarının ECERS ölçeği alt boyutlarından kişisel bakım rutinleri,
mobilya ve görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, sosyal gelişim,
yetişkin ihtiyaçları ve toplam kalite puanı ile çocukların ifade edici dil gelişimleri arasında ilişkiden söz edilebilir.
Sonuç olarak anasınıflarında kişisel bakım rutinleri, mobilya ve görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor
etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları ile ilgili kalite puanları arttıkça çocukların ifade
edici dil becerileri de artmaktadır.
Anasınıflarına devam eden çocukların sözel dil bileşke standart puanları ile ECERS ölçeği kişisel bakım
rutinleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,43; p≤,01). Kişisel bakım rutinlerinin sözel dil
bileşke standart puanları üzerindeki etkisi %18’dir (r 2= ,18). Mobilya ve görsel malzemeler ile sözel dil bileşke
standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=,52; p≤,01). Mobilya ve görsel
malzemeler boyutunun sözel dil bileşke puanları üzerinde %27’lik bir etkiye sahiptir. Dil ve mantık yürütme ile
sözel dil bileşke standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,49; p≤,01). Dil ve
mantık yürütme boyutu sözel dil standart puanları üzerinde %24’lük bir etkiye sahiptir. Motor etkinlikleri ile sözel
dil bileşke standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,54; p≤,01) bulunmuştur. Motor
etkinliklerinin sözel dil bileşke standart puanları üzerindeki etkisi %29’dur (r 2= ,29). Yaratıcı etkinlikler ile sözel
dil bileşke standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,54; p≤,05) bulunmuştur. Yaratıcı
etkinlikler boyutunun sözel dil bileşke standart puanları üzerindeki etkisi %29’dur (r 2= ,29). Sosyal gelişim ile
sözel dil bileşke standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,51; p≤,01) bulunmuştur. Sosyal
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gelişim boyutunun sözel dil bileşke standart puanları üzerindeki etkisi %26’dır (r 2= ,26). Yetişkin ihtiyaçları ile
sözel dil bileşke standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,51; p≤,01) vardır. Yetişkin ihtiyaçları
boyutunun sözel dil bileşke standart puanları üzerindeki etkisi %26’dır (r 2= ,26). Ölçek toplam puanı ile sözel dil
bileşke standart puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=,55; p≤,01) bulunmuştur. ECERS ölçeği
toplam puanı sözel dil bileşke standart puanı üzerinde %30’luk bir etkiye sahiptir. Buna göre okul öncesi eğitim
kurumunda kişisel bakım rutinleri, mobilya ve görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler,
yaratıcı etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları ile ilgili kalite puanları arttıkça çocukların sözel dil
becerileri de artmaktadır.
Ergişi (2014) yaptığı çalışmada anasınıfına devam eden çocuklara uygulanan Türkçe etkinliklerin çocukların ifade
edici dil gelişimini etkilediğini saptamıştır. Çakır (2008), anasınıfı Türkçe dil etkinliklerinde yaratıcı drama
yönteminin etkililiğini araştırdığı çalışmasında yaratıcı drama etkinliklerinin çocukların dil gelişimini olumlu
yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca alan yazında eğitimde kalitenin sağlanması için en önemli görevi
üstlenen öğretmen ve personellerin yaşam standardının yükseltilmesi ve mesleki gelişimlerinin sağlanması
sonucunda çocuklarla daha sıcak ve samimi ilişkiler kurdukları belirtilmektedir (Çelik, 2000; Elliot, 2006; Penn,
2011; Ulutaş ve Macun, 2018). Sonuç olarak çocuklar öğrenmelerinin büyük bir çoğunluğunu sınıf içerisinde
gerçekleştirdiklerinden anasınıflarında karşılama ve uğurlama vakitlerinin samimi ve etkili olması, beslenme
saatlerinde, kişisel temizlik esnasında çocuğun öğretmenle, personelle ve akranlarıyla arasında kurulan eğitici
iletişim, öğrenme merkezleri oluşturularak ilgi alanlarına göre her çocuğa hitap edilmesi, öğrenmede dikkati
bozacak unsurların ortadan kaldırılması çocuğun öğrenmesini kolaylaştıracağı gibi dil gelişimini de olumlu yönde
etkileyeceği, ayrıca öğretmene, personele ve ailelere sağlanan olanaklar ve mesleki gelişimler ile ailenin eğitim
sürecinde etkin olacağı; öğretmenin daha verimli bir şekilde öğretimi gerçekleştireceği ve bunun sonucunda da
çocukların dil gelişiminin artacağı düşünülmektedir.

Sonuç ve Öneriler
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre anaokullarının kişisel bakım rutinleri, mobilya ve görsel malzemeler,
dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları ve toplam kalite puanları ile çocukların
alıcı dil puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Anaokullarının yaratıcı etkinlikler alt boyutu ile
çocukların alıcı dil puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Anaokullarının kişisel bakım rutinleri, mobilya
ve görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin
ihtiyaçları ve toplam kalite puanları ile çocukların ifade edici dil puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki
saptanmıştır. Anaokullarının kişisel bakım rutinleri, mobilya ve görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor
etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları ve toplam kalite puanları ile çocukların sözel dil
puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Anasınıflarının kişisel bakım rutinleri, mobilya ve görsel
malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları ve
toplam kalite puanları ile çocukların alıcı dil puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır.
Anasınıflarının kişisel bakım rutinleri, mobilya ve görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler,
yaratıcı etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları ve toplam kalite puanları ile çocukların ifade edici dil puanı
arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Anasınıflarının kişisel bakım rutinleri, mobilya ve görsel
malzemeler, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, sosyal gelişim, yetişkin ihtiyaçları ve
toplam kalite puanları ile çocukların sözel dil puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır.
Sonuç olarak anaokulları ve anasınıflarında rutin etkinlikler içerisinde yer alan beslenme, toplanma, temizlik,
karşılama ve uğurlama vakitlerinde çocuğun öğretmenle, personelle, akranlarıyla arasında kurulan iletişimin
samimi, etkili ve eğitici olması, sınıfın renk, ısınma, havalandırma gibi unsurlarına dikkat edilmesi, yeterli düzeyde
materyaller bulundurulması, sınıf alanına uygun sayıda çocuk ile eğitimin gerçekleştirilmesi, okul öncesi eğitim
ortamlarında kitap, resimli kart oyunları ve kavramlara yönelik materyallerin dili anlamaya yönelik olarak
kullanılması, öğrenme ortamlarında motor becerilere yönelik yeterli düzeyde materyal bulundurulması, çocukların
rahatça hareket edebilecekleri yeterli alanın olması, fiziksel çevre ve mekanın çocukların oyun ihtiyacını
giderebilecek şekilde düzenlenmesi ,okul öncesi öğrenme ortamlarındaki sanat, blok, müzik ve hareket gibi
öğrenme merkezlerinin zengin materyaller ile oluşturulması, kurum içerisinde kum ve su alanlarının
bulundurulması ile yaratıcı etkinliklerin program doğrultusunda planlanması, çocukların duygu ve düşüncelerini
rahat bir şekilde söyleyebileceği sınıf ikliminin oluşturulması ve etkili bir şekilde uygulanması, öğretmen, personel
ve ailelerin ihtiyaçlarını giderebileceği oturma alanları, öğretmen ve personelin mesleki gelişimlerine olanak
sağlayacak hizmet içi eğitime gereken önemin verilmesi, kaliteli bir öğrenme ortamında çocuklara sağlanan zengin
uyarıcılar, sosyal ve duygusal deneyimler sayesinde zengin dil etkileşimlerinin gerçekleşeceği ve bu sayede
çocukların alıcı dil, ifade edici dil ve sözel dil gelişiminlerinin olumlu yönde destekleneceği düşünülmektedir.
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Elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur.
•
•
•
•
•

Milli eğitim bakanlığına bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumlarının kalite düzeyleri ile farklı kurumlara
bağlı okul öncesi eğitim kurumları ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının kalite düzeylerinin
karşılaştırılması,
Okul öncesi eğitim kurumlarının kalitesi ile çocukların gelişim alanları arasındaki ilişkiyi inceleyen
araştırmaların arttırılması,
Öğretmenlerin ve yöneticilerin demografik özelliklerinin sınıf kalite düzeyine olan etkisinin incelenmesi,
Öğretmenlerin çocukların dil gelişim düzeylerini desteklemeleri için çeşitli ve yeterli düzeyde materyaller
bulundurulması ve kullanılması,
Okul öncesi eğitim alanı dışından olan yöneticilere okul öncesi eğitimi ve programı hakkında hizmet içi
eğitim verilmesi.
Kaynakça

Ahioğlu, E. N. (1999). Sembolik oyunun 4 yaş çocuklarının dil kazanımına etkisi. (Yüksek lisans tezi).
https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Akyol, N. A. (2015). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5 yaş çocuklarının akran ilişkileri ile ilkokula
hazırbulunuşluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr
sayfasından erişilmiştir.
Altınkaynak, Ş. Ö. (2014). Aile temelli okuma yazmaya hazırlık programının çocukların okuma yazmaya hazırlık
becerilerine etkisi. (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Aral, N., Kandır, A., ve Yaşar, M. C. (2000). Okul öncesi eğitim ve anasınıfı programları. İstanbul: Ya-pa.
Aslan, H. S. (2019). 48-66 Aylık çocuklarda dil gelişimi ve sosyal beceri ile ilişkili değişkenlerin araştırılması.
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Aytekin, H. (2001). Okul öncesi eğitim programları içinde oyunun çocuğun gelişimine olan etkileri. (Yüksek lisans
tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Bayrakçı, M. (2007). Okul öncesinde yaratıcı drama etkinliklerinin iletişim becerilerinin gelişmesi üzerindeki
etkisi. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Biehl, K. (2011). Türkiye’de okul öncesi eğitimde kalite standartları durumu. İstanbul: AÇEV.
Bilgin, H. (2015). Okul öncesi eğitimde aile ile iletişim ve ailelere rehberlik. G. Uyanık Balat (Ed.), Okul öncesi
eğitime giriş içinde (s. 226-237). Ankara: Nobel.
Bryant, D. M., Burchinal, M., Lau, L. B., & Sparling, J. J. (1994). Family and classroom correlates of Head Start
children’s developmental outcomes. Early Childhood Research Quarterly, 9, 289-309.
https://doi.org/10.1016/0885-2006(94)90011-6
Burchinal, M. R., ve Cryer, D. (2003). Diversity, child care quality and developmental outcomes. Early Childhood
Research Quarterly, 18(4), 401-426. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200603000577
sayfasından erişilmiştir.
Burchinal, M. R., Peisner Feinberg, E., Bryant, D. M., & Clifford, R. (2000). Children’s social and cognitive
development and child-care quality: Testing for differential associations related to poverty, gender, or
ethnicity. Applied Developmental Science, 4(3), 149-165. http://dx.doi.org/10.1207/S1532480XADS0403_4
Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları
ve yorum. Ankara: Pegem.
Canbeldek, M. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarında kalite ile okul öncesi dönem çocuklarının gelişim
düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Denizli.

261

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
Corson, C. (2003). Grounds for learning: Hope for America’s derelict schoolyards. Washington: National School
Boards Association.
Cömertpay, B. (2006). Dramanın 5-6 yaş grubu çocuklarının dil edinimine etkisi. (Yüksek lisans tezi).
https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Çakır, B. (2008). Anasınıfı Türkçe dil etkinliklerinde yaratıcı drama yönteminin etkililiği. (Yüksek lisans tezi).
https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Çaltık, İ. (2004). Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı anaokul ve anasınıflarında görev yapan öğretmenlerin uygulanan
okul öncesi eğitim programına ve programın kullanımına ilişkin görüşlerin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi).
https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Çelik, V. (2000). Okul kültürü ve yönetimi. Ankara: Pegem.
Elliot, A. (2006). Early childhood education: Pathways to quality and equity for all children. Victoria: ACER,
https://research.acer.edu.au/aer/4/ sayfasından erişilmiştir.
Ergişi, A. (2014). Türkçe etkinliklerinin anasınıfına devam eden çocukların gelişimlerine etkisinin incelenmesi.
(Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Eryılmaz, S. (2015). 4-5 Yaş aralığındaki çocukların artikülasyon düzeylerinin sosyal becerileri ile ilişkisinin
incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Espinosa, L. M. (2002). High-quality preschool: Why we need ıt and what it looks like. Preschool Policy Matters,
1. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED480816.pdf sayfasından erişilmiştir.
Gallagher, J. J., Rooney, R., ve Campbell, S. (1999). Child care licensing regulations and child care quality in four
states.
Early
Childhood
Research
Quarterly,
14(3),
313-333.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200699000150 sayfasından erişilmiştir.
Güler Yıldız, T. (2015). Okul öncesi eğitimde ailenin önemi ve okul aile işbirliği. G. Haktanır (Ed.), Okul öncesi
eğitime giriş içinde (s. 279-306). Ankara: Anı.
Gündüzer, F. (2014). Koklear implant kullanan çocuklarda alıcı ve ifade edici dil gelişiminin incelenmesi. Yüksek
lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Gürocak, Ü. S. (2007). Anasınıfına devam eden 60-72 ay çocukların dil gelişimi ve ince motor gelişimi açısından
değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Harms, T., ve Clifford, R. M. (1980). Early childhood environment rating scale. New York: Columbia University
Teachers College.
Harms, T., Clifford, R. M., ve Cryer, D. (1998). Early childhood environment rating scala: Revision edition. USA:
Teachers College.
Hresko, W. P., Reid, D. K., ve Hammill, D. D. (1999). Test of early language development: Third edition. Austin:
Pro-Ed.
Iruka, I. U., & Morgan, J. (2014). Patterns of quality experienced by African American children in early education
programs: Predictors and links to children’s preschool and kindergarten academic outcomes. The Journal of
Negro Education, 83(3), 235-255. https://dx.doi.org/10.7709/jnegroeducation.83.3.0235
İlhan Agan, Ş. (2004). Öğretim teknolojileri ve materyal destekli yabancı dil (İngilizce) öğretiminin, ilköğretim
okul öncesi eğitimi anasınıfı öğrencilerinin öğrenme ve hatırlama düzeyleri üzerindeki etkisi. (Yüksek lisans
tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Kaçar, S. (2016). Okul öncesi normal gelişim gösteren 5–6 yaş grubu çocukların tercih ettikleri oyun türlerinin dil
gelişimi ve problem çözme becerisi üzerine etkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr
sayfasından erişilmiştir.
Karakuş, C. (2017). Okul öncesi eğitimde diyaloğa dayalı okuma yöntemine göre hazırlanan Türkçe etkinliklerinin
sözel dil becerilerine etkisi. (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

262

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (26. Baskı). Ankara: Nobel.
Kaya, D. (2007). 36 - 72 Aylık çocuklar için tasarlanmış oyuncakların çocukların gelişim alanlarına göre
incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Kızıltaş, E. (2009). Okul öncesi eğitimde uygulanan aile katılım çalışmalarının 5-6 yaş grubu çocukların dil
becerilerinin gelişimine etkisi. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Koç, N. (2009). Eğitimde dramanın altı yaş çocuklarının dil gelişimleri üzerindeki etkisi. (Yüksek lisans tezi).
https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Koçyiğit, S., Tuğluk, M. N., ve Kök, M. (2007). Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun. Kazım
Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(0), 324-342. http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/issue/2777/37245
sayfasından erişilmiştir.
La Paro, K. M., Pianta, R. C., ve Shulman, M. (2004). The classroom assessment scoring system: Findings from
the
prekindergarten
year.
The
Elementary
School
Journal,
104(5),
409–426.
https://www.researchgate.net/publication/279714482_The_classroom_assessment_scoring_system_Finding
s_from_the_prekindergarten_year sayfasından erişilmiştir.
Larkin, E. (1999). The transition from direct caregiver to administrator in early childhood education. Child &
Youth Care Forum, 28 (1), 21-32.
Lera, M. J. (1996). Education under five in Spain: A study of preschoolclasses in Seville. European Journal of
Psychology of Education, 11(2), 139-150. https://doi.org/10.1007/BF03172720
Mashburn, A. J., Pianta, R. C., Hamre, B. K., Downer, J. T., Barbarin, O. A., Bryant, D., Burchinal, M., Early, D.
M., & Howes, C. (2008). Measures of classroom quality in prekindergarten and children’s development of
academic,
language,
and
social
skills.
Child
Development,
79(3),
732-749.
https://www.academia.edu/1108006/Measures_of_classroom_quality_in_prekindergarten_and_childrens_d
evelopment_of_academic_language_and_social_skills sayfasından erişilmiştir.
Maviş, İ. (2005). Çocukta dil edinim kuramları. S. Topbaş (Ed.), Dil ve kavram gelişimi içinde (s. 32-43). Ankara:
Kök.
Milli

Eğitim Bakanlığı (2013). Temel eğitim genel müdürlüğü okul öncesi
http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf sayfasından erişilmiştir.

eğitim

programı.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (2019). T.C. Resmi Gazete, 30827, 10 Temmuz 2019.
Nelson, K. (1973). Structure and strategy in learning to talk. Monographs of the Society for Research in Child
Development, 38(1-2), 1-135. http://psycnet.apa.org/record/1975-04927-001 sayfasından erişilmiştir.
Oktay, A. (1985). Okul öncesi eğitim kurumlarının sorunları ve öneriler. 2. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve
Yaygınlaştırılması Semineri Bildirileri, 539-556.
Penn, H. (2011). Quality in early childhood services - an international perspective: An international perspective.
UK: McGraw-Hill Education.
Solmaz, F. (1997). 6 Yaş grubu çocuklarının alıcı ve ifade edici dil gelişimine yaratıcı drama eğitiminin etkisi.
(Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Şahin, F. (2000). Okul öncesinde fen bilgisi öğretimi ve aktivite örnekleri. İstanbul: Beta.
Temel, Z. F., Bekir, H., ve Yazıcı, Z. G. (2014). Erken çocuklukta dil gelişimi. Ankara: Vize.
Tepetaş Cengiz, G. Ş. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin resimli öykü kitabı okuma etkinlikleri ile çocukların
dil gelişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Topbaş, S., ve Güven, S. (2011). Türkçe erken dil gelişimi testi (TEDİL). Ankara: Detay.
Topbaş, S., ve Güven, S. (2013). Türkçe erken dil gelişimi testi kullanım kılavuzu. Ankara: Detay.

263

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
Tovim, K, K. (1996). The turkish adaptation of early childhood environment rating scale (ECERS). Yüksek Lisans
Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Ulutaş, İ., ve Macun, B. (2018). Erken çocukluk eğitiminde kalitenin değerlendirilmesi. İ. Ulutaş ve S. Demiriz
(Ed.), Erken çocukluk eğitimine giriş içinde (s. 596-621). Ankara: Pegem.
Ünüvar, Ü. A. (2011). Okul öncesi eğitimde kalitenin geliştirilmesine ilişkin idareci, öğretmen ve veli görüşleri.
Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Üstündağ, A. (2009). MEB mobil anaokulu projesinin çocukların bilişsel ve dil gelişimi üzerindeki etkisinin
değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Yağbasan, Ş. (2018). 60-72 Aylık çocukların sosyal problem çözme becerileri ile ilkokula hazır bulunuşluk
düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Yazıcı, S. (2004). Sosyal ve kültürel mekânların çocuk gelişimi üzerindeki etkileri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

264

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

İSTANBUL’DAKİ MÜZELERİN ÇOCUK DOSTU ORTAM
BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
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OF CHİLD FRİENDLY ENVİRONMENT
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Özet
Bu araştırmanın amacını, İstanbul’da bulunan devlet ve özel kurum/kişilere ait müzelerin Çocuk Dostu Ortam
bağlamında incelenmesi oluşturmaktadır. Betimsel bir çalışma olarak yürütülen araştırmanın çalışma grubunu
belirlemek için ICOM’un sınıflandırması temel alınarak İstanbul’da bulunan müzeler, türlerine göre ayrılmıştır.
Bu müze türlerini temsil edecek şekilde 3 genel müze, 3 sanat ve sanat tarihi müzesi, 2 arkeoloji ve tarih müzesi,
1 bilim ve teknoloji müzesi, 3 uzmanlık müzesi kura yoluyla rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da bulunan toplam 12 müze oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından
hazırlanan Çocuk Dostu Müze Ortamı İnceleme Formu, “müze mekânı” ve “müzenin eğitim işlevi” olmak üzere
iki bölümden oluşmaktadır. Çalışma grubundaki müzeler ziyaret edilmiş, belirlenen maddelere göre gözlemlenmiş
ve gerekli durumlarda müze uzmanlarından bilgi alınmıştır. Elde edilen veriler yapılan üçlü derecelendirmeye
(uygun, uygun değil, geliştirilmeli) göre yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, incelenen müzelerin özel
gereksinimli çocukların müzeye erişimini sağlayacak şekilde düzenlenmediği, ödünç alma hizmetlerinde bebek
arabası, bebek puseti ve tekerlekli sandalye gibi donanımlara yer verilmediği, çocuklar için oyun alanları ve
kütüphane/kitaplıkların yetersiz olduğu görülmüştür. Çoğu müzede çocuklar için eğitim atölyesi yer almakla
birlikte, pedagojik birim yetersiz sayıdadır. Çocukların katıldıkları müze gezisi hakkındaki görüşlerini
aktarabilecekleri müze iletişim kanalları bulunmakla birlikte; çocukların görüş ve değerlendirmelerinin altı
müzede göz önünde bulundurulmadığı dikkati çekmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda, çocuk dostu müze
kavramı çerçevesinde, müzelerin çocuk dostu müzeler kavramına uygunluğu açısından disiplinler arası çalışmalar
yapılması önerilebilir.

Abstract
The aim of this study is to examine the state and private museums of İstanbul in the context of child friendly
environment using a descriptive design. In order to determine the study group of the research conducted as a
descriptive study, the museums in Istanbul were separated according to their types based on the ICOM
classification. 3 general museums, 3 art and art history museums, 2 archeology and history museums, 1 science
and technology museum, 3 specialty museums were chosen by random sampling method to represent these
museum types. The study group consisted of 12 museums in Istanbul. The Child Friendly Museum Environment
Investigation Form, developed by the researchers, consists of two sections: “museum space” and “educative
functions of museum”. The museums were evaluated using a three-degree scale (appropriate, improvable, notappropriate). Results showed that the visited museums needed physical arrangements to facilitate the access of
special-needed children, accommodation of equipment such as wheelchairs, baby-strollers and carriages, and
enhancement of child libraries and playgrounds. Although many of the museums in the study had studios designed
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for educational workshops, the pedagogical units were inadequate. Even though the museums had communication
channels for children to express their opinions of the museum visit, these evaluations weren’t taken into
consideration in half of the museums. In line with these results, interdisciplinary studies within the framework of
child-friendly museums are recommended.

Giriş
Topsümer, Babacan ve Baytekin (2006) “Şehir ve Çocuk: Çocuk Dostu Şehir Girişimin Şehir İmajına
Katkısı” isimli araştırmalarında, Çocuk Dostu Şehir’lere ilişkin verdikleri bilgilere göre “Çocuk Hakları
Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen ve 02 Eylül
1990 tarihinde de yürürlüğe konan bir sözleşmedir. UNICEF’in Çocuk Dostu Şehirler yaratılmasına yönelik
girişimi bu sözleşmenin uygulanabilmesi noktasında önemli bir basamak olarak kabul edilmektedir. Bu girişim,
günlük yaşam içerisinde çocuk haklarını hayata geçirmeye özen gösteren herhangi bir şehir ya da yerel yönetim
sistemi kurulabilmesini sağlamaktadır. Bu yapılanma çocukların ihtiyaç ve isteklerini dikkate alarak şehirlerin
gelişiminde çocuk ögesini katılımcı ve belirleyici bir unsur haline getirmeyi amaçlamaktadır” (s. 255).
Çocuk dostu şehir, yapılanma süreci, aynı zamanda Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yerel yönetim
ortamlarında yaşama geçirilmesi anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda, çocukları gereksinim ve gelişimlerine göre
merkeze yerleştiren bir takım özellikleri gözetir. Yerel yönetimler çocuk dostu bir kent oluşturmak için, aşağıdaki
9 yapı taşını gündemlerinde tutmalıdırlar:
1. Çocukların Katılımı: Çocukların kendilerini etkileyen konulara aktif katılımlarının sağlanması; görüşlerinin
dinlenmesi ve bu görüşlerin karar süreçlerinde dikkate alınması,
2. Çocuk Dostu Yasal Çerçeve: Bütün çocukların haklarını koruyacak ve yaygınlaştıracak yasal düzenlemelerin,
yönetmeliklerin ve usullerin belirlenmesi,
3. Kent Ölçeğinde Çocuk Hakları Uygulama Stratejisi: Sözleşme temelinde Çocuk Dostu Kent oluşturulması için
ayrıntılı ve kapsamlı bir strateji veya gündem geliştirilmesi,
4. Çocuk Hakları Birimi veya Eşgüdüm Mekanizması: Çocukların bakış açılarının öncelikle dikkate alınmasını
sağlamak üzere yerel yönetimlerde kalıcı yapılanmalar oluşturulması,
5. Çocuklar Üzerindeki Etkinin Saptanması ve Değerlendirmesi: Yasaların, politikaların ve uygulamaların,
uygulama öncesinde sırasında ve sonrasında çocuklar üzerindeki etkilerini belirleyecek sistematik bir sürecin
varlığı,
6. Çocuk Bütçesi: Yeterli kaynak tahsisi ve çocuklara yönelik bütçe analizi,
7. Düzenli Yayınlanan “Kent Çocukların Durumu Raporu: Çocukların ve haklarının durumunun belirlenebilmesi
için yeterli izleme ve veri toplama çalışmaları
8. Çocuk Haklarının Bilinmesinin Sağlanması: Gerek yetişkinlerin gerekse çocukların çocuk haklarına ilişkin
bilgilerinin artırılması,
9. Çocuklar Adına Bağımsız Tanıtım-Savunu: Çocuk haklarını korumak ve kollamak üzere yapılacak çalışmalarda
hükümet dışı kuruluşların desteklenmesi ve bu alanda bağımsız insan hakları kurumlarının –ombudsmanlık veya
çocuk komiserliği- oluşturulması (Gökmen, 2013; Babacan ve Baytekin, 2006; UNICEF, 2004).
Türkiye’de çocuk dostu şehir girişimi ortağı olarak bazı yerel yönetimler rol almıştır. Bu yerel yönetimler şu
şekildedir: Adana- Yüreğir, Ankara- Mamak, Bitlis, Erzurum- İspir, Giresun, İzmir- Bornova, Kırklareli Lüleburgaz, Manisa, Mersin, Şanlıurfa- Eyyübiye (UNICEF, 2015). Son yıllarda yaygınlaşan “Çocuk Dostu
Şehirler” yaklaşımı çocukların yalnızca kendileri için ayrılan alanlarda değil tüm kentte güvenli bir biçimde
hareket edebilmelerine vurgu yapmaktadır. Hatta bu yaklaşım çocukların kendileri için ayrılmış alanlara
hapsedilmelerinin bir tür kentsel ayrışmaya neden olduğunu ve çocukları görünmez kıldığını savunmaktadır.
Çocuk dostu bir şehirde tüm kamusal mekânlar çocuklar da düşünülerek tasarlanmalıdır (Başaran Uysal, 2013).
Bu kamusal mekânlardan biri de müzelerdir.
“Piscitelli ve diğerleri, (2003) çocukların müze yaşantılarına aktif katılımını, onların sahip oldukları
deneyimleri arttırmak, yeni fikirlere ve farklı bakış açılarına açık olmalarına yardımcı olmak olarak
tanımlanmaktadır. Golding (2005) çocuk kavramsallaştırmasının değişimi ve çocuk katılımının değeri ile
öneminin, dünyadaki müze topluluklarının değişen yaklaşımlarına yansıdığını belirtmektedir. Bu durum özellikle,
müzelerin geleneksel bakış açısıyla çocukları eğiten bir yer olma görünümünden, çocukların oyun ve etkileşim
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yoluyla öğrendiği çocuk merkezli bir bakış açısına geçme çabalarında açıkça görülmektedir. Bu değişime paralel
olarak, çocukların bir müzedeki erken deneyimlerinin, hem çocukluk hem de sonraki yaşamlarında ileriki
ziyaretlerini belirlemede etkili olduğunun kavrayışıdır” (akt. Dockett, Main & Kelly, 2011). Bu bağlamda çocuk
dostu müzeler, “çocukların görüşlerini ve gereksinimlerini dikkate alan, çocukların haklarına, gelişimsel ve
bireysel özelliklerine, var olan değerlerine ve gelişmekte olan kapasitelerine odaklanan müze hizmetleri politikası
ve uygulaması” olarak tanımlanabilir.
Çocuk dostu ortamlar, çocuk refahını destekleyen bir çocuk hakları programlamasıdır. Çocuklara yönelik
risklerle ilgili farkındalığı artırarak, destekleyici faaliyetlerle güvenli bir alan sağlayarak çocukları korumak ve
toplulukları harekete geçirmek için koruyucu bir ortam oluşturma sürecini başlatan “Çocuk Dostu Ortam” kavramı,
1996'dan beri yaygın olarak kullanılmaktadır (UNICEF, 2009). Çocuk dostu ortam, bireysel düzeyin ötesinde yerel
yapılardan geliştirilmiş bir topluluk ürünüdür. Çocuk ve gençlerin katılımı, çocuk dostu ortamların
oluşturulmasında ve bu ortamların şekillendirilmesinde önemli bir rol oynar (Horelli 1998, s. 225; akt. Horelli,
2007).
Günümüzde, çeşitli sosyal ve kültürel bağlamlarda aktif katılımcı, kendi yaşamının uzmanı, bakış açılarını ve
görüşlerini paylaşma konusunda yetkin olan çocuk kavramı önem kazanmaktadır (James & Prout, 1997; akt.
Dockett, Main & Kelly, 2011). Etki ve katılıma dayalı bireysel gelişim için çocuk ve gençlere fırsatlar sunulması
sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir sosyal yönüdür. Bu, bireysel ya da ortaklaşa, çocuk ve yetişkinlerin anlamlı
etkinliklerle aidiyet duygusunu deneyimleyebildikleri mekânlardaki bir iletişim ağını içermektedir. Çocukların
katılımı için kamu alanlarının tüm koşullarını gözden geçirerek; gözlem yapma, başkalarıyla tanışma, doğal ve
inşa edilmiş ortamları keşfetme, özgürce hareket etme çocuklara sunulması gereken imkânlardır (Björklid &
Nordström, 2007).
Yukarıdaki bilgiler ışığında, İstanbul’da bulunan devlet ve özel kurum/kişilere ait müzelerin Çocuk Dostu
Ortam bağlamında incelenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, “İstanbul’da bulunan
devlet ve özel kurum/kişilere ait müzelerin mekânı ve eğitim işlevi, çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde
karşılamaktadır?” sorusu bu araştırmanın temel problemini oluşturmuş ve aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
− Müze mekânı tanıdık tasarım kavramına göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde
karşılamaktadır?
− Müze mekânı fiziksel ortam özelliklerine göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde
karşılamaktadır?
− Müze mekânı çocuğun bakış açısından bakabilme özelliğine göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne
düzeyde karşılamaktadır?
− Müze mekânı kamusal alan deneyimi özelliğine göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde
karşılamaktadır?
− Müze mekânı müze ortamında öğrenme özelliğine göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde
karşılamaktadır?
− Müzenin eğitim işlevi okullarla iletişim özelliğine göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde
karşılamaktadır?
− Müzenin eğitim işlevi kapsayıcı eğitim kavramına göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde
karşılamaktadır?
− Müzenin eğitim işlevi çocukların katılımı kavramına göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde
karşılamaktadır?

Yöntem
Nitel olarak yürütülen bu araştırmada, çalışma grubunda yer alan müzelerin mevcut durumunun “çocuk dostu
ortam” kavramı açısından incelenmesi amacıyla betimsel yöntem kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Uluslararası Müzeler Komitesi (ICOM) tarafından müzeler, koleksiyon içeriğine göre genel müzeler, sanat
ve sanat tarihi müzeleri, etnografya ve folklor müzeleri, arkeoloji ve tarih müzeleri, doğa tarihi ve doğa bilimleri
müzeleri, bölge müzeleri, bilim ve teknoloji müzeleri, üniversite müzeleri ve uzmanlık müzeleri olarak
sınıflandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için ICOM’un sınıflandırması temel alınarak
İstanbul’da bulunan müzeler türlerine göre ayrılmıştır. Bu müze türlerini temsil edecek şekilde 3 genel müze, 3
sanat ve sanat tarihi müzesi, 2 arkeoloji ve tarih müzesi, 1 bilim ve teknoloji müzesi, 3 uzmanlık müzesi kura
yoluyla rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu toplam on iki müze
oluşturmuştur.
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan “Çocuk Dostu Müze Ortamı İnceleme Formu” araştırmacılar
tarafından hazırlanmıştır. Form “müze mekânı ve müzenin eğitim işlevi” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Bu iki bölümde yer alması gereken ifadeler Çocuk Dostu Şehir, Çocuk Katılımı ve Çocuk Hakları Sözleşmesi
maddeleri göz önünde bulundurularak, alan yazın taraması yapılarak ve Türkiye ile dünyada iyi örnekleri içeren
müzelerin web sayfalarındaki dokümanlar incelenerek belirlenmiştir. Bu ifadeler maddeleştirilerek soru haline
dönüştürülmüş, soruları içeren form sosyoloji, müze eğitimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, müzecilik alanlarında
akademik araştırmaları bulunan üç öğretim üyesi ile müzelerde aktif çalışma hayatında olan üç müze eğitim
uzmanına verilmiş ve uzman görüşleri alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak
derecelendirme ölçütlerine karar verilmiş (uygun, uygun değil, geliştirilmeli) ve forma en son hali verilmiştir.
Formun “Müze Mekânı” bölümü “tanıdık tasarım
kavramı, fiziksel ortam, müzenin çocuğun bakış açısından
bakabilmesi, kamusal alan deneyimi ve müze ortamında öğrenme” olmak üzere beş alt bölümden ve toplam 56
maddeden oluşmaktadır. “Müzenin Eğitim İşlevi” bölümü “okullarla iletişim, ailelerle iletişim, kapsayıcı eğitim
ve çocukların katılımı” olmak üzere dört alt bölümden ve 35 maddeden oluşmaktadır.
Veri Toplama Süreci
Çalışma grubu olarak belirlenen müzeler, 11-28 Mart 2019 tarihleri arasında araştırmacılar ve 2018-2019
eğitim-öğretim yılı güz döneminde Müze Eğitimi dersi almış, bahar döneminde de Araştırma Projesi dersi almakta
olan Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 4. Sınıf öğrencileri tarafından ziyaret edilerek
gözlemlenmiş, gerekli durumlarda müze uzmanlarından bilgi alınmış ve “Çocuk Dostu Müze Ortamı İnceleme
Formu” doldurulmuştur.

Verilerin Analizi
“Çocuk Dostu Müze Ortamı İnceleme Formu” araştırmacılar tarafından ayrı ayrı doldurulmuş, daha sonra on
iki ayrı bireysel değerlendirme sonuçları tek bir form üzerinde işaretlenmiştir. Formun “müze mekânı” ve
“müzenin eğitim işlevi” bölümlerinin alt başlıklarındaki dağılımlar betimleyici analiz yöntemi ile çözümlenmiştir.
Elde edilen veriler yapılan üçlü derecelendirmeye (uygun, uygun değil, geliştirilmeli) uygun şekilde tablolar
halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır.
Bulgular
Müze Mekânına İlişkin Bulgular
“Müze mekânı tanıdık tasarım kavramına göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde karşılamaktadır?”
sorusuna aşağıda Tablo 1 ve Tablo 3 arasında yer verilmiştir.

Tablo 1.
Müze mekânının tanıdık tasarım kavramına göre incelenmesi
Uygun

Uygun
değil

4

8

Görsel

6

6

İşitsel

2

10

Tanıdık tasarım kavramı

Müze
Mekânı
Müzenin aynı zamanda çocukların
anlayabileceği şekilde hazırlanmış bir
ulaşım planı var mıdır?

Geliştirilmeli

Bu ulaşım planı çeşitli uygulamalarla
desteklenmekte midir?
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Dokunsal

0

12

Braille alfabesi

0

12

Müzenin içinde kullanılan semboller aynı
zamanda çocukların anlayabileceği şekilde
tasarlanmış/hazırlanmış mıdır?

2

10

Müzenin acil durum eylem planı var mıdır?

3

9

Acil durum eylem planı çocukların
anlayabileceği
şekilde
tasarlanmış/hazırlanmış mıdır?

0

11

1

Acil durum eylem planı farklı dillerde
hazırlanmış mıdır?

1

10

1

Acil durum eylem planı çocukların kolayca
görebileceği ve ulaşabileceği bir yerde
midir?

0

11

1

Tablo 1 incelendiğinde, 4 müzede ulaşım planının çocukların da anlayabileceği şekilde hazırlandığı, 8
müzenin ise bu özelliği karşılamadığı görülmektedir. Bu ulaşım planları 6 müzede görsel uygulamalarla, 2 müzede
ise işitsel uygulamalarla desteklenmektedir. Dokunsal uygulamalar ve Braille alfabesi ile desteklenen bir ulaşım
planına sahip müze olmadığı görülmektedir. Müzenin içinde kullanılan sembollerin aynı zamanda çocukların da
anlayabileceği şekilde tasarlandığı/hazırlandığı 2 müze yer almakta, 10 müze ise bu özelliği karşılamamaktadır. 3
müzede acil durum eylem planı bulunmaktadır, fakat hiçbiri çocukların anlayabileceği şekilde
tasarlanmamış/hazırlanmamış ve çocukların kolayca görebileceği ya da ulaşabileceği bir yerde bulunmamaktadır.
1 müze acil durum eylem planını Türkçe dışında farklı bir dilde hazırlamıştır.

Tablo 2.
Müze mekânının tanıdık tasarım kavramına göre incelenmesi
Uygun

Uygun
değil

Müze, çocukların müzeye ilk geldiklerinde
müze mekânını/ortamını kullanması ile ilgili
ön bilgilendirme yapmakta mıdır?

9

4

Müzenin çocukların kolay kullanımı ve
erişimi için bilgilendirici kat planı/ları var
mıdır?

2

10

Eğer varsa, müzenin aynı zamanda
çocukların kullanacağı bilgilendirici kat
planı/ları aynı zamanda interaktif midir?

1

11

Müzenin
aynı
zamanda
çocukların
kullanacağı bilgilendirici kat planı/ları farklı
dillerde hazırlanmış mıdır?

1

11

Müzenin
aynı
zamanda
çocukların
kullanacağı
bilgilendirici
kat
planında/larında merdivenler, asansörler,

2

10

Tanıdık tasarım kavramı

Müze Mekânı
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engelli asansörleri ve galerilerin yerleri
gösterilmiş midir?
Müzenin
aynı
zamanda
çocukların
anlayabileceği şekilde hazırlanmış galeri
listesi var mıdır?

3

9

Görsel

3

9

İşitsel

2

10

Dokunsal

1

11

Braille alfabesi

0

12

Yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca
ve
diğer …………………lütfen yazınız)

3

9

Eğer varsa, bu galeri listesi çeşitli
uygulamalarla desteklenmekte midir?

Tablo 2 incelendiğinde, 9 müzenin çocukların müzeye ilk geldiklerinde müze mekânını/ortamını kullanması
ile ilgili ön bilgilendirme yaptığı, 4 müzenin ise bu özelliği karşılamadığı görülmektedir. 2 müzenin çocukların
kolay kullanımı ve erişimi için bilgilendirici kat planı/ları olduğu, bu müzelerden 1’inin kat planlarını interaktif
şekilde düzenlendiği, yine 1 müzenin bu kat planlarını farklı dillerde hazırladığı ve 2 müzenin de bu kat planlarında
merdivenler, asansörler, engelli asansörleri ve galerilerin yerlerini gösterdiği saptanmıştır. 10 müzede ise
çocukların kolay kullanımı ve erişimine yönelik bilgilendirici kat planları yer almamaktadır. Çocukların da
anlayabileceği şekilde hazırlanmış galeri listesinin bulunduğu 3 müze olduğu görülmektedir. Bu 3 müze galeri
listesini görsel uygulamalarla desteklerken, 2 müze işitsel, 1 müze dokunsal uygulamalarla desteklemekte, Braille
alfabesi ise kullanılmamaktadır. Aynı zamanda bu 3 müze galeri listesini Türkçe dışında farklı bir dilde
hazırlamıştır. 9 müzede ise çocukların da anlayabileceği şekilde hazırlanmış bir galeri listesi bulunmamaktadır.

Tablo 3.
Müze mekânının tanıdık tasarım kavramına göre incelenmesi
Uygun

Uygun
değil

Geliştirilmeli

Müzenin koleksiyon sergilemesi çocuklar
için -el ve göz yüksekliğinde- kullanıcı dostu
mudur?

10

1

1

Müzenin,
çocukların
gezi
sırasında
kullanılabileceği duyu dostu el broşürleri var
mıdır?

3

8

1

Müzenin tekerlekli sandalye ve baston
kullanan çocuklar için müzeye kolay ulaşım
imkânı var mıdır?

4

6

2

Müzenin özel gereksinimli ve tekerlekli
sandalye kullanan çocuklar için park alanı
var mıdır?

5

6

1

Müzenin özel gereksinimli ve tekerlekli
sandalye kullanan çocuklar için park

3

8

1

Tanıdık tasarım kavramı

Müze Mekânı
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alanından müzeye ulaşım için asansör
ve/veya rampa var mıdır?
Müzenin ödünç alma hizmeti var mıdır?
Tekerlekli sandalye

3

9

Bebek arabası

1

11

Bebek puseti

0

12

Müzenin özel gereksinimli çocuklara yönelik
rehberlik hizmeti var mıdır?

9

3

Müzenin özel gereksinimli çocuklara yönelik
rehber köpek hizmeti var mıdır?

0

12

Tablo 3 incelendiğinde, 10 müzenin koleksiyon sergilemesinin çocuklar için -el ve göz yüksekliğindekullanıcı dostu olduğu, 1 müzenin bu özelliği karşılamadığı, 1 müzede ise geliştirilebilir düzeyde olduğu
görülmektedir. Çocukların gezi sırasında kullanılabileceği duyu dostu el broşürleri 3 müzede bulunurken, 8
müzede bulunmamaktadır ve 1 müzede geliştirilebilir düzeydedir. 4 müzenin tekerlekli sandalye ve baston
kullanan çocuklar için müzeye kolay ulaşım imkânı bulunmakta, 8 müze bu özelliği karşılamamakta ve 2 müzede
geliştirilebilir özelliktedir. 5 müzenin özel gereksinimli ve tekerlekli sandalye kullanan çocuklar için park alanı
yer almakta, 6 müzede bulunmamakta ve 1 müzede geliştirilebilir özelliktedir. 3 müze özel gereksinimli ve
tekerlekli sandalye kullanan çocuklar için park alanından müzeye ulaşım için asansör ve/veya rampaya sahipken,
8 müze bu özelliği karşılamamakta, 1 müze ise geliştirilebilir özelliktedir. Müzenin ödünç alma hizmetleri
incelendiğinde, 3 müzede tekerlekli sandalye, 1 müzede ise bebek puseti ödünç alınabilmektedir. Ödünç alma
hizmetlerinde bebek pusetine yer veren müze bulunmamaktadır. 9 müze özel gereksinimli çocuklara yönelik
rehberlik hizmeti vermekte, 3 müzede bu hizmet yer almamaktadır. 12 müzede de özel gereksinimli çocuklara
yönelik rehber köpek hizmeti yer almamaktadır.
“Müze mekânı fiziksel ortam özelliklerine göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde karşılamaktadır?”
sorusuna aşağıda Tablo 4 ve Tablo 7 arasında yer verilmiştir.

Tablo 4.
Müze mekânının fiziksel ortam özelliklerine göre incelenmesi
Uygun

Uygun
değil

Kapılar

12

0

Mobilyalar

12

0

Elektrik prizleri

9

3

Merdivenler

8

4

Asansörler

7

5

Müze Mekânı

Fiziksel Ortam

Müzenin fiziksel ortamı çocuklar için
güvenli midir?

Müzenin fiziksel ortamı çocuklar için kolay
kullanıma uygun mudur?
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Kapılar

12

0

Mobilyalar

12

0

Merdivenler

9

3

Asansörler

5

7

Müzenin giriş bölümünde
görevlisi var mıdır?

güvenlik

9

3

Müzenin tüm galerilerinde
sorumlu bir görevli var mıdır?

galeriden

5

7

Tablo 4 incelendiğinde, tüm müzelerde kapı ve mobilyaların çocuklar için güvenli olduğu, fakat 3 müzede
elektrik prizlerinin, 4 müzede merdivenlerin ve 5 müzede asansörlerin güvenli olmadığı görülmektedir.
Müzelerdeki kapı ve mobilyaların çocuklar için kolay kullanıma uygun olduğu, fakat 3 müzede merdivenlerin, 7
müzede ise asansörlerin uygun olmadığı saptanmıştır. 9 müzede giriş bölümünde güvenlik görevlisi yer alırken, 3
müzede bulunmamaktadır. Tüm galerilerde galeriden sorumlu bir görevli 5 müzede bulunurken 7 müze bu özelliği
karşılamamaktadır.

Tablo 5.
Müze mekânının fiziksel ortam özelliklerine göre incelenmesi
Uygun

Uygun
değil

Müzenin tüm galerilerine erişim özel
gereksinimli ve tekerlekli sandalye kullanan
çocuklar için asansörle sağlanmış mıdır?

5

7

Müzenin zemininde özel gereksinimli
çocuklar için uyarıcı yüzeyler bulunmakta
mıdır?

1

8

Müzenin tekerlekli sandalye, baston kullanan
çocuklar için müze içindeki erişimi kolay
mıdır?

8

4

Müzenin engelli asansörü var mıdır?

6

6

Eğer varsa, müzenin engelli asansör kullanım
talimatı farklı dillerde hazırlanmış mıdır?
(İngilizce,
Almanca,
Fransızca
ve
diğer……….. yazınız)

3

9

Müze içinde tekerlekli sandalye kullanan
çocuklar için rampalar var mıdır?

4

7

Fiziksel Ortam

Müze Mekânı
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3

1

Tablo 5 incelendiğinde, 5 müzenin tüm galerilerine erişimin özel gereksinimli ve tekerlekli sandalye
kullanan çocuklar için asansörle sağlandığı, 7 müzenin bu özelliği karşılamadığı görülmektedir. 1 müzenin
zemininde özel gereksinimli çocuklar için uyarıcı yüzeyler bulunduğu, 1 müzede bulunmadığı ve 3 müzede
geliştirilebilir özellikte olduğu bulunmuştur. 8 müzede tekerlekli sandalye, baston kullanan çocuklar için müze
içindeki erişimin kolay olduğu görülürken 4 müze bu özelliği karşılamamaktadır. 6 müzede engelli asansörü yer
almakta, 6 müzede ise bulunmamaktadır. Bu 6 müzeden 3’nün engelli asansör kullanım talimatı Türkçe dışında

272

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
farklı bir dilde de hazırlanmıştır. 4 müzenin içinde tekerlekli sandalye kullanan çocuklar için rampalar bulunmakta,
7 müzede yer almamakta ve 1 müze ise geliştirilebilir özelliktedir.

Tablo 6.
Müze mekânının fiziksel ortam özelliklerine göre incelenmesi
Uygun

Uygun
değil

Geliştirilmeli

Müzenin tuvaletleri çocuklar için kolay
ulaşılabilir midir?

9

2

1

Müzenin tuvaletleri çocuk boyunda olup,
çocukların kullanımına uygun mudur?

5

7

Müzenin bebek emzirme ve alt değiştirme
alanı var mıdır?

3

9

Fiziksel Ortam

Müze Mekânı

Tablo 6 incelendiğinde, 9 müzede tuvaletlerin çocuklar için kolay ulaşılabilir olduğu, 2 müzenin bu özelliği
karşılamadığı ve 1 müzede geliştirilebilir özellikte olduğu görülmektedir. Müze tuvaletlerinin çocuk boyunda olup,
çocukların kullanımına uygun olma özelliği 5 müze tarafından karşılanmakta, 7 müzede ise bu özellik
görülmemektedir. 3 müzede bebek emzirme ve alt değiştirme alanı yer alırken, 9 müzede böyle bir alan
bulunmamaktadır.

Tablo 7.
Müze mekânının fiziksel ortam özelliklerine göre incelenmesi
Uygun
değil

Müzenin çocuklar düşünülerek tasarlanmış
eğitim atölyesi var mıdır?

7

5

Müzede
çocukların
sanat
yapacakları yer var mıdır?

çalışması

6

6

Müzede çocuklar düşünülerek tasarlanmış
oyun alanı var mıdır?

4

8

Müzede çocuklar düşünülerek tasarlanmış
dinlenme alanı var mıdır?

6

6

Müzede çocuklar düşünülerek tasarlanmış
yemek alanı var mıdır?

4

8

Müzede çocuklar düşünülerek tasarlanmış
kütüphane ya da kitaplık var mıdır?

3

6

3

Müzede okul grupları için kilitli dolap hizmeti
var mıdır?

4

7

1

Müzenin
çocuklar
için
hazırlanmış
bölümlerinin aydınlatması çocuklar için uygun
mudur?

9

3

Fiziksel Ortam

Müze Mekânı
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Müzenin iç mekânında havalandırma/klima
kullanılmakta mıdır?

10

2

Müzenin iç mekânında havalandırma/klima
çalışmakta mıdır?

10

2

Müzenin galerilerde dinlenmek ve eserleri
izlemek için çocuklara uygun oturma bankları
ve tabureler var mıdır?

5

7

Tablo 7 incelendiğinde, 7 müzenin çocuklar düşünülerek tasarlanmış bir eğitim atölyesi olduğu, 5 müzede
ise böyle bir eğitim atölyesinin bulunmadığı görülmektedir. 6 müzede çocukların sanat çalışması yapacakları bir
yer bulunmakta, 6 müzede ise böyle bir alan bulunmamaktadır. 4 müzede çocuklar düşünülerek tasarlanmış bir
oyun alanı yer almakta, 8 müzede ise bir oyun alanı yer almamaktadır. Çocuklar düşünülerek tasarlanmış bir
dinlenme alanı 6 müzede bulunurken 6 müzede bulunmamaktadır. 3 müzede çocuklar düşünülerek tasarlanmış
kütüphane ya da kitaplık yer almakta, 6 müzede yer almamakta, 3 müze ise bu özellik açısından geliştirilebilir
düzeydedir. 4 müze okul grupları için kilitli dolap hizmeti vermekte, 7 müze bu hizmeti sunmamakta, 1 müze ise
geliştirilebilir özelliktedir. 9 müzenin çocuklar için hazırlanmış bölümlerinin aydınlatması çocuklar için uygunken
3 müze bu özelliği karşılamamaktadır. 10 müzenin iç mekânında havalandırma/klima kullanılmakta ve çalışır
durumdadır. 2 müzede havalandırma/klima yer almamaktadır. 5 müzenin galerilerinde dinlenmek ve eserleri
izlemek için çocuklara uygun oturma bankları ve tabureler bulunmakta, 7 müzede ise yer almamaktadır.
“Müze mekânı çocuğun bakış açısından bakabilme özelliğine göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne
düzeyde karşılamaktadır?” sorusuna aşağıda Tablo 8’de yer verilmiştir.

Tablo 8.
Müze mekânının çocuğun bakış açısından bakabilmesi özelliğine göre incelenmesi
Uygun

Uygun
değil

Müzede çocuklar rahat hareket edebiliyor
mu?

11

1

Müzede çocuklar rahatça konuşabiliyor mu?

12

0

Müzede çocuklar merak ettikleri konularda
araştırma yapabiliyor ya da müze tarafından
bu olanaklar sunulmakta mıdır?

8

2

Müzenin çocuğun
bakış açısından
bakabilmesi

Müze Mekânı

Geliştirilmeli

2

Tablo 8 incelendiğinde, 11 müzede çocukların rahat hareket edebildiği, 1 müzenin ise bu özelliği
karşılamadığı görülmektedir. Müzelerin tümünde çocuklar rahatça konuşabilmektedir. 8 müzede çocuklar merak
ettikleri konularda araştırma yapabilmekte ya da müze tarafından bu olanaklar sunulmaktadır. 2 müze bu özelliği
karşılamamakta, 2 müze ise bu özellik açısından geliştirilebilir düzeydedir.
“Müze mekânı kamusal alan deneyimi özelliğine göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde
karşılamaktadır?” sorusuna aşağıda Tablo 9’de yer verilmiştir.
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Tablo 9.
Müze mekânının kamusal alan deneyimi özelliğine göre incelenmesi
Geliştirilmeli

Uygun

Uygun
değil

Kütüphane

3

9

Alışveriş dükkânı

7

4

1

Kafeterya

4

7

1

Dinlenme alanı

9

2

1

Müzenin restoran ya da kafeteryasında çocuk
dostu beslenme hizmeti var mıdır?

2

9

1

Müzenin bahçesinde çocuklar için oyun
olanakları var mıdır?

4

8

Eğer
varsa,
müzede
çocukların
yararlanabileceği oyun olanakları yer
planında gösterilmiş midir?

0

12

Müze Mekânı

Kamusal Alan Deneyimi

Müzenin aynı zamanda kamusal alan olarak
tasarlanmış çocukların da kullanabileceği
mekânlar var mıdır?

Tablo 9 incelendiğinde, 3 müzenin aynı zamanda kamusal alan olarak tasarlanmış çocukların da
kullanabileceği kütüphanesi, 7 müzenin alışveriş dükkânı, 4 müzenin kafeteryası, 9 müzenin dinlenme alanı
bulunduğu görülmektedir. 2 müzenin restoran ya da kafeteryasında çocuk dostu beslenme hizmeti verilmekte, 9
müze bu özelliği karşılamamakta, 1 müze ise bu özellik açısından geliştirilebilir düzeydedir. 4 müzenin bahçesinde
çocuklar için oyun olanakları bulunmakta, fakat yer planında gösterilmemektedir. 8 müzede ise bahçede çocuklar
için oyun olanakları bulunmamaktadır.
“Müze mekânı müze ortamında öğrenme özelliğine göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde
karşılamaktadır?” sorusuna aşağıda Tablo 10 ve Tablo 11’de yer verilmiştir.

Tablo 10.
Müze mekânının müze ortamında öğrenme özelliklerine göre incelenmesi
Uygun

Uygun
değil

Geliştirilmeli

Müze, çocuk ziyaretçiler için sergi
koleksiyonundaki belli temaları öğrenme
ortamı olarak hazırlamış mıdır?

7

4

1

Müzedeki bu öğrenme ortamındaki sergi
koleksiyonunun içeriği, çocuklara uygun
şekilde organize edilmiş midir?

5

0

2

Müzenin bu öğrenme ortamında birden çok
duyuya yönelik çocuklar için bedensel
deneyim sunulmuş mudur?

4

3

0

Müze Ortamında Öğrenme

Müze Mekânı
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Bu öğrenme ortamında çocuklara yönelik iki
boyutlu ve üç boyutlu görsel materyaller var
mıdır?

4

3

0

Çocuklara yönelik iki boyutlu ve üç boyutlu
görsel materyaller aynı zamanda işitsel
olarak da desteklenmiş midir?

3

4

0

Çocuklara yönelik iki boyutlu ve üç boyutlu
görsel ve işitsel materyaller aynı zamanda
özel gereksinimli çocuklar için uygun ve
anlaşılabilir bir şekilde hazırlanmış mıdır?

1

6

0

Tablo 10 incelendiğinde, 7 müze, çocuk ziyaretçiler için sergi koleksiyonundaki belli temaları öğrenme
ortamı olarak hazırlamıştır. 4 müze bu özelliği karşılamamakta, 1 müze ise bu açıdan geliştirilebilir özelliktedir.
Sergi koleksiyonundaki belli temaları öğrenme ortamı olarak hazırlayan bu 7 müzeden 5’inin sergi koleksiyonun
içeriği çocuklara uygun şekilde organize edilmiş, 2 müze geliştirilebilir niteliktedir. 4 müze bu öğrenme ortamında
birden çok duyuya yönelik çocuklar için bedensel deneyim sunmuş ve çocuklara yönelik iki boyutlu ve üç boyutlu
görsel materyaller hazırlamıştır. 3 müze ise bu özellikleri karşılamamaktadır. Çocuklara yönelik iki boyutlu ve üç
boyutlu görsel materyaller hazırlayan 4 müzenin 3’ü aynı zamanda bu görsel materyalleri işitsel uygulamalarla
desteklemiştir. 4 müzenin ise bu özelliği karşılamadığı görülmektedir. Çocuklara yönelik iki boyutlu ve üç boyutlu
görsel ve işitsel materyaller aynı zamanda özel gereksinimli çocuklar için uygun ve anlaşılabilir bir şekilde 1 müze
tarafından hazırlanmış, 6 müzede ise bu özellik bulunmamaktadır.

Tablo 11.
Müze mekânının müze ortamında öğrenme özelliklerine göre incelenmesi
Uygun

Uygun
değil

Dokunmatik rehber

2

10

Kiosk (Bilgilendirme ekranları)

3

9

Hologram ağırlıklı sergileme

1

11

Holovizyon

5

7

Projeksiyon

6

6

Sinevizyon gösterimi

4

8

Işık oyunları

5

7

Animasyon

2

10

Etkileşimli uygulamalar

4

8

Akıllı mobil müze rehberi

5

7

Müze Mekânı

Geliştirilmeli

Müze Ortamında Öğrenme

Müzenin bu öğrenme ortamında kullanılan
sergileme ve sunum tekniklerinde çocuklara
yönelik teknoloji odaklı/tabanlı etkileşimsel
tasarımlar yer almış mıdır?
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Arttırılmış gerçeklik uygulamaları

5

7

Dijital ekranlar

5

7

İnteraktif eser sunumları

2

9

1

Çocuklara özel rehber kulaklıklar

1

10

1

Müzenin çocuklara yönelik dijital keşif
merkezi/labaratuvarı var mıdır?

3

9

Müzenin çocuklara yönelik dijital oyunları
var mıdır?

4

8

Tablo 11 incelendiğinde, incelenen tüm müzelerin öğrenme ortamında kullanılan sergileme ve sunum
tekniklerinde çocuklara yönelik teknoloji odaklı/tabanlı etkileşimsel tasarımlar yer almaktadır. Müzelerin ne tür
teknoloji odaklı/tabanlı etkileşimsel tasarımlara yer verdiği incelendiğinde, 2 müzede dokunmatik rehber, 3
müzede kiosk (Bilgilendirme ekranları), 1 müzede hologram ağırlıklı sergileme, 5 müzede holovizyon, 6 müzede
projeksiyon, 4 müzede sinevizyon gösterimi, 5 müzede ışık oyunları, 2 müzede animasyon, 4 müzede etkileşimli
uygulamalar, 5 müzede akıllı mobil müze rehberi, 5 müzede arttırılmış gerçeklik uygulamaları, 5 müzede dijital
ekranlar, 2 müzede interaktif eser sunumları, 1 müzede çocuklara özel rehber kulaklıklar kullanıldığı
görülmektedir. 3 müzede çocuklara yönelik dijital keşif merkezi/labaratuvarı bulunmakta, 9 müzede ise
bulunmamaktadır. 4 müzenin çocuklara yönelik dijital oyunları bulunurken, 8 müzede yer almamaktadır.
Müzenin Eğitim İşlevine İlişkin Bulgular
“Müzenin eğitim işlevi okullarla iletişim özelliğine göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde
karşılamaktadır?” sorusuna aşağıda Tablo 12’de yer verilmiştir.

Tablo 12.
Müzenin eğitim işlevinin okullarla iletişim özelliğine göre incelenmesi
Uygun

Uygun
değil

Müze, eğitim kurumlarına gezi öncesinde
bilgilendirme amaçlı iki ya da üç boyutlu
görsel-işitsel ve dokunmaya yönelik
yayınlar/materyaller göndermekte midir?

5

7

Müze, okullara ziyarete giderek müze ve
müzedeki koleksiyon eserleri hakkında
bilgilendirme yapmakta mıdır?

6

6

Müze, eğitim kurumlarına müze gezisindeki
etkinlikler hakkında ön bilgilendirme
yapmakta mıdır?

8

4

Müze, eğitim kurumlarına müze gezisi
sonrasında
yapılabilecek
etkinlikler
hakkında bilgi vermekte midir?

7

5

Müzede, okul grupları ile gelen çocuklar
için tematik gezi programları var mıdır?

7

5

Okullarla İletişim

Müzenin Eğitim
İşlevi
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Müzede, okul grupları ile gelen çocuklar
için atölye çalışmaları var mıdır?

7

5

Müzenin, çocuklara yönelik hazırladığı iki
ya da üç boyutlu eğitim paketi/rehber
kitapçığı var mıdır?

4

8

Müzenin, eğitimcilere yönelik hazırladığı
iki ya da üç boyutlu eğitim paketi/rehber
kitapçığı var mıdır?

5

7

Müzede, okullarla iletişime geçen pedagojik
bir birim var mıdır?

4

8

Müzenin,
okul
gruplarına
yönelik
bilgilendirici risk analizi sayfaları (ya da
raporu) var mıdır?

2

10

Tablo 12 incelendiğinde, 5 müzenin eğitim kurumlarına gezi öncesinde bilgilendirme amaçlı iki ya da üç
boyutlu görsel-işitsel ve dokunmaya yönelik yayınlar/materyaller gönderdiği, 7 müzenin göndermediği
görülmektedir. 6 müze, okullara ziyarete giderek müze ve müzedeki koleksiyon eserleri hakkında bilgilendirme
yapmakta, 6 müze ise yapmamaktadır. 8 müze, eğitim kurumlarına müze gezisindeki etkinlikler hakkında ön
bilgilendirme yapmakta, 4 müze ise yapmamaktadır. 7 müze, eğitim kurumlarına müze gezisi sonrasında
yapılabilecek etkinlikler hakkında bilgi vermekte, okul grupları ile gelen çocuklar için tematik gezi programları
düzenlenmekte ve okul grupları için atölye çalışmaları düzenlemektedir. 5 müze ise bu özellikleri
karşılamamaktadır. 4 müzede, çocuklara yönelik hazırlanmış iki ya da üç boyutlu eğitim paketi/rehber kitapçık
bulunmakta, 8 müzede ise yer almamaktadır. Eğitimcilere yönelik hazırlanan iki ya da üç boyutlu eğitim
paketi/rehber kitapçığı 5 müzede bulunurken 7 müzede bulunmamaktadır. 4 müze, okullarla iletişime geçen
pedagojik bir birime sahipken 8 müzede böyle bir birim yer almamaktadır. 2 müzenin okul gruplarına yönelik
bilgilendirici risk analizi sayfaları (ya da raporu) varken 10 müzede bulunmamaktadır.
“Müzenin eğitim işlevi ailelerle iletişim özelliğine göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde
karşılamaktadır?” sorusuna aşağıda Tablo 13’de yer verilmiştir.

Tablo 13.
Müzenin eğitim işlevinin ailelerle iletişim özelliğine göre incelenmesi
Uygun

Uygun
değil

Müzenin, ailelere yönelik hazırlanmış
yönergeleri ve el broşürleri var mıdır?

7

5

Müzenin, ailelere yönelik eğitim programları
var mıdır?

5

7

Müzenin, ailelere yönelik atölye çalışmaları
var mıdır?

6

6

Müzenin, ailelere yönelik dijital atölye
çalışmaları var mıdır?

0

12

Müzenin, ailelere yönelik rehberli turları var
mıdır?

6

6

Ailelerle İletişim

Müzenin Eğitim
İşlevi

Geliştirilmeli
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Tablo 13 incelendiğinde, 7 müzenin ailelere yönelik hazırlanmış yönergeleri ve el broşürleri bulunduğu, 5
müzenin ise bu özelliği karşılamadığı görülmektedir. 5 müze ailelere yönelik eğitim programları düzenlerken, 7
müze düzenlememektedir. 6 müzede aileler için atölye çalışmaları planlanırken 6 müzede planlanmamaktadır.
İncelenen müzelerin hiç birisinde ailelere yönelik dijital atölye çalışmaları yer almamaktadır. 6 müzenin ailelere
yönelik rehberli turlar düzenlediği, 6 müzenin ise bu özelliği karşılamadığı görülmüştür.
“Müzenin eğitim işlevi kapsayıcı eğitim kavramına göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde
karşılamaktadır?” sorusuna aşağıda Tablo 14 ve Tablo 15’de yer verilmiştir.

Tablo 14.
Müzenin eğitim işlevinin kapsayıcı eğitim kavramına göre incelenmesi
Uygun

Uygun
değil

Geliştirilmeli

Dokunma turları

6

4

2

Görme turları

6

4

2

İşaret dili turları

5

5

2

Müzenin hafta sonları, tatiller ve özel gün ve
haftalar için çocuklara yönelik programları
var mıdır?

6

5

1

Müzenin tatillerde Türkiye dışından gelen
çocuk/çocuk
grupları
için
eğitim
programları var mıdır?

4

7

1

Müzenin, tatillerde Türkiye dışından gelen
çocuk/çocuk grupları için rehberli turları var
mıdır?

4

6

2

Müzede, özel gereksinimli çocuklar için
ziyaret günleri ayrılmış mıdır?

6

4

2

Müzenin, özel gereksinimli çocuklar için
özel programları var mıdır?

6

6

Müze, özel gereksinimli çocuklar için
rehberli turlar var mıdır?

9

3

Müzenin Eğitim
İşlevi

Kapsayıcı Eğitim

Müzenin farklı yaşlardaki çocuklar için
rehberli turları var mıdır?

Tablo 14 incelendiğinde, 6 müzenin farklı yaşlardaki çocuklar için dokunma turları, 6 müzenin görme turları,
5 müzenin ise işaret dili turları düzenlediği görülmektedir. Hafta sonları, tatiller ve özel gün ve haftalar için
çocuklara yönelik programlar 6 müzede yer almakta, 5 müzede yer almamakta ve 1 müzede geliştirilebilir
özelliktedir. 4 müzenin tatillerde Türkiye dışından gelen çocuk/çocuk grupları için eğitim programları bulunmakta,
7 müzenin bulunmamakta ve 1 müzede bu özellik geliştirilebilir düzeydedir. 6 müze özel gereksinimli çocuklar
için ziyaret günleri ayırmış ve özel gereksinimli çocuklar için programlar hazırlamaktadır. 9 müzede özel
gereksinimli çocuklar için rehberli turlar düzenlenmektedir.
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Tablo 15.
Müzenin eğitim işlevinin kapsayıcı eğitim kavramına göre incelenmesi
Uygun

Uygun
değil

Geliştirilmeli

Müzenin, 06-36 ay arasındaki çocuklara ve
ailelere yönelik eğitim programları var
mıdır?

5

5

2

Müzenin, 06-36 ay arasındaki çocuklara ve
ailelere yönelik rehberli turları var mıdır?

5

7

Müzenin, dezavantajlı çocuklara ve ailelerine
yönelik eğitim programları var mıdır?

4

8

Müzenin, dezavantajlı çocuklara ve ailelerine
yönelik rehberli turları var mıdır?

3

9

Müzenin aynı zamanda çocukların da
yararlanabileceği gezici müze uygulaması
var mıdır?

1

10

1

Müzenin çocukların okul sonrasında
katılabileceği aktiviteleri var mıdır?

4

7

1

Kapsayıcı Eğitim

Müzenin Eğitim
İşlevi

Tablo 15 incelendiğinde, 5 müzenin, 06-36 ay arasındaki çocuklara ve ailelere yönelik eğitim programları
düzenlendiği, 5 müzede bu programların olmadığı, 2 müzede ise geliştirilebilir özellikte olduğu görülmektedir.
Yine 5 müze, 06-36 ay arasındaki çocuklara ve ailelere yönelik rehberli turlar düzenlemekte, 7 müze ise bu tür
programlar düzenlememektedir. 4 müzenin, dezavantajlı çocuklara ve ailelerine yönelik eğitim programları
mevcutken, 8 müzede bulunmamaktadır. Dezavantajlı çocuklara ve ailelerine yönelik rehberli turlar 3 müzede
uygulanırken 9 müze bu özelliği karşılamamaktadır. Sadece 1 müze gezici müze uygulamalarına yer vermekte, 10
müzede bulunmamakta ve 1 müze bu özelliği geliştirilebilir düzeydedir. 4 müze çocukların okul sonrası
katılabileceği aktiviteler düzenlerken, 7 müze düzenlememekte, 1 müze ise geliştirilebilir özelliktedir.
“Müzenin eğitim işlevi çocukların katılımı kavramına göre çocuk dostu ortam özelliklerini ne düzeyde
karşılamaktadır?” sorusuna aşağıda Tablo 16’da yer verilmiştir.

Tablo 16.
Müzenin eğitim işlevinin çocukların katılımı kavramına göre incelenmesi
Uygun

Uygun
değil

Geliştirilmeli

5

6

1

Çocukların Katımı

Müzenin Eğitim
İşlevi
Müzenin, çocukların müzenin fiziksel ortamı
hakkındaki fikir, duygu ve düşüncelerini
ifade edebilecekleri bir değerlendirme aracı
var mıdır?
Müzenin, çocukların katıldıkları müze gezisi
hakkındaki görüşlerini aktarabilecekleri,
yorum yapabilecekleri iletişim kanalları var
mıdır?
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Posta adresi

11

1

Facebook

11

1

Instagram

8

4

E-posta

11

1

Müzenin, çocukların katıldıkları atölye
çalışmaları ile ilgili fikir, duygu ve
görüşlerini
ifade
edebilecekleri
bir
değerlendirme aracı var mıdır?

5

7

Müzenin, çocukların müze hakkındaki genel
fikir, duygu ve düşüncelerini ifade
edebilecekleri bir değerlendirme aracı var
mıdır?

6

5

1

Müze, çocukların bu değerlendirmelerini
dikkate alıyor ve yeni planlamalarında bu
değerlendirmelere göre düzenleme yapıyor
mu?

6

5

1

Müze, okul grubu ile birlikte gelen çocuklara
müze gezisi sırasında katılabilecekleri atölye
çalışmaları hakkında önceden bilgi vermekte
midir?

6

6

Müze, okul grupları dışında gelen çocuklara
atölye çalışmalarını seçme fırsatı sunmakta
mıdır?

7

5

Tablo 16 incelendiğinde, 5 müzenin, çocukların müzenin fiziksel ortamı hakkındaki fikir, duygu ve
düşüncelerini ifade edebilecekleri bir değerlendirme aracına sahip oldukları, 6 müzede böyle bir aracın
bulunmadığı, 1 müzede ise geliştirilebilir özellikte olduğu görülmektedir. Müzelerin, çocukların katıldıkları müze
gezisi hakkındaki görüşlerini aktarabilecekleri, yorum yapabilecekleri iletişim kanalları incelendiğinde, 11
müzenin posta adresi, 11 müzenin Facebook hesabı, 8 müzenin instagram hesabı, 11 müzenin e-mail adresi olduğu
saptanmıştır. 5 müzenin, çocukların katıldıkları atölye çalışmaları ile ilgili fikir, duygu ve görüşlerini ifade
edebilecekleri bir değerlendirme aracı bulunurken, 7 müzede böyle bir araç bulunmamaktadır. 6 müzenin,
çocukların müze hakkındaki genel fikir, duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri bir değerlendirme aracı
bulunmakta ve bu 6 müze çocukların bu değerlendirmelerini dikkate alarak yeni planlamalarında bu
değerlendirmelere göre düzenlemeler yapmaktadır. 5 müzede böyle bir araç bulunmamakta ve 1 müze bu özellik
açısından geliştirilebilir düzeydedir. 6 müze, okul grubu ile birlikte gelen çocuklara müze gezisi sırasında
katılabilecekleri atölye çalışmaları hakkında önceden bilgi vermekte, 6 müze ise bu özelliği karşılamamaktadır.
Okul grupları dışında gelen çocuklara atölye çalışmalarını seçme fırsatı sunan 7 müze olduğu, 5 müzenin ise bu
fırsatı sağlamadığı görülmektedir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Çocuk dostu şehirlerin kurulmasında sorumluluk öncelikle çocuklara karşı sorumluluğu bulunan
devletlerindir. Devletler çocuk dostu şehirler kurma sürecini yerelden başlayarak ulusal düzeye doğru genişleyen
yönetim mekanizmalarıyla yönetirler. Çocuk dostu şehirler için bu oluşumda çocuklarla, aileleriyle ve çocukların
hayatını etkileyen tüm taraflarla yapılan işbirlikleri önemli bir yer tutar. Bu işbirliklerinin başında da yerel
yönetimler gelir. Yerel yönetim düzeyinde, Çocuk Dostu Şehir geliştirmek için net ve iddialı bir strateji belirlemek,
vizyon oluşturmak ve bunu sistematik olarak resmi yetkililerle, siyasilerle ve hükümet organlarıyla paylaşmak
gerekir (UNICEF, 2004).
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Sivil katılımı teşvik eden, bütün bölge sakinleri arasında sahiplik ve aidiyet duygusunu oluşturan, güvenlik
önceliği taşıyan, erişilebilir, yeşil, kaliteli kamusal alanlar barındıran, aile dostu, sosyal etkileşimleri ve kuşaklar
arası etkileşimleri geliştiren, kültürel özellikler barındıran, politik katılımı sağlayan, sosyal uyumu destekleyen,
huzurlu ve çoğulcu bir toplumu koruyan, tüm sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayan ve hassas durumlarda onların
özel ihtiyaçlarına cevap veren şehirler ve yerleşim alanlarının öngörülmesi, Habitat III Konferansı’nın eylül
ayında yayınlanan “Yeni Kent Gündemi” adlı bildirisinde belirtilmiştir (Habitat III, 2016).
Kamaraj ve Yüksek Lisans Öğrencileri’nin (2016) Sürdürülebilir Kentler İçin Çocuk Dostu Ortamlar ve
Çocuk Katılımı isimli yaptıkları araştırmada, İstanbul’un yaşam kalitesinin sosyo-kültürel ortamlardan TAK:
Tasarım Atölyesi Kadıköy (Kadıköy Belediyesi/Kadıköy), çocuk dostu fiziksel ortamlardan EÇS: Esenler Çocuk
Sokağı (Esenler Belediyesi/Esenler), çocuk dostu doğal ortamlardan NGBB: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
(ANG Vakfı: Ali Nihat Gökyiğit Vakfı/ Ataşehir) ve sosyo-kültürel etkinliklerden DOOG: Dünya Oyun Oynama
Günü (Marmara Üniversitesi/ Kadıköy) ile arttırılarak bu ortamlarda yapılan projelere çocuk katılımının
sağlanmasının sürdürülebilir bir kentin oluşmasına yapacağı katkı tartışılmıştır.
Bu araştırmada, İstanbul’da bulunan devlet ve özel kurum/kişilere ait müzelerin mekânı çocuk dostu ortam
bağlamında incelendiğinde, tanıdık tasarım kavramı alt başlığında, sadece 4 müzenin ulaşım planının aynı
zamanda çocukların anlayabileceği şekilde de düzenlendiği; sadece görsel ve işitsel uygulamalarla desteklendiği;
dokunsal uygulamalar ve Braille alfabesine yer verilmediği görülmektedir. Sadece 2 müzenin müze için
kullandıkları sembollerin aynı zamanda çocukların da anlayabileceği şekilde tasarlandığı görülmektedir. Acil
durum eylem planının çoğu müzede olmadığı; acil durum eylem planına sahip olan 3 müzede ise çocukların
anlayabileceği şekilde düzenlenmediği görülmektedir. Çocukların müzeye ilk geldiklerinde müze
mekânını/ortamını kullanması ile ilgili ön bilgilendirmenin müzelerin çoğunda yapılmış olduğu, fakat
bilgilendirici kat planlarının çocukların anlayabileceği şekilde yeterli düzeyde düzenlenmediği ve çeşitli
uygulamalarla desteklenmediği görülmektedir. Çoğu müzenin koleksiyon sergilemesinin çocuklar için -el ve göz
yüksekliğinde- kullanıcı dostu olduğu görülmektedir. Müzelerin çoğunda, tekerlekli sandalye ve baston kullanan
çocuklar için müzeye ulaşımın kolay olmadığı, rampa, asansör gibi fiziksel donanımın yeterli olmadığı
görülmektedir. Müzeler özel gereksinimli çocuklara yönelik çoğunlukla rehberlik hizmeti vermekte, fakat British
Museum gibi büyük müzelerde örnekleri görülen rehber köpek hizmetine yer vermemektedir. Müzenin ödünç alma
hizmetleri incelendiğinde, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte müzeyi gezmelerini kolaylaştıracak bebek arabası,
bebek puseti ve tekerlekli sandalye gibi donanımlara yeterince sahip olmadığı görülmektedir. Bu hizmetler
müzelerin ziyaretçi çeşitliliğini arttırması ve ebeveynlerin serbest zamanda yapabilecekleri sosyal-kültürel
aktiviteler arasında müzelerin yer bulması açısından önemlidir.
Müzenin fiziksel ortamı incelendiğinde, çocuklar için kapılar ve mobilyaların hem güvenli hem de çocukların
kullanımı için uygun olduğu; elektrik prizleri ve merdivenlerin ise çoğunlukla güvenli olduğu ve müzelerin
çoğunluğunda güvenlik görevlisinin bulunduğu görülmektedir. Müzelerin tekerlekli sandalye, baston kullanan
çocuklar için müze içindeki erişiminin nispeten kolay olduğu görülmekle birlikte; galerilere erişim için engelli
asansörünün sadece müzelerin yarısında yer aldığı; rampaların ve uyarıcı yüzeylerin ise yeterli düzeyde
bulunmadığı tespit edilmiştir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 23’te “Taraf Devletler zihinsel
ya da bedensel engelli çocukların saygılarını güvence altına alan özgüven geliştiren ve toplumsal yaşama aktif
biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını kabul ederler” ifadesi yer
almaktadır (Hart, 2016). Bu bağlamda, okul dışı öğrenme ortamı olarak kabul edilen müzelerden özel gereksinimli
çocukların eğitim hakkı bağlamında yararlanabilmesi ve toplumsal yaşama aktif olarak katılım sağlayabilmeleri
için müzelerin bu tür fiziksel düzenlemeleri sağlamasının çocuk dostu ortam olma açısından önemli göstergeler
olduğu söylenebilir. Müzelerin çoğunda tuvaletlerin çocuklar için kolay ulaşılabilir olduğu; fakat içindeki
donanımın çocuklara göre yeterli şekilde düzenlenmediği görülmektedir. Müzelerin yarısında çocuklar için bir
kütüphane ya da kitaplık yer almadığı; fakat müzelerin bu alanı kendi müzelerinde geliştirilme ihtiyacı olarak
belirtmiş olmalarının çocuk dostu ortam olma açısından önemli bir ilerleme olduğu söylenebilir. Çoğu müzenin
çocuklar düşünülerek tasarlanmış bir eğitim atölyesinin olduğu, fakat çocuklar için oyun alanlarının artırılabileceği
görülmektedir. Müzelerin büyük bir çoğunluğunun iç mekânında havalandırma/klima kullanıldığı ve çalışır
durumda olduğu görülmektedir.
Müzeler, çocuğun bakış açısından bakabilme özelliğine göre incelendiğinde, müze ortamında çocukların
rahat hareket edebildikleri ve rahatça konuşabildikleri görülmektedir. Aynı zamanda çoğu müzede çocuklar merak
ettikleri konularda araştırma yapabilmekte ya da müze tarafından bu olanaklar sunulmaktadır. Araştırma ve
inceleme temelli öğrenme sağlaması açısından müze içinde çocuk kütüphanesinin ya da kitaplığının yer alması
çocukların araştırma yapma, sorgulama becerilerini destekleyerek bu alana da katkı sağlayacaktır.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 31’de “Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman
değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence etkinliklerinde bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe
katılma hakkını tanırlar” ifadesi yer almaktadır (Hart, 2016). Bu madde göz önünde bulundurulduğunda, çocuk
dostu bir müzenin oyun olanaklarını desteklemesinin önemli olduğu görülmektedir. Fakat incelenen müzelerde
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oyun olanaklarına yeterli düzeyde yer verilmediği ve yer planında gösterilmediği dikkat çekmektedir. Aynı
zamanda müze kafeteryalarının çocuk dostu beslenme hizmeti açısından uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Müzenin
kamusal alan olarak tasarlanmış alanları içerisinde dinlenme alanının çoğu müzede çocuklar için de uygun olduğu
görülmektedir.
Müze mekânları öğrenme ortamı olarak incelendiğinde, 7 müze tarafından sergi koleksiyonundaki belli
temalar çocuk ziyaretçiler için öğrenme ortamı olarak hazırlanmış ve bu öğrenme ortamındaki sergi
koleksiyonunun içeriği 5 müzede çocukların bedenlerine uygun şekilde organize edilmiştir. Müze eğitimcisi Levy
(2013) müze eğitim ekibinin, çocuklar için bir sanat eserinden esinlenen duyusal bir ziyaret yaratabileceğinden
söz eder. Nesnenin etrafında veya önünde bir duyusal alan yaratılır, böylece bebekler ya da çocuklar görme,
dokunma, işitme, koku ve tat alma ile beş duyularını kullanarak nesneyi algılamayı deneyimleyebilirler: Bebekler
ve çocuklar nesnelerle, yetişkinlerle, sanat eserleriyle ve birbirleriyle etkileşime girdiklerinde, estetik haz alma ile
müze ortamını benimserler; böylece aidiyet süreci başlar. Çocuk ne kadar küçükse, dünyayı anlama sürecine
bedeniyle o kadar fazla katılır. Nesneleri taşıma, onlara dokunma ve hissetme öğrenmenin bir parçasıdır. Farklı
duyulara yönelik olarak hazırlanan materyallerin çoklu zekâyı desteklemesi ve öğrenmenin kalıcılığını sağlaması
açısından son derece önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu materyallerin özel gereksinimli çocuklar
düşünülerek tasarlanması kapsayıcı eğitim açısından önem taşımaktadır. Müzenin öğrenme ortamında kullanılan
sergileme ve sunum tekniklerinde çocuklara yönelik teknoloji odaklı/tabanlı etkileşimsel tasarımlar çeşitlilik
sağlamakla birlikte çoğunlukla kullanılmamaktadır. Etkileşimli öğrenmeyi destekleyecek olan öğrenme
ortamlarında kullanılan araç-gereçlerin çeşitliliği çoklu zekâyı desteklemesi ve uyarması açısından önemlidir. Bu
nedenle müzelerin teknoloji odaklı/tabanlı etkileşimsel tasarımlarını çocukları da düşünerek hazırlaması
geliştirilmesi gereken bir özelliktir.
Müzeler, okullarla iş birliği içinde olmalıdır. San’a göre (2008) müzelerde sunulanları görme, izleme,
algılama, yaşama geçirme ve tüm bunların getirdiği izleri üretime dönüştürerek ileriye taşıma, müzelerdeki
eğitimbilimsel çalışmaların içeriğini oluşturmaktadır. Okulların müze ziyaretlerinin en önemli yönlerinden biri,
öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini deneyimlemesi ve nesnelerle çalışma fırsatıdır. Çocuklar için müze
deneyimi oldukça güdüleyici ve uyarıcı olabilir, bu şekilde geçmiş bilgilerini yeni bir bakış açısına yerleştirebilirler
(Hooper-Greenhill, 1999). Bu nedenle müzelerin okul-temelli çalışmalar yürütmeleri ve okullarla iletişim içinde
olmaları önemlidir. Müzeler eğitim kurumları ile olan iletişimleri açısından incelendiğinde, okullara eğitim
çalışmaları ile ilgili ön bilgilendirme yaptıkları, fakat çoğu müzenin öğretmen paketi/rehber kitapçık gibi
materyalleri bulunmadığı görülmektedir. Müzelerde pedagojik bir birimin yer alması müzenin çocuk dostu olması
yönünde önemli bir özellik olarak ön plana çıkmaktadır. Fakat incelenen müzelerde bu birim yetersiz sayıdadır.
Okul gruplarına yönelik olarak, müzedeki risk alanlarını (galeri ve sergi alanları tuvaletler vb.), bu alanlarda
oluşabilecek olası tehlikeleri (kayma, düşme, çocuğun kaybolması vb.) ve mevcut kontrol önlemlerini (kaybolan
çocuklar için müze koruma prosedürü, yürüme alanında gerekli durumlarda uyarıcı işaretler vb.) içeren risk
analizleri, incelenen müzelerde bulunmamaktadır. Erdman’a göre (2016) sergiler, öğretmenler ve çocuklara
araştırma konuları için bağlam sağlarken, müze eğitim personeli öğretmen ve çocukların daha fazla bilgi edinmesi
için kaynak görevi görürler. Aynı zamanda dijital kaynaklar, eğitimcilerin bu bilgilere sınıf ortamında erişimine
ve bunları eğitim programlarına dâhil etmelerine olanak sağlar. Bu bağlamda müzelerde pedagojik bir birimin yer
alması ve öğretmenlerin kullanımına yönelik rehber kitapçık, müze eğitim paketi, müze risk analizleri gibi
materyallerin oluşturulması, aynı zamanda bu materyallere dijital olarak da erişim sağlanabilmesi okul-müze
işbirliğini güçlendirecek yaklaşımlar olarak ifade edilebilir.
Müzeler ailelerle ile olan iletişimleri açısından incelendiğinde, ailelerle yönelik atölye çalışmalarının
yarısında uygulandığı fakat dijital atölye çalışmalarının yapılmadığı görülmektedir. Değişen aile yapısı ve
teknoloji kullanımın artması nedeniyle müzelerin var olan uygulamaların yanı sıra dijital uygulamalara da yer
vermesi önemlidir. Aileler için rehberli turların müzelerin yarısında düzenlendiği ve el broşürleri ile aileler için
yönergelerin bir kısmında olduğu anlaşılmaktadır.
Müzeler kapsayıcı eğitim özelliği açısından incelendiğinde, müzelerin yarısında farklı yaşlardaki çocuklar
için dokunma, görme ve işaret dili rehberli turlarının bulunduğu, aynı zamanda iş günleri dışında da bu turların
planlandığı görülmüştür. Farklı özelliklerdeki çocuk ziyaretçiler için eğitim programları ve rehberli turların
düzenlenmesi müzelerin çok kültürlülüğü kapsayan bir öğrenme ortamı olarak düşünülmesi açısından kapsayıcı
eğitimi destekler niteliktedir. İncelenen müzelerin yarısı bu özelliği karşılamaktadır. 06-36 ay arasındaki çocuklara
ve ailelere yönelik eğitim programları 5 müzede düzenlenmektedir. Dezavantajlı çocuklara ve ailelerine yönelik
eğitim turları ve rehberli turlara çoğu müze yer vermemektedir. Aynı zamanda bu çalışmada müzelerin okul sonrası
aktivitelere yeterli düzeyde yer vermedikleri görülmektedir. Çocukların okul sonrasında katılabilecekleri etkinlik
temelli uygulamaların kültürel bir mekânı ve deneyimi akranları ile paylaşabilmeleri açısından özellikle sosyal
gelişimlerini destekleyecekleri göz önünde bulundurulduğunda geliştirilmesi gereken bir özellik olduğu ifade
edilebilir. Çocukların da kullanabileceği bir gezici müze uygulaması ise sadece 1 müzede bulunmaktadır. Oysaki
gezici müzeler, şehir merkezinden uzakta yaşayan ya da sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan çocuklar için müzeyi
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erişilebilir kılmak açısından oldukça önemlidir ve müze ortamına gelemeyen çocuklarla müzeyi farklı ortamlarda
buluşturmak adına müzelerin geliştirmesi gereken hizmetlerden biridir. 1924 yılında Türkiye’ye gelerek
incelemelerde bulunan Dewey de, Milli Eğitim Bakanlığı’na sunduğu raporda “Gezici Eğitim Sergileri”
düzenlenmesini önermiştir (Çıldır, 2014). Ülkemizde 2002 yılında Müzebüs adıyla Gezici Müze Projesi başlatan
ve bu projede, müzede sunulmakta olan müze eğitimi hizmetini; maddi imkânsızlıklar, zaman bulamama veya
uzaklık nedeniyle müzeye gelemeyen il dışındaki ilköğretim okullarına götürülmesini hedefleyen Rahmi M. Koç
Müzesi bu açıdan iyi bir örnektir (Bayam, 2017).
21. yüzyılda iletişim teknolojisi ve araçlarındaki gelişimin müzelere yansıması müze eğitim çalışmalarını
etkilemiş ve müzeler facebook, tweeter gibi sosyal medya araçlarını kullanarak müze dışında da izleyicilerle
iletişim kurmaktadır (Tezcan Akmehmet, 2014). İncelenen müzelerde, çocukların katıldıkları müze gezisi
hakkındaki görüşlerini aktarabilecekleri, yorum yapabilecekleri iletişim kanalları bulunmakla birlikte; yeni
uygulamalar ve planlamalar yapılabilmesi için bu iletişim kanallarından gelen görüş ve değerlendirmelerin
müzelerin yarısında göz önünde bulundurulmadığı dikkati çekmektedir. Chatterjee (2005, 2006) bir yerin bir
çocuğa nasıl dost olacağını bilmek kadar, bir çocuğun bir yeri nasıl dost olarak kabul edebileceğini bilmenin
önemli olduğunu ifade eder (akt. Severcan, 2015). Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 12’de
“Taraf Devletler kendi görüşünü oluşturma yeteneğine sahip çocuğa kendini etkileyecek her konuda görüşlerini
serbeste ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluğuna uygun olarak gerekli özen gösterilerek
sağlarlar” ifadesi yer almaktadır (Hart, 2016). Bu madde göz önünde bulundurulduğunda, çocukların katıldıkları
etkinliklerle ilgili görüş bildirmesi önemlidir ve bu nedenle, müzelerin çocukların görüşlerini alabilecekleri
değerlendirme araçları geliştirmesi ve bu araçları etkin şekilde kullanması çocuk dostu ortam bağlamında bir
gereklilik olarak ifade edilebilir.
Çocuklara katılacakları etkinlikleri kendilerinin seçmesine izin verilmeli ve eğer işlerin yolunda gitmediğini
hissediyorlarsa başka bir etkinliğe geçmesine izin verilmelidir (Hart, 2016). İncelenen müzelerin yarısında
çocuklara müze gezisi sırasında katılabilecekleri atölye çalışmaları hakkında önceden bilgi verildiği ve çocuklara
atölye çalışmalarını seçme fırsatı sunulduğu görülmektedir. Dockett, Main ve Kelly (2011) de araştırmalarında, 6
aylık ve 6 yaş arası çocukların Avustralya Müzesi'nde yer alan oyun alanı ve genel olarak müze hakkındaki
deneyimleri ve beklentilerini incelemişlerdir. Araştırmanın temelini, çocukları kendileri için önemli olan
konularda danışılma hakkı olan yetkin sosyal aktörler olarak tanımak oluşturmaktadır. Veri toplamak için gözlem
ve görüşme, rol oynama, resim yapma, yapı inşa oyunu, müzede çocukların çektikleri fotoğraf ve videoların
incelenmesi gibi çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, çocuklar hayal güçlerini kullanmanın
yanı sıra gerçek eserlere/nesnelere erişim sağlamaya çalışmışlardır. Çocuklar, sözel ifadeleri ya da yaptıkları
çalışmalarla özellikle eserleri ve nesneleri görebilmenin, dokunabilmenin ve başka türlü hissedebilmenin önemine
dikkat çekmişlerdir. Aynı zamanda, müzenin fiziki alanı hakkında yorumda bulunan 18 çocuk, müzenin fiziki
düzeninin, onların müze deneyimlerini ya da nesnelerle olan bağlantılarını engellediğini ifade etmişlerdir. Müzenin
ve / veya sergilerin fiziksel kısıtlarının yanı sıra, çocuklar müzenin bazı kısımlarını da heyecan verici ve yapılacak
çok şeyin olduğu yerler olarak tanımlamışlardır. Ayrıca, geniş mermer merdivenleri tırmanmak ve üst kattaki
galerilerdeki parmaklıklar arasından bakmak gibi müzenin sıradan yönlerinden bazılarından keyif aldıklarını
belirtmişlerdir. Bu bağlamda çocukların müze ortamını kullanmaya dair görüşlerini almak ve müzeyi çocuk
gözüyle incelemek, çocuk dostu müze ortamının oluşturulmasında çocuk katılımının önemli olduğunu
göstermektedir.
Bu sonuçlar doğrultusunda, müzelere ve araştırmacılara yönelik olarak aşağıdaki öneriler sunulmuştur.
Müzelere Yönelik Öneriler
−

Müzelerin çocuk dostu ortamları tasarlarken hem normal gelişim gösteren hem de özel gereksinimli
çocukları düşünmeleri önerilmektedir.
− Müzelerin eğitim kurumları ile işbirliği içerisinde olması önerilmektedir.
− Müzeler, çocuk dostu müze ortamının oluşturulması için bu konuda çalışan üniversite ve
akademisyenlerle ortak çalışmalar yürütülebilir.
− Toplum temelli öğrenme ortamı olan müzelerin sosyal aktörler olarak çocukların ve aile, okul gibi
paydaşların görüşlerini alması önerilmektedir.
− Müze personeline çocuk dostu müze hakkında eğitim verilmesi önerilmektedir.
− Yeni açılacak müzelerin çocuk dostu ortam kavramının özelliklerini dikkate alarak düzenlenmesi
önerilebilir.
Araştırmacılara Yönelik Öneriler
−
−

İnceleme formunun çocukların katılımı bölümü çocukların düşünceleri de dikkate alınarak
güncellenebilir.
Bu çalışma, İstanbul’daki müze sayısı artırılarak ve diğer şehirlerdeki müzeler çalışma grubuna dâhil
edilerek aynı zamanda karşılaştırmalı bir çalışma olarak geliştirilebilir.
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−

Görsel tasarım, iletişim teknolojileri, pedagoji, özel eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, öğretim teknolojileri
ve materyal geliştirme, yabancı dil uzmanları gibi farklı disiplin alanlarının çocuk dostu müze kavramı
çerçevesinde bir arada çalışması önerilebilir.
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OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ ANNE, BABA VE ÖĞRETMENİN
İSTENMEYEN DAVRANIŞLARLA BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU, Kafkas Üniversitesi
erginsoy@hotmail.com

Özet
İnsanlar, çocukluk ve yetişkinlikte yaşadıkları sayısız deneyimlerle öznel bir kişilik yapısı oluştururlar. Bireyler,
yaşamlarında önemli olan şeyleri, kaçınmaları gerekenleri, diğerleriyle nasıl etkileşimde bulunacaklarını ve
istemedikleri yaşantılarla karşılaştıklarında bu durumla nasıl baş edeceklerini bu deneyimlerle öğrenirler. Birçok
psikoloji kuramının da kabul ettiği gibi ilk yaşantılar ve ilk modeller kişinin dünya algısının ve ruh sağlığının
temellerini oluşturmaktadır. Bu sebeple araştırmada okul öncesi çocuklarının annelerinin, babalarının ve
öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemleri nelerdir? sorularına yanıt aranmıştır. Araştırma
okul öncesi eğitimi alan çocuklar, onların ebeveynleri ve öğretmenlerinin istenmeyen davranışlara karşı
gösterdikleri tepkileri ve cezalandırma biçimlerini belirlemek ve ayrıntılı bir şekilde ortaya koyabilmek için nitel
desende tasarlanmıştır. Araştırmanın evren grubu dört yaşında okul öncesi düzeyindeki 15 çocuk, 1 öğretmen, 15
anne ve 12 babadan oluşmaktadır. Araştırmada dört hikâyeden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Hikâyeler ilki çocuğun genel olarak istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemini; ikinci hikâyede
babasının, 3. hikâyede annesinin ve 4. hikayede öğretmeninin istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemlerini
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıda sırasıyla verilen hikâyeler çocuklara araştırmacı tarafında okunarak
ve ses kaydı alınarak uygulanmış sonra deşifresi yapılarak yazılı metinlere dönüştürülmüştür. Anne, baba ve
öğretmen ise doğrudan formu doldurmaları istenmiştir. Yapılan çalışmada çocukların, anneleri ve babalarından
istenmeyen davranışlar karşısında % 87 sözlü uyarılar %13 ise “Annesi Tırtık’ı dövmeli odasına kitlenmeli.”,
“ Suyu izinsiz alırsa diğer hayvanlar ona saldırmalıdır.” gibi fiziksel şiddet içeren cezalarında verilmesi
gerektiğini belirtmişlerdir. Fakat sınıf içinde yaşanan durumlarda çocukların % 60 şiddet uygulayan kişiye aynı
davranış biçimiyle karşılık verilmesi gerektiği görüşündedirler. Tüm bu araştırma sonucuna bakıldığında
annelerin, babaların ve öğretmenin çocuklarda görülen istenmeyen davranışlarla baş etme tutumlarının genel
olarak uyarı ve ceza olduğu belirlenmiştir. Çocuklar ise anne, baba ve öğretmenlerinin kendilerine davranış
biçimlerini benimsemiş ve baş etme yöntemlerini kişiye göre belirlemişlerdir.

Abstract
People create a subjective personality structure through countless experiences lived in childhood and adulthood.
Through these experiences, individuals learn what is important in their lives, what they should avoid, how to
interact with others, and how to deal with unwanted experiences. As many psychology theories accept, the first
experiences and the first models form the basis of one's perception of the world and mental health. In this regard,
what are the methods of dealing with unwanted behavior of preschool children's mothers, fathers and teachers?
answers to his questions have been sought in the current study. The current study was designed in line with the
qualitative design to determine and reveal the reactions exhibited by pre-school children, their parents and teachers
against undesired behaviours and the punishment methods used by them. Qualitative research is a research method
allowing the detailed and holistic analysis of a subject or an event. The universe of the current study is comprised
of 4-year old pre-schoolers, their teachers and parents. From this universe, 15 pre-schooler, 1 teacher, 15 mothers
and 12 fathers were reached. Of the children, 8 are girls and 7 are boys. A semi-structured interview form consisting
of four stories was used in the research. First of the stories was used to determine the coping methods used by the
pre-schooler, the second story to determine the coping methods used by his/her father, the third one to determine
the coping methods used by his/her mother and the fourth one to determine the coping methods used by his/her
teacher. In the interviews conducted with the pre-school children, the researcher aimed to elicit their reactions by
adding her questions she planned to ask in advance to the end of the story. The stories mentioned above were read
to the children by the researcher and then the children’s reactions were tape-recorded and then transcribed. The
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mothers, fathers and teachers were asked to directly fill in the form. In the current study, it was found that while
87% of the parents stated that verbal warnings should be used to cope with undesired behaviours, 13% of them
stated that punishments including physical violence should be given such as “His/her mother should beat Tırtık,
“If he/she gets the water without permission, other animals should attack him/her”. However, in the cases
experienced in the class, 60% of the children think that reaction similar to the one exhibited by the aggressor
should be displayed against him/her. These methods generally delay and even hinder many positive developments
in children such as understanding the source of the problem, producing different solutions, critical thinking,
developing empathy. Children, on the other hand, adopted the way their parents and teachers treated them and
determined their coping methods according to the person.

Giriş
İnsanlar, çocukluk ve yetişkinlikte yaşadığı sayısız deneyimler, çevreleriyle etkileşim ve diğer insanlarla
paylaşım neticesinde öznel bir kişilik yapısı oluştururlar. Çocukların kişiliğinin ürünü olan davranışlarının olumlu
ve uygun olması ruhsal yönden sağlıklı bir toplumun temelini oluşturur (Mosak ve Di Pietro, 2006).
Psikoloji alanında birçok kuram ve çalışma, kişilik gelişiminin yaşamın ilk yıllarında gerçekleştiğini ileri
sürmektedir (Kapısız & Karaca, 2018). Bireyler, yaşamlarında önemli olan şeyleri, kaçınmaları gerekenleri,
diğerleriyle nasıl etkileşimde bulunacaklarını, kendisini ve dünyanın nasıl gördüğünü bu deneyimlerle öğrenirler
(Mosak ve Di Pietro, 2006). Çocukların dışsal yaşam olaylarını ve kurallarının içselleştirmesinde iki önemli unsur
vardır. Bunlardan ilki çocukların ahlaki davranışlarını düzenleme becerisindeki bireysel farklılıklar ikincisi ise
ebeveyn disiplini uygulamalarındaki değişikliklerdir. Hayatın ilk altı yılını kapsayacak psiko-pedagojik temele
dayanan aile tutumları, okulöncesi eğitim program ve planlamaları çocukların olumlu psikolojik ve nörolojik
gelişimleri için büyük önem taşımaktadır (Büyükkaragöz, 1993). Ancak her zaman bu unsurlar içinde rol alan
kişiler çocuğa olumlu ve uygun geribildirimler vermeye bilirler. Uygun geri bildirim almayan çocukların gelişim
süreçleri içerisinde, hırçınlık, sinirlilik, saldırganlık, inatçılık, yalan, çalma, küfür gibi istenmeyen davranışlar
sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Baş ve Şimay (2013), Türnüklü ve Yıldız, (2002), Sadık, (2006), Wragg ve
Dooley (1996)’in tarafından yapılan çalışmalarda da okul öncesi çocuklarda görülen olumsuz davranış türlerinin
sıklıkla gürültülü konuşma, görev dışı davranışlarda bulunma, ilgisiz konuşma, kural dışı yeme-içme ve yanlış
zamanda hareket etme olarak sıralanırken; en az sıklıkta meydana gelen davranışların ise, fiziksel müdahale, araçgereçlere zarar verme, öğretmene itaatsizlik, aldatma ve hakaret olduğu tespit edilmiştir.
Bu tip davranış sorunlarının ortaya çıkmasında anne-babaların ve öğretmenlerin kullandıkları disiplin
yöntemleri ve çocuğa karşı sergiledikleri tutum önemli bir etkiye sahiptir (Nelsen & Lott, 2002). Aksoy (1999)
tarafından yapılan bir araştırmaya göre öğretmenler, olumsuz davranışların en önemli beş nedenini; ailevi sorunlar,
çocuklarının eğitimlerine anne ve babaların ilgisiz kalmaları, anne ve babaların çocuklarına yönelik olumsuz tutum
ve davranışları, olumsuz televizyon yayınları ve diğer medyada gösterilen şiddet ile aşırı kalabalık sınıflar şeklinde
sıralamışlardır. Başar’ın (2001) çalışmasında ise çocukların sınıf içinde olumsuz davranma nedenlerinin çocuğu
yeterince tanımayan ve gerçek durumuna uygun tepkiler ortaya koyamayan öğretmen tutumlarının olabileceğini
ifade etmektedir.
Okul öncesi eğitim sürecinde, istenmeyen davranışların, istendik davranışlara dönüştürülmesinde de yine en
önemli rol şüphesiz anne, baba ve programın uygulayıcısı olan öğretmene düşmektedir (Mosak ve Di Pietro, 2006;
Tandy, 2007). Çünkü çocuk yaşamının ilk yıllarında annesi ve babasıyla bir süre sonra da öğretmeniyle girdiği
ilişkiyle kendisini rahatlatmasını, amaçlarına motive olmasını ve istenmeyen durumlarla karşılaştığında bunlarla
nasıl baş edeceğini öğrenir (Ansbacher ve Ansbacher, 1956). Birçok psikoloji kuramının da kabul ettiği gibi ilk
yaşantılar ve ilk modeller kişinin dünya algısının ve ruh sağlığının temellerini oluşturmaktadır. Bu sebeple
araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1.
2.
3.
4.

Okul öncesi çocuklarının annelerinin istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemleri nelerdir?
Okul öncesi çocuklarının babalarının istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemleri nelerdir?
Okul öncesi çocuklarının öğretmeninin istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemleri nelerdir?
Okul öncesi çocuklarının istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemleri nelerdir?
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Yöntem
Araştırma okul öncesi eğitimi alan çocuklar, onların ebeveynleri ve öğretmenlerinin istenmeyen davranışlara karşı
gösterdikleri tepkileri ve cezalandırma biçimlerini belirlemek ve ayrıntılı bir şekilde ortaya koyabilmek için nitel
desende tasarlanmıştır. Nitel araştırma, bir konunun ya da durumun derinlemesine ve bütüncül olarak
incelenmesine olanak sağlayan bir araştırma yöntemidir (Creswell, 2013; Yıldırım ve Şimşek; 2011).
Evren Örneklem / Çalışma Grubu
Araştırmanın evren grubu dört yaşında okul öncesi düzeyindeki çocuklar, bu çocukların sınıf öğretmenleri ve annebabaları olarak belirlenmiştir. 15 çocuk, 1 öğretmen, 15 anne ve 12 babaya ulaşılmıştır. Ulaşılan çocukların 8’i
kız, 7’si erkektir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada nitel araştırmalardaki temel veri toplama araçlarından biri olan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Bu form okul öncesi çocuğun, annesinin, babasının ve öğretmeninin istenmeyen davranışlarla baş
etme yöntemlerini belirlemek için 4 alan uzmanı tarafından oluşturulmuştur. Bu form dört hikâyeden oluşmaktadır.
İlk hikaye Eren Sarı’ya ait tembel tavşan hikayesinden, 2., 3. ve 4. Hikaye Robert Starling’ e ait “Tırtık Tütüyor”
kitabından uyarlanmıştır. 4 hikayede hayvan karakterlere yer verilmesinin nedeni çocukların kurguya karşı
meraklarının artmasına ve dikkatlerinin daha fazla yoğunlaşmasını sağlamasıdır (Ungan, 2006). Diğer ve daha
önemli gerekçe ise çocukların hayvan figürleriyle kolayca empati kurabilmesi fakat bunu yaparken hayvan
karakterleri olduğu için çocuğun vereceği tepkilerden dolayı kendine dönük herhangi bir eleştiri ya da alınganlık
hissetmemesidir (Yalçın ve Aytaş, 2008).
Hikâyelerden ilki çocuğun genel olarak istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemini; ikinci hikâyede babasının,
3. hikayede annesinin ve 4. hikayede öğretmeninin istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemlerini belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır. Çocuklarla yapılan yüz yüze görüşmelerde araştırmacı önceden sormayı planladığı
soruları hikâyelerin devamına ekleyerek verecekleri tepkileri belirlemeyi amaçlamıştır. Aşağıda sırasıyla verilen
hikâyeler çocuklara araştırmacı tarafında okunarak ve ses kaydı alınarak uygulanmış sonra deşifresi yapılarak
yazılı metinlere dönüştürülmüştür. Anne, baba ve öğretmen ise doğrudan formu doldurmaları istenmiştir.

Bulgular
Aşağıda araştırmada kullanılan hikâyeler ve katılımcıların tümünün yorumları sırasıyla verilmiştir.
1. Hikâyede çocukların istenmeyen bir davranışla baş etme yöntemi belirlenmeye çalışılmıştır.
Hikâye şöyledir: Bir zamanlar ormanda korkunç bir kuraklık başlamış. Kış gelip geçtiği halde, tek bir damla bile
yağmur yağmamış. Susuzluk hayvanların canına tak edince, bu duruma bir çözüm bulmak için toplanmışlar.
İçlerinden birisinin teklifi üzerine, bur kuyu kazmaya karar verip çalışmaya başlamışlar. Bütün hayvanlar, hatta
kuşlar bile gece gündüz çalışıyormuş. Ancak tavşan; “ben daha çok küçüğüm!” diyerek çalışmak
istemiyormuş. Hayvanların emeği boşa çıkmamış. Kazdıkları kuyudan buz gibi bir su çıkınca, herkes çok
sevinmiş. Kana kana içip yıkanmışlar. Kuyunun kazılmasına yardım etmeyen tavşan ise çok susamış ve diğer
hayvanlara hiç yardım etmediği halde onlardan su istemiş. Şimdi hayvanlar tavşana nasıl davranmalı? Neden? Peki
izinsiz su alırsa diğer hayvanlar ne yapmalı?
Katılımcı

Çocuğun cevabı

Annenin cevabı

Babanın cevabı

K1( E)

Hayvanlar tavşana su
vermelidir. Suyu izinsiz
alırsa diğer hayvanlar ona
saldırmalıdır.

Tavşanın hatasını anlaması için
suyu vermeliler. Tavşanın
çalışmaması bencilce bir
davranıştır. Hayvanlar tavşanla
konuşarak izinsiz almasının yanlış
olduğunu anlatmalı.

Suyu vermeliler ancak birlikte
yaşamanın bir takım
gereklilikleri olduğu söylenmeli.
Tavşan suyu izinsiz alsa da suyu
vermeliler.

K2 (K)

Hayvanlar tavşana su
vermeli çünkü birlikten
kuvvet doğar. Tavşan

Tavşana yaptığının doğru
olmadığının söylenip suyu
vermeleri gerekir. Tavşana

Tavşana su verilmeli ve tavşanın
paylaşmanın ne kadar önemli
olduğunu anlaması gerekir.
Tavşana suyun izinsiz
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suyu izinsiz alırsa
hayvanlar ona kızmalı.

hırsızlığın kötü bir şey olduğunu
söylemeleri gerekir.

alınmasının kötü bir şey olduğu
söylenmeli.

K3(K)

Hayvanlar tavşana iyi
davranmalı ama su
vermemeli çünkü su
verirlerse haksızlık olur.
Tavşan suyu izinsiz alırsa
hayvanlar ona kızmalı.

Tavşan önce cezalandırılmalı
sonra su verilmelidir. Suyu izinsiz
alırsa cezalandırılmalı ve öğüt
verilmelidir.

Tavşana susuzluğunu giderecek
kadar su verilmelidir. Suyu
izinsiz alırsa ceza verilmelidir.

K4(E)

Hayvanlar tavşana su
vermelidir. Ona iyi
davranmalıdır. Tavşan
suyu izinsiz alırsa
hayvanlar tavşana
kızacak. Hayvanlar
haklıdır.

Hayvanlar tavşanla konuşup
doğruyu bulması sağlanmalı.
Tavşan suyu izinsiz alırsa
hayvanlar onunla küsmeli tavşan
yanlışını anladığında onunla
barışmalılar.

Suyu vermeliler. Suyu izinsiz
alırsa diğer hayvanlar ona kızar.
Yanlışını anlatır.

K5(K)

Hayvanlar tavşana su
vermelidir. Çünkü
arkadaşlar birbirine iyi
davranmalıdır. Tavşan
suyu izinsiz alırsa
hayvanlar ona suyu
vermemelidir.

Tavşana suyu vermeliler fakat
durumun yanlışlığını da
anlatmalılar. Emek vermesi
gerektiğini söylemeliler. Suyu izin
alırsa onu uyarmalılar.

Tavşanla konuşup dayanışma ve
yardımlaşmanın önemli olduğu
söylenmelidir. Ve izinsiz bir şey
almanın yanlış olduğu
anlatılmalıdır.

K6( E)

Çok susamış o yüzden su
verilmelidir. Suyu izinsiz
alırsa iğne yapılmalı
tavşana

Hayvanlar tavşana su vermelidir.
Hayvanlar tavşana izinsiz su
almamasını söylemeliler.

Su vermeliler çünkü su hayattır.
Suyu izinsiz alırsa güzelce
uyarmalılar.

K7( E)

Hayvanlar suyu
vermemelidir. Çünkü
tavşan onlara yardımcı
olmadı.

Tavşana su verilmeli ve birlikte
çalışmanın önemi anlatılmalıdır.

Suyu vermeliler.

İzinsiz suyu almanın yanlış olduğu
söylenmelidir.

İzinsiz alırsa ceza verilmeli.

K8(K)

Tavşan su istediği için
barışmalılar. Hayvanlar
suyu izinsiz
alamamalısın demelidir.

Suyu vermeliler. Paylaşmak
güzeldir. İzinsiz alırsa konuşarak
halledebilirler.

Su verilmeli fakat onlara yardım
etmemesinin yanlış olduğu
söylenmelidir. Suyu insiz alırsa
konuşarak bu durumu
çözmeliler.

K9(K)

Hayvanlar tavşana su
vermeli yoksa susuz kalır,
ölür. Suyu izinsiz alırsa
diğer hayvanlar ona
kızmalı.

Su vermeliler tavşana. Suyu
izinsiz almanın yanlış olduğu
anlatılmalıdır.

Hikaye tamamlanmamış.

K10(E)

Hayvanlar tavşana iyi
davranmalı ve su
vermelidir. Suyu izinsiz
alırsa hayvanlar kızmalı
ona.

Su vermeliler. Suyu izinsiz alırsa
şiddetsiz bir şekilde onu
uyarmalılar.

Tavşan uyarılmalıdır.

K11(K)

Hayvanlar tavşana iyi
davranmalı eğer suyu
izinsiz kullanırsa suyu
ondan geri almalılar.
Tavşan yaramazlık
yapmamalıdır.

Bir iş yapılırken büyük küçük
demeden herkesin emeğinin
önemli olduğu anlatılmalı ve
dışlanmamalı su verilmelidir.
İzinsiz alırsa davranışının yanlış
olduğu söylenmelidir.

Hikaye tamamlanmamış.

Her canlı hata yapabilir.
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K12(E)

Hayvanlar tavşana su
vermelidir.

Su vermeliler. İzinsiz aldığı için
ona kızmalılar.

Hikaye tamamlanmamış.

Suyu izinsiz alırsa
hayvanlar ona iyi
davranmalıdır.
K13(E)

Hayvanlar tavşana su
vermelidir. Suyu izinsiz
alırsa ona kızmalılar.

Merhamet her canlıya yakışır,
suyu vermeliler. İzinsiz alırsa onu
uyarmalılar.

Su vermeliler. İzinsiz alırsa
uyarılmalı.

K14(K)

Tavşan susuz kaldığı ona
su vermeliler. Suyu izinsiz
alırsa ona kızmakta
haklılar.

Su vermeliler. Merhametli olmak
ceza vermekten iyidir. İzinsiz suyu
almak zorunda bırakmamalılar.

Tavşana su vermeliler çünkü bu
hayati bir durum. İzinsiz alırsa
uyarılmalıdır

K15(K)

Hayvanlar tavşana su
vermeli yoksa tavşan
büyüyemez.

Su vermeliler ama yaptığının
yanlış olduğu da söylenmelidir.
İzinsiz alırsa ona bir ders
verilmelidir.

Su vermemeliler. Yaptığının
yanlış olduğunu anlamalıdır.
İzinsiz alırsa onunla
konuşmamalılar.

İzinsiz aldığı için ona
kızmalılar.

Öğretmen: “Tavşana su vermeliler ama yaptığının da yanlış olduğu ve bir daha yaparsa affetmeyeceklerini
söylemeliler. Suyu izinsiz alırsa yaptığının yanlış olduğu söylenmelidir.”
Çocuğun ve ebeveynlerin istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemlerini belirlemek için oluşturulan Tembel
Tavşan hikâyesine verdiği yanıtlar dikkate alındığında 4 yaş grubu olan bu çocukların %87’si istenmeyen
davranışın sözel şekilde uyarı yapılması gerektiğini beyan etmişlerdir. Çocukların %13 ise davranışın fiziksel
olarak ceza gerektirdiğini bildirmişlerdir. Çocukların anne ve babalarının istenmeyen davranışlar karşısında
yaptırımları genellikle sözel uyarı gibi ılımlı yöntemleri içermektedir. Öğretmen ise daha sert bir tutum
sergileyerek istenmeyen davranış tekrar edilirse affedilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Tüm katılımcıların baş
etme biçimleri incelendiğinde ise istenmeyen davranışlar karşısında sözel uyarıda bulunulması gerektiği
görüşünde birleşmişlerdir.

2. Hikâye babanın istenmeyen davranışa karşı gösterdiği tepkiyi ölçmeyi amaçlamaktadır. Hikâye
şöyledir: Tırtık çok tatlı bir çocuk! Cana yakın küçük bir çocuk. Ama ne yapması gerektiği söylendiğinde
Tırtık çok ama çok sinirleniyor. Örneğin bir keresinde babası Tırtık aşağı gelip yemeğini ye diye seslendi.
Ama Tırtık oynamaya devam etmek istiyordu. Sonra istemeyerek yemek masasına oturdu. Babası tatlı
yemek istiyorsa tabağındaki tüm sebzeleri bitirmesi gerektiğini söyledi. Ama Tırtık yemeğini bitirmek
istemiyordu. Sence şimdi babası Tırtık’a nasıl davranacak? Peki babasının davranışını doğru buluyor
musun? Sence Tırtık nasıl davranmalıydı?
Katılımcı

Çocuğun cevabı

Annenin cevabı

Babanın cevabı

K1( E)

Babası Tırtık’a kızacak.
Babasının davranışı yanlıştır.
Tırtık yemeğini yemeliydi.

Yemek yemeğe teşvik etmek
için hayali oyunlar
oynayabilirler. Eğlenceli
oluyor biz çocuğumla böyle
yapıyoruz. Babasının
davranışını doğru buluyorum,
yemek yedikten sonra ödül
olarak tatlı verilebilir. Tırtık
babasının bu konuyu
önemsediğini biliyor olması

Fazla ısrar edilmemeli ama
eğer yemeğini yemezse hasta
olabileceği söylenmeli.
Babasının davranışı kısmen
doğrudur. Çocuğun davranışı
normaldir.
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gerekir. Masaya mutlu
oturmalı

K2 (K)

Babası Tırtık’a yemeğini
yemezsen büyüyemezsin
demeli. Babasının davranışı
doğru. Tırtık özür dilemeli ve
yemeğini yemeli.

Babasının tutumu doğru.
Daha ne yapsın.

Tırtık yemeğini yemezse babası
da tatlıyı vermemeli ve
davranışı doğrudur. Tırtık
babasın dinleyip yemeğini
yemeli.

K3(K)

Babası Tırtık’a kızacak
yemeğini bitirmediği için.
Babasının davranışı doğru
değil. Tırtık yemeğini
yemeliydi.

Tırtık yemeğini yerse ona
ödül verilmelidir. Davranışı
doğru ama her istediğini
yapmak yanlış. Tırtık söz
dinlemeli ve yemeğini
yemelidir.

Yemeğini yemezse tatlı
yemesine izin verilmemeli.
Babasının davranışı doğru
çünkü yemek yemek zaruri bir
ihtiyaçtır. Tırtık yemeğini
yemeliydi.

K4(E)

Babası annesini çağırmalı.
Babasının davranışı doğrudur.
Tırtık yemeğini yemeliydi.

Babası çok fazla ısrar
etmemelidir. Evet davranışı
doğrudur. Tırtık babasının
sözünü dinlemeli.

Babası yemeğini bitirmesini
tekrar söyler. Davranışı
doğru.Tırtık babasından özür
dilemeli.

K5(K)

Babası yemeğini yemelisin
çünkü sağlıklı olmalısın
demelidir. Babasının
davranışı doğrudur. Tırtık
yemeğini yemeliydi.

Yemek uyku gibi zaruri
ihtiyaçlardandır. Karşılıklı
yapılmasını doğru
bulmuyorum. Tırtık yemeğini
yemeliydi

Babası Tırtık’a yemek ve oyun
zamanlarının farkını
anlatmalıdır. Babasının
davranışı doğru fakat yemeğini
yemesi için ödül vermeyi şart
koşmamalıdır. Tırtık çocuk
olduğu için davranışı normaldir

K6(E)

Babası yemeğini yemelisin
demelidir. Babasının
davranışı doğrudur. Tırtık
yemeğini yemeliydi.

Tatlıyı vermemeli ve ısrar
edilmemeli acıkınca gelip
yer. Davranışı doğrudur.
Tırtık babasının sözünü
dinlemelidir.

Her şeyin onun iyiliği ve
sağlığı için olduğu
söylenmelidir. Babasının
davranışı doğrudur. Tırtık
babasının iyiliğini istediği
bilincine ulaşmalıdır.

K7( E)

Babası Tırtık’ın yemeğini
çöpe dökmeli. Babasının
davranışı doğru çünkü Tırtık
yemeğini yemeliydi.

Yemek yemesi için ısrar
edilmemeli. Davranışı doğru.
Tırtık yemeğini yemeliydi.

Tatlı yemesine izin
vermeyecek.

Yemeğini bitirmelisin
demelidir. Babasının
davranışı doğrudur.

Yemeğini yemesi için onunla
konuşmalıdır. Davranışı
doğrudur. Tırtık yemeğini
yemek saatinde yemelidir.

Beraber yemek yiyip sonra
beraber oynamalıyız demelidir.
Babasının davranışı doğrudur.
Tırtık babasının sözünü
dinlemelidir.

Babası Tırtıkla güzel şekilde
konuşarak doğruyu anlatmalı.
Babasının davranışı
doğrudur. Tırtık babasının
sözünü dinlemelidir.

Hikaye tamamlanmamış.

Babasının davranışı
doğrudur. Tırtık büyük sözü
dinlemelidir.

Babası güzellikle anlatmalı.
Davranışı doğru. Tırtık büyük
sözü dinlemelidir.

K8(K)

Tırtık yemeğini bitirmelidir.
K9(K)

Babası Tırtık’a iyi
davranmalı. Babasının
davranışı doğru.
Tırtık yemeğini yemelidir.

K10(E)

Babası Tırtık’a kızar.
Babasının kızmasını doğru

Davranışı doğru. Tırtık
yemeğini yemeliydi.
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bulmuyorum. Tırtık yemeğini
yemeliydi.
K11(K)

Babası Tırtık’a güzel
davranacak. Davranışı doğru.
Tırtık yemeğini yemeli.

Babasının yapması gereken
yemeğini yedikten sonra
tatlıyı vermesidir. Davranışı
doğru. Tırtık babasının
sözünü dinlemeliydi

Hikaye tamamlanmamış.

K12(E)

Babası Tırtık’a kızar.
Babasının doğru Tırtık
yemeğini yemeliydi.

Babası Tırtık’a kızmalı.
Tırtık da babasına kızması
doğru değil.

Hikaye tamamlanmamış.

K13(E)

Babası Tırtık’a kızacak.
Babasının davranışı doğrudur.
Tırtık yemeğini yemeliydi.

Tırtık yemeği bitirmiyorsa
tatlıyı da hak etmiyordur.
Babasının davranışı
doğrudur. Tırtık babasını
dinlemeliydi.

Babası tatlıyı vermemelidir.
Davranışı doğru. Tırtık söz
dinlemeli

K14(K)

Tırtık’ın babası Tırtık’a iyi
davranmalı. Babasının
davranışı doğru. Tırtık
yemeğini yemelidir.

Tırtık yemeği yemezse
babası onu tatlıdan mahrum
etmelidir. Davranışı doğru.
Tırtık tatlı yemek istiyorsa
yemeğini yemelidir

Disiplin kazanması için kararlı
davranmalı ve tatlıyı
vermemelidir. Davranışı
doğrudur. Tırtık yemeğini
bitirmeliydi

K15(K)

Babası Tırtık’a kızmalı.
Babasının davranışını doğru
buluyorum. Tırtık yemeğini
yemezse büyüyemez

Babası yemekten önce tatlı
vermemelidir. Davranışı
doğrudur. Tırtık babasını
dinlemeliydi.

Yemeğini yemesini ve evin
kuralı olduğunu söylemelidir.
Davranışı doğrudur. Tırtık
yemek yemeliydi.

Öğretmen: “Babası yemek yemesi için ısrarcı olmamalıdır. Tatlıyı vermemelidir. Davranışı doğrudur. Tırtık önce
yemeğini yemeliydi sonra oynamalıydı.”
Babanın konu edildiği ikinci hikâyede çocukların yaklaşık % 50 babaların istenmeyen davranışlara kızması
gerektiğini, diğer yarısı ise konuşarak problemin çözülmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu hikâyede annelerden
sadece %20’si yemek yemesi için ısrar edilmemesi gerektiğini, büyük çoğunluğu yemek yemesinin zorunlu olduğu
hatta bunun için babanın yaptırım uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir. Babaların cevaplarına bakıldığında
neredeyse tamamının çocuklara yemek yeme konusunda zorlanma ve yaptırım uygulanması gerektiği yönünde
görüş bildirmişlerdir. Babalardan sadece %16’sı yemek için çocuğa ısrar edilmemesi, yemeğini yemesi için ödül
vermeyi şart koşmaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmen tutumuna bakıldığında yine yemek yeme
konusunda yaptırım uygulanmasının doğru olduğu belirtilmiştir. Genel olarak bakıldığında anne, baba ve
öğretmenin istenmeyen davranışlar karşısında otoriter bir tutum sergiledikleri, ödül ve ceza gibi yöntemleri
uyguladıkları, çocuklara sözlü uyarı yaptıkları görülmektedir.
3. Hikaye annenin olumsuz davranışa karşı gösterdiği tepkiyi ölçmeyi amaçlamaktadır. Hikaye
şöyledir: Bir gün yine Tırtık ve annesi kurabiye yapmış pişmesini bekliyorlardı. Tırtık kurabiyeleri yemek
için çok ama çok sabırsızlandı. Artık beklemek istemiyordu. Bekledikçe sinirlenmeye başladı ve annesine
artık beklemek istemiyorum hemen yemek istiyorum diye bağırdı. Sence şimdi annesi Tırtık’a nasıl
davranacak? Peki annesinin davranışını doğru buluyor musun? Sence Tırtık nasıl davranmalıydı?

Katılımcı

Çocuğun cevabı

Annenin cevabı

Babanın cevabı

K1( E)

Annesi Tırtık’a kızar.
Davranışı doğru değil,
Tırtık da beklemeliydi.

Annesi Tırtık’a şefkatle yaklaşmalı
ve pişmemiş yiyecekleri
yiyemeyeceğini söylemeli. Tırtık
sabretmeyi öğrenmeli.

Annesi beklemesi
gerektiğini anlatmalı. Tırtık
sabırlı davranmalı.
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K2 (K)

Annesi Tırtık’a pişmesini
bekle demeli. Annesinin
davranışı doğru. Tırtık özür
dilemeli.

Sabretmesi gerektiği pişmeden
yememesi gerektiği söylenmeli.
Annesinin davranışı doğrudur.
Tırtık daha sakin ve sabırlı
davranmalıydı.

Annesi Tırtık’a ceza
vermeli. Davranışı
doğrudur. Tırtık sakince
beklemeli

Annesi sabretmesi gerektiğini
söylemeli davranışı doğrudur.
Tırtık sabretmeyi öğrenmelidir.

Annesi beklemesi
gerektiğini söylemelidir.
Annesinin davranışı
doğrudur. Tırtık annesini
dinlemeli ve sabırlı olmalı

K3(K)

Annesi Tırtık’a sinirlenecek.
Davranışı doğru değil.
Tırtık annesine
bağırmamalıydı

K4( E)

Annesi Tırtık’ı dövmeli
odasına kitlenmeli.
Annesinin davranışı
doğrudur.

Annesi Tırtık’a kızacak ama
kızması doğru.

Annesi Tırtık’a yanlışını
anlatmalıdır. Davranışı
doğrudur. Tırtık annesinin
dediğini yapmalıydı.

K5(K)

Annesi Tırtık’a pişmeden
yersen karnın ağrır diyecek.
Annesi Tırtık’a birazcık
kızmalı. Tırtık annesine
bağırmamalı iyi
davranmalıdır.

Neden beklemesi gerektiğini
anlatmalıdır. Tırtık sabretmesini
gerektiğini öğrenmelidir

Annesi Tırtık’a sabretmeyi
anlatacak. Tırtık annesini
dinlemeli ama çocuk olduğu
için davranışı gayet
normaldir.

K6 (E)

Annesi Tırtık’a kızacak,
kızmakta haklıdır. Tırtık
annesine bağırmamalıydı.

Tırtık’a sabretmeyi öğretmelidir.
Davranışı doğrudur. Tırtık
pişmesini beklemelidir.

Annesi sabretmesini
öğretmelidir. Davranışı
doğru. Tırtık sabretmeyi ve
beklemeyi öğrenmeli.

K7( E)

Annesi Tırtık’a kızmalı ve
onu uyarmalıdır. Annesinin
davranışı doğrudur. Tırtık
annesine iyi davranmalıdır.

Annesi pişmeden lezzetli
olamayacağını ve bağırmanın iyi
bir şey olmadığını söylemesi
gerekir. Annenin davranışı
doğrudur. Tırtık sakin ve sabırlı
olmalıdır.

Beklemesini söylemeli.
Davranışı doğru annenin.
Tırtık pişmesini
beklemelidir.

K8(K)

Annesi Tırtık’a bağıracak.
Annesinin davranışı
doğrudur. Tırtık annesi
kızacak

Tırtıkla konuşmalı ve beklemesini
söylemelidir. Davranışı doğrudur.
Tırtık annesini dinlemelidir.

Annesi Tırtıkla konuşarak
bağırmanın kötü bir hareket
olduğunu söylemelidir.
Annesinin davranışı
doğrudur. Tırtık beklemeli
ve annesini dinlemeli.

K9(K)

Annesi Tırtık’a çok güzel
davranmalıdır. Annesinin
davranışı doğru. Tırtık
annesine iyi davranmalıdır.

Bağırmasının yanlış olduğunu ve
anne sözü dinlemesini
söylemelidir. Annesinin davranışı
doğrudur. Tırtık annesinin sözünü
dinlemelidir.

K10(E)

Annesi Tırtık’a kötü
davranacak. Annesinin
davranışını doğru
bulmuyorum. Tırtık
annesine bağırmamalıydı.

Annesi sevgiyle yaklaşmalıdır.
Davranışı doğrudur. Tırtık annesine
bağırmadan güzellikle
söylemeliydi.

Annesi Tırtık’a güzel
davranacak. Davranışı

Sabretmesini ve piştikten sonra
daha güzel olacağını söylemelidir.

K11(K)

Annesi sevgiyle ve şefkatle
davranmalıdır.
Davranışı doğru. Tırtık
saygılı olmalıdır
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doğru. Tırtık pişmesini
beklemeliydi.

Davranışı doğrudur. Tırtık
sabretmeli ve beklemelidir.

K12(E)

Annesi Tırtık’a kızacak.
Tırtık beklemeliydi ve
odasına gitmeliydi.

Annesi ona kızmalı davranışı doğru
Tırtık odasına gidip beklemeli.

K13(E)

Annesi Tırtık’a
sinirlenecek. Davranışı
doğrudur. Tırtık annesine
bağırmamalıydı.

Annesi pişmesini beklemelisin
demeli. Davranışı doğru. Tırtık
annesini üzmemeli, beklemeli

Kurabiyelerin pişmesini
beklemesini söylemelidir.
Davranışı doğrudur. Tırtık
sabretmelidir.

K14(K)

Annesi Tırtık’a kızacak.
Annesinin davranışı doğru.
Tırtık annesine güzel
davranmalıydı.

Beklemesini söylemeli. Tırtık
sabretmelidir.

Pişmesi gerektiğini
söylemelidir. Davranışı
doğru. Tırtık beklemeliydi.

K15(K)

Annesi Tırtık’a sabırlı
olmalısın demelidir.
Annesinin davranışı doğru.
Tırtık sabırlı olmalıdır.

Annesi sabretmesi gerektiğini
söylemeli. Davranışı doğru. Tırtık
bağırmamalıydı.

Annesi beklemesini
söylemelidir. Tırtık
beklemeli.

Öğretmen: “Annesi beklemesi gerektiğini ve her istediğinin hemen olmayacağını söylemelidir. Davranışı
doğrudur. Tırtık pişmesini beklemeliydi.”
Annenin konu edildiği üçüncü hikâyede çocukların yaklaşık % 80 annenin istenmeyen davranışlara kızması
gerektiğini, % 20’ si ise davranışın sebebinin anlatılarak problemin çözülmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
Çocuğun istenmeyen davranışına karşı nasıl tepki vermesi gerektiğine dair annelerin görüşlerine
bakıldığında annelerin %35 sorunu anlama ve anlatmaya dönük davranışları önerirken % 65 çocuğa
kurallara uyması gerektiğini belirtmişlerdir.
Babaların biri dışında tamamı davranışın yanlış olduğuna dair sözlü uyarı ve neden beklemesi gerektiğinin
anlatılarak problemin çözülmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Sadece bir baba davranışın cezasız
kalmaması gerektiğini ifade etmiştir. Öğretmenin tutumuna bakıldığında ise davranışın sonucuna odaklandığı ve
otoriter bir tutum gösterdiği görülmektedir.

4. Hikaye öğretmenin olumsuz davranışa karşı gösterdiği tepkiyi ölçmeyi amaçlamaktadır. Hikaye şöyledir:
Tırtık her sabah olduğu gibi okula gitmek için hazırlandı. Bugün okulda arkadaşlarıyla çok sevdiği bir oyunu
oynayacaklardı. Bu sebeple çok heyecanlıydı. Oyun vakti geldiğinde herkes oyun alanına toplandı ve sırayla
oynamaya başladılar. Tırtık sıranın kendisine gelmesini sabırsızlıkla bekledi. Sıra Tırtık’a geldi oyun çok
zevkliydi. Tırtık’ın süresi bitti diğer arkadaşı beklerken Tırtık tekrar oynamak istedi. Arkadaşı sıranın kendisinde
olduğunu söyledi ama Tırtık ısrarla oyuna devam etmek istiyordu. Tırtık arkadaşının ona izin vermemesine çok
öfkelendi ve ona tokat atıp göğsünden itti. Arkadaşı şimdi ne yapmalı? Sence şimdi öğretmeni Tırtık’a nasıl
davranacak? Peki, öğretmeninin davranışını doğru buluyor musun? Tırtık’ın davranışını doğru buluyor
musun?
Sonra öğretmeni Tırtık’a “bazen hepimiz öfkeleniriz. Ama sakinleşmek için mutlaka bir yol
buluruz. “ dedi. Sizce Tırtık sakinleşmek için ne yapmalıdır.
Katılımcı

Çocuğun cevabı

Annenin cevabı

Babanın cevabı

K1( E)

Arkadaşı da Tırtık’ı
itmeli. Öğretmen
Tırtık’a kızacak ve bu
davranışı doğru. Tırtık’ın
davranışı doğru değil.
Tırtık sakinleşmek için
derin nefes almalı, su
içmeli.

Arkadaşı öğretmenine
söylemeli. Öğretmeni Tırtık’ı
uyarmalı ve beraber çözüm yolu
üretmeliler. Tırtık’ın davranışı
doğru değil. Tırtık sakinleşmek
için oyun oynamalıdır.

Arkadaşı öğretmenine
söylemelidir. Tırtık empati
yapmalıdır. Tırtık’ın davranışı
yanlıştır.
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K2 (K)

Arkadaşı özür dilemeli.
Öğretmeni Tırtık’ı
uyarmalı. Tırtık’ın
davranışı doğru değil.
Tırtık sakinleşmek için
su içmeli.

Tırtık’a arkadaşına saygı
göstermesi söylenmeli. Şiddetin
doğru olmadığı söylenmeli.
Tırtık’ın davranışı doğru değil.
Sakinleşmek için nefes alıp
vermeli.

.Arkadaşı öğretmenine
söylemeli öğretmen Tırtık’ı
uyarmalı Tırtık’ın davranışı
yanlış. Tırtık sakinleşmek için
başka bir şeyle ilgilenmelidir.

K3(K)

Arkadaşı da ona
vurmalı. Öğretmeni
Tırtık’a kızmalı
öğretmeninin davranışı
doğru. Tırtık
sakinleşmek için su
içmeli.

Arkadaşı öğretmenine
söylemelidir. Öğretmeni Tırtık’a
ceza vermelidir. Davranışı doğru
öğretmenin. Tırtık’ın davranışı
yanlıştır. Sakinleşmek için oyun
alanını terk etmelidir.

Arkadaşını öğretmenine
söylemeli. Öğretmeni Tırtık’a
sıra kavramanı öğretmelidir. Ve
ceza vermelidir. Davranışı
doğru. Tırtık’ın davranışı yanlış.
Tırtık sakinleşmek için sırasını
beklemeli.

K4(E)

Arkadaşı Tırtık’a
tekme atmalı.
Öğretmeni ikisini de
dövmeli. Öğretmenin
davranışı doğrudur.
Tırtık’ın arkadaşına
vurması yanlıştır. Tırtık
sakinleşmek babasından
yardım istemelidir.

Öğretmeni Tırtık’a yaptığın
yanlış olduğunu anlatmalı.
Davranışı doğrudur. Tırtık’ın
davranışı yanlıştır. Tırtık sakin
bir ortamda düşünmelidir.

Öğretmeni arkadaşına öyle
davranmamasını anlatmalıdır.
Davranışı doğru öğretmenin.
Tırtık’ın davranışı yanlıştır.
Sakinleşmek için oturup
düşünmelidir.

K5(K)

Arkadaşı da Tırtık’a
vurmalı. Öğretmeni
Tırtık’a kızmalı ve senin
sıran gelecek demelidir.
Öğretmenin davranışı
doğrudur. Tırtık’ın
davranışı yanlıştır. Tırtık
sakinleşmek için sırasını
beklemelidir.

Öğretmeni yaptığının yanlış
olduğunu söylemeli ve
arkadaşından özür dilemesi
sağlanmalıdır.

Arkadaşı karşılık vermemelidir.
Öğretmenine söylemeli.
Öğretmeni davranışının yanlış
olduğunu anlatmalıdır. Tırtık
arkadaşından özür dilemeli
sıranın kendisine gelmesini
beklemelidir.

K6( E)

.Arkadaşı ona ceza
vermelidir. Öğretmeni
Tırtık’a kızmalıdır.
Davranışı doğru.
Tırtık’ın davranışı
yanlış. Sakinleşmek için
dışarı çıkmalıdır.

Öğretmeni davranışının yanlış
olduğunu söylemelidir.
Öğretmenin tutumu doğrudur.
Tırtık’ınki yanlıştır. sakinleşmek
için söz dinlemelidir.

Öğreteni ya da arkadaşı hakkına
razı olmasını söylemeli.
Davranışları doğrudur. Tırtık’ın
davranışı yanlıştır. sakinleşmek
için sırasını beklemelidir.

K7(E)

Arkadaşı Tırtık’a
kızmalı ve bütün
arkadaşlarını toplayıp
onun etrafını
sarmalıdır. Öğretmeni
Tırtık’a sinirli ve
korkunç davranmalıdır.
Öğretmenin davranışı
doğru. Tırtık arkadaşına
vurmamalıydı. Kavga
kötü bir şey.
Sakinleşmek için ona
kadar saymalıdır.

Arkadaşı Tırtık’a yaptığının
canını yaktığını ve yanlış
olduğunu söylemeli. Öğretmeni
bu sert davranışlarının yanlış
olduğunu ve özür dilemesini
söylemeli. Tırtık’ın yaptığı
yanlış. Derin nefes almalı.

4.Arkadaşı öğretmenine
söylemeli ve öğretmeni Tırtık’ı
uyarmalıdır. Öğretmenin
davranışı doğru, Tırtık’ın
davranışı yanlıştır. sakinleşmek
için derinden nefes almalıdır.

K8(K)

Barışmaları lazım.
Öğretmen Tırtık’a
vurmamalısın demelidir.
Öğretmenin davranışı
doğrudur. Tırtık’ın ki

Öğretmeni olaya el atmalı ve
onları barıştırmalıdır. Tırtık
oturup düşünmelidir.

Hikayeye cevap verilmemiş.

Öğretmenin davranışı doğrudur.
Tırtık sakinleşmek için
ortamdan uzaklaşmalı ve başka
bir şeyle meşgul olmalıdır.
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yanlıştır. sakinleşmek
için beklemelidir.
K9(K)

Arkadaşı Tırtık’a
kızmalıdır. Öğretmeni
Tırtık’a saygılı ol
demeli. Öğretmenin
davranışı doğru. Tırtık’ın
davranışı doğru değil.
Tırtık sakinleşmek için
susmalı.

Arkadaşı Tırtık’a yaptığının
yanlış olduğunu ve canının
yandığını söylemelidir.
öğretmeni özür dilmesini
söylemelidir. Öğretmenin
davranışı doğru, Tırtık’ın
davranışı yanlış. Tırtık
sakinleşmek için oturup
düşünmeli ve yanlışını
bulmalıdır.

Hikayeye cevap verilmemiş.

K10(E)

Arkadaşı da Tırtık’a
vurmalı. Tırtık
sakinleşmek için
eğlenmelidir.

Tırtık bencillik yapmış
öğretmeni oynamama cezası
vermelidir. Öğretmenin
davranışı doğru Tırtık’ın
davranışı yanlıştır.sakinleşmek
için uyumalıdır.

Bencillik yapmamalıydı. Ceza
vermeli öğretmeni. Davranışı
doğru buluyorum. Tırtık yanlış
yapmış, sakinleşmek için
uyumalıdır.

K11(K)

Arkadaşı ağlamalıdır.
Öğretmeni Tırtık’a
arkadaşına vurmamalısın
demelidir. Tırtık’ın
davranışı yanlış,
Sakinleşmek için
kızmamalıdır.

Arkadaşı aynı tepkiyi vermemeli
ve öğretmenine söylemeli.
Öğretmeni de Tırtık’a yanlış
yaptığını söylemeli ve özür
dilemesini sağlamalıdır.
davranışı doğru. Tırtık’ın yaptığı
yanlış. Tırtık empati yapmalıdır.

Hikayeye cevap verilmemiş.

K12(E)

Öğretmeni kızmalıdır.
Davranışı doğrudur.
Tırtık’ın vurması
yanlıştır. sakinleşmek
için öfkelenmemeli ve
heyecanlanmamalıdır.
Arkadaşı öğretmenine
söylemeli.

Öğretmenine söylemeli
öğretmeni kızmalı davranışı
doğru Tırtık’ın davranışı yanlış.
Durarak sakinleşmeli.

Hikayeye cevap verilmemiş.

K13(E)

Arkadaşı Tırtık’ı
öğretmenine
söylemelidir. Öğretmeni
Tırtık’a kızacak.
Davranışını doğru
buluyorum. Tırtık
arkadaşına vurmamalıydı
ve sakinleşmek için
beklemeliydi.

Arkadaşı öğretmenine
söylemeli. Öğretmeni Tırtık’ı
uyarıp özür dilemesini
söylemelidir. Öğretmenin
davranışı doğrudur. Tırtık’ın
yaptığı yanlış ve sabretmeyi
öğrenmelidir.

Öğretmeni Tırtık’ı uyarmalı.
Öğretmenin davranışı doğrudur.
Tırtık’ın yaptığı yanlış kurallara
uymalıdır.

K14(K)

Öğretmeni Tırtık’a
kızacak. Tırtık’ın
arkadaşına vurması
doğru değil.
Sakinleşmek için sabırlı
ve akıllı olmalıdır. Ben
arkadaşlarıma vurmam.

Arkadaşına vurduğu için
cezalandırılmalıdır. Öğretmenin
davranışı doğru. Tırtık’ın
yaptığı yanlış sakinleşmek için
düşünmelidir.

Tırtık arkadaşına vurduğu için
cezalandırılmalı. Öğretmenin
davranışı doğrudur. Tırtık’ın
yaptığı yanlış sakinleşmek için
düşünmelidir.

K15(K)

Arkadaşı da Tırtık’a
vurmalıdır. Öğretmeni
Tırtık’a vurmamalısın
demelidir. Tırtık’ın
vurması doğru değildir

Öğretmeni hatasını anlamasını
sağlamalıdır. Öğretmenin
davranışı doğrudur. Tırtık’ın
davranışı yanlış, özür dilemeli
ve derin nefes alıp su içmelidir.

Arkadaşı yaptığının yanlış
olduğunu söylemelidir. Tırtık
sakinleşmek için düşünmelidir.
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ve sakinleşmek için su
içmelidir.

Öğretmen: ”Yaptığının yanlış olduğunu öğrenebilmesi için aynısı Tırtık’a da yapılmalıdır. Öğretmenin davranışı
doğrudur. Tırtık’ın yaptığı yanlıştır. Sakinleşmek için sıranın kendisine gelmesini beklemelidir.”
Okul yaşantısı, arkadaş ilişkileri ve öğretmen davranışının konu edildiği dördüncü hikayede çocukların % 60 okul
içinde şiddet uygulayan kişiye aynı davranış biçimiyle karşılık verilmesi gerektiği görüşündedir. Annelerin ve
babaların görüşlerine bakıldığında şiddet uygulayan çocuğa şiddetin doğru olmadığının anlatılması ve çocuklara
öfke denetiminin öğretilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenin verdiği cevaplar
değerlendirildiğinde ise yapılan hatanın cezasız kalmaması gerektiği ve şiddete şiddetle karşılık verilmesini ifade
etmiştir. Bu sonuçlara göre öğretmenin sınıfta istenmeyen davranışlar karşısında gösterdiği tutumlar çocuklar için
model olmakta ve birçoğu anne ve babalarından daha fazla öğretmenin tutumlarını benimsemektedir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Yapılan çalışmada çocukların, anneleri ve babalarından istenmeyen davranışlar karşısında % 87 sözlü
uyarılar %13 ise “Annesi Tırtık’ı dövmeli odasına kitlenmeli.”, “ Suyu izinsiz alırsa diğer hayvanlar ona
saldırmalıdır.” gibi fiziksel şiddet içeren cezalarında verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Fakat sınıf içinde
yaşanan durumlarda çocukların % 60 şiddet uygulayan kişiye aynı davranış biçimiyle karşılık verilmesi gerektiği
görüşündedirler.
Okul öncesi öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları sorun davranışlara ilişkin düşüncelerini öğrenmek için yapmış
olduğu çalışma sonuçlarına göre, öğretmenler sorunlu davranışların nedenlerinin başında ana baba tutumlarının
geldiğini belirtmişlerdir( Akman ve diğ.2011). Bu çalışmada, anneler ve babaların çocuklarda görülen istenmeyen
davranışlarla baş etmede en çok kullanacaklarını belirttikleri stratejiler sözel uyarı, empati geliştirme, sorunun
kaynağını anlama, çocuğa davranışının sonuçlarını anlatma ve ortamdan uzaklaştırılma olmuştur.
Öğretmeninin görüşleri incelendiğinde, sınıf içerisinde istenmeyen davranışları anlamaya ve ortaya çıkmadan önce
herhangi bir önlem almaya dönük görüş bildirmediği görülmektedir. Öğretmen genel olarak istenmeyen davranışın
sonucuna odaklanmış ve fiziksel olarak saldırgan davranışın kötü sonuçlar ortaya çıkardığı durumlarda çok daha
sert, otoriter tutumlar göstermiştir. Hoffman'a göre (1983, 1994), okul öncesi çocukları disipline etme yöntemleri
ve çocukların uyarılma düzeyleri istenmeyen davranışların ortadan kaldırılmasında önemlidir. Hoffman küçük
çocukların ebeveynleri tarafından sıklıkla kullanılan fiziksel cezaların, bir güç iddiası olduğunu ve bu ceza türünün
ahlaki içselleştirmeyi kolaylaştırmak için etkisiz bir strateji olduğunu ifade etmiştir. Okul öncesi eğitim
kurumlarında görev yapan demokratik disiplin anlayışına sahip öğretmenlerin iyi bir model olmalarının yanında,
çocukların gelişim özelliklerini çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple öğretmenlerin saldırgan davranışlarla
baş etmede kullanacaklarını belirttikleri diğer stratejiler, sorunu anlama, çocuğun yerini değiştirme/ mola verme,
empati ve gözlem yapma/pekiştirme olmalıdır (Öngören Özdemir Ve Tepeli, 2016).
Tüm bu araştırma sonucuna bakıldığında annelerin, babaların ve öğretmenin çocuklarda görülen istenmeyen
davranışlarla baş etme tutumlarının genel olarak uyarı ve ceza olduğu belirlenmiştir. Bu sonucu Öngören Özdemir
Ve Tepeli’nin (2016) ve Uysal ve diğerlerinin (2010) yaptıkları çalışmalarda desteklemektedir. Bu çalışmalara
göre okul öncesi öğretmenlerinin saldırgan davranışlarla baş etmede en çok kullandıkları stratejinin sözel uyarı”,
“sözel olmayan uyarı” ve “I. Tip ceza”, II. Tip ceza verme (%14.3) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu yöntemler
çocuklarda genel olarak sorunun kaynağını anlama, farklı çözümler üretme, eleştirel düşünme, empatinin gelişmesi
gibi birçok olumlu gelişimi geciktirmekte hatta engellemektedir. Kerr ve diğ.(2004) yaptığı çalışmada da fiziksel
cezanın az olduğu çocuğa karşı ilgili ve yakın davranan ailelerde ve eğitim ortamlarında, çocukların daha az
davranış sorunu gösterdiği, ahlaki gelişimlerinin de daha olumlu olduğu bulunmuştur.
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Özet
Çocuğun yaşamında anne, baba ya da çocuğa bakan kişi ve akranları önemli yer tutmaktadır. Ebeveynlerinden ve
akranlarından olumlu dönütler alan ve onların ilgi ve yakınlığı ile büyüyen çocuklar daha dost canlısı, empati
kurabilen, güvenilir kişiler olarak belirtilmekte ve olumlu sosyal davranışlar sergilemektedirler. Bu davranışları
sergileyen çocuklar akranları tarafından daha çok sevilmektedir. Çocukların akran ilişkileri en iyi oyun
ortamlarında gözlemlenebilmekte ve oyun, olumlu akran ilişkilerinin geliştiği ortamların başında gelmektedir.
Çocukların oyun ortamlarındaki davranışlarının şekillenmesinde ebeveynleri ile geliştirdikleri ilişkilerin de önemli
olduğu belirtilmektedir. Bu bağlama çalışma, okul öncesi dönemdeki çocukların sosyoekonomik düzeylerine göre
baba-çocuk ilişkisi ve akran oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışma,
2018-2019 öğretim yılında, Afyonkarahisar ilinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulları ve ilkokulların
anasınıflarına devam eden beş-altı yaş çocukları (321 çocuk ve babaları) ile yürütülmüştür. Çalışmada veri
toplama amacıyla, “Çocuk-Ebeveyn İlişki Ölçeği” ve “Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği (Ebeveyn Formu)”
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, araştırmaya dahil edilen çocukların sosyoekonomik düzeylerine göre ÇocukEbeveyn İlişki Ölçeği; olumlu ilişkiler, uyumsuzluk ve çatışma alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu; Penn
Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formu’nda ise oyun bozma, oyundan kopma alt boyutlarında anlamlı bir
farklılık olmadığı; oyun etkileşimi alt boyutunda ise anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Çocuk-Ebeveyn
İlişki Ölçeği ile Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formu puanları karşılaştırıldığında; ÇocukEbeveyn İlişki Ölçeği olumlu ilişkiler alt boyutu ile Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği oyun bozma ve oyundan
kopma alt boyutları arasında; uyumsuzluk alt boyutu ile oyun etkileşimi arasında ve çatışma alt boyutu ile oyun
etkileşimi arasında da negatif yönlü negatif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<.05).
Anahtar sözcükler: Okul Öncesi Dönem, Baba-Çocuk İlişkisi, Akran İlişkileri, Akran Oyun Davranışı
Abstract
.
Mother, father or the person who cares for the child and their peers play an important role in the life of the child.
Children who receive positive feedback from their parents and peers and grow up with their interest and closeness
are identified as more friendly, empathetic, trustworthy people and exhibit positive social behavior. Children who
exhibit these behaviors are more popular with their peers. Peer relationships of children can be best observed in
the play environments and play is one of the places where positive peer relations develop. It is stated that the
relationships developed with the parents are also important in shaping the behaviors of children in play
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environments. In this context, this study was conducted to investigate the relationship between father-child
relationship and peer play behaviors according to socioeconomic status of preschool children. The study was
conducted in the 2018-2019 academic year with the children aged 5-6 years (321 child and fathers) attending
kindergartens and nursery classes of elementary schools in Afyonkarahisar. In the study, ‘Child-Parent
Relationship Scale’ and ‘Penn Interactive Peer Play Scale - Parent Form’ was used to. According to the
socioeconomic status of the children included in the study, there was a significant difference in the positive
relationships, non-compliance and conflict sub-dimensions of Child-Parent Relationship Scale play interaction
sub-dimension of Penn Interactive Peer Play Scale -Parent Form whereas there was no significant difference found
in the disruption of play and disconnection sub-dimension of the scale. When the Child-Parent Relationship Scale
and the Penn Interactive Peer Play Scale - Parent Form scores were compared, there were negative relationships
between the positive relations sub-dimension of Child-Parent Relationship Scale and disruption and disconnection
sub-dimensions of Penn Interactive Peer Play Scale; between the non-compliance sub-dimension and the play
interaction sub-dimension and between conflict and play interaction sub-dimensions (p <.05).
Keywords: Preschool, Father-Child Relationship, Peer Relations, Peer Play Behavior

Giriş
Bireyin gelişimsel açıdan en kritik süreci olan okul öncesi dönemde başta aileler olmak üzere birçok etmen
olumlu veya olumsuz ya da sürekli veya geçici sonuçlara neden olabilmektedir. Özellikle okul öncesi dönemde,
sosyal ve duygusal gelişim çocuğun sağlıklı bir kişilik yapısı geliştirmesi ve çevresiyle olumlu bir etkileşim
kurabilmesinde önemli rol oynamaktadır (Kandır ve Alpan, 2008). Bu bağlamda çocuğun sosyal ve duygusal
gelişiminin niteliği, ebeveyn ve çocuk etkileşimi ile yakından ilişkilidir. Ebeveynlerin çocuklarının sosyal ve
duygusal gelişimini desteklemeye yönelik davranışları; onların kendilerine güvenen, yaratıcı, bağımsız ve kendi
haklarını korumasını bilen, başkalarıyla işbirliği ve dayanışma içerisine girebilen, kendisiyle ve çevresiyle barışık,
dengeli ve uyumlu bir kişilik yapısı geliştirmelerinde etkili olabilmektedir (Tarkoçin ve Tuzcuoğlu, 2014).
Çocukların ebeveynleri ve akranları tarafından istenilmesi, kabul edilmesi ve sevildiğini bilmesi onları güvende
hissettirir (Heritage, Mancini, Rigoli ve Piek, 2019). Anne babası ve akranlarından sosyal kabul açısından olumlu
dönütler alan çocuklar daha dost canlısı, empati yeteneği gelişmiş, güvenilir kişiler olarak tanımlanmakta ve
toplumda olumlu sosyal davranışlar sergilemektedirler. Kuşkusuz bu kişisel özelliklere sahip çocuklar da akranları
tarafından daha fazla sevilmektedir. Aksi durumda, akranları tarafından daha az sevilen ve sosyalleşme
girişimlerine karşılık olumsuz dönütler alan çocuklar ise kendilerini daha kötü hissedebilmekte ve bu durumun
sonucunda sosyal olarak istenmeyen yönde gelişimsel sonuçlar gösterebilmektedirler (Alto, Handley, Rogosch,
Cicchetti ve Toth, 2018).
Son yıllarda, aile içinde babaların rolünde pek çok değişiklikler gözlemlenmektedir. Batı dünyasındaki
çekirdek ailede, anne ve babalar eskiye oranla çok daha fazla beraber vakit geçirmekte ve rolleri arasında
farklılıklar daha az görülmektedir (Shaffer, 2009). Bunun yanında artık evlilik dışı, bekar anne ya da babalar da
çocuklarının büyütülmesinde tek başına büyük sorumluluklar alabilmektedir. Hem çocuğun hem de ebeveynin
mizaç özellikleri, ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişkileri etkilemektedir (Wamboldt ve Wamboldt, 2000). Özellikle,
anne ile çocuk arasında kurulan ilişkinin, annenin ve çocuğun genel mizaç özelliklerinden etkilenmesi
kaçınılmazdır. Baba çocuk ilişkisinde ise, babaların çocukları ile ilgilenmesi konusunda tarihsel ve kültürel olarak
pek çok farklılıklar olduğu belirtilmektedir (Rothbart, Derryberry ve Posner, 1994). Anneler ve babalar doğaları
gereği, çocuklarıyla ilgilenme ve bu ilgilerini gösterme tarzları açısından birbirinden farklıdırlar. Genellikle
annelerin, okul öncesi çocuklarının günlük ve rutin bakımları ile daha fazla ilgilenirken; babaların ise, çocukları
ile daha çok oyun ve/veya spor etkinliklerine yöneldikleri rapor edilmektedir (Öngider, 2013). Bunun yanı sıra, bu
etkinliklerin, baba ile çocuk arasında güvenli bir bağ kurulması açısından oldukça önemli olduğu da
belirtilmektedir (Bowey, 1995). Ayrıca, çocuklarıyla ilgili olan babaların okul öncesi çağdaki çocuklarında
anaokulu ya da kreşte daha az davranış problemi yaşadıkları vurgulanmaktadır (MacDonald ve Parke, 1984).
Babaların çocukları heyecanlandırmak, şaşırtmak ve geçici olarak dengesizlik verme eğilimleri vardır. Babalar
çocukları risk almaya teşvik ederken onların güvenliği açısından da önsezileriyle önlemler alır ve böylece
çocukların daha önce aşina olmadıkları durumlarda cesur olmayı öğrenmelerine fırsat tanır ve düştüklerinde kendi
başlarına kalkmalarına izin verir (Paquette, 2004). Ancak bu dinamik ancak baba ile çocuk arasındaki duygusal
bağın yerleşmiş olması durumunda etkili olabilir; bu ilişki, çocukları stres zamanlarında sakinleştirmeye ve
rahatlatmaya yönelik anne-çocuk bağlanma ilişkisinin aksine, baba ile çocuğun kontrollü şekilde risk alarak
özgürce keşif yapma ve boğuşma gibi fiziksel eylemleri yaşama geçirmeye dönüktür (Clarke-Stewart, 1978).
Alanyazında sadece baba – çocuk etkileşiminin çocuğun çeşitli gelişim alanlarına olumlu etkisini rapor eden
çok sayıda çalışma olmasına rağmen, çocuğun akran oyun davranışlarına etkisi konusunda daha az çalışmaya
rastlanılmıştır. Bu çalışmalar içinde, Macdonald ve Parke (1984) baba-çocuk ilişkisinin olumlu düzeyde
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seyretmesinin çocuğun akranlarıyla oyun davranışlarında da olumlu çıktılara neden olduğunu belirtirken; yine aynı
araştırmacılar iki sene sonra yürüttükleri çalışmalarında baba ile çocuğun günlük yaşama geçirdiği fiziksel
oyunların çocukların cinsiyet gelişiminde önemli rol oynadığını belirtmişlerdir (MacDonald ve Parke, 1986). Öte
yandan Kerns ve Barth (1995) ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişkinin akran oyun davranışlarına etkisini
inceledikleri çalışmalarında, babaların oyun esnasında daha fazla yönerge sunduğu, çocukların da daha fazla öneri
getirip olumlu karşılık sergilediğinden bahsetmişler ve baba-çocuk ilişkisinin çocukların okul öncesi ortamında
popülaritelerini dolaylı yoldan artırdığını ve bu çocukların akranlarıyla daha fazla işbirliğine yatkın olduğunu
bildirmişlerdir. Lindsey, Mize ve Pettit (1997) ise ebeveyn – çocuk etkileşiminin kalitesinin çocuğun işbirlikçi
oyun akran davranışlarına etkisini inceledikleri araştırmalarında, özellikle baba ile çocuğun karşılıklı uyuma dayalı
oyunlarının çocuğun sosyal uyumunu geliştirdiğini ve oyun akran davranışlarına olumlu katkıda bulunduğunu
rapor etmişlerdir. Paquette (2004) baba ile çocuğun arasında geçen fiziksel oyunların anne ile oynanan oyunlardan
farklı olarak çocuğun yeni karşılaştığı durumlara karşın daha cesur hareket etmesine olanak tanıdığını, çocukları
ağırbaşlı ve güçlü kıldığını öne sürmüştür. Türkiye’de yürütülmüş bir çalışmada ise Sezer, Yılmaz ve Koçyiğit
(2016) okul öncesi çocuklarının aile-çocuk iletişimi ile oyun becerileri arasındaki ilişkiyi incelemişler ve annebaba-çocuk arasında gerçekleşen konuşma, dinleme, mesaj, sözsüz iletişim ve empati kurma biçimlerinde ortaya
çıkan iletişimin, çocukların oyun becerilerini etkilediği sonucuna ulaşılmışlardır.
Oyun olumlu akran ilişkilerinin geliştiği ortamların başında gelmektedir. Bunun yanında, çocukların akran
ilişkileri en iyi oyun ortamlarında gözlemlenebilmektedir. Çocukların ebeveyni ile geliştirdikleri ilişkilerin oyun
ortamlarındaki davranışlarının şekillenmesinde önemli olduğu belirtilmektedir (Tamis-LeMonda, Uzgiris ve
Bornstein, 2002). Buradan hareketle, yaşamla ilgili becerilerin ve kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı, aynı
zamanda gelecek yıllardaki yaşamlarını büyük ölçüde etkileyen bu nedenle kritik bir öneme sahip olan okul öncesi
dönemde baba - çocuk ilişkisi ve akran oyun davranışları arasında ilişkinin incelenmesinin çocuklar, ebeveynler
ve öğretmenler için önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma, okul öncesi dönemdeki çocukların
sosyoekonomik düzeylerine göre baba-çocuk ilişkisi ve akran oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
amacı ile yapılmıştır.
Yöntem
Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyoekonomik düzeylerine göre baba-çocuk ilişkisi ile akran oyun
davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırmada genel tarama modelinden ilişkisel
tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin
varlığının veya derecesinin belirlendiği araştırma modeli olarak ifade edilmektedir (Karasar, 2005).
Evren Örneklem/ Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma evrenini, 2018-2019 öğretim yılında, Afyonkarahisar ilinde Milli Eğitim Müdürlüğüne
bağlı anaokulları ve ilkokulların anasınıflarına devam eden anasınıfı çocukları oluşturmaktadır. Araştırmanın
amacına uygun olarak ailelerin alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeyleri bakımından geneli temsil edebileceği
düşünülen okullar Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Çalışma grubuna, bu
okullardan anasınıfına devam eden, normal gelişim gösteren, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum
çeşitlilik örnekleme yolu ile belirlenen ve gönüllülük esası ilkesine göre 321 çocuk ve babaları dahil edilmiştir. Bu
doğrultuda çocukların aileleri, %32.4’lük alt, %37.4’lük orta, %30.2’lik üst sosyoekonomik düzey olarak
sınıflandırılmıştır.
Araştırmaya dahil edilen çocukların demografik özellikleri incelendiğinde; %48.9’unun kız, %51.1’inin erkek
olduğu; %51.4’ünün ilk, %22.1’inin ortanca, %26.2’sinin son çocuk olduğu; %63.2’sinin daha öne okul öncesi
eğitim aldığı, %36.4’ünün ise okul öncesi eğitim kurumunda ilk yılı olduğu belirlenmiştir.
Araştırmaya dahil edilen çocukların ebeveynlerinin; %24’ünün tek çocuğa, %76’sının ise birden fazla çocuğa
sahibi olduğu; %72.6’sının çocukları ile nitelikli zaman geçirdikleri, %27.4’ünün ise nitelikli zaman geçirmek için
vakit bulamadıkları belirlenmiştir. Araştırmaya dahil edilen çocukların annelerinin; %26.8’inin 29 yaş ve altı,
%64.5’inin 30-39 yaş arasında, %8.7’sinin ise 40 yaş ve üstünde olduğu; %39.6’sının ilk-orta okul, %16.2’sinin
lise, %44.2’sinin üniversite mezunu olduğu; %5.7’sinin ev hanımı, %33.3’ünün memur, %14.7’sinin işçi ve
serbest olarak çalıştığı saptanmıştır. Araştırmaya dahil eden çocukların babalarının; %15’inin 29 yaş ve altında,
%68.2’sinin 30-39 yaş arasında, %16.8’inin 40 yaş ve üstünde olduğu; %26.8’inin ilk-orta okul, %24.9’unun lise,
%48.3’ünün ise üniversite mezunu olduğu; %3.7’sinin memur, %34.9’unun işçi, %32.4’ünün serbest çalıştığı
belirlenmiştir.
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama amacıyla, “Genel Bilgi Formu”, çocuk-baba ilişkisini değerlendirebilmek için
“Çocuk-Ebeveyn İlişki Ölçeği” ve çocukların akran oyun davranışlarını belirleyebilmek için “Penn Etkileşimli
Akran Oyun Ölçeği (Ebeveyn Formu)” kullanılmıştır.
Genel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından geliştirilen formda çocukların cinsiyeti, ailedeki çocuk sayısı,
doğum sırası, anne-babanın yaşı, mesleği, öğrenim durumları ve sosyoekonomik durumlarını belirlemeye yönelik
sorular yer almaktadır. Genel bilgi formları araştırmacılar tarafından okullardaki çocuklara ait kişisel gelişim
dosyalarındaki bilgilere bağlı olarak doldurulmuştur.
Çocuk-Ebeveyn İlişki Ölçeği (Child Parent Relationship Scale): Pianta (1992) tarafından geliştirilen Uzun
ve Baran (2015) tarafından babalar için Türkçe uyarlaması yapılan ölçek, üç alt boyuttan oluşmaktadır. Çatışma
alt boyutu 14 madde, Bağlanma alt boyutu 6 madde ve Olumlu İlişki alt boyutu 10 madde olmak üzere ölçekte
toplam 30 madde bulunmaktadır. Ölçek beşli likert tipi bir ölçek olup (1) Kesinlikle uygun değil, (5) Kesinlikle
çok uygun arasında yanıtlanmaktadır. Ölçekte olumlu ve olumsuz ifadeler bulunmakta ve olumsuz ifadeler tersine
çevrilerek puanlanmaktadır. Ölçeğin normları 4,5-5,5 yaşlarında çocukları olan 714 anne babadan elde edilmiştir.
Sonuçlara göre her bir alt boyut için Cronbach alpha katsayıları sırasıyla; Çatışma .83, Olumlu İlişki .72 ve
Bağlanma .50’dir. Yapılan analizler sonucu ölçeğin geçerlik ve güvenirlik açısından yeterli olduğuna karar
verilmiştir. Uzun ve Baran (2015) tarafından Türkçeye uyarlama çalışması için kapsam geçerliği, faktör analizi,
Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ve test tekrar test güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan istatistiksel
analizler sonucu ölçekteki maddelerin toplamı için Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .71, 1. boyutun (Olumlu
İlişkiler) güvenirlik katsayısı .76, 2. boyutun (Uyumsuzluk) güvenirlik katsayısı .61, 3. boyutun (Çatışma)
güvenirlik katsayısı ise .62 olarak bulunmuştur. Ölçeğin babalar için uyarlanan formu 23 madde ve üç alt boyuttan
oluşmuştur. Araştırmada Çocuk-Ebeveyn İlişki Ölçeği babalar tarafından doldurulmuştur.
Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği PEAOÖ (Penn Interactive Peer Play Scale -PIPPS) Ebeveyn Formu:
Fantuzzo, Mendez ve Tighe (1998) tarafından geliştirilen Ahmetoğlu, Acar ve Aral (2016) tarafından Türkçeye
uyarlanan ölçek, okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocukların serbest oyunları esnasında akranları ile
oynarken göstermiş oldukları oyun davranışlarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Penn Etkileşimli Akran
Oyun Ölçeği 28 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin, okul öncesi dönemdeki 60-72 aylık çocukların akranları ile
oynadıkları oyunlarının evde veya misafirlikte iken ebeveynleri tarafından değerlendirilmesi için ‘Ebeveyn
Formu’ ve sınıfta serbest oyun oynarken öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi için ise ‘Öğretmen Formu’
bulunmaktadır. Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği toplamda üç alt boyuttan (Oyun Etkileşimi, Oyun Bozma,
Oyundan Kopma) oluşmaktadır. Ölçek kapsamında yer alan her bir madde dörtlü likert tipinde hazırlanmıştır.
Maddeler, Hiçbir Zaman =1, Nadiren = 2, Sık Sık = 3 ve Her Zaman = 4 şeklinde puanlanmaktadır. Değerlendirme
sonucunda alt boyutlar için; Oyun Etkileşimi puanı yüksek olan çocuk için Oyun Bozma ve Oyundan Kopma
boyutlarının puanlarının düşük olması ya da Oyun Etkileşimi puanı düşük olan çocuk için Oyun Bozma ve
Oyundan Kopma boyutlarının puanlarının yüksek olması beklenmektedir. Ahmetoğlu, Acar ve Aral (2016)
tarafından Türkçeye uyarlanan ölçeğin İç güvenirlik katsayıları Oyun Etkileşimi (α=.72), Oyun Bozma (α=.75) ve
Oyundan Kopma (α=.68) olarak bulunmuştur. Araştırmada Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formu
babalar tarafından doldurulmuştur.

Veri Analizi
Elde edilen verilerin analizinde; çocukların ve çocukların ailelerine ilişkin demografik özelliklerin
değerlendirilmesinde frekans ve yüzde gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Çocuk-Ebeveyn İlişki Ölçeği ve
Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formundan elde edilen verilerin analizinde öncelikle puanların
normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnoff (K-S) Testi ile incelenmiştir. Ölçme araçlarına
verilen yanıtların puanları ile homojenliğe bakıldığında değerlerin 0.05’ten büyük olduğu (Bütüner, 2008), yani
normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Yapılan normallik testi sonucu veriler, One way Anova Testi kullanılarak
analiz edilmiştir. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirleyebilmek için yapılan Tukey Testi
kullanılmış ve anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kabul edilmiştir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel, 2011). Ayrıca Çocuk-Ebeveyn İlişki Ölçeği ve Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formu
puanları arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır.

Bulgular
Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyoekonomik düzeylerine göre baba-çocuk ilişkisi ve akran oyun
davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırmadan elde edilen bulgular tablolar halinde
sunulmuştur.
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Tablo 1. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyoekonomik Düzeylerine Göre Çocuk-Ebeveyn İlişki Ölçeği
Puan Ortalamalarına İlişkin One Way Anova Testi Sonuçları
Alt Boyut

Olumlu
İlişkiler

Uyumsuzluk

Çatışma

Varyans
Kaynağı

KT.

SD

KO

F

Gruplar
arası

1.407

2

.704

Gruplar içi

56.427

318

.177

Toplam

57.834

320

Gruplar
arası

20.445

2

10.223

Gruplar içi

174.947

318

.550

Toplam

195.392

320

Gruplar
arası

20.716

2

10.223

Gruplar içi

146.505

318

.550

Toplam

167.221

320

Fark Oluşan
Gruplar

p

Alt-Üst
3.965

.020*

Alt-Orta
18.582

.000*

Alt-Üst

Alt-Orta
22.483

.000*

Alt-Üst

*p<0,05
Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya dahil edilen çocukların sosyoekonomik düzeylerine göre Çocuk-Ebeveyn
İlişki Ölçeği; olumlu ilişkiler (F=3.965, p<.05), uyumsuzluk (F=18.582, p<.05) ve çatışma (F=22.483, p<.05) alt
boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu
belirleyebilmek için yapılan Tukey Testi sonucunda; alt sosyoekonomik düzeye sahip olan ailelerin baba-çocuk
ilişkisi puan ortalamalarının olumlu ilişkiler, uyumsuzluk ve çatışma alt boyutlarında üst ve orta sosyoekonomik
düzeydekilere oranla daha düşük olduğu saptanmıştır.
Tablo 2. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyoekonomik Düzeylerine Göre Penn Etkileşimli Akran Oyun
Ölçeği Ebeveyn Formu Puan Ortalamalarına İlişkin ONe Way Anova Testi Sonuçları

Alt Boyut
Oyun
Etkileşimi

Varyans
Kaynağı

KT.

SD

KO

Gruplar arası

4.192

2

2.096

Gruplar içi

134.730

318

.424

Toplam

138.922

320

.421

2

.211

Gruplar içi

74.950

318

.236

Toplam

75.371

320

.732

2

.366

Gruplar içi

82.452

318

.259

Toplam

83.183

320

Gruplar arası
Oyun Bozma

Gruplar arası
Oyundan
Kopma

F

p

Fark
Oluşan
Gruplar
Alt-Orta

4.947

.008*

.894

.410

1.411

.245

Alt-Üst

*p<0,05
Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya dahil edilen çocukların sosyoekonomik düzeylerine göre Penn Etkileşimli
Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formu; oyun bozma (F=.894, p>.05), oyundan kopma (F=1.411, p>.05) alt
boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığı, oyun etkileşimi (F=4.947, p<.05) alt boyutunda ise anlamlı farklılığın
olduğu görülmektedir. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirleyebilmek için yapılan Tukey
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testi sonucunda; ebeveyn değerlendirmesine göre oyun etkileşimi alt boyutunda alt sosyoekonomik düzeydeki
çocukların akran oyun davranışlarının orta ve üst sosyoekonomik düzeydeki çocukların akran oyun davranışlarına
göre daha düşük olduğu belirlenmiştir.
Tablo 3. Çocuk-Ebeveyn İlişki Ölçeği ile Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği puanlarına ilişkin Pearson
Korelasyon Analizi
Çocuk-Ebeveyn İlişki Ölçeği

Penn Etkileşimli Akran Oyun
Ölçeği

n

Pearson
Correlation

p

Oyun Bozma

321

-.167

.003

Oyundan Kopma

321

-.162

.004

Uyumsuzluk

Oyun Etkileşim

321

-.131

.019

Çatışma

Oyun Etkileşim

321

-.142

.011

Toplam Puan

Toplam Puan

321

-.122

.029

Olumlu İlişkiler

Tablo 3 incelendiğinde, Çocuk-Ebeveyn İlişki Ölçeği ile Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formu
puanları karşılaştırıldığında; Çocuk-Ebeveyn İlişki Ölçeği olumlu ilişkiler alt boyutu ile Penn Etkileşimli Akran
Oyun Ölçeği oyun bozma (r=-.167, p=.003) ve oyundan kopma (r=-.162, p=.004) alt boyutları arasında negatif
yönde bir ilişki belirlenmiştir (p<.05). Uyumsuzluk alt boyutu ile oyun etkileşimi (r=-.131, p=.019) arasında,
çatışma alt boyutu ile oyun etkileşimi (r= -.142, p=.011) arasında da negatif yönlü ilişki saptanmıştır. Aynı
zamanda Çocuk-Ebeveyn İlişki Ölçeği toplam puan ortalaması ile Penn Etkileşimli Akran Oyun Davranışı
Ebeveyn Formu toplam puan (r=-.122, p=.029) arasında da negatif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Oyun, erken çocukluk döneminin en belirgin sosyal etkinliği olarak ifade edilmektedir (Farver vd., 1995; Sezer
vd., 2016). Çocukların oyunlardaki yetkinliği; bir durumun farklı etkilerini koordine etme becerisi, dil ve sembolik
ifade, olay ve olgulara ait bilgi, sosyal etkileşim ve iletişim becerileri gibi birçok alan ile ilişkilidir (TamisLeMonda, Uzgiris ve Bornstein, 2002). Bu bilgi ve beceriler çocuğun akranlarıyla oynadığı oyunun niteliğini de
belirlemektedir. Çocuğun bu becerilere erişebilmesindeki en büyük etmenlerden biri de anne ve babasıyla kurduğu
etkileşimden geçer. Bu bağlamda, bu çalışma, okul öncesi dönemdeki çocukların sosyoekonomik düzeylerine göre
baba-çocuk ilişkisi ve akran oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır.
Araştırma sonucunda, araştırmaya dahil edilen çocukların sosyoekonomik düzeylerine göre Çocuk-Ebeveyn
İlişki Ölçeği; olumlu ilişkiler, uyumsuzluk ve çatışma alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu; Penn
Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formunda ise oyun bozma, oyundan kopma alt boyutlarında anlamlı bir
fark olmadığı; oyun etkileşimi alt boyutunda ise anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Alt sosyoekonomik
düzeye sahip olan ailelerin baba-çocuk ilişkisi puan ortalamalarının olumlu ilişkiler, uyumsuzluk ve çatışma alt
boyutlarında üst ve orta sosyoekonomik düzeydekilere oranla daha düşük olduğu saptanmıştır. Buna göre, düşük
sosyoekonomik düzeydeki aileler dahilinde babalar çocuklarıyla orta ve üst düzeydeki ailelere nazaran kaliteli
etkileşimler yaşayamamaktadır. Bunun olası nedenleri olarak; alt sosyoekonomik düzeydeki babaların çok yoğun
çalışmaları, aile içi kardeş sayısının daha fazla olması, aile içi iletişimin kalitesiz olması ya da alt sosyoekonomik
düzeydeki babaların çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında farkındalıklarının az olması gösterilebilir. Nitekim
Tarkoçin ve Tuzcuoğlu (2014), ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinin çocuğun kardeş sayısı, anne eğitim
durumu, baba eğitim durumu ve ailenin sosyoekonomik düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiğini ancak cinsiyet
etkisinin olmadığını tespit etmişlerdir. Orta ve üst sosyoekonomik seviyedeki babalar ise çocuklarıyla
geçirecekleri kaliteli zamanlar yaratarak onlarla olumlu etkileşim kurmakta ve bu da çocuklarının akran oyun
davranışlarına olumlu etkide bulunmaktadır. Alanyazında, babanın eğitim durumundaki artışın baba ile çocuk
arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir (Uzun ve Baran, 2019). Nitekim, çalışmanın diğer bir
sonucuna göre; Çocuk-Ebeveyn İlişki Ölçeği olumlu ilişkiler alt boyutu ile Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği
oyun bozma ve oyundan kopma alt boyutları arasında; uyumsuzluk alt boyutu ile oyun etkileşimi arasında ve
çatışma alt boyutu ile oyun etkileşimi arasında da negatif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<.05). Buna göre,
baba çocuğuyla ne kadar olumlu ilişkiler kurarsa çocuğu da akranlarıyla oyun esnasında o kadar az sorun
yaşamakta ve oyun bozma ile oyundan kopma davranışları o kadar az görülmektedir. Buna ek olarak, baba ile
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çocuk arasında uyumsuzluk ve çatışma arttıkça çocuğun oyun etkileşimi kalitesi düşmektedir. Toplam puan
ortalamaları ele alındığında da benzer durum görülmüştür. Çocuk-Ebeveyn İlişki Ölçeği ile Penn Etkileşimli Akran
Oyun Davranışı Ebeveyn Formu puanları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar
doğrultusunda, baba çocuk ilişkisinin; sağlıklı bir cinsel kimlik oluşturabilmek, etkili iletişim kurabilmek, kendini
doğru ve etkili ifade edebilmek, içgüdülerini kontrol edebilmek ve sosyal adaptasyonda başarıyı yakalayabilmek
için ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Burada, çocukların oyun akran davranışları üzerinde
ebeveynin etkisi göz önüne alındığında, araştırma sonuçları ile paralel biçimde, ebeveyn-çocuk etkileşiminin bu
davranışlara olumlu katkı sağladığını ortaya koyan pek çok araştırma bulunmaktadır (Attili, Vermigli ve Roazzi,
2015; Brown vd.,2009; Chae ve Lee, 2011; Chen ve McCollum, 2000; Darwish, Esquivel, Houtz ve Alfonso, 2001;
Driscoll ve Pianta, 2011; Haapasalo ve Tremblay, 1994; Kochanska, 2002; McDowell ve Parke, 2009; McCollum
ve Chen, 2001; McHale, Johnson ve Sinclair, 1999; Miner ve Clarke-Stewart, 2008; Pasiak, 2011; Romanchych,
2014; Sezer, vd., 2016).
Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul öncesi eğitim kurumlarında baba
– çocuk ilişkisi hakkında aile eğitimleri düzenlemesi, öğretmenlerin anne ve babaları bu konuda bilinçlendirmeleri,
babaların çocuklarıyla birlikte oynayabileceği oyunların öğretimi konusunda uygulamalı çalışmalar yapılması
önerilebilir. Babaların çocuğun yaşamındaki eşsiz önemi konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
aracılığıyla kamu spotları ile bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir. Yine aynı bakanlık aile kurumunun korunması
ve boşanmaların azaltılması için danışmanlık hizmetlerinin kalitesini artırabilir. Ayrıca, bu alanda bundan sonraki
çalışmalarda cinsiyet değişkeni de araştırmaya dahil edilerek babaların kız ve erkek çocuklarıyla etkileşimleri ile
çocukların akran oyun davranışları arasındaki ilişki incelenebilir.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ EŞ ANLAMLI
KELİMELERE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATİON OF PRESCHOOL CHILDREN'S KNOWLEDGE
LEVELS ABOUT SYNONYMS

Zeynep Fulya TEMEL, Gazi Üniversitesi, temel.fulya@gmail.com
Aslı BALCI, Atatürk Üniversitesi, asli.balci@atauni.edu.tr
Özet
Bu araştırma okul öncesi dönemde bulunan çocukların eş anlamlı kelimelere yönelik bilgi düzeylerini belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu Erzurum İli Yakutiye ve Palandöken İlçelerinde ilkokula bağlı anasınıfları ve anaokullarına
devam eden 4-6 yaş aralığında 346 çocuk oluşturmuştur. Çalışma grubunun seçiminde çocukların eş anlamlı
kelimelerin birincil anlamını bilme koşulu ölçüt olarak kabul edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak
araştırmacılar tarafından hazırlanan “Genel Bilgi Formu” ve “Resimli Eş Anlamlı Kelime Kontrol Listesi”
kullanılmıştır. Resimli Eş Anlamlı Kelime Kontrol Listesi çocukların Türkçe’de yer alan eş anlamlı kelimelere
ilişkin bilgi düzeylerini resimler aracılığıyla belirlemeye yönelik araştırmacılar tarafından hazırlanan formdur.
Verilerin toplanma sürecinde her bir çocukla birebir olmak üzere sınıfın sessiz ve ayrı bir bölümüne geçilmiş ve
çocuklara “Resimli Eş Anlamlı Kelime Kontrol Listesi” uygulanarak kartlarda yer alan kelimelerin birincil
anlamlarına yönelik bilgi düzeyleri belirlenmiştir. Kartların tümünü doğru yanıtlayan çocuklara 4 hafta sonra
“Resimli Eş Anlamlı Kelime Kontrol Listesi” tekrar uygulanarak bu kez çocukların eş anlamlı kelimelere yönelik
bilgi düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Her bir çocuk için doğru bilinen kelimeler “1” yanlış bilinen kelimeler
“0” olarak işaretlenmiştir. Verilerin analizinde çocukların kontrol listesinden aldıkları puanlar bilgisayar ortamına
aktarılarak yüzde ve frekans analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda “evvel” (%52.9), “al” (%55.8), “hür
(%57.8) “cenk” (%59.2), “konuk” (%59.8) kelimelerinin çocukların en az; “yarar” (%97.1), “pis” (%95.4), “güç”
(%95.1), “kara” (%94.8) ve “kıymetli” (%94.2) kelimelerinin ise en çok bildikleri eş anlamlı kelimeler arasında
yer aldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, çocuk, kelime dağarcığı, eş anlamlı kelime.

Abstract

In this study, for this purpose, descriptive scanning model was used. The study group consisted of 346 4-6 years
old children attending kindergartens and preschools under the primary schools in Yakutiye and Palandöken
districts of Erzurum province, Turkey. In the selection of the study group, the condition of knowing the primary
meaning of the synonyms was accepted as the criterion. In the study, 'General Information Form' and 'Pictorial
Synonymous Words Checklist' prepared by the researchers were used as data collection tools. Pictorial
Synonymous Words Checklist is a form prepared by the researchers to determine the knowledge level of children
about synonyms in the Turkish language through pictures. During the data collection process, each child was
interviewed in a silent and separate part of the classroom, and the 'Pictorial Synonymous Words Checklist' were
applied to the children to determine their knowledge levels of the primary meanings of the words on the cards.
After 4 weeks, the Pictorial Synonyms Vocabulary Checklist was reapplied to the children who had answered all
of the cards correctly and this time the children's knowledge level about the synonym words was determined. For
each child, correctly answered cards were marked as ‘1' and wrong answers as ‘0'. In the analysis of the data,
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percentage and frequency analyses were carried out by transferring the scores the children obtained from the
checklist to a computer. According to the results of the study, ‘evvel-previous' (52.9 %), ‘al-red' (55.8 %), ‘hürfree' (57.8 %), ‘cenk-battle' (59.2 %), ‘konuk-guest' (59.8 %) were words which children knew the least, while the
words ‘yarar-benefit' (97.1 %), ‘pis-dirty' (95.4 %), ‘güç-power' (95.1 %), ‘kara-black' (94.8 %), ‘kıymetliprecious' (94.2 %) were those which they knew the most.
Key Words: Preschool period, child, vocabulary, synonym.

Giriş
Kelime dağarcığı bilgisi erken dil becerilerinin gelişiminin temel bir parçasıdır. Dilbilgisi ve morfolojik farkındalık
gibi ileri düzey dil becerilerinin kazanılmasında kelime dağarcığı bilgisi ön şart olarak kabul edilmektedir. Ayrıca
kelime dağarcığının fonolojik farkındalık, fonolojik hafıza ve yazı yazma gibi okuryazarlıklarla ilgili becerilerin
üzerindeki etkisi yoluyla kelime okuma edinimini etkilediği belirtilmektedir (van Viersen ve diğ., 2017).
Dilbilimciler kelimeyi genellikle bir şeye, bir eyleme ya da bir niteliğe gönderme yapmak için tutarlı olarak
kullanılan herhangi bir ses ya da ses kümesi olarak tanımlarlar (Bee ve Boyd, 2009). Kelimeler çocukların zaten
bilip anladıklarının yanı sıra öğrenmekte oldukları kavramlar için kullandıkları etiketlerdir. Bu sebeple kelime
dağarcığı ne kadar sınırlı ise çocuğun dünyayı anlayabilmesi de o kadar sınırlı olacaktır. Örneğin, pul, zarf, adres,
paket, teslimat kelimelerini bilen bir çocuk posta sistemi hakkında detaylı bir kavrama sahip olacaktır (Bredekamp,
2015). Çocuğun düşünce zenginliği ana dilinin zenginliğine ve yeterliğine bağlıdır (Sulak, 2010). Aynı zamanda
kelime dağarcığının çocukların okuma ve öğrenme başarılarındaki en güçlü yordayıcılardan biri olduğu
belirtilmiştir (Rowe, 2012).
Okul öncesi yıllarda çocuklar dağarcıklarına büyük bir hızla kelime eklerler (Bee ve Boyd, 2009). 12-30 aylar
arasında çocuklar ilk sözcüklerini yetişkinlerden farklı olarak daha geniş bir göndergeye uygulayarak kullanırlar.
Bu dönemde çocuklar araba sözcüğünü otobüs, tren ve kamyonlar için kullanabilirler. Çocukların 1 yaşına kadar
edindikleri ilk 75 sözcüğün % 60 kadarı bu tür genellemelerden oluşur. Çocuklarda bu dönemde görülen diğer bir
algılama yanılgısı olan anlam daralmasında çocuk terimin bildirdiği anlamdan daha sınırlı nesnelere sınıflandırma
yapar. Çocuğun araba sözcüğünü sadece yoldan geçen arabalara kullanması, duran arabalara kullanmaması anlam
daralmasına örnektir (Temel, Bekir ve Yazıcı, 2014). Ancak araştırmacılar 3 yaş dolaylarında çocukların yeni
kelimelere yaklaşımlarında çok önemli bir değişim olduğunu belirtmişlerdir. Bu değişim sonucunda çocuklar tek
bir sınıf içinde nesneleri adlandıran sözcükler ya da benzer anlamlı sözcükler gibi bütün bir grup içindeki
sözcüklere dikkat etmeye başlarlar (Örneğin, dinazor tipleri ya da meyve çeşitleri). Bir anlamda sözcüklerin
kategorik doğasını anlamak, çocukların yeni sözcükler için “zihinsel kanallar” olarak düşünülen yerler
geliştirmesine yardımcı olur (Bee ve Boyd, 2009). Çocuklar okul çağına geldiklerinde sözcük öğrenme hızında
yavaşlama olurken bu dönem sözcük anlamlarının düzenlendiği ve koordine edildiği bir dönemdir. Bu dönem
boyunca çocuklar daha önceden bildikleri sözcüklerin daha doğru ve yetişkin benzeri anlamlarını edinirler. Daha
küçük çocuklar büyük, kocaman ve devasa sözcüklerinin aynı anlama geldiğini düşünebilirken, ilkokul çocukları
bu sözcüklerin anlamları arasındaki ince ayrımları anlamaya başlarlar. Bu dönemde çocuklar bildikleri birçok
sözcük arasında ilişkiler kurmaya başlarlar. Kişinin zihinsel sözlüğündeki sözcükler arasındaki bağlantıları
gösteren içsel haritalar yani anlam ağları oluştururlar. Örneğin, çocuklar bazı sözcüklerin zıt anlama geldiklerini,
bazılarının eş anlamlı oldukları ve bazılarının yakın anlamlı olduklarını anlamaya başlarlar (Trawick-Swith, 2013).
Yaşı daha büyük olan okul çağı çocuklarının bilgileri daha düzenli hale geldikçe, kelimeleri daha doğru düşünme
ve kullanma özelliği kazanırlar. Örneğin “düşmek” fiiline ek olarak devrilmek ve yıkılmak gibi fiilleri de
kullanırlar (Berman, 2007; akt. Berk, 2013).
Sözcükler arasında alt anlamlılık (hyponymy), karşıt anlamlılık (antonymy), eş anlamlılık (synonymy) en temel
dizisel semantik ilişkilerdir (Doğan, 2011). Okul öncesi dönemde çocuklara sunulacak yaşantı zenginliği olanların
dünya ve evrene yönelik bilgisinin artmasını ve sözcük dağarcıklarının genişlemesini sağlar. Eş ve zıt anlamlı
sözcükler, mecaz anlam, deyimler, metaforik anlamlar dilin içeriğine ait bilgiyi simgeler. Tüm bu sözcükler
birleşerek tümceleri, daha büyük metinleri oluşturur. Böylece evrene ilişkin kurgularını farklı tümcelerle
anlatabilirler (Topbaş, 2001). Eş anlamlılık anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş,
müradif, sinonim” olarak tanımlamaktadır (TDK, 2011). İlkokulun sonuna gelmeden çocuklar eş anlamlı
kelimeler ve kategorik ilişkiler kullanmaya başlarlar (Wehren, De Lisi ve Arnold, 1981; akt. Berk, 2013).
Tüm bu bilgiler ışığında çocuklara yöneltilen dilin kalitesi, yaygın olarak kullanılan kelimelerin yanı sıra nadir
kelimelerin de çocuklara yöneltilmesi ve çocukların kelime dağarcığında bu kelimelerin yer alması çocukların
kelime dağarcıklarının gelişimi açısından önemli olarak görülmektedir. Türkçe kelime sayısı açısından zengin bir
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dildir (Gündoğan, 1997). İçerisinde barındırdığı kelimeler arasında eş anlamlı olan birçok kelime bulunmaktadır.
Alan yazında çocukların belirli yaşlardan itibaren mecaz, deyim, zıt anlam, eş ses ve eş anlam gibi dilin farklı
zenginliklerini edinebildikleri görülmekle beraber bu durumu belirlemeye ilişkin araştırmalara rastlanmamaktadır.
Bu araştırma okul öncesi dönemde bulunan çocukların eş anlamlı kelimelere ilişkin bilgi düzeylerini incelemek
amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri araştırmanın yapıldığı grubun
özelliklerinin tanımlanmasını, bir konuya ilişkin tutum, düşünce ve fikirlerin ortaya konulmasına ve birçok
araştırma tekniğinin bir arada kullanılmasına imkân sağlamaktadır (Lynn, Erens ve Sturgis, 2012; McMillan ve
Schumacher, 2010). Betimsel tarama modelleri genel tarama ve örnek olay tarama modelleri olarak
sınıflandırılabilir. Genel tarama modelleri çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir
yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan
tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2009).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum İli Yakutiye ve Palandöken İlçelerinde ilkokula bağlı anasınıfları ve
anaokullarına devam eden 4-6 yaş aralığında 346 çocuk oluşturmuştur. Çalışma grubunun seçiminde ölçüt
örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemindeki temel anlayış, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü
karşılayan durumların çalışılmasıdır. Burada sözü edilen ölçüt veya ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilir
ya da daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Buna bağlı olarak
çalışmada, çocukların eş anlamlı kelimelerin birincil anlamını bilme koşulu ölçüt olarak kabul edilmiştir.

Tablo 1.
Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri.

Çocuğun Yaşı

Çocuğun Cinsiyeti

Çocuğun Kardeş Sayısı

Çocuğun Doğum Sırası

F

%

4

43

12.4

5

185

53.5

6

118

34.1

Kız

173

50.0

Erkek

173

50.0

Kardeşi yok

51

14.7

1 kardeş

69

19.9

2 kardeş

110

31.8

3 kardeş ve üzeri

116

33.5

İlk çocuk

135

39.0

112

32.4

Son çocuk

99

28.6

İlkokul

68

19.7

Ortaokul

45

13.0

Lise

127

36.7

Ortanca
veya ortancalardan biri

Anne Eğitim Durumu
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Baba Eğitim Durumu

Üniversite

101

29.2

Lisansüstü

5

1.4

İlkokul

26

7.5

Ortaokul

34

9.8

Lise

129

37.3

Üniversite

139

40.2

Lisansüstü

18

5.2

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “Genel Bilgi Formu” ve “Resimli Eş
Anlamlı Kelime Kontrol Listesi” kullanılmıştır.
Genel Bilgi Formu
Genel bilgi formu araştırmaya katılan çocukların yaşını, cinsiyetini, kardeş sayısını, doğum sırasını, anne ve
babasının eğitim durumunu belirlemeye yönelik araştırmacılar tarafından hazırlanan formdur.
Resimli Eş Anlamlı Kelime Kontrol Listesi
Resimli Eş Anlamlı Kelime Kontrol Listesi çocukların Türkçe’de yer alan eş anlamlı kelimelere ilişkin bilgi
düzeylerini resimler aracılığıyla belirlemeye yönelik araştırmacılar tarafından hazırlanan formdur. Kontrol
listesinin hazırlanma sürecinde öncelikli olarak Türkçe’de yer alan eş anlamlı kelimeleri belirlemek üzere
araştırmacılar tarafından alan yazın taramasına ve TDK verilerine başvurularak eş anlamlı kelime listesi
oluşturulmuştur. Oluşturulan bu liste için 2 Türkçe dil alan uzmanından listede yer alan eş anlamlı kelimeleri eş
anlamlı olup olmama ve yaygın kullanım durumlarına göre sınıflandırmaları istenmiştir. Her iki uzmanın ortak
olarak görüş birliğinde bulunduğu eş anlamlı kelimeler belirlenmiş ve yeni bir eş anlamlı kelime listesi
oluşturulmuştur. Oluşturulan bu listede yer alan eş anlamlı kelimeler için 2 çocuk gelişimi uzmanına başvurularak
kelimelerin çalışma grubundaki çocukların gelişim düzeylerine uygunluğu belirlenmiş ve toplam 61 kelimenin
kullanılmasına karar verilmiştir. Belirlenen 61 kelime için araştırmacılar tarafından ayrı ayrı resimli kelime kartları
hazırlanmıştır. Her bir kartta sorulacak olan kelimenin eş anlamlısı olan ve olmayan kelimelere yönelik 3 adet
resim yer almıştır. Hazırlanan kartlar için alan uzmanı akademisyenlere başvurulmuş ve çizimlerin çocuklar için
uygunluğu ve kelimeyi temsil edip etmeme durumu belirlenerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca resimli
kartların anlaşılabilirliğini belirlemek üzere uygulama öncesinde çalışma grubu dışındaki çocuklarla pilot
uygulamalar yapılmıştır. Resimli Eş Anlamlı Kelime Kontrol Listesinin KR-20 güvenirlik değeri 0.77 olarak
hesaplanmıştır.
Veri Toplama Süreci
Verilerin toplanma sürecinde her bir çocukla birebir olmak üzere sınıfın sessiz ve ayrı bir bölümüne geçilmiş ve
çocuklara “Resimli Eş Anlamlı Kelime Kontrol Listesi” uygulanarak kartlarda yer alan kelimelerin birincil
anlamlarına yönelik bilgi düzeyleri belirlenmiştir. Kartların tümünü doğru yanıtlayan çocuklara 4 hafta sonra
“Resimli Eş Anlamlı Kelime Kontrol Listesi” tekrar uygulanarak bu kez çocukların eş anlamlı kelimelere yönelik
bilgi düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Her bir çocuk için doğru bilinen kelimeler “1” yanlış bilinen kelimeler
“0” olarak işaretlenmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde çocukların kontrol listesinden aldıkları puanlar bilgisayar ortamına aktarılarak yüzde ve
frekans analizleri yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin yorumlanmasında 0.00-0.20 aralığı “çok kötü”,
0.20-0.40 aralığı “kötü”, 0.40-0.60 aralığı “orta”, 0.60-0.80 aralığı “iyi”, 080-1.00 aralığı ise “çok iyi” düzey olarak
değerlendirilmiştir.
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Bulgular
Çocukların Resimli Eş Anlamlı Kelime Kontrol Listesine göre verdikleri cevaplar Tablo 2’de belirtilmiştir.

Tablo 2.
Çocukların Kelimelerin Birincil ve Eş Anlamlarına İlişkin Bilgi Durumları.
Kelime
(Birincil
Anlam)

Anlamını
Bilme
Durumu
Bilme

Kelime
f

%

346

100.0

Fayda

%

Bilme

336

97.1

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

10

2.9

Bilme

346

100.0

Bilme

330

95.4

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

16

4.6

Bilme

346

100.0

Bilme

329

95.1

Bilmeme

17

4.9

Bilme

328

94.8

Bilmeme

18

5.2

Bilme

326

94.2

Pis

Güç

Zor
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Siyah

Kara
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Değerli

Kıymetli
Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

20

5.8

Bilme

346

100.0

Bilme

317

91.6

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

29

8.4

Bilme

346

100.0

Bilme

315

91.0

Bilmeme

31

9.0

Bilme

311

89.9

Bilmeme

35

10.1

Bilme

310

89.6

Bilmeme

36

10.4

Bilme

307

88.7

Bilmeme

39

11.3

Bilme

306

88.4

Çok

Fazla

Esir

Tutsak
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0
Yaş

Islak
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Yüz

Surat
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Ayakkabı
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F

Yarar

Kirli

Güçlü

(Eş Anlam)

Anlamını
Bilme
Durumu

Pabuç
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Kuvvetli
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Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Kız Kardeş

Bilmeme

40

11.6

Bilme

305

88.2

Bilmeme

41

11.8

Bilme

302

87.3

Bilmeme

44

12.7

Bilme

301

87.0

Bilmeme

45

13.0

Bilme

299

86.4

Bacı
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0
Baş

Kafa
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Zaman

Vakit
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Kolay

Basit
Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

47

13.6

Bilme

346

100.0

Bilme

296

85.5

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

50

14.5

Bilme

346

100.0

Bilme

295

85.3

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

51

14.7

Bilme

346

100.0

Bilme

295

85.3

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

51

14.7

Bilme

346

100.0

Bilme

294

85.0

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

52

15.0

Bilme

346

100.0

Bilme

290

83.8

Bilmeme

56

16.2

Bilme

288

83.2

Bilmeme

58

16.8

Bilme

283

81.8

Bilmeme

63

18.2

Bilme

280

80.9

Bilmeme

66

19.1

Bilme

278

80.3

Bilmeme

68

19.7

İş

Meslek

Sınav

İmtihan

Küçük

Ufak

Saklı

Gizli

Nehir

Irmak
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0
Armağan

Hediye
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Doktor

Hekim
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0
Varlıklı

Zengin
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Buluş

İcat
Bilmeme

0

0.0
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Bilme

346

100.0

Bilme

278

80.3

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

68

19.7

Bilme

346

100.0

Bilme

277

80.1

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

69

19.9

Bilme

346

100.0

Bilme

276

79.8

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

70

20.2

Bilme

346

100.0

Bilme

274

79.2

Bilmeme

72

20.8

Bilme

274

79.2

Küs

Dargın

Uyarı

İkaz

Uzak

Irak

Taşıt

Zayıf

Vasıta
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

72

20.8

Bilme

346

100.0

Bilme

273

78.9

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

73

21.1

Bilme

346

100.0

Bilme

273

78.9

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

73

21.1

Bilme

346

100.0

Bilme

272

78.6

Onarım

Tamir

Ev

Konut

Hikâye

Öykü
Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

74

21.4

Bilme

346

100.0

Bilme

272

78,6

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

74

21,4

Bilme

346

100.0

Bilme

270

78.0

Bilmeme

76

22.0

Bilme

267

77.2

Bilmeme

79

22.8

Bilme

267

77.2

Bilmeme

79

22.8

Bilme

265

76.6

Bilmeme

81

23.4

Bilme

263

76.0

Güz

Sonbahar

Kıyafet

Elbise
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Beyaz

Ak
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Vücut

Gövde
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Tartışma

Parasız
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Sıska

Münakaşa
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Bedava
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Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Bilmeme

83

24.0

Bilme

262

75.7

Bilmeme

84

24.3

Bilme

261

75.4

Bilmeme

85

24.6

Bilme

260

75.1

Bilmeme

86

24.9

Bilme

259

74.9

Bilmeme

87

25.1

Bilme

258

74.6

Bilmeme

88

25.4

Bilme

257

74.3

Bilmeme

89

25.7

Bilme

257

74.3

Gülünç

Komik
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Yaşlı

İhtiyar
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Rüzgâr

Yel
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Ödül

Mükâfat
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Okul

Mektep
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Temiz

Pak
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Şehir

Kent
Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

89

25.7

Bilme

346

100.0

Bilme

255

73.7

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

91

26.3

Bilme

346

100.0

Bilme

254

73.4

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

92

26.6

Bilme

346

100.0

Bilme

250

72.3

Bilmeme

96

27.7

Bilme

245

70.8

Bilmeme

101

29.2

Bilme

242

69.9

Bilmeme

104

30.1

Bilme

241

69.7

Bilmeme

105

30.3

Lüzumlu

Gerekli

Hızlı

Süratli

Fakir

Yoksul
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

İsim

Ad
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Doğa

Tabiat
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Öfkeli

Hiddetli
Bilmeme

0

0.0
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Bilme

346

100.0

Eksik

Bilme

238

68.8

Bilmeme

108

31.2

Bilme

229

66.2

Bilmeme

117

33.8

Bilme

230

66.5

Bilmeme

116

33.5

Bilme

227

65.6

Bilmeme

119

34.4

Bilme

211

61.0

Noksan
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Yarışma

Müsabaka
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Bütün

Tüm
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Kör

Âmâ
Bilmeme

0

0.0

Bilme

346

100.0

Zayıf

Cılız
Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

135

39.0

Bilme

346

100.0

Bilme

207

59.8

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

139

40.2

Bilme

346

100.0

Bilme

205

59.2

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

141

40.8

Bilme

346

100.0

Bilme

200

57.8

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

146

42.2

Bilme

346

100.0

Bilme

193

55.8

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

153

44.2

Bilme

346

100.0

Bilme

183

52.9

Bilmeme

0

0.0

Bilmeme

163

47.1

Misafir

Konuk

Savaş

Cenk

Özgür

Hür

Kırmızı

Al

Önce

Evvel

Tablo 2 incelendiğinde, çocukların eş anlamlı kelimeleri bilme oranlarının sırasıyla en fazla yarar (%97.1),
pis (%95.4), güç (%95.1), kara (%94.8), kıymetli (%94.2), fazla (%91.6), tutsak (%91.0), yaş (%89.9), surat
(%89.6), pabuç (%88.7), kuvvetli (%88.4), bacı (%88.2), baş (%87.3), vakit (%87.0), basit (%86.4), iş (%85.5),
imtihan (%85.3), ufak (%85.3), saklı (%85.0), ırmak (%83.8), armağan (%83.2), hekim (%81.8), varlıklı (%80.9),
icat (%80.3), dargın (%80.3), ikaz (%80.1), ırak (%79.8), vasıta, (%79.2), sıska (%79.2), onarım (%78.9), konut
(%78.9), öykü (%78.6), güz (%78.6), kıyafet (%78.0), ak (%77.2), gövde (%77.2), münakaşa (%76.6), bedava
(%76.0), gülünç (%75.7), ihtiyar (%75.4), yel (%75.1), mükafat (%74.9), mektep (%74.6), pak (%74.3), kent
(%74.3), lüzumlu (%73.7), süratli (%73.4), yoksul (%72.3), ad (%70.8), tabiat (%69.9), hiddetli (%69.7), noksan
(%68.8), müsabaka (%66.2), tüm (%66.5), âmâ (%65.6), cılız (%61.0), konuk (%59.8), cenk (%59.2), hür (%57.8),
al (%55.8), evvel (%52.9) olduğu görülmüştür.
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucunda çocukların eş anlamlı kelimelere ilişkin bilgi düzeyleri incelendiğinde, 26 kelimeye ilişkin
bilgi düzeylerinin çok iyi düzeyde, 30 kelimeye ilişkin bilgi düzeylerinin iyi düzeyde, 5 kelimeye ilişkin bilgi
düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar çocukların eş anlamlı kelimelerin büyük bir
çoğunluğuna yönelik bilgi düzeylerinin çok iyi ve iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.
Dil gelişiminde anlam bilgisi, konuşanın cümleleri anlamak zorunda olduğu ve onları kişinin kendi sözcük
dağarcığı ile ilişkilendirdiği bilgidir. Bu süreçte çocuğun çevresindeki nesne, eylem ve olayların her biri bir
göndergedir, yani her bir nesnenin bir ismi vardır (Temel, Bekir ve Yazıcı, 2014). Çocuklar ürettikleri sözcükleri
göndergesiyle ilişkilendirmeyi farkederek hatırlamaya başlarlar ve her bir sözcüğün tek bir göndergesi vardır
(Kandır, Can Yaşar, İnal vd., 2012). Clark (1973) dil ediniminde çocuklar için en zorlayıcı görevlerden birinin
haritalama sorunu olarak adlandırdığı, sözcüklerle kavramsal bilgileri veya nesneleri eşleştirme sorunu olduğunu
belirtir (akt. Garnham, Brooks, Garnham, ve Ostenfeld, 2000). Çocukların bu süreçte sözcüklerle kavramsal
bilgileri birebir eşleme yoluna gitmesi, bir ilke olarak kabul edilse de Backscheider ve Gelman’a (1995) göre bu
ilkenin çocukların kelime dağarcığında hiçbir sözcüğün eş anlamı veya eş seslisi olamayacağı anlamına geldiğini
belirtir. Örneğin bir hayvana “tavşan” denildiğinde başka hiçbir sözcüğün tavşana atıfta bulunamayacağını
gerektiğini bildirir. Benzer durum eş sesli kelimeler için de geçerlidir. Örneğin bir nesneye çivi denildiği zaman
başka hiçbir nesne veya kavrama çivi denilmemesi gerekmektedir. Doherty ve Perner (1998) çocukların eş anlamlı
ve eş sesli kelimeleri tam olarak kavrayabilmelerinin yanlış inanç temeline dayanan ve oldukça geç görülen dilsel
bir gelişme olduğunu öne sürer. Doherty’e (2004) göre çocuklar kelime ile anlamı arasında birebir eşleme
olmadığında, kelimeleri öğrenmede önemli ölçüde zorluk yaşarlar. Araştırmalar 2-6 yaş arası çocukların yeni
kelimeleri yeni nesneler üzerinden daha kolay öğrendiklerini, bildikleri nesneleri yeniden etiketlendirmelerinin
daha zor bir işlem olduğunu göstermiştir (Markman ve Wachtel, 1988; Merriman ve Bowman, 1989). Ayrıca
çocukların bilinen etiketlere sahip nesneler için yeni etiketleri reddettiğini gösteren araştırmalar da bulunmaktadır
(Macnamara, 1982; Mervis, 1987). Bu durum ise eş anlamlı kelime öğrenmeye karşı bir direnç oluşturmaktadır
(akt. Doherty ve Perner, 1998).
Doherty ve Perner (1998), eş anlamlılığın zihin kuramına dayalı olan yanlış inanç performansı ve metalinguistik
farkındalıkla güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Çünkü hem metalinguistik farkındalık hem de
yanlış inanç performansı temsili düşünce ve gerçek arasındaki ayrımla ilgilenir ve her şeyin belirli bir zihinsel
durumla temsil edilebileceği ortak görüşüne dayanır. Flavell (1988), zihin kuramı performansının bir nesnenin
birden fazla şekilde temsil edilebileceğini anlamayı gerektirdiğini ileri sürmüştür. (akt. Doherty ve Perner,
1998).Çocuklardaki farklı göstergelerin aynı göndergeyi karşılamasındaki başarısız performansı, yanlış inanç
performansının dil için paralel varsayımı olarak kabul edilir. Dil, kavramları biçimsel yapı açısından temsil eder.
Eş anlamlılıkta aynı durum farklı biçimsel yapılar tarafından temsil edilir (Doherty ve Perner, 1998). Ayrıca
metalinguistik farkındalıktan kaynaklı olan biçim ile anlam arasındaki ilişkiyi anlamadaki zorluklar ve kelime
öğrenirken birebir haritalama-eşleştirme yapmanın başarısız performans üzerinde etkili olabileceği belirtilmiştir
(Doherty, 2000). Eş anlamlılıkta ileri sürülen argüman çok benzer olan eş seslilik için de geçerlidir (Doherty ve
Perner, 1998; Garnham, Brooks, Garnham ve Ostenfeld, 2000). Peters ve Zaidel (1980) 4 yaşından küçük
çocukların ipuçları verildiğinde dahi eş sesli sözcükleri anlayamadıklarını belirtmişlerdir. Doherty (2000) eş
sesliliği anlamanın metalinguistik farkındalık ve temsili yetenekle ilgili olduğunu öne sürmüştür. Eş anlamlıları ve
eş seslileri anlama zihin kuramına dayalı olarak metalinguistik farkındalığın ve yanlış inanç performansının
gelişimiyle paralel olarak 4 yaş civarında gelişir (Doherty, 2000; Doherty ve Perner, 1998). 4 yaşından itibaren
çocuklar bir kelimenin iki anlamı olabileceğini veya aynı anlamın iki farklı kelimeyle temsil edilebileceğini
anlayabilecek metalinguistik yeteneğe sahiptir (Peters ve Zaidel, 1980; Backscheider ve Gelman, 1995; Doherty,
2000). Bu nedenle 4 yaşından itibaren çocuklarda eş anlamlık ve eş seslilikte yaşanan zorluklar hızlı bir şekilde
düşer (Doherty, 2004). Whissell ve Nicholson’ın (1991) araştırmasında anaokulundaki çocukların 7 temel duyguya
(mutlu, üzgün, korkmuş vb) ilişkin eş anlamlı kelimler üretebildikleri ancak üretilen eş anlamlı kelimelerin daha
üst sınıftaki öğrencilere göre sınırlı sayıda kaldığı görülmüştür. Perner (1991) çocuklarda yanlış inanç temeline
dayanan bu karmaşanın giderilmesi için çocukların aynı durumların farklı şekillerde temsil edilebildiklerini
anlamaları gerektiğini belirtmiştir. (akt. Garnham, Brooks, Garnham, ve Ostenfeld, 2000). Örneğin farklı yollarla
temsil edilse de bunny/rabbit (tavşan) aynı anlama geldiğini bilmeleri gerekir. Temsil etme anlayışının
geliştirilmesi çocukların hem yanlış inanç performansında başarılı olmasını hem de bir nesnenin birden fazla isme
sahip olabileceğini kabul etmesini sağlar (Doherty ve Perner, 1998).
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Peters ve Zaidel (1980) çocukların eş anlam/eş sesli kelimelere yönelik performanslarında sahip oldukları kelime
dağarcığının da oldukça önemli bir unsur olduğunu belirtmiştir. Kelime dağarcığı alıcı ve ifade edici dil
kombinasyonudur. Yani dinlerken ve konuşurken bireyin bildiği ve kullandığı kelimelerin sayısıdır. Çocukların
çok konuşması yeterli değildir. Onların anlayabildiği ve kullanabildiği, zamir, edat, zarf, sıfat ve diğer sözcük
türlerinin çeşitliliği de çok önemlidir (Snow vd, 1998; akt. Bredekamp, 2015). Ebeveynlerin çocuklarına yönelik
ilgi çekici, sofistike (nadir) ve bağlamsallıktan uzak bir dil kullanımının giriş kalitesini belirleyen önemli
değişkenler arasında olduğu belirtilmiştir (Rowe, 2012). Huttenlocher, Şelale, Vasilyeva, Vevea ve Hedges (2010)
çocukla konuşulan farklı konuların, girdi çeşitliliğinin, Weizman ve Snow (2001) ise belirli konuşma türlerinin
(ör. sofistike kelime dağarcığının kullanılması) kelime dağarcığının gelişimindeki önemini vurgular. Araştırmalar
ebeveynlerin çocuklarına yönelttikleri daha nadir sözcük dağarcığının anaokulu çocuklarının anaokulu ve sonraki
dönemlerde daha geniş söz varlığı ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Beals, 1997; Beals ve Tabors, 1995; Weizman
ve Snow, 2001). Doherty (2000) çocukların kelimelerin ikincil anlamlarına sıklıkla maruz kaldıklarında örtük bir
şekilde aynı kelimenin farklı anlamlara gelebileceğini farkında olmadan öğrenebileceklerini ve bu kelimeleri
dağarcıklarına ekleyebileceklerini belirtmiştir. Okul öncesi eğitimin kalitesi kelime dağarcığının önemli bir
öngörücüsüdür (Tavecchio, 2008; van Druten-Frietman, Denessen, Gijsel, ve Verhoeven, 2015). Bu durum ise
daha eğitimli ve deneyimli öğretmenler aracılığıyla gerçekleştirilebilir (Darling-Hammond ve Youngs, 2002).
Çocuklara zengin ve anlamlı öğrenme fırsatları sunan, örtük ve açık öğrenme deneyimleri kazandıran kaliteli erken
çocukluk programlarının çocuklarda kelime dağarcığına (Gorey, 2001; Marulis ve Neuman, 2010; Hammer ve
diğ., 2007), dolayısıyla da eş anlamlı ve eş sesli kelimelerin kazandırılmasına olumlu katkıda bulunacaktır.
Nitekim MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda dil gelişimiyle ilgili kazanımlarda “Zıt anlamlı, eş anlamlı
ve eş sesli sözcükleri” kullanır” göstergesi yer almaktadır. Dolayısıyla okul öncesi öğretmenlerinden bu kazanım
ve göstergeleri gerçekleştirecek eğitim ortamlarını hazırlaması ve uygun stratejiler kullanması beklenmektedir.
Büker ve Zeytinkaya (2013) kelime anlamının verilmesinde kelimenin eş anlamlısının verilmesinin en çok
kullanılan tekniklerden biri olduğunu belirtmiştir. Eş anlamlılık hem şartlı öğrenmede hem de örtük öğrenmede
sözcük öğretiminde kullanılan en önemli öğrenme stratejisini oluşturur. Bir kelime öğretilirken, varsa zıt ve eş
anlamıyla birlikte öğretilmelidir. Zira bu şekilde kelimelerin anlamı daha kolay kavranır ve daha rahat hatırlanır.
Tekrardan kaçınmak için, eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimelerle sözcük öğretimi gerçekleştirilmelidir (Büker ve
Zeytinkaya, 2013). Çocukların yeni öğrendikleri sözcükler ile daha önceden bildikleri sözcükleri karşılaştırarak
öğrenmeleri ve kelime dağarcıklarındaki bazı sözcüklerin hangi açıdan farklı ve benzer olduklarını kavramaları ve
ilişkiler kurmaları sağlanmalıdır (Büyüktaşkapu, 2011). Kelime dağarcığının gelişimi çocuğun aktif olmasına ve
yerinde eğitimle direkt nesne ve olaylarla karşılaşmasına bağlıdır (Karakaya, 2008). Okul öncesi dönemde kelime
dağarcığını geliştirecek oyun ve etkinlikler faydalıdır (Büyüktaşkapu, 2011).
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda:
-

Çocukların eş anlamlı kelimelere ilişkin bilgi düzeylerinin farklı ölçme araçlarıyla ölçülmesi ve bunu
belirlemeye yönelik ölçek çalışmalarının yapılması
Çocukların eş anlamlı kelimelere ilişkin bilgi düzeylerinin alıcı dil dışında ifade edici dilde de ölçülmesi ve
bunu belirlemeye yönelik gözlem, anektod kaydı vb. yöntemlerin kullanılması
Okul öncesi eğitim sınıflarında çocukların eş anlamlı kelime dağarcığını zenginleştirmek üzere etkinlikler
hazırlanması ve uygulanması
Benzer bir araştırmanın daha küçük ve daha büyük yaş grubu çocuklarla yapılarak karşılaştırmalı olarak
incelenmesi
Benzer araştırmaların eş sesli ve zıt anlamlı sözcüklere yönelik yapılması önerilebilir.
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Özet

Çalışma, anasınıfına devam eden çocukların bazı özelliklerine ve sosyoekonomik düzeylerine göre, okuma
olgunluklarının incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde anasınıfına devam eden 50
alt, 50 orta ve 50 yüksek sosyoekonomik gruptan olmak üzere toplam 150 çocuk araştırmanın çalışma grubunu
oluşturmuştur. Çocukların okuma olgunluğu düzeyini belirlemek için “Metropolitan Genel Olgunluk Testi”
kullanılmıştır. Okuma olgunluğu puanlarının normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi,
okuma olgunluğu puanları ile değişkenler arasındaki ilişkiye ise ANOVA ile bakılmıştır. Yüksek sosyoekonomik
gruptaki çocukların okuma olgunluğu puanları orta ve alt sosyoekonomik gruptaki çocuklara göre daha yüksek
olarak saptanmıştır. Okuma olgunluğunun kelime anlama, cümleler ve eşleştirme alt boyutlarında en yüksek puan
ortalaması yüksek sosyoekonomik gruptaki çocuklara aittir. Bunu sırası ile orta ve alt sosyoekonomik gruptaki
çocukların puan ortalamaları izlemiştir. Orta sosyoekonomik grupta, kız çocukların puan ortalamaları erkek
çocukların puan ortalamalarından daha yüksek ve istatistiksel olarak fark anlamlıdır. Çocukların doğum sırası ve
okul öncesi eğitim kurumuna devam etme sürelerine göre ise anlamlı fark saptanamamıştır.
Anahtar kelimeler: okul öncesi dönem, okuma olgunluğu, sosyoekonomik durum.

Abstract
This research has been made for the purpose of examining the reading maturity with regard to certain
characteristics and socioeconomic status of children who attend kindergarten. The study group of this research is
composed of 150 students who reside and attend kindergarten in Afşin district of Kahramanmaraş Province, 50 of
whom are from families with low socioeconomic status, 50 of whom are from families with medium
socioeconomic status and the rest 50 are from families with high socioeconomic status. “Metropolitan General
Readiness Test” has been benefited in order to define the reading maturity levels of children. Whether reading
maturity scores converge to normal is tested with “Kolmogorov-Smirnov” and the corelation between reading
maturity scores and other variables is checked out with ANOVA. It has been deduced that reading maturity scores
of children from families with high socioeconomic status are better than that of children from families with low
and middle socioeconomic status. The highest score averages in “Word sensation, sentence and matching”, which
are subdimensions of reading maturity, belong to children from families with high socioeconomic status. Then
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comes the children from families with middle socioeconomic status and children from families with low
socioeconomic status, respectively. In the middle socioeconomic status; the average scores of girls are higher than
that of boys and the difference is statistically significant. There is no significant illation concerning the birth order
of children and the duration they attend pre-school education.
Keywords: Pre-school period, reading maturity, socioeconomic status

Giriş
Çocuğun herhangi bir davranışı öğrenebilmesi ve öğrendiği davranışı da başarılı bir şekilde yerine
getirebilmesi için hem gelişim alanlarında belirli bir olgunluk seviyesine erişmiş olması hem de o alanla ilgili bir
takım yaşantılar geçirmiş olması gerekmektedir. Geçirdiği yaşantılar ne kadar fazlaysa, çocuk yeni davranış
öğrenme durumuna o kadar açık demektir. İlkokula başladığında okuma yazma öğrenme çocuk için yeni bir
öğrenme olması nedeni ile okuma olgunluğunun belli bir seviyeye gelmesi, bu konuda bir takım yaşantı geçirmesi
önemlidir.
Davranış değişikliğini sağlayacak bir olgunluk düzeyini sağlamanın amacı, erken yaşta okuma yazma öğretmek
değil, çocuğun ileride hem okula devamını hem de sınıfta yoğunlaşmasını sağlamaktır. Bu olgunluk düzeyi, ailenin
desteği ve olumlu yaklaşım ve beklentilerini de yansıtmaktadır (Görmez, 2007). Okuma-yazma becerisinin
gelişimi, doğal bir süreç olmakla birlikte, çocuğun kelime dağarcığını artırma, konuşmasını cesaretlendirme ve
güven kazanmasını sağlamakla mümkün olabilmektedir (Üstün, 2007). Bu becerilerin kazanılacağı ilk yer ailedir.
Ailenin tutum, davranış ve tüm özelliklerinin etkisinin yanı sıra çevresinin ve öğretmenlerin de bu konudaki etkili
tutum ve davranışları çok önemlidir.
Çocuğun okumaya başlayabilmesi için resim, ses, yazı, kelime ve cümle bilgisi ön becerilerini kazanması
gerekmektedir. Bu ön beceriler aniden ortaya çıkmayıp eğitimle şekillenmektedir. Yaşantılarla ön beceriler ne
kadar desteklenirse çocuğun ileriki hayatında öğreneceklerinin temelleri o kadar iyi atılır. Bu kapsamda aile
bireylerinin Türkçeyi doğru konuşmaları, çocuğun konuşmalarına ilgili olmaları ve dinleme konusunda da örnek
olmaları gibi birçok özellik okumaya hazırlık gelişiminde etkilidir. Okul öncesi eğitim programlarının da ailelerle
birlikte bu temel becerilerin oluşması için çocuklara yaşantı sağlaması önemlidir (Bodrova, Leong ve Paytner,
1999).
Çocukların genel olarak fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri okuma olgunluğu kavramını belirleyen
önemli faktörlerdendir. Çocuğa ait birçok özellik bu konuda etkili olabildiği gibi, ailenin sosyoekonomik
özellikleri de bu konuda etkili olabilmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri, okuma yazma ve öğrenim görmeleri
konusunda çocuklarından beklentileri, yaşam standartları, ekonomik düzeyleri, çocuklarına sundukları çevre ve
diğer olanaklar okuma yazmaya hazırlık konusunda etkili olabilmektedir. Ailesinden ve çevresinden gerekli ilgi
ve desteği göremeyen çocuklar isteksizlik ve ilgisizlik gibi sorunlar yaşayabilmektedir. Bu durumda da çocukların
başarıları olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca çocuğun cinsiyetine göre ailelerin farklı yaklaşımları, kardeşin
olup olmaması, çocuğa bakım veren kişinin eğitim düzeyi ve çocuk eğitimi konusundaki bilgi ve becerileri,
çocuğun okul öncesi eğitimi alma süresi gibi faktörler de çocukların okula hazır bulunuşluğunda etkili olabilecek
etmenlerdendir.
Bu nedenlerle çalışmada, anasınıfına devam eden çocukların sosyoekonomik durumlarına ve bazı özelliklerine
göre, okuma olgunluklarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem
Araştırmanın Modeli
Çalışma, tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var
olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2002).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş il merkezine bağlı Afşin
ilçesinde bulunan ilkokul bünyesindeki anasınıflarına devam eden 150 çocuk ve bu çocukların anneleri
oluşturmuştur.
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Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okulların alt, orta ve yüksek sosyoekonomik gruptan
hangisine dahil olduğu konusunda bilgi edinilmiştir. Ayrıca, okullara gidilerek, öğretmenlerden bilgi alınmıştır.
Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğretmenler tarafından ortak olarak “Alt”, “Orta”, “Yüksek” sosyoekonomik düzeyin
işaret edildiği okullar ayrı ayrı listelenmiştir. Sosyoekonomik düzeye göre listelenen üç grup okuldan 50’şer çocuk
ve annesi çalışmaya alınmıştır.
Verilerin Toplanması
Verilerin toplanmasında, “Bilgi Toplama Formu” ve “Metropolitan Genel Olgunluk Testi” kullanılmıştır.
Bilgi Toplama Formu
Araştırmada, araştırmaya alınan çocuk ve aile özelliklerine yönelik bilgileri toplamak amacıyla araştırmacı
tarafından geliştirilen toplam 23 kapalı uçlu sorudan oluşan “Bilgi Toplama Formu” kullanılmıştır. Formda,
çocuğun cinsiyeti, kardeş sayısı, doğum sırası, doğum tarihi, okula devam etme süresi, kendisine kitap okunma
durumu, sıklığı, çocuğun kitaba ilgisine yönelik sorulara yer verilmiştir. Bilgi Toplama Formu 7 alan uzmanının
görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemelerle son haline getirilmiştir. Araştırmada, “Bilgi Toplama Formu” her
çocuğun annesi tarafından doldurulmuştur.
Metropolitan Genel Olgunluk Testi
Araştırmada çocukların okuma olgunluğu düzeyini belirlemek için “Metropolitan Genel Olgunluk Testi”
kullanılmıştır. Hidreth ve arkadaşları (1965) tarafından geliştirilen test, toplam 100 maddeden ve 6 alt boyuttan
oluşmaktadır. Kelime anlama alt boyutunda 19, cümleler alt boyutunda 14, genel bilgi alt boyutunda 14, eşleştirme
alt boyutunda 19, sayılar alt boyutunda 24 ve kopya etme alt boyutunda 10 madde içeren testte her madde için
doğru cevap “1 puan” olarak değerlendirilmektedir. Puanların tümü testin toplam puanını oluşturmaktadır. Testte
her alt boyutun puanları hesaplanabilmekte ve toplam puanın yüksekliği genel olgunluk düzeyinin yüksek
olduğunu göstermektedir. Testte kelime anlama, cümleler, eşleştirme alt boyutlarından elde edilen toplam puan
okuma olgunluğu olarak değerlendirilmektedir (Öner, 1997). Testin R formunun Türkçeye uyarlama, geçerlik ve
güvenirlik çalışması Oktay (1982) tarafından yapılmıştır. Oktay (1982) tarafından 195 ilkokul birinci sınıf
çocuklarına birkaç gün arayla uygulanmış olan paralel formlar arası korelâsyonlar hesaplanarak elde edilen
güvenirlik katsayıları .53-.83 arasında değişmiştir. 44 ilkokul öğrencisine Metropolitan olgunluk testi ile
Metropolitan başarı testi uygulanmış ve iki test arasındaki korelatif ilişki. .34-.53 arasında saptanmıştır (Oktay,
1982).
Bu çalışmada Testin kelime anlama, cümleler ve eşleştirme alt boyutlarından oluşan puanlar ve bu alt
boyutların toplamından elde edilen okuma olgunluğu puanları kullanılmıştır. Araştırma grubu üzerinden KuderRichardson (KR-20) testi ile hesaplanan okuma olgunluğu güvenirlik katsayısı .97 olarak belirlenmiştir.
Metropolitan genel olgunluk testi araştırmacı tarafından çocuklara sözel yönergelerle uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde
öncelikle betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Okuma olgunluğu puanlarının normal dağılım gösterip
göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile sınanmıştır. Araştırma grubundan “Metropolitan Genel Olgunluk
Testi” ile elde edilen veriler ile değişkenler arasındaki ilişkiye Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile
bakılmıştır. Değişkenler ile okuma olgunluğu arasında istatistiksel olarak ilişki saptandığında Scheffe ve LSD testi
ile farkın kaynağı belirlenmiştir.

Bulgular.
Araştırmaya alınan çocukların okuma olgunluğu puanlarının sosyoekonomik düzeye ve çocuk ile ilgili
özelliklere göre dağılımına bu bölümde yer verilmiştir.
Tablo 1.
Çocukların Okuma Olgunluğu Puanlarının Sosyoekonomik Düzeye Göre ANOVA Sonuçları.

Sosyo
ekonomik
Durum

Kelime Anlama

Alt

Cümleler

Eşleştirme

Ortalama

SS

Ortalama

SS

15,32

1,83

5,76

1,91

Ortalama
11,2

Toplam Puan

SS

Ortalama

SS

3,59

32,28

5,17
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Orta

16,88

1,17

6,74

1,61

14,96

2,16

Yüksek

17,04

1,96

8,16

1,67

15,28

1,77

38,58
40,44

F

15,723

24,134

37,240

57,335

P

0,000*

0,000*

0,000*

0,000*

3
3,47

*p<0,05
Tablo 1.’de çocukların okuma olgunluğu puanlarının sosyoekonomik düzeye göre ortalama ve standart
sapmaları sunulmuştur. Kelime anlama alt testinden alınan puanlara bakıldığında alt sosyoekonomik gruptaki
çocukların puan ortalamasının 15,32, yüksek sosyoekonomik grupta ise 17,04 olduğu görülmektedir. Yapılan
varyans analizi sonuçlarına göre de fark anlamlı çıkmıştır (p<0,05). Scheffe ve LSD testlerine göre kelime anlama
testinde alt sosyoekonomik grup ile orta ve yüksek sosyoekonomik grup arasında istatistiksel fark bulunmuştur
(p<0,05). Bu sonuç, sosyoekonomik düzey ile çocukların kelime anlama becerileri arasında ilişki olduğunu
göstermektedir. Orta ve yüksek sosyoekonomik gruptaki çocukların kelime anlama becerileri birbirine benzer iken
alt sosyoekonomik düzeydeki çocukların bu konudaki becerileri istatistiksel olarak anlamlı olacak düzeyde
düşüktür.
Cümleler alt testinden alınan puanlara bakıldığında, alt sosyoekonomik gruptaki çocukların puan ortalamasının
5,76, yüksek sosyoekonomik grupta ise 8,16 olduğu saptanmıştır. Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre de fark
anlamlı çıkmıştır (p<0,05). Scheffe testine göre cümleler testinde yüksek ile alt ve orta sosyoekonomik gruplar
arasında istatistiksel fark anlamlıdır. LSD testine göre ise alt ile orta ve yüksek, orta ile alt ve yüksek ve de yüksek
ile alt ve orta sosyoekonomik gruplar arasında istatistiksel fark vardır (p<0,05). Sonuçlardan da görüldüğü gibi
sosyoekonomik düzey ile çocukların okuma olgunluğu cümleler alt boyutu arasında ilişki vardır. Yüksek
sosyoekonomik gruptaki çocuklar bu boyuttan, diğer gruptaki çocuklara göre, istatistiksel olarak anlamlılık
yaratacak düzeyde daha yüksek puan almışlardır. Bu durum bu çocukların sahip olduğu koşullar ile ilişkili olabilir.
Eşleştirme alt testinde, alt sosyoekonomik gruptaki çocukların puan ortalamasının 32,28, yüksek
sosyoekonomik grupta ise 40,44 olduğu saptanmıştır. Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre de fark anlamlı
çıkmıştır (p<0,05). Scheffe testine göre eşleştirme testinde, alt ile orta ve yüksek sosyoekonomik gruplar arasında
istatistiksel fark bulunmuştur. LSD testi de Scheffe testini destekler bulgular vermiştir (p<0,05). Bu sonuç, ailenin
sosyoekonomik düzeyi ile çocukların okuma olgunluğu eşleştirme alt boyutundaki becerileri arasındaki ilişkiye
işaret etmektedir. Yüksek sosyoekonomik gruptaki çocukların lehine olmak üzere farklılık mevcuttur.
Alt sosyoekonomik gruptaki çocukların okuma olgunluğu puan ortalamasının 11,2, yüksek sosyoekonomik
grupta ise 15,28 olduğu saptanmıştır. Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre de fark anlamlı çıkmıştır (p<0,05).
Scheffe testine göre, alt sosyoekonomik gruptaki çocukların puanlarının orta ve yüksek sosyoekonomik
gruptakilerden farklı olduğu saptanmıştır (p<0,05). LSD testi sonuçlarına göre ise yüksek sosyoekonomik
gruptakiler ile orta ve alt sosyoekonomik grup arasında fark anlamlı olarak saptanmıştır (p<0,05). Bu sonuçlar
ailenin sosyoekonomik düzeyi ile çocukların okuma olgunluğu düzeyleri arasında ilişkiyi yansıtmaktadır.
Lorne (2001) 1979-1991 yılarını kapsayan boylamsal çalışmasında, çocukların okul olgunluğunu, alt, orta,
yüksek ve değişken olmak üzere dört düzeyde incelemiştir. Çalışma sonucunda sosyoekonomik düzeyi düşük
ailelerden gelen çocukların, olgunluk düzeyinin “düşük”; yüksek sosyoekonomik düzeye mensup çocukların
olgunluk düzeyinin ise “yüksek” grupta yer aldığını belirlemiştir. Kılıçarslan (1997) tarafından yapılan çalışmada
da alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının okumaya hazır bulunuşluk düzeylerinin düşük olduğu
belirlenmiştir. Bu sonuçlar, bu araştırma sonuçları ile paralellik göstermektedir.
Üstün, Akman ve Uyanık (2000) farklı sosyoekonomik kökenli altı yaş çocuklarının okuma, sayı ve toplam
olgunluk düzeylerini değerlendirdikleri bir çalışmada, alt sosyoekonomik düzeye sahip çocukların okula hazır
bulunuşluk düzeylerinin de düşük olduğunu bulmuşlardır. Polat Unutkan (2003) aynı yaş gruplarından alt
sosyoekonomik düzeye ait ailelerin çocuklarının okula hazırlık yönünden ilköğretime daha dezavantajlı
başladıklarını saptamıştır. Erkan (2011), farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim birinci sınıf çocuklarının
okula hazır bulunuşluklarını incelediği çalışmasında sosyoekonomik düzey, okul öncesi eğitim alma ve anne
öğrenim düzeyinin çocukların okula hazır bulunuşlukları üzerinde anlamlı bir fark oluşturduğunu saptamıştır.
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Tablo 2.
Çocuk İle İlgili Özelliklere Göre Okuma Olgunluğu Puanlarının ANOVA Sonuçları.
Okuma Olgunluğu Puanı
Çocuk İle İlgili

Alt (n=50)

Yüksek (n=50)

Orta (n=50)

Özellikler
N

x

SS

F

N

x

SS

P

F

N

x

SS

P

F
P

Cinsiyet
Kız

23

33,0

5,09

0,822

27

39,51

3,17

0,369
Erkek

27

31,6

5,26

3

32,66

2,51

6,355

23

40,08

3,47

0,015*
23

37,47

2,40

1

31,0

-

0,436
0,512

27

40,74

3,50

11

40,18

3,81

Kardeş sayısı
Tek çocuk

1,208
0,308

4,127
0,022*

0,488
0,617

İki-üç kardeş

28

33,21

5,06

40

38,55

2,92

36

40,66

3,49

Dört ve daha fazla

19

30,84

5,49

9

39,55

2,29

3

38,66

1,52

18

33,88

4,40

17

38,41

4,25

25

40,32

4,10

Doğum sırası
İlk çocuk

1,872
0,165

0,065
0,937

0,058
0,944

Ortanca

14

32,35

4,98

18

38,77

2,43

9

40,33

2,91

Son çocuk

18

30,61

5,75

15

38,53

1,88

16

40,68

2,79

48

32,41

5,23

50

38,58

3,0

40

39,80

3,54

Bakımı ile ilgilenen
kişi
Anne-baba

0,834
0,366

-

3,846
0,028*

Büyükannebüyükbaba

2

29,0

1,41

-

-

-

1

44,0

-

Bakıcı

-

-

-

-

-

-

9

42,88

1,45

47

32,17

5,19

47

38,4

3,01

32

40,21

2,91

Eğitim Kurumuna
Devam Etme Süresi
1-3 ay

1,194
0,312

1,370
0,264

1,463
0,242

İkinci yılı

2

37,0

2,82

2

41,5

0,70

16

40,37

4,37

Üçüncü yılı

1

28,0

-

1

41,0

-

2

44,50

2,12
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*p<0,05
Tablo 2.’de üç ayrı sosyoekonomik grupta bulunan çocukların Okuma Olgunluğu puanlarının ortalamaları,
standart sapmaları ve varyans analizi sonuçları sunulmuştur. Okuma olgunluğu puanlarının normal dağılım
gösterip göstermediği Kolmogorav-Smirnov testi ile incelenmiştir. Alt sosyoekonomik grupta (istatistik=.096),
orta (istatistik=.097) ve yüksek sosyoekonomik grupta (istatistik=.099) anlamlı farklılık saptanamamıştır (p=.200).
Alt sosyoekonomik grupta kız çocuklarının okuma olgunluğu puan ortalaması ( x =33) erkeklerin puan
ortalamasından ( x =31,6) daha yüksek bulunmuştur. Orta sosyoekonomik gruptaki kız çocuklarının puan
ortalaması da ( x =39,51) erkeklerin puan ortalamasından ( x =37,47) daha yüksek bulunmuştur. Yüksek
sosyoekonomik grupta ise erkek çocukların puan ortalaması ( x =40,74) kızların puan ortalamasından ( x =40,08)
daha yüksek olarak saptanmıştır. Orta sosyoekonomik grupta cinsiyete göre okuma olgunluğu düzeyi istatistiksel
olarak da anlamlı (p<0,05) iken alt ve yüksek sosyoekonomik düzeyde anlamlı değildir. Çıkrıkçı (1999),
çalışmasında anaokullarına devam eden çocukların okul olgunluğunda cinsiyetin önemsiz olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Bu sonuç, bu çalışmada alt ve yüksek sosyoekonomik düzeydeki çocukların puanları ile benzerlik
göstermektedir.
Üç ayrı sosyoekonomik gruptaki çocukların kardeş sayısına göre okuma olgunluğu puanları incelendiğinde alt
ve yüksek sosyoekonomik gruplarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Orta
sosyoekonomik gruptaki çocukların okuma olgunluğu puanlarının kardeş sayısına göre karşılaştırılmasına
bakıldığında ise dört veya daha fazla kardeş olanların puan ortalaması ( x =39,55) iki-üç kardeş olanların puan
ortalamasından ( x =38,55) ve tek çocuk olanların puan ortalamasından ( x =31) daha yüksektir. Orta
sosyoekonomik grupta, kardeş sayısına göre çocukların okuma olgunluğu puanlarının istatistiksel olarak da
anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Ancak orta sosyoekonomik grupta tek çocuk bir tane olduğu için Scheffe
ve LSD testi anlamlı sonuç vermemiştir. Çıkrıkçı (1999) ise tek çocuk olanların kardeşi olanlara göre daha iyi
puan aldıklarını belirtmiştir. Bu sonuç, bu çalışmada elde edilen sonuç ile uyuşmamaktadır. Polat Unutkan (2007)
ise bu çalışma sonucuna benzer şekilde, kardeşi olmanın okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır
bulunuşluğunu olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştir.
Okuma olgunluğu puanlarına çocuğun okula gitmeden önce bakımını gerçekleştiren kişiye göre bakıldığında
alt ve orta sosyoekonomik grupta anlamlı bir fark saptanamamıştır (p>0,05). Yüksek sosyoekonomik gruptaki
çocuklara bakıldığında ise büyükanne-büyükbaba tarafından bakılan çocukların toplam puan ortalaması ( x =44)
annesi veya babası tarafından bakılan çocukların puan ortalamasından ( x =39,80) ve bakıcı tarafından bakılan
çocukların puan ortalamasından ( x =42,88) daha yüksektir. Bu grupta varyans analizi sonuçlarına göre de okuma
olgunluğu puanlarının çocuğun okula gitmeden önce bakımını gerçekleştiren kişiye göre yapılan karşılaştırmada
anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Ancak yüksek sosyoekonomik grupta büyükanne-büyükbabanın bakımını
yapmış olan bir tane çocuğun olması nedeni ile Scheffe ve LSD testi sonuç vermemiştir. Bakıcı tarafından bakılan
çocukların puanları da anne-baba tarafından bakılanların puanlarından daha yüksektir. Bu durum, okul öncesi
eğitim kurumuna gelmeden önce bakıcısı olan çocukların ebeveynlerinin çalışıyor olabileceklerini ve bu nedenle
de okul öncesi eğitim kurumuna daha uzun süre devam etmiş olabileceklerini düşündürmektedir. Buna bağlı olarak
da bu çocukların okuma olgunluğu gelişimlerinin daha iyi olabileceğini akla getirmektedir.
Çocuğun doğum sırası ve eğitim kurumuna devam etme süresine göre okuma olgunluğu puanlarında her üç
grupta da istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0,05). Ancak, 1-3 aydır okul öncesi eğitimine
devam edenlere göre uzun süre devam edenlerin puanları daha yüksek olarak saptanmıştır. Yazıcı (2002) okul
öncesi eğitimin çocukların okul olgunluğu düzeylerini etkilediğini saptamıştır. Okul öncesi eğitim alan çocukların
okul olgunluğu puanlarının, okul öncesi eğitim almayan çocukların okul olgunluğu puanlarından daha yüksek
olduğunu savunmuştur.

Sonuç ve Öneriler
Anasınıfına devam eden çocukların bazı özelliklerine ve sosyoekonomik düzeylerine göre, okuma
olgunluklarının incelenmesi amacı ile Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde yapılan çalışmanın sonuçları aşağıda
verilmiştir.
•
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Yüksek sosyoekonomik gruptaki çocukların okuma olgunluğu puanları orta ve alt sosyoekonomik
gruptaki çocuklara göre daha yüksek olarak saptanmıştır. Yüksek sosyoekonomik grup ile alt
sosyoekonomik gruptaki çocukların puanları arasında istatistiksel olarak fark anlamlıdır.

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
•

Çocukların okuma olgunluğu kelime anlama ve eşleştirme alt boyutlarında alt sosyoekonomik grup ile
orta ve yüksek sosyoekonomik grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. Alt
sosyoekonomik gruptaki çocukların kelime anlama ve eşleştirme puan ortalamaları diğer gruplara göre
daha düşüktür.

•

Okuma olgunluğu cümleler alt boyutunda yüksek sosyoekonomik gruptaki çocukların puanları diğer iki
gruba göre istatistiksel olarak anlamlı fark yaratacak düzeyde daha yüksektir.

•

Okuma olgunluğu puanlarının orta sosyoekonomik grupta, kız çocukları lehine daha yüksek olduğu, diğer
gruplarda ise cinsiyete göre anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır.

•

Çocukların doğum sırası ve okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresine göre gruplarda istatistiksel
bir fark saptanamamıştır.
Çalışmanın bu sonuçları doğrultusunda aşağıdaki öneriler getirilebilir.

•
•

Alt sosyoekonomik gruptaki çocukların okuma olgunluğu düzeylerini geliştirici ortamlar sunabilmeleri
için, ailelere eğitimler verilebilir.

•

Öğretmenler okulda yapılan okumaya hazırlık etkinliklerini pekiştirecek nitelikteki etkinliklerin evde de
yapılmasını sağlayabilir.

•

Radyo televizyon programları, seminerler düzenlenebilir ve mevcut olanlar yaygınlaştırılabilir.

•

Alt, orta ve yüksek sosyoekonomik gruptaki çocukların okuma olgunluğu düzeylerinin uzun süreli
etkilerini incelemek için ilkokulun daha üst sınıflarında izleme çalışmaları yapılabilir.
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‘ÇİZ VE ANLAT’ TEKNİĞİ İLE OKUL ÖNCESİ DÖNEM
ÇOCUKLARININ GELECEKLE İLGİLİ HAYALLERİ
FUTURE DREAMS OF PRESCHOOL CHILDREN WITH THE
TECHNIQUE OF ‘DRAW AND TELL’

Yunus GÜNİNDİ, Aksaray Üniversitesi, ygunindi@gmail.com
Seda Nur TOTCU, Aksaray Üniversitesi, sdattc168@gmail.com

Özet
Bu araştırmanın amacı okul öncesine devam eden çocukların geleceğe yönelik hayallerini, çizdikleri resimler
aracılığıyla incelemektir. Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Konya ilinde 60-72 aylık toplam 34 çocuk
ile yürütülmüştür. Betimsel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmanın verileri çiz ve anlat tekniği ile
toplanmıştır. Verilerin toplanması sürecinde, araştırmaya katılan çocuklardan ‘geleceğe yönelik hayallerim’ teması
altında bir resim çizmeleri ve çizdikleri resimlere dair sözel ifadeleri istenmiştir. Çocukların resimlerine dair
açıklamaları araştırmacı tarafından yazılı hale getirilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen veriler frekans ve yüzde
hesaplamaları ile analiz edildiğinde; çocukların hayallerine ilişkin resimlerinden toplam 74 çeşit figür elde
edilmiştir. Resimlerinde en fazla kendilerine, askerlere, güneşe, buluta, gökkuşağına, Türk bayrağına, çiçeklere ve
çim gibi figürlere yer verdikleri saptanmıştır. Resimlerde sıra dışı ve hayali çizimlere çok az rastlanmıştır.
Araştırmanın bir diğer sonucuna göre çocukların hayallerinin en çok (%31.40) mutlu olmaya- eğlenmeye yönelik
olduğu ortaya çıkmıştır. Erkek ve kız çocukları ayrı ayrı incelendiğinde kız çocuklarının daha çok mutlu olmayıeğlenmeyi, erkek çocuklarının ise kızlardan farklı olarak mutluluk-eğlencenin (%25) yanında askere gitmeyisavaşmayı (%25) da hayal ettikleri saptanmıştır. Bunların dışında çocukların meslek sahibi olma, bilim-keşif ile
ilgilenme, bir şeye sahip olma, macera yaşama ve seyahat etme gibi hayallerinin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Çiz ve Anlat Tekniği, Hayallere Yönelik Çizimler, Çocuk Resimleri

Abstract
The aim of this study is to examine the dreams of the children who are attending preschool through the pictures
they draw. The research was conducted with 34 children aged 60-72 months in Konya in 2018-2019 academic
year. Descriptive research method was used to collect data. During the data collection process, the children who
participated in the study were asked to draw a picture under the theme of hay my dreams for the future ve and
verbal expressions about the pictures they drew. The explanations of the children's pictures were written by the
researcher. When the data obtained were analyzed with frequency and percentage calculations; A total of 74 kinds
of figures were obtained from the pictures of children's dreams. In their paintings, it was found that they mostly
included figures like soldiers, sun, cloud, rainbow, Turkish flag, flowers and grass. Exceptional and imaginary
drawings are rarely seen in the paintings. According to another result of the study, it was found that children's
dreams (31.4%) were mostly about being happy and having fun. When boys and girls are examined separately; it
was found that girls dreamed of being more happy and having fun, and boys, unlike girls, dreamed of going to the
army (25%) as well as happiness-entertainment (25%). Apart from these, it was found that children have dreams
such as having a profession, dealing with science-discovery, having something, experiencing adventure and
traveling.
Keywords: Preschool, Draw and Tell Technique, Drawings for Dreams, Children's Drawings
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Giriş
İnsan karakteristiğinin en önemli değerlerinden biri olan hayal gücü ve bu bağlamda düşünmek ve fikir üretmek,
planlama ve yönetim sürecinin ilk basamağıdır. Reichling (1990) sezgi, düşünce, his ve algının hayal gücünün
bileşenleri olduğunu, bunların tümünün kullanıldığı takdirde, hayal gücünün ‘insan zihninin bir gücü’ olarak ifade
edilebileceğini belirtmiştir. Duffy (2006) çocukların, dünya ve yaşam konusundaki bilgilerini, önemsedikleri ve
değer verdikleri şeyleri, neleri nasıl temsil etmeyi tercih ettiklerini hayallerini incelemekle mümkün olabileceğini
söylemiştir. Araştırmacılar, çocukların hayallerinin incelenmesi için farklı seçenekleri değerlendirebilir. Bu
araştırmada, çocukların kendilerini hem görsellerle hem de sözel olarak ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla
gelecekle ilgili hayallerini çizim yaparak betimlemeleri tercih edilmiştir.
Çocukların duygu ve düşüncelerini dışa vurma yöntemlerinden biri olan resim çizmenin çocuğu yansıtması
bakımından önemi büyüktür. Çocukların resimlerinde kullandıkları çizgiler, renkler, şekiller onların duygu
durumlarını, fikirlerini, kültürel faktörlerini, düşüncelerini, kişilik yapılarını yansıtan ve ruhsal yaşamlarına ait
ipuçları veren önemli iletişim araçlarındandır (Buyurgan ve Buyurgan, 2007; Lin, 2006; Malchiodi, 2005; akt:
Sapsağlam, 2017; Yavuzer, 2017). Resim çizme etkinliğinin sözel dille oluşturulmaması ve bu yöntemle ifade
etmenin basit olması, herhangi bir nedenle sözlü iletişim kuramayan veya zorlanan çocukları fark etmede yardımcı
olması resmin önemli bir araç olmasını sağlamaktadır. Günümüzde kalıplaşmış sorularla kişiler hakkında çeşitli
yargılara ulaşılmasını sağlayan zekâ ve kişilik testlerine olan ilgi azalmakla birlikte, uygulanmakta olan inceleme
ve tanıma araçları içerisinde resmin önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir (Yavuzer, 2017).
Thomas ve Jolley (1998), çocukların psikolojik özelliklerini resimleri yoluyla değerlendirme aşamalarının
geçerlik ve güvenirliği üzerine bir çalışma yapmışlardır. Çalışmaların sonucunda resimlerin, çocukların psikolojik
özelliklerini ve o anki duygu durumlarını değerlendirmekten ziyade çizilen resmin konusuna ilişkin duygusal
özelliklerini belirlemede yardımcı olduğunu saptamışlardır.
Üç-dört yaşlarında, çizim aşamalarından karalama evresinde olan çocukların çizimlerine yönelik sözel
anlatımları çizimleriyle uyuşmazken dört yaşlarında şema öncesi olarak isimlendirilen evrede olan çocukların
çizdikleri resimler ile ilgili sözel anlatımları tutarlılık sağlamaya başlamaktadır (Malchiodi, 2013). Çocukların
resimlerine aktardıkları özelliklerin, anlatmak istedikleri özellikler olabileceği düşünülmektedir. Bunların yanında
üç-dört yaşlarında sembolik düşünmenin başlaması ile birlikte çocuklar resimlerinde kendi yaşantılarını nasıl
algıladıkları ve yorumladıkları ile ilgili bilgiler vermeye başlamaktadırlar (Malchiodi, 2013).
Çocuklar tarafından çizilen resimleri duygusal veya psikolojik yönden analiz etmek zor bir uygulamadır
(Malchiodi, 2013:158). Resimlerin analizini yapabilmek için bazı konularda bilgi sahibi olmak, eğitimler almak
ve uygulamalar yapmak gerekmektedir. Bunlar; yansıtmacı resimler, etik ilkeler, ölçme-değerlendirme, projektif
testler ve bilinç-bilinç öncesi-bilinç dışı gibi ruhsal konulardır (Halmatov, 2015:7; Malchiodi, 2013:298, akt:
Güngör Aytar; Kara Eren; Aşkan & Şahin, 2019). Resim analizi yöntemi ile çocuklarla ilgi bir kanıya varmak,
konu alanı uzmanları (psikolog, çocuk psikiyatristi, klinik psikolog) tarafınca uygulanması gereken hassas bir
konudur. Bu araştırmada çocukların resimleri sadece içerik yönünden incelenerek, psikolojik yönü
değerlendirmeye dahil edilmemiştir. Araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının hayallerinin ve hayallerindeki
unsurların çizdikleri resimler yoluyla incelenmesi amaçlanmıştır.
Türkçe alan yazında çocuklar tarafından çizilen resimlerin, çocukların aile algısı (Türkkan, 2004; Ergül ve
Akgün, 2015; Bozkurt, 2016), bilim adamı imajı (Buldu, 2006; Oğuz, 2007; Türkmen, 2008; Dilli, Dümenci ve
Sicim, 2015), çevre algısı (Özsoy, 2012), iyi ve kötü kavramları (Yüksel, Canel, Mutlu, Yılmaz ve Çap, 2015; Lee
ve Hyoung, 2012; Knobe ve Roedder, 2009), internet algısı (Ersoy, Türkkan, 2009) gibi konularda incelendiği
görülmekte ve çocukların geleceğe dair hayalleri ile ilgili resim analizi konusunda alan yazında sınırlı sayıda
çalışma olduğu gözlenmektedir. Okul öncesi dönem çocukları ile yapılan araştırmalar incelendiğinde çiz ve anlat
tekniği ile çocukların hayallerine yönelik bir çalışmanın yapılmamış veya araştırmacılar tarafından ulaşılamamış
olduğu görülmüştür. Çocukların hayallerine ilişkin görüşlerini belirlemede örnek teşkil etmesi beklendiğinden
çalışmadan elde edilen sonuçlar önemlidir.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının çizdikleri resimler ve resimlerine dair sözel ifadeleri
aracılığıyla hayallerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
•
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•
•

Araştırmaya katılan çocukların hayallerinin temaları nelerdir?
Araştırmaya katılan çocukların cinsiyetlerine göre hayallerinde farklılık var mıdır?

Yöntem
Bu çalışma tarama modeli kullanarak gerçekleştirilen betimsel bir araştırmadır. Bu araştırma türünde
araştırmacı bir konu ya da olaya ilişkin var olan durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlar (Büyüköztürk, Kılıç
Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2019). Verilerin toplanması, çözümlenmesinde ve yorumlanmasında nitel
araştırma yöntemlerinden yorumlayıcı içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim
yılında Konya il merkezinde bulunan Milli Eğitim’e bağlı bir anaokulu ve bir anasınıfında yürütülmüştür. Çalışma
grubunda 60-72 ay grubunda bulunan 11 kız ve 23 erkek olmak üzere toplam 34 çocuk yer almıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının geleceğe dair hayallerini incelemek amacıyla veriler çiz ve anlat
tekniği ile toplanmıştır. Bu teknik çocukların çizimlerini ve çizimlerine yönelik sözel ifadelerini içermektedir. Çiz
ve anlat tekniği, çocukların düşünceleri ile kavramları nasıl yapılandırdıklarını hem görsel hem de sözel
ifadeleriyle çözümlemek amacıyla kullanılan tanılayıcı bir tekniktir (McWhirter, Wetton Bryant, Collins ve
Bishop, 2000). Günindi (2015) yapmış olduğu çalışmada, çocukların çizimler yoluyla kendilerini ifade etmeleri
oldukça etkili bir yöntem olsa da bazı sınırlılıklar içerir bu sınırlılığın giderilmesi için çizimlerin yanı sıra
çocuklarla görüşmelerin de yapılmasını önermektedir. Bu çalışmada çocuklara ‘sağlıklı beslenme’ denildiğinde
akıllarına ne geliyorsa çizmeleri daha sonra da çizimlerini anlatmaları istenmiştir. Araştırmacı: A4 boyutunda
beyaz resim kâğıtlarını ve boya kalemlerini dağıtmıştır. Toplarken çocuktan ne çizdiğini anlatmasını istemiştir.
Çocukların resimleriyle ilgili anlattıklarını önceden düzenlemiş olduğu çalışma kâğıtlarına not etmiştir.
Verilerin Toplanması
Çalışma öncesinde kurumlara gidilip gerekli izinler alınmış ve öğretmenler ile idareciler çalışma konusunda
bilgilendirilmiştir. Öğretmenlerden ise yapılacak çalışma ile ilgili ebeveynleri bilgilendirmeleri istenmiştir.
Bilgilendirmelerden sonra öğretmenler ile çalışmanın tarihi ve saati belirlenip bir uygulama planı yapılmıştır.
Uygulama gününde çocukların her birine A4 boyutunda beyaz kağıtlar ve renkli boya kalemleri (pastel boya, kuru
boya) verilerek ‘geleceğe dair hayallerim’ teması altında resim yapmaları istenmiştir. Çocuklara çalışmaları için
herhangi bir süre sınırlaması verilmemiştir. Çocukların resimlerini bitirmeleri ortalama 30 dakika sürmüştür.
Resim çalışmasının tamamlanmasının ardından araştırmacı her çocukla bireysel olarak görüşüp, resimlerinde ne
anlattıkları ve çizimlerindeki figürlerin neleri ifade ettiği hakkında sohbet edip, çocukların söylediklerini daha
sonra çözümlemek üzere not almıştır.
Verilerin Analizi
Çocukların ‘‘geleceğe dair hayallerim’ teması altında çizimlerini oluşturan görsel ve yazılı öğeler çalışmanın
verilerini oluşturmaktadır. Elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden yorumlayıcı içerik analizi yöntemi ile
analiz edilmiştir (Ball and Smith, 1992; Banks, 2001). Yorumlayıcı içerik analizi çalışmadan elde edilen görsel ve
yazılı öğelerdeki temaların, konuların ve olguların belirlenmesi ve tanımlanmasını içermektedir (Giarelli and
Tulman, 2003).
Verilerin geçerlilik ve güvenilirliği için elde edilen kodlar ve temalar araştırmacı tarafından kontrol edilmiş,
alanında uzman ve farklı araştırmacılar tarafından aynı işlemlerle analiz edilmiştir. Güvenilirlik hesaplaması için
Miles ve Huberman’ın (1994) (Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)) güvenirlik formülü
kullanılmıştır. Hesaplamalar sonucunda araştırmanın güvenirliği %90 olarak bulunmuştur. Güvenirlik hesaplarının
%70’in üzerinde bulunması, araştırma için güvenilir kabul edilmektedir (Miles and Huberman, 1994). Bunların
yanında uzmanlar ve araştırmacı arasında görüş birliğini değerlendirmek üzere Kappa (uyum) analizi yapılmıştır.
Analiz sonunda Kappa değeri %83 olarak belirlenmiştir. Buradan elde edilen sonuç, araştırma için güvenilir kabul
edilmiştir.
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Bulgular
‘Çiz ve Anlat’ tekniği ile okul öncesi dönem çocuklarının hayallerini incelemek amacıyla yapılan araştırmaya
ait bulgular Tablo 1. ve Tablo 2.’de verilmiştir. Araştırmada çocuk resimlerinden elde edilen verilere göre 74 figür
belirlenmiştir. Bu 74 figür 10 kategori (Aile-Akraba, Abiyotik Ögeler, Binalar- Araçlar, Bitkiler, Hayvanlar, Diğer
İnsanlar, Yiyecekler, Eğlence- Aktivite, Şiddet-Olumsuzluk İçeren Faktörler, Diğer) altında toplanarak analiz
edilmiştir. Figürler resimlerde yer alma durumlarına göre frekans ve yüzde analizleri ile değerlendirilmiştir.
Tablo 1.
Araştırmaya Katılan Çocukların Resimlerinde Yer Alan Figürler.
Kategori

Aile- Akraba

Abiyotik Ögeler

Binalar- Araçlar
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Figür

F

%

Kendisi

15

42.8

Abisi

1

2.80

Annesi

1

2.80

Kardeşi

1

2.80

Ablası

1

2.80

Babası

1

2.80

Güneş

13

37.10

Bulut

9

25.70

Gökkuşağı

6

17.10

Deniz

1

2.80

Uzay

1

2.80

Dünya

1

2.80

Yıldız

2

5.70

Toprak

1

2.80

Deniz Kabuğu

1

2.80

Ev

5

14.20

Üniversite

1

2.80

Tren

2

5.70

Villa

1

2.80

Uçak

1

2.80

Araba

2

5.70

Roket

1

2.80

Hastane

2

5.70

Işınlanma Aracı

1

2.80

Gemi

1

2.80

İtfaiye Arabası

1

2.80
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Bitkiler

Hayvanlar

Diğer İnsanlar

Yiyecekler

Eğlence- Aktivite

Polis Arabası

1

2.80

Ray

2

5.70

Atatürk Heykeli

1

2.80

Yol

2

5.70

Merdiven

1

2.80

Muayene Odaları

1

2.80

Ağaç

3

8.50

Çiçek

8

22.80

Çim

8

22.80

Ot

1

2.80

Kelebek

3

8.50

Kuş

5

14.20

Kedi

1

2.80

Tavşan

1

2.80

İnek

1

2.80

Öğretmen

1

2.80

Doktor

1

2.80

Çocuk

1

2.80

Kadın

1

2.80

Asker

6

17.10

Arkadaşı

4

11.40

Hırsız

1

2.80

Astronot

1

2.80

Futbolcu

2

5.70

Süt

1

2.80

Elma

1

2.80

Dondurma Külahı

1

2.80

Tramplen

1

2.80

Disko Topu

1

2.80

Trambolin

1

2.80

Salıncak

1

2.80

Kaydırak

1

2.80

Futbol Sahası

1

2.80

Kale

1

2.80
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Şiddet-Olumsuzluk İçeren
Faktörler

Eşya

Diğer

Top

2

5.70

Ateş

3

8.50

Bomba

1

2.80

Kılıç

1

2.80

Uzaylı

1

2.80

Zombi

1

2.80

Lamba

2

5.70

Işık

1

2.80

Oyuncak

1

2.80

Yatak

1

2.80

Televizyon

1

2.80

Dondurma Dolabı

1

2.80

Diş Protezi

1

2.80

Türk Bayrağı

12

34.20

Tablo 1.’e göre araştırmaya katılan çocukların resimlerinde yer alan figürlerin dağılımı görülmektedir.
Çocukların hayallerine ilişkin resimlerinde frekans ve yüzde değerlerine bakıldığında en fazla, aile-akraba
kategorisinden kendisine (%42.80); diğer insanlar kategorisinden askerlere (%17.10) abiyotik ögeler
kategorisinden güneş (%37.10), bulut (%25.70) ve gökkuşağına (%17.10); diğer kategorisinden Türk bayrağına
(%34.20); bitki kategorisinden çiçek (%22.80) ve çime (%22.80) yer verdiği saptanmıştır.

Tablo 2.
Araştırmaya Katılan Çocukların Hayallerinin Odaklandıkları Temalar.
Tema

Mutluluk- Eğlence

Sözel İfadeler

•
•
•
•
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Kız(f)

%

Erkek(f)

%

Toplam
(f)

Toplam
(%)

5

45.40

6

25

11

31.40

Abim ile denizde yüzmek, eğlenmek
Pencerelerinden dışarıya doğru kaydırakları olan bir evimin olması ve
arkadaşlarımla orada oynamak
İçinde sadece çocukların olduğu bir çocuk gemisinde dans etmek,
eğlenmek
Renkli çiçeklerin ve ağaçların olduğu bir yerde eğlenmek
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•
•
•
•
•
•
•
Tema

Bilim- Keşif
Sözel İfadeler

Tema

Meslekler
Sözel İfadeler

Tema

•
•

Seyahat- Macera
Sözel İfadeler

Tema

•
•
•
•
•
•

Bir Şeye Sahip Olma
Sözel İfadeler

Tema

•
•
•
•
•
•

Savaş- Askerlik
Sözel İfadeler

Tema

•
•
•
•

4

Üniversiteye gitmek
Hem uçak hem araba olabilen bir araç icat etmek
Uzaya çıkıp yıldızları ve Dünyayı yakından görmek.
Gökkuşağına ve yıldızlara dokunmak
2
18.10
5
20.80
7
Diş doktoru olmak
Doktor olmak
Astronot olup uzaya çıkmak
İtfaiyeci olup yangınları söndürmek
Polis olup hırsızları yakalamak
Futbolcu veya yüzücü olmak
0
0
6

25

6

11.40

20

17.10

Çanakkale savaşına katılıp oradaki askerlerle savaşmak
Arkadaşlarımla beraber uzaylılarla ve zombilerle savaşmak
Savaşa katılmak
Askere gidip savaşmak ve savaşı kazanmak
Askere gidip savaşmak
Askere gitmek
1
9
1
4.10
2

5.70

Arabamın olmasını ve onu kullanabilmeyi
Bahçeli bir evimin olması
0
0
3
12.50

8.50

3

•
•
•

Kuşlar gibi uçmak ve bir saniyede Ankara’ya gitmek
Trenle Çanakkale’ye gitmek
Ateş topunun arkadaşlarımla beni kovaladığı bir yerde macera yaşamak
1
9
1
4.10
2
5.70

•
•

Kardeşimin olmasını, onunla ilgilenmeyi ve karnını doyurmayı
Ot yiyen ineklerin yanında olmak, onları sevmek

Diğer
Sözel İfadeler

Arkadaşlarımla gökkuşağının üzerinde kaymak
Gökyüzünün rengarenk olması
Top oynamak
Annem ile birlikte rengarenk bir yerde eğlenmek
Bir daha savaşın olmaması
Sürekli dondurma yemek
Gökkuşağı görmek
2
18.10
2
8.30

Tablo 2.’ye göre araştırmaya katılan çocukların, çizdikleri resimlere yönelik sözel anlatımlarına
dayanarak, hayalleri 6 tema (Mutluluk-Eğlence, Bilim-Keşif, Meslek, Savaş- Askerlik, Bir Şeye Sahip Olma,
Seyahat-Macera) altında incelenmiştir. Bu temaların dışında kalanlar diğer kategorisinde değerlendirilmiştir.
Araştırmaya katılan çocukların hayallerinin %31.40’ının mutluluk-eğlence, %20’sinin meslek, %17.10’unun
savaş-askerlik, %11.40’ının bilim-keşif, %8.50’sinin seyahat-macera, %5.70’inin bir şeye sahip olma odaklı
olduğu, %5.70’inin ise farklı temalara yönelik olduğu saptanmıştır. Buna göre çocukların en çok eğlenmek, mutlu
olmak, oynamak, meslek sahibi olmak istedikleri belirlenmiştir.
Tablo 2.’ye göre araştırmaya katılan kız ve erkek çocukların ayrı ayrı hayallerinin temalarına bakıldığında kız
çocukların en fazla mutluluk-eğlence (%45.40), bilim-keşif (%18.10), meslek (%18.10) hayali olduğu; erkek
çocukların en fazla savaş-askerlik (%25), mutluluk-eğlence (%25) ve meslek (%20.80) hayali olduğu tespit
edilmiştir. Verilere göre kız çocukların erkeklere oranla mutlu olmayı, eğlenmeyi gelecek hayalleri içerisinde daha
çok vurguladıkları; seyahat-macera, savaş gibi hayallerinin olmadığı görülmektedir. Erkek çocukların kız
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çocuklarından farklı olarak savaş, şiddet gibi hayalleri olduğu, seyahat ve maceraya da hayallerinde yer verdikleri
görülmektedir.
Araştırmaya katılan çocukların hayallerine yönelik çizim örnekleri Resim 1, Resim 2, Resim 3, Resim 4,
Resim 5 ve Resim 6’da verilmiştir.

Resim 1.

Resim 2.

Hayallere yönelik yapılan resim örneklerinden Resim 1.’e göre çocuk hayalini tren, ray, güneş bulutlar, kuşlar,
çiçekler çizerek tasvir etmiştir. Sözel olarak hayalini ‘Kuşlar gibi uçabilmek ve bir saniyede Ankara’ya
gidebilmek’ diyerek ifade etmiştir. Resim 2.’de çizilmiş olan resimde güneş, bulutlar, kaydıraklı bir ev, salıncak,
çiçekler, çim ve çocuğun ifadesine göre kendisi ile arkadaşı görülmektedir. Çocuktan resimde çizdiği hayalini
anlatması istendiğinde ‘Pencerelerinden dışarıya doğru kaydırakları olan bir evimin olmasını ve arkadaşlarımla
orada oynamayı istiyorum’ demiştir. Buna göre 1. ve 2. resimleri çizen çocukların hayallerinin mutlu olma ve
eğlenme odaklı olduğu görülmektedir.
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Resim 3.

Resim 4.

Çocukların çizdikleri resimlerden Resim 3.’e göre bir hastane içinin tasvir edildiği görülmektedir. Resimde
çocuğun kendisi, muayene odaları, Türk bayrağı ve bir kapı bulunmaktadır. Çocuk sözel ifadesinde hayalinin
doktor olmak olduğunu söylemiştir. Resim 4.’te büyük bir ateş, itfaiyeci ve itfaiye arabası çizilmiştir. Resmi çizen
çocuğun hayali ise itfaiyeci olup yangınları söndürmektir. Bunlara göre 3. ve 4. resimleri çizen çocukların
hayallerinin meslek odaklı olduğu görülmektedir.
Resim 5.

Resim 6.

Elde edilen verilere göre Resim 5.’te bulutlar, güneş ve yol üzerinde birbirlerine saldıran insanlar çizilmiştir.
Çocuğun sözel ifadesine göre hayali savaşmaktır. Resim 6’da çocuk çizdiği figürleri araştırmacıya; kendisi,
arkadaşı, uzaylı, ateş yağmuru, ışınlanma aracı ve bir zombi olarak belirtmiştir. Hayalini ise ‘Arkadaşlarımla
beraber uzaylılarla ve zombilerle savaşmak’ diyerek tasvir etmiştir. Buna göre 5. ve 6. resimleri çizen çocukların
hayallerinin savaş odaklı olduğu saptanmıştır. Günümüzde yaygınlaşmış olan çeşitli mobil oyunların çocukların
hayallerinde olumsuz yönde etkili olduğu düşünülmektedir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Çocuklar ile hayalleri ve düşünceleri hakkında konuşmak, onlara önemsendiklerini göstermenin ve kendilerini
değerli hissetmelerini sağlamanın önemli yollarından birisidir. Hayal gücü gelişimine önem verilmesi çocuklar
için yaratıcılık becerisinin kazanımında en hassas noktadır. Kazanılan bu beceri ise çocukların ileriki yaşamlarında
mesleki ve kişisel gelişimleri için ön hazırlık sağlamaktadır.
Okul öncesi dönem çocuklarının hayallerini incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada çocukların çizdikleri
resimler ve sözel ifadeleri aracılığıyla bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan çocukların hayallerine
ilişkin resimlerinin incelenmesi sonucunda toplamda 74 figür elde edilmiştir. Çocukların resimlerinde en fazla
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kendisine, askerlere, güneşe, buluta, gökkuşağına, Türk bayrağına, çiçeklere ve çim gibi figürlere yer verdiği
saptanmıştır. Bunlar çocukların çevrelerinde sıklıkla karşılaştıkları veya hakkında bilgi sahibi oldukları figürlerdir.
Resimlerde sıra dışı ve hayali çizimlere çok az rastlanmıştır. Elde edilen bu sonuçlar alan yazında yer alan
çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Alerby (2000), Keinath (2004), Özsoy (2012) ve Günindi’nin
(2015) çalışmalarından çıkan sonuçlara göre çocukların çizdikleri resimlerde yakın çevrelerinde
karşılaşabilecekleri biyotik-abiyotik ögelere yer verdikleri tespit edilmiştir. Çocukların resimlerinde güneş, bulut,
gökkuşağı çiçek, çim gibi yer ve gök faktörlerine rastlanması, nesnelerin kâğıt üzerine yerleştirilmesinde belli bir
plan içinde ve çevrelerinin bir parçası olduğundan haberdar oldukları izlenimini vermektedir. (Yavuzer, 2017)
Araştırmanın bir diğer sonucuna göre çocukların hayallerinin en çok (%31.4) mutlu olmaya- eğlenmeye
yönelik olduğu ortaya çıkmıştır. Erkek ve kız çocukları ayrı ayrı incelendiğinde kız çocuklarının daha çok mutlu
olmayı-eğlenmeyi, erkek çocuklarının ise kızlardan farklı olarak mutluluk-eğlencenin (%25) yanında askere
gitmeyi-savaşmayı (%25) da hayal ettikleri saptanmıştır. Bunların dışında çocukların meslek sahibi olma, bilimkeşif ile ilgilenme, bir şeye sahip olma, macera yaşama ve seyahat etme gibi hayallerinin olduğu tespit edilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre erkek çocukların şiddete yönelik çizimlerinin; oynanan oyunlar, izlenen çizgi filmler
veya toplumsal cinsiyet rol dayatmalarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Okul öncesi dönem çocukları ile yapılan araştırmalar incelendiğinde çiz ve anlat tekniği ile çocukların
hayallerine yönelik bir çalışmanın yapılmamış veya araştırmacılar tarafından ulaşılmamış olduğu görülmüştür.
Benzer çalışmalara bakıldığında Intel’in Future Bright (2016) ile hayaller ile girişimcilik arasındaki bağlantıyı
ortaya koymak amacıyla yaptığı araştırmada insanların büyük kısmının hayal kurmaktan iyi bir meslek sahibi
olmayı anladıkları, çocuklukta kurulan hayallerin yaş ilerledikçe büyük oranda azaldığı saptanmıştır. Anket veya
görüşme teknikleri ile 7-22 yaş bireylerle yapılan benzer çalışmalara bakıldığında Karagöz ve Mamur (2014), 1014 yaşlarında risk altındaki kız çocukların geleceğe ve mesleklere dair algılarının çizimlerine yansıma şekillerini
ortaya koyma amaçlı araştırmalarında kız çocukların geleceğe dair hayallerinin bir kısmının gerçeklik dışı, bir
kısmının ise iyi bir eğitim alma ve meslek sahibi olmaya yönelik olduğu tespit edilmiştir. Bayoğlu ve Purutçuoğlu
(2010), korunmaya muhtaç 13-18 yaşlarında olan ergenlerin sosyal destek algıları ile geleceğe yönelik
beklentilerini belirlemeyi amaçladıkları çalışmada ergenlerin en fazla iş, eğitim ve ekonomik konularda
beklentilerinin olduğu ortaya konmuştur.
Çocukların çizimlerinin ve hayallerinin öneminin büyük olmasına rağmen bu konuda yapılan çalışmaların
sayısı oldukça azdır. Bu nedenle her düzeyde öğrenim gören öğrencilerin hayallerine yönelik araştırmalar
artmalıdır. Yapılacak benzer araştırmalarda daha fazla çocuk ile çalışılıp sonuçlar karşılaştırılabilir. Öğretmenlere
ve eğiticilere çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştiren etkinliklere daha fazla yer vermeleri
önerilmektedir. Çizimlerin farklı hayallere, değerlere, düşüncelere yönelik olarak da kullanılması, çalışmaların
farklı örneklemlerde tekrarlanması yararlı olacaktır. Bunların yanında okul öncesi dönem çocuklarının hayallerinin
çeşitli değişkenlere göre (yaş, bölge-şehir, aile özellikleri vb.) incelenmesi önerilmektedir.
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ÇİÇEK AİLESİ RESMİ ÇİZ TESTİYLE 5-6 YAŞ ÇOCUK
RESİMLERİNDE AİLE ALGISI
THE FAMILY PERCEPTION IN 5-6 YEARS OF CHILDREN'S
PICTURES THROUGH THE DRAWING OF THE FAMILY IN
FLOWER IMAGES
Rumeysa GÜNDOĞDU AYAR, Gazi Üniversitesi,
rumeysagundogdu@gazi.edu.tr
Abide GÜNGÖR AYTAR, Gazi Üniversitesi, abidegungor@gmail.com

Özet
Bu çalışmanın amacı, 5-6 yaş çocuklarda aile algısını resimler yoluyla incelemektir. Araştırma nitel araştırma
yöntemlerinden fenomenoloji araştırması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını rastgele olmayan
örnekleme türlerinden uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş, okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alan 40
çocuk oluşturmuştur. Veriler çiçek ailesi çiz testiyle çocuklara çizdirilen resimlerle ve yarı yapılandırılmış
görüşme sorularıyla toplanmıştır. Her çocuğa bir adet resim kâğıdı ve kuru, pastel boya seti verilmiştir. Çocuklara
“Aile üyelerinin çiçek kılığında olduğu bir aile resmi çiz” yönergesi verilmiştir. Resim bittikten sonra çocuğa yarı
yapılandırılmış görüşme soruları yöneltilmiştir. Elde edilen veriler içerik ve betimsel analiz ile analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda çocukların resimlerinde yer verdikleri çiçek türleri incelendiğinde Papatya, Gül, Kaktüs ve
Karanfil gibi dört farklı çiçek türünü resimlerine yansıttıkları görülmüştür. Çocukların resimlerinde çizdikleri aile
üyelerine bakıldığında çoğunlukla çekirdek aile dışında kişiler çizmedikleri görülmüştür. Aile üyelerini eksik çizen
çocukların en çok kardeşlerini eksik çizdiği belirlenmiştir.

Abstract
The aim of this study is to investigate the perception of family in children aged 5-6 through pictures. The research
was designed as phenomenological research which is one of the qualitative research methods. The participants of
the study consisted of 40 children who were educated in preschool education institutions which were selected by
appropriate sampling method from non-random sampling types. The data were collected with pictures drawn to
children by The Drawing of The Family in Flower İmages and semi-structured interview questions. Each child
was provided with a drawing paper and a dry, crayon set. The children were given draw a family picture in which
family members dressed as flowers”. After the painting was completed, the child was asked questions about semistructured interviews. The data were analyzed by content and descriptive analysis. As a result of the research,
when the flower types that the children included in their paintings were examined, it was seen that they reflected
four different flower types such as Daisy, Rose, Cactus and Carnation in their paintings. When the family members
drawn in the pictures of the children are examined, it is seen that they do not draw people other than the nuclear
family. It was determined that the children who draw the missing members of the family mostly draw their siblings.
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Giriş
Resim, bireyin kendince düzenlemeye çalıştığı karmaşık dünyasını açıklayış biçimi ve zihinsel gelişiminin
göstergesi olarak nitelendirilmektedir. Resim, psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanımaya yarayan bir ölçüt olduğu
gibi, çocuğun zekâsı, kişiliği, yakın çevre özellikleriyle iç dünyasını yansıtmasına yarayan bir ifade aracı olarak
da önem taşımaktadır. Kendiliğinden yapılan resimler, çocukların iç dünyasını yansıttığı için doğru analiz
edildiğinde çocuklar ve çocukların gelişimleri hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. Çocuk ve resim, birbirini
tamamlayan ilgi çekici, sürekli değişen ve gelişen dinamik bir olgudur (Artut, 2010; Yavuzer, 2015). Akman
(2014), okul öncesi dönem çocuklarıyla yaptığı çalışmasında çocuk resimlerinin aynı zamanda çocukların
kendilerini ifade etmesinde de adeta ikinci bir dil niteliği taşıdığı belirtmiştir.
Çizimler çoğunlukla bir şeyin temsil edilişidir ve sadece gerçekliğin görüntülerini göstermekle kalmayıp, aynı
zamanda duygular, düşünce tarzı ve algısal hassasiyet gibi içsel deneyimlerinin sembolik bir temsilini içerdiği
konusunda geniş bir görüş birliği vardır (Anning ve Ring, 2004; Gernhardt, Rübeling ve Keller, 2013; Yavuzer,
2015). Çocukların çizimleri aynı zamanda gelişimlerinin ve becerilerinin genel göstergesidir. Çizimler çocuğun
yaşamının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Çocuklar, mutluluğunu, üzüntülerini, gelecekteki hayallerini,
geçmiş yaşamlarını ve devam eden hayatlarını çizimleri ile ifade edebilirler (Artut, 2006). Bu bağlamda, resim
çocuklar için ayrıcalıklı bir ifade aracıdır, üstelik kalem tutabilmekten başka bir beceride gerektirmez (Davido,
2014).
Çocuklar resimlerinde oyun havası vermek için çizdikleri resimlerde esprili bir anlatım kullanabilir.
Resimlerinde çiçeğe, güneşe, insan yüzü yapmaları; evlerin bacalarını farklı figürlerle süslemeleri çocuğun
yapısında bulunan mizah duygusundan kaynaklı olduğu düşünülmektedir. (Yavuzer 2015). Çocuk resimlerinde
çeşitli özellikler görülmektedir. Mekân kavramı henüz oturmadığı dönemde “düzleme özelliği” görülür. Yani
çocuk masa iziyorsa masanın ayakları yüzeye düz bir şekilde aktarılır. Zamanla perspektif algısının gelişimi,
zemin-çizgi, ön-arka plan yapısının oluşmasıyla çizimlerde gelişme görülür. Çocuğun gelişimi ilerledikçe, çocuk
çizdiği nesnelerin bilinen tüm özelliklerini yansıtmaya çalışması ise, “tamlama özelliği”’dir. Bu süreçte çocuk
yandan görünen figür çiziminde iki gözü ve burnu tam olarak çizmekte isteği görülür (Artut, 2006; Yavuzer 2015).
5 ve 7 yaş çocuklarının çizimlerinde çocuğun var olduğunu bildiği ama normal olarak göremediği öğeler
bulunabilir. Bunun sonucunda da “saydam ya da röntgen” çizim denen şeffaf resim ortaya çıkar (Yavuzer, 2015).
Çocuk resimlerinde bulunan bir diğer özellik is “boy sıralama özelliği”’dir. Bu çocuğun iç durumuyla yakından
ilgilidir. Kendisi için önemli olan kişilere, nesnelere göre belli bir önem sırasında resmeder. Çocuk için önemli
olan daha büyük ve önde, sevmediklerini ise küçük çizer (Yolcu, 2004).
Çocuk resimleri, çocukların algısını veya çevreye karşı tutumlarını değerlendirmek için bir ölçü olarak
kullanılmaktadır (Barraza, 1999). Ayrıca, çocukların kişilerarası ilişkilere yönelik duygularını ortaya çıkarmak
için de kullanılmaktadır (Pinto, Bombi ve Cordioli, 1997). Çalışmalarda çocuk resimlerini kullanılarak
çocuklardan veri toplamak çocukların kendi öz bildirim raporlarını vermelerini sağlamaktadır (Cherney, Seiwert,
Dickey ve Flichtbeil, 2006). Alanyazın incelendiğinde araştırmalarda çocuk resimlerinin farklı konularda
kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Çocukların doktorluk, öğretmenlik gibi meslek algısı (Aykaç, 2012; Dağlıoğlu,
2011; Taş, Aslan ve Sayek, 2006), Bilim insanı algısı (Buldu, 2006; Oğuz Ünver, 2010; Türkmen, 2008) internet,
teknoloji algısı (Ersoy ve Türkkan, 2009; Erişti ve Kurt, 2011), hastane algısı (Şen-Beytut, Bolışık, Solak ve
Seyfioğlu, 2009; Uysal, Düzkaya, Bozkurt ve Çöplü, 2018), anne, baba ya da aile algısı (Akgün ve Ergül, 2015;
Çakmak ve Darıca, 2012; Türkkan, 2004)’nın incelendiği çalışmalar bulunmaktadır. Çocukların aile resimlerinin
incelendiği çalışmaların Ülkemiz alan yazınında az sayıda olduğu gerçeğiyle okul öncesi dönem çocuklarının aile
resimlerinin özelliklerinin değerlendirildiği bir çalışma planlanmıştır. Aile resmi çizmeye yönelik geliştirilmiş
birçok projektif testler bulunmakta ve her testin “hayalinde canlandırdığın gibi bir aile resmi çiz”, “kendi ailenin
resmini çiz” ve “aile resmini çiz ama her bir aile üyesi farklı hayvan kılığında olsun” gibi yönergeleri vardır. Ancak
çocuklar insan resmi ya da hayvan resmini çizemediğini söyleyerek resim çizmek istemeyebilirler. Çiçek resmi
çizmek ise birçok bakımdan daha kolaydır ve resim çizme önündeki engeli kaldırabilir (Halmatov, 2016). Bu
sebeple bu çalışmada çocuklardan aile üyelerinin çiçek kılığında olduğu resimler yapmaları istenmiştir. 5-6
çocukların resimlerinde aile algısını çiçek ailesi çiz testi ile inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın
amacı, 5-6 yaş çocuklarda aile algısını resimler yoluyla incelemektir.

Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji araştırması olarak desenlenmiştir. Nitel araştırma
geleneksel yöntemlerle açıklanması zor olan sorulara cevap bulmak için gerekli olan, çalışılan konuyu
derinlemesine ve ayrıntılı bir biçimde incelemeyi amaç edinen nitel araştırmalar, olayların doğal ortamda, gerçekçi
ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır
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(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016). Fenomoloji ise bir veya daha fazla bireyin bir
fenomenle ilgili deneyimlerin detaylı bir betimlemesidir (Creswell, 2014; Johnson ve Christensen, 2014).
Çalışma Grubu
Araştırmada rastgele olmayan örnekleme türlerinden uygun örnekleme kullanılmıştır. Kolay erişilebilirliğin
önemli olduğu uygun örnekleme yönteminde evrendeki her şeyin örnekleme alınma olasılığı eşit olmadığı için
örneklemin evrene genellemesi söz konusu değildir (Johnson ve Christensen, 2014). Bu amaçla çalışmanın
amacına uygun olarak kolay ulaşılabilir özellikteki ve çalışmaya katılmayı kabul eden okul öncesi eğitim
kurumlarında eğitim alan 40 çocuk araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.
Veri Toplama Araçları
Çocuk resimlerinde aile içindeki benlik algısı ve aile algısının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada Rus
Uzman Lebedeva tarafından geliştirilen çiçek ailesi çiz testi kullanılmıştır (Halmatov, 2016). Her çocuğa bir adet
resim kâğıdı ve kuru, pastel boya seti verilmiştir. Çocuklara “Aile üyelerinin çiçek kılığında olduğu bir aile resmi
çiz” yönergesi verilmiştir. Resim bittikten sonra yarı yapılandırılmış görüşme soruları sorulmuştur. Çocuklara
sırasıyla Hangi çiçekleri tercih ettin?, Hangi çiçek sensin?, Senin çiçeğin kendini nasıl hissediyor?, Diğer çiçekler
ailenden kimler?, Ailenin resmini yaparken neler hissettin?, Ailenden çizmediğin birisi var mı?, Bu çiçek ailesi
kendini nasıl hissediyor?, Resimde değiştirmek istediğin bir şey var mı? soruları yöneltilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmanın verileri, bir nitel araştırma yöntemlerinden olan içerik ve betimsel analizi ile yapılmıştır. İçerik
analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metinin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile
özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir tekniktir. İçerik analizi sayısallaştırmayı gerektirmektedir. Sayısallaştırma
da içeriğin gözden kaçmasına neden olabilir. Bu yüzden betimsel analize de yer verilecektir. Betimsel analiz çeşitli
veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve
yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür. (Büyüköztürk, vd., 2016).
Etik İlkeler
Araştırmada çocuklar gönüllülük ilkesi doğrultusunda seçilmiştir. Çocuklara araştırma öncesi çalışma ile
bilgilendirme yapılmıştır. Çalışmaya katılan çocukların isimleri değiştirilerek çalışmada rumuzlar kullanılmıştır.
Ayrıca güvenirlik formülü kullanılmış (Miles ve Huberman, 1994) bağımsız bir araştırmacı tarafından çocukların
resmi incelenmiştir ve güvenirlik % 98 bulunmuştur [Katılım Niteliği: Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği
+ Görüş Ayrılığı)].

Bulgular
Bu bölümde araştırmanın bulguları, çocukların tercih ettikleri çiçek türleri; çocukların resimde kendilerini
çizme durumları; çocukların kendi çiçeği ile ilgili duygu durumları; çocukların resmine yansıttığı aile üyeleri;
çocukların aile resmini yaparken hissettiği duygu durumu; çocukların resminde çizmediği aile üyeleri; resimdeki
ailenin kendini nasıl hissettiği ile ilgili duygu durumu ve çocukların resimde değiştirmek istedikleri kategorilerine
göre incelenmiştir. Kategoriler tablolar halinde aşağıda sunulmuş ve resimlerden örneklere yer verilmiştir .

Tablo 1.
Çocukların Tercih Ettikleri Çiçek Türleri
Çiçek türü

F

Gül

12

Papatya

24

Kaktüs

1

Karanfil

1

Çiçek

6

Bilmiyor

3
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Çocuklar çizimlerini bitirdikten sonra hangi çiçekleri çizdiği sorulmuştur. Çocukların resimlerinde yer
verdikleri çiçek türleri incelendiğinde dört farklı çiçek türünü resimlerine yansıttıkları görülmüştür. Çocukların
çoğunlukla papatyayı tercih ettikleri saptanmıştır. Gül, Kaktüs ve Karanfil resimlerinde kullandıkları diğer çiçek
türlerindendir. Çocuklardan bazılarının resimlerinde birden fazla farklı tür çiçek çizdiği görülmüştür. Kerem isimli
bir çocuğun abisi ve annesini gül, babası, abi ve ablasını papatya şeklinde çizdiği belirlenmiştir (Şekil 1).
Çocuklardan bazıları ise çizdiklerini çiçek olarak belirtmiş, hangi tür olduğuna değinmemişlerdir. Ayrıca hangi
tür çiçek çizdiğini bilmediğini açıkça belirten çocuklarda olmuştur.

Şekil 1.
Tablo 2.
Çocukların Resimlerde Kendilerini Çizme Durumları
Resimde kendilerini çizmeleri

f

Çizdi

37

Çizmedi

3

Çocukların resimlerde kendilerini çizme durumları incelendiğinde çocukların çoğu resimlerde kendisini
çizdiği belirlenmiştir. Çocukların bazıları kendisini anne baba ve kardeşlerinin ortasında, bazıları resmin en
başında ya da sonunda (Şekil 2) bazıları ailesinden uzakta resmin bir köşesinde (Şekil 3) çizdikleri görülmüştür.
Çocuklardan birinin ilk başta kendisini çizdiği ancak daha sonra sildiği resimle karşılaşılmıştır (Şekil 4). Ayrıca
kendisini çizmeyi unuttuğunu belirten bir çocukla da karşılaşılmıştır.

Şekil 2.
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Şekil 3.

Şekil 4.
Tablo 3.

Çocuğun Kendi Çiçeği İle İlgili Hissettiği Duygu Durumu
Duygu durumu

f

İyi

15

Güzel

8

Mutlu

5

Kızgın

1

Solgun

1

Yalnız

1

Normal

1

Bilmiyorum

1

Yanıtsız

7
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Çocukların kendi çiçeği ile ilgili duygu durumu incelendiğinde çoğunluğunun olumlu duygu durumlarını
ifade ettikleri, olumsuz duygu durumlarını belirten çocukların daha az olduğu saptanmıştır. Çocukların çoğu
çiçeğinin kendisini iyi ve güzel hissettiğini belirtmiştir. Çiçeğinin kendisini mutlu hissettiğini belirten çocuklarda
olmuştur. Çocuklardan üçü kendisini çizmediği için duygu durumu ile ilgili soruyu yanıtsız bırakmıştır.

Tablo 4.

Çocuğun resimlerinde çizdikleri aile üyeleri
Aile üyeleri

f

Anne, Baba

4

Anne

4

Anne, Baba, Kardeş/ Kardeşler

25

Anne, Baba, Diğer

6

Hiç kimse çizilmemiş

1

Çocukların resimlerinde çizdikleri aile üyelerine bakıldığında çoğunlukla çekirdek aile dışında kişiler
çizmedikleri görülmüştür. Çocuklar çoğunlukla anne, baba ve kardeşlerini çizdikleri belirlenmiştir (Şekil 5). Aile
bireyleri dışında ise resmine kişiler çizen çocukların bir akrabasını (dayı, teyze, babaanne, dede, amca, kuzen) ya
da sevdiği bir arkadaşını çizdiği saptanmıştır. Ayrıca aile üyelerinden sadece annesini çizen çocuklarla
karşılaşılmıştır (Şekil 6).

Şekil 5.

Şekil 6
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Tablo 5.

Çocukların aile resimlerini yaparken hissettiği duygu durumu
Duygu durumu

f

Bir şey hissetmedim

3

Mutlu

7

Güzel

12

İyi

9

Kötü

2

Özlem

1

Sevinç

1

Bilmiyorum

2

Yanıtsız

3

Çocukların aile resimlerini yaparken hissettiği duygu durumları incelendiğinde çocukların çoğunlukla olumlu
duygu durumlarını ifade ettikleri, olumsuz duygu durumlarını belirten çocukların az olduğu saptanmıştır.
Çocukların çoğunluğu aile resimlerini yaparken güzel, iyi ve mutlu hissettiğini belirtmişlerdir. Alp isimli çocuk
“Beni dışarda gezdirmişler gibi mutlu hissettim.” şeklinde aile resmi çizerken ki duygusunu ifade etmiştir. Defne
isimli bir başka çocuk ise “güzel bir his kendimi ailemin yanında hissettim” ifadelerinde bulunmuştur. Aile resmini
yaparken bir şey hissetmediğini, kötü hissettiğini belirten çocuklar olmuştur.

Tablo 6.

Çocukların resimlerinde çizmediği aile üyeleri
Çizilmeyen aile üyeleri

f

Yok

24

Kardeş/kardeşler

9

Baba

4

Kendisi

3

Var

1

Herkes

1

Babaanne, Dede

1

Diğer

1

Yanıtsız

3

Çocukların resimlerinde çizmediği aile üyeleri incelendiğinde çocukların çoğunluğunun aile üyelerini tam
çizdiği görülmüştür. Yine çocuklar çoğunlukla aile bireylerinin bir arada ve aralarında bir engel olmadan
resmetmişlerdir. Ardından ikinci sırada baba resimlerde yer verilmemiştir. Resimde kendine yer vermeyen
çocuklar bulunmaktadır. Ek olarak bir çocuk resimde ailesinden hiçbir üyeyi çizmek istememiştir. Bir çocuk ise
eksik aile üyesi olduğunu belirtmiş ancak kimin olduğunu söylememiştir. Diğer grubunda çocuğun dayısını
çizmediği belirlenmiştir. Genel olarak bakıldığında çocukların çoğunun annelerini çizdiği görülmüştür.
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Tablo 7.

Resimdeki ailenin kendini nasıl hissettiği ile ilgili duygu durumu
Duygu durumu

f

Güzel

13

İyi

12

Mutlu

7

Kızgın

1

Normal

1

Üzgün

1

Kötü

1

Hiçbir şey

1

Bilmiyorum

1

Yanıtsız

1

Resimdeki ailenin kendini nasıl hissettiği ile ilgili duygu durumu incelendiğinde çocukların çoğunlukla
olumlu duygu durumlarını ifade ettikleri, olumsuz duygu durumlarını belirten çocukların daha az olduğu
saptanmıştır. Çocukların çoğunluğu ailenin kendini güzel, iyi ve mutlu hissettiğini belirtmişlerdir. Bazı çocukların
ayrıca resimlerine gülen yüz eklediği görülmüştür.

Şekil 6.

Şekil 7.
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Tablo 8.

Çocukların resimlerinde değiştirmek istedikleri
Değiştirilmek istenenler

f

Yok

35

Var

5

Çocukların resimlerinde değiştirmek istedikleri incelendiğinde çoğunluğunun resimlerinde değiştirmek
istediği bir şey olmadığı belirlenmiştir. Yalnızca beş çocuk resminde değişiklik yapmak istediğini ifade etmiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Çocukların resimlerinde yer verdikleri çiçek türleri incelendiğinde Papatya, Gül, Kaktüs ve Karanfil gibi dört farklı
çiçek türünü resimlerine yansıttıkları görülmüştür. Çocukların resimlerde kendilerini çizme durumları
incelendiğinde çocukların çoğu resimlerde kendisini çizdiği belirlenmiştir. Yapılan bir çalışmada çocukların
%58.3’ünün (n:35) resminde kendisini çizdiği ve % 41.7’sinin (n:25) kendisini çizmediği belirlenmiştir.
Çocukların resimlerinde kendilerini çizmemesinin, güvensizlik ya da yetersizlik duygusundan kaynaklı olabileceği
belirtilmiştir (Aksoy ve Baran, 2010). Çocukların kendi çiçeği ile ilgili duygu durumu incelendiğinde
çoğunluğunun olumlu duygu durumlarını ifade ettikleri, olumsuz duygu durumlarını belirten çocukların daha az
olduğu saptanmıştır. Çocukların resimlerinde çizdikleri aile üyelerine bakıldığında çoğunlukla çekirdek aile
dışında kişiler çizmedikleri görülmüştür. Gilby ve Pederson’un (1982) yaptıkları araştırmada da çocuklardan
kartlarda basılı figürlerle ‘tipik bir aile’ oluşturmaları istenmişlerdir. Araştırma sonucunda çocukların
oluşturdukları ailelerin geleneksel çekirdek aile imajını yansıttığı belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca çocuklar
çoğunlukla anne, baba ve kardeşlerini çizdikleri belirlenmiştir. Aile bireyleri dışında ise resmine kişiler çizen
çocukların bir akrabasını (dayı, teyze, babaanne, dede, amca, kuzen) ya da sevdiği bir arkadaşını çizdiği
saptanmıştır. Metin’in (2009) altı yaşındaki çocukların aile resimlerini incelediği çalışmasında çocukların bazen
tüm aile bireyleri yerine kendilerini yakın ve rahat hissettikleri kişileri, varlıkları resmetmekte ve anneanne,
babaanne, bakıcı gibi özellikle çocuğun bakımını üstlenen, sürekli yanlarında olan kişiler, çocuğun aile imgesi
içine girdiğini vurgulamıştır. Ayrıca aile üyelerinden sadece annesini çizen çocuklarla karşılaşılmıştır.
Çocukların aile resimlerini yaparken hissettiği duygu durumları incelendiğinde çocukların çoğunlukla olumlu
duygu durumlarını ifade ettikleri, olumsuz duygu durumlarını belirten çocukların az olduğu saptanmıştır.
Çocukların resimlerinde çizmediği aile üyeleri incelendiğinde çocukların çoğunluğunun aile üyelerini tam çizdiği
görülmüştür. Yine çocuklar çoğunlukla aile bireylerinin bir arada ve aralarında bir engel olmadan resmetmişlerdir.
Aile üyelerini eksik çizen çocukların en çok kardeşlerini eksik çizdiği belirlenmiştir. Bu durumun kardeş
kıskançlığından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. Göktaş Telmaç’ın (2010), 6 yaş grubu çocuğu olan annebabaların anne- baba tutumlarını ve çocuğun anne-babasını algılayışını incelediği araştırmasının kardeşini
çizmeyen çocukların hemen hemen hepsinin kardeş kıskançlığı bildirilen çocuklar oldukları ifade edilmiştir.
Çalışmanın bu bulgusu araştırmamızın bulgusuyla paralellik oluşturmaktadır. Resimdeki ailenin kendini nasıl
hissettiği ile ilgili duygu durumu incelendiğinde çocukların çoğunlukla olumlu duygu durumlarını ifade ettikleri,
olumsuz duygu durumlarını belirten çocukların daha az olduğu saptanmıştır. Çocukların çoğunluğu ailenin kendini
güzel, iyi ve mutlu hissettiğini belirtmişlerdir. Çocukların çoğunluğu ailenin kendini güzel, iyi ve mutlu hissettiğini
belirtmişlerdir. Çınar isimli çocuk “çok iyi, şakacıktan bir evde gibiler bir adam onları saksının içine koymuş
beslemiş gibi” şeklinde ailenin kendini iyi hissettiğini belirtmiştir. Çocukların söylemlerinin yanında çizdikleri
resimlere gülen yüz eklemeleri de ailenin mutlu, güzel, iyi gibi olumlu duygulara sahip olduğunu hissettirmektedir
(Şekil 6, Şekil 7). Defne isimli başka bir çocuk ise “kötü hissediyorlar üzüldükleri için çünkü abimle ablam
birbirlerine küsmüşler” şeklinde aile resminin kendini kötü hissettiğini ifade etmiştir. Akgün ve Ergül (2015)
tarafından yapılan çalışmada da benzer şekilde çocukların resimlerinde çoğunlukla olumlu yüz ifadelerine yer
verdikleri olumsuz yüz ifadesi ve öfke ifadeleri kullanan çocukların az sayıda olduğu bulunmuştur. Çocukların
resimlerinde değiştirmek istedikleri incelendiğinde çoğunluğunun resimlerinde değiştirmek istediği bir şey
olmadığı belirlenmiştir. Bir şeyleri değiştirmek isteyen çocuklardan biri olan Handan “Resmime baykuş da yapmak
isterdim” şeklinde eklemek istediği bir şeyin olduğunu ifade etmiştir. Ata Ege ise “Abimin çiçeğinin rengini
değiştirmek istiyorum” diyerek resimdeki değişiklik isteğini belirtmiştir. Mehmet Alp isimli bir başka çocuk ise
kendisini silmek istediğini belirtmiştir.
Çalışmamızda çocukların aile algısını incelemek için veriler çocuk resimleri ve yarı yapılandırılmış görüşme
sorularıyla toplanmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda da çocukla araştırma yapan tüm araştırmacıların çocuk
resimlerini tek veri toplama aracı görmemesi ve veri çeşitliliğini (veri mozaiği) sağlamak için başka araştırma
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yöntemlerini de (çocuk resimleri, görüşmeler, çocukların çektikleri fotoğraflar vb) araştırmalarında kullanabilirler.
Ayrıca çocukların farklı konulara ilişkin algıları değerlendirilebilir.
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Özet
Bu araştırma; okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının oyun ile ilgili çizdikleri resimlerin
değerlendirilmesi, cinsiyet ve yaş grubu değişkenlerinin resimlerindeki oyun ile ilgili çizimlerini etkileyip
etkilemediğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Günümüze dek yapılan araştırmalar, çocukların neyi önemli
gördüklerini değerlendirmek için çocukların çizimlerini kullanmışlardır. Çizimler, çocuğun nasıl gelişim
gösterdiğini ve çocuğun kültürünü, çevresini nasıl gösterdiğini de incelemiştir. Bu araştırmanın problem cümlesini
“Okul öncesi eğitime devam eden çocukların oyun algıları çocukların cinsiyeti ve yaşına göre değişmekte midir?”
oluşturmaktadır. Araştırmaya 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Aksaray Merkez’ de bir devlet anaokulunda okul
öncesi eğitimine devam eden 32 çocuk katılmıştır. Araştırmanın verileri çiz-anlat tekniği ile toplanmıştır. Oyun
kavramının çocuklar için ifade ettiği anlam üzerine bir resim çizmeleri çocuklardan istenmiştir. Daha sonra
araştırmacı, tüm çocuklarla bireysel görüşmeler yaparak resimlerinin hikâyesini anlatmalarını istemiştir. Analiz
aşamasında; araştırmacı tarafından benzer kavramların oluşturduğu toplam 9 tema belirlenmiştir. Bunlar; tehlikeli,
bitkiler, gökyüzü, kişiler, hayali karakterler, taşıtlar, binalar ve alanlar, hayvanlar ve oyuncaklardır. Bu çalışmaya
katılan tüm çocukların oyunla ilgili çizimlerinde, kişiler temasına yer verip (%46.90) vermeme (%53.10) oranı
birbirine oldukça yakındır. Bu durumda da cinsiyetin etkisinin önemli bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
Ancak; 5 yaş çocuklarının oyunla ilgili çizimlerinde kişilere yer verme oranı 6 yaş çocuklarının kişilere yer verme
oranından daha düşüktür. Bunun sebebi ise; 6 yaş çocuklarının 5 yaşa oranla sosyal bağlarının daha fazla gelişmesi
ve kooperatif oyuna yönelmesi olabilir. Çocukların oyuncaklarını, duygu-düşüncelerini paylaşmaları, sosyal
çevreyle içi içe olmaya başlamaları kooperatif oyunun öne çıkan özelliklerindendir (MEB, 2014).
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Oyun, Resim.

Abstract
This research; The evaluation of the paintings drawn by the 5-6 year old children attending preschool education
institutions was conducted to examine whether the variables of gender and age group affect the drawings related
to the play in their paintings. Research to date has used children's drawings to assess what children consider
important. The drawings also examined how the child develops and shows the child's culture and environment.
The problem sentence of this research is “Does the perception of play of children attending preschool education
change according to the gender and age of the children?”. 32 children attending preschool education in a public
kindergarten in Aksaray Center in 2018-2019 academic year participated in the study. The data of the study was
collected by draw-tell technique. Children were asked to draw a picture on the meaning of play for children. The
researcher then asked individual children to tell the story of their paintings. In the analysis stage; 9 themes of
similar concepts were determined by the researcher. These; dangerous, plants, sky, people, imaginary characters,
vehicles, buildings and fields, animals and toys. In the drawings of all children who participated in this study, the
rate of not including people (46.90%) or not (53.10%) was very close to each other. In this case, the effect of
gender did not show a significant difference. But; 5-year-old children are less likely to include people in their play
drawings than 6-year-old children. The reason this; Children 6 years of age may develop more social ties and turn
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to cooperative play than 5 years of age. Children's sharing of their toys, emotions and thoughts, and being
integrated with the social environment are among the prominent features of the cooperative game (MEB, 2014).
Keywords: Preschool, Game, Painting Page.

Giriş
Literatür incelendiğinde, oyunun tanımı çok farklı kişiler hatta kuramlar tarafından farklı unsurları göz
önünde bulundurularak yapılmıştır. Türk Dil Kurumu oyunu “yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi
vakit geçirmeye yarayan eğlence; bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan
her türlü yarışma” şeklinde tanımlamıştır (TDK, 2019). Oyun başka bir kaynakta belirli bir hedefe yönelik olan
ve olmayan kurallar çerçevesinde veya kuralsız gerçekleştirilen, ancak tüm durumlarda çocuğun dileyerek ve
mutlu olarak içinde yer aldığı, duygusal, dil, bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini esas alan gerçek hayatın
içinden bir parça olan ve çocuk için en aktif öğrenme süreci olarak tanımlanmıştır (Dönmez, 2000). Lazarus
(1883)’un oyun tanımına göre spontane oluşan, oynayan kişiye mutluluk veren, herhangi bir amacı olmadan
serbest gerçekleştirilen etkinliğe oyun denir (Özdoğan, 2014). Freud (1928)’a göre ise oyun, çocukların sosyal
yetkinliğe ulaşmalarına ve öz benliklerini bulmalarına yardım eden etkinliktir (Aral, Gürsoy, ve Köksal Akyol,
2010).
Oyun ile ilgili çok çeşitli tanımlar yapılmış olmasına rağmen bütün tanımlarda ortak bazı noktalar mevcuttur.
Bunlar; oyunun serbest, mutluluk veren, doğal bir ortamda, spantane ve çocuğun doğal kendi ortamında
gerçekleşen ayrıca bütün gelişim alanlarına (bilişsel, fiziksel, duygusal vb.) fayda sağlayarak etkili ve kalıcı
öğrenme sağlayan aktiviteler olduğudur (Dönmez, 2000; Sönmez, 2013; Nicolopoulou, 2010; Santrock, 2014).
Çocuk oyun arkadaşlarıyla olan iletişimini kendine ayna olarak görür, oyun esnasında arkadaşlarıyla yaşadığı
tartışmalarda arkadaşlarının verdiği tepkiler karşısında olumsuz ve olumlu davranışlarını da fark eder ve onlara
karşı kendini savunmayı da aynı zamanda oyun sayesinde öğrenir (Yavuzer, 2016).
Oyun insanlığın ilk zamanlarından beri her yerde mevcudiyetini sürdürmüştür. Bu sebepten de oyun, eğitim
ve gelişim açısından da her zaman mühim bir konuma sahip olmuştur. Çocukların her daim mutluluk içinde, hiç
sıkılmadan yaptıkları oyun aktiviteleri çocukların becerilerini geliştiren bir araç niteliğindedir. Çocuğun oyun
vasıtasıyla geliştirdiği beceriler ve yetenekler;
1.
2.
3.
4.

Temel yeteneklerle alıştırma yapmak,
Kişiler ve objeler üzerine bilgi edinmek,
Bilişsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak,
Simgeleştirme işlemlerini ve imgelem gücünü geliştirmek (Jordan, 2003).

Çocuklar oyun beraberinde başka kişilerden öğrenemediği veya yetişkinlerin çocuklara öğretemediklerini
yaparak-yaşayarak ve deneme-yanılma yoluyla spontane kendi doğal ortamında öğrenir. Oyun çocuğun bilişsel,
duygusal, fiziksel, sosyal ve diğer tüm gelişim alanlarını da önemli ve çok büyük ölçüde etkilemektedir (Yavuzer,
2016).
Gelişimsel özellikleri dikkate alındığında okul öncesi dönem çocuklarının bilişsel becerilerinde ve buna
paralel olarak dili etkili kullanma becerilerinde sınırlıklar söz konusudur. Buna karşın okul öncesi dönem çocuğu
pek çok değişik şekilde kendini ifade edebilir (Sapsağlam, 2017). Bu ifade yollarından bir tanesi de resim
yapmaktır. Bu doğrultuda, çocukların yaşamlarında neyi önemli gördüklerini değerlendirmek, bilgi ve
tecrübelerini ortaya çıkartmak için çocukların yaptığı çizimler kullanılabilir (Farokhi & Hashemi, 2011).
Araştırmacılar çizimler yoluyla çocuğun nasıl bir gelişim gösterdiğini, kültürünü ve çevresini nasıl gördüğünü de
inceleyebilir (Binder & Kotsopoulos, 2011). Genel olarak çocuk çizimleri, araştırmacılar tarafından temel bir
çocukluk aktivitesi ve iletişim biçimi olarak kabul edilir denilebilir (Farokhi & Hashemi, 2011).
Bu araştırma; okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının oyun ile ilgili çizdikleri
resimlerin değerlendirilmesi, cinsiyet ve yaş grubu değişkenlerinin resimlerindeki oyun ile ilgili çizimlerini
etkileyip etkilemediğini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem

Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Bu çalışmanın verileri analiz edilirken iki farklı yöntemden yararlanılmıştır:
İçerik analizi ve betimsel analiz. İçerik analizi yöntemi ilişkileri ve kavramları belirlemeye çalışmakta kullanılır
(Şimşek ve Yıldırım, 2018).
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Çalışma Grubu
Araştırmaya 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Aksaray Merkez’de bir devlet anaokulunda 5 yaş
grubundan 17 çocuk, 6 yaş grubundan 15 çocuk katılmıştır. Toplamda katılan 32 çocuktan 18’i kız 14’ü erkektir.
Araştırmaya katılan bütün çocuklar normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olmayan çocuklardır.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada elde edilen verilere çiz-anlat tekniği ile ulaşılmıştır. Çiz anlat tekniği, genelde çocukların duygu,
algı ve düşüncelerini ortaya koymak amacıyla kullanılır (Sewell, 2011). Bu teknikte, katılımcılardan herhangi bir
konuyla ilgili çizim yapmaları, çizimlerindeki nesneleri adlandırmaları ve ardından bireysel ya da grup görüşmeleri
ile çizimlerinin hikâyelerini anlatmaları istenir (Pridmore & Bendelow, 1995).
Araştırmacı çocuklara A-4 boyutunda resim kâğıtlarını dağıtmıştır. Çalışmada çocuklar kendilerine ait olan
istedikleri türdeki boyalarını kullanmıştır. Sonra, “oyun” kavramının onlar için ifade ettiği anlam üzerine bir resim
çizmeleri çocuklardan istenmiştir. Uygulama öncesinde çocuklara kavram hakkında herhangi bir açıklama
yapılmamış ve çocuklara resim etkinliği için süre kısıtlaması koyulmamıştır. Resim etkinliği sonrasında
araştırmacı çocukların resimlerinde çizdikleri figürler ve çocukların cinsiyetleri ve yaşları hakkında resimlerin
arka sayfasına kısa notlar almıştır. Bütün çocuklar resimlerini tamamladıktan sonra araştırmacı, tüm çocuklarla
bireysel görüşmeler yaparak resimlerinin hikâyesini anlatmalarını istemiştir.
Araştırmacı tarafından benzer kavramların oluşturduğu toplam 9 tema belirlenmiştir. Bunlar; tehlikeli, bitkiler,
gökyüzü, kişiler, hayali karakterler, taşıtlar, binalar ve alanlar, hayvanlar ve oyuncaklardır. Tehlikeli temasına ait
kavramlar; ateş, bıçak, testere, sis bombası olmak üzere dört tanedir. Bitkiler temasına ait kavramlar; ağaç, çim,
çiçek, elma, çilek ve odun olmak üzere altı tanedir. Gökyüzü temasına ait kavramlar; güneş, yıldız, gökyüzü, gece,
ay, gökkuşağından oluşmaktadır. Kişiler teması ise; kendisi, arkadaşları, kız, erkek, anne, baba, abla, ellerim,
saçlarım ve futbolcudan oluşmaktadır. Hayali karakterler temasına ait kavramlar; örümcek adam, elsa, uyuyan
güzel, dinozor, rapunzel, canavar, gizli geçittir. Taşıtlar temasına ait kavramlar; araba, helikopter ve uçak olmak
üzere üç tanedir. Binalar ve alanlar teması ise; fabrika, futbol sahası, yol, Adese, şekil parkı, merdiven ve evden
oluşmaktadır. Hayvanlar temasını; uğur böceği, tavşan ve kelebek oluşturmaktadır. Son olarak oyuncak teması;
balon, salıncak, kaydırak, oyuncak kutu, oyuncak bilgisayar, top, kale, kelime kutucuğu, oyun konsolu,
playstation, satranç, kalpler, tahterevalli, oyuncak bebek, yuvarlak, top havuzu ve uçurtmadan oluşmaktadır. İçerik
analizi ile oluşan bulgular doğrultusunda çocukların oyun ile ilgili çizdikleri resimleri belirlenen her tema için ayrı
ayrı çocukların cinsiyetlerine ve çocukların yaşlarına göre incelenmiş, bu bulgular da sayısal verilere
dönüştürülerek tablolaştırılmıştır. Çocuklar resimlerini çizdikten sonra, resimlerinin hikâyeleriyle ilgili birebir
görüşmeler yapılarak elde edilen veriler, betimsel analiz ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin daha önceden
oluşturduğumuz temalara göre sunulmasına betimsel analiz denir (Şimşek ve Yıldırım, 2018). Çalışmaya ait
bulgular tablolar halinde, çocukların çizimlerinden üç örnek ve anlatımları da resimler başlığı altında verilmiştir.

Tablo 1.
Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri.
Kız

Erkek

Toplam

Yaş

F

%

f

%

f

%

Beş Yaş

4

28.60

13

72.20

17

53.10

Altı Yaş

10

71.40

5

27.80

15

46.90

Toplam

14

43.80

18

56.30

32

100

Tablo 1’de çalışma grubuna ait demografik özellikler verilmiştir. Çalışmaya katılan 17 beş yaş, 15 altı yaş
olmak üzere toplam 32 çocuk bulunmaktadır. Bunların 14’ü erkek 18’i kız çocuktur.
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Bulgular
Bu bölümde araştırmanın bulguları ve bulgulara ilişkin tablolar verilmiştir.

Tablo 2.
Tehlikeli Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı.
Kız
Tema

Erkek

Toplam

Grup
f

%

F

%

F

%

Var

3

16.70

2

14.30

5

15.60

Yok

15

83.30

12

85.70

27

84.40

Tehlikeli

Tablo 2 incelendiğinde, kız çocuklarının %16.70’inin oyunla ilgili çizimlerinde tehlike içeren bir kavramın
yer aldığı, %83.30’unda ise yer almadığı; erkeklerin oyunla ilgili çizimlerinin %14.30’unda tehlikeli bir kavramın
yer alırken %85.70’inde yer almadığı görülmektedir. Bu sonuçlardan hareketle çalışmaya katılan tüm çocukların
oyunla ilgili çizimlerinde, tehlikeli kavramlara büyük oranda (%84.40) yer vermediği görülmektedir.

Tablo 3.
Bitkiler Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı.
Kız
Tema

Erkek

Toplam

Grup
f

%

f

%

F

%

Var

7

38.90

2

14.30

9

28.10

Yok

11

61.10

12

85.70

23

71.90

Bitkiler

Tablo 3 incelendiğinde, çalışmaya katılan kız çocuklarının %38.90’ının oyunla ilgili çizimlerinde bitki
kategorisinde bir çizimin yer aldığı, %61.10’unda ise yer almadığı; erkeklerin oyunla ilgili çizimlerinin
%14.30’unda bitki kategorisinde bir çizimin yer aldığı, %85.70’inde ise yer almadığı görülmektedir. Bu sonuçlar
incelendiğinde bu çalışmaya katılan bütün çocukların oyunla ilgili çizimlerinde de, bitki kategorisinde bir çizimin
yine büyük oranda (%71.90) yer almadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 4.
Gökyüzü Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı.
Kız
Tema

Gökyüzü

Erkek

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

10

55.60

3

21.40

13

40.60

Yok

8

44.40

11

78.60

19

59.40

Tablo 4 incelendiğinde, çalışmaya katılan kız çocuklarının %55.60’ında oyunla ilgili çizimlerinde gökyüzü
kategorisinde bir çizimin yer aldığı, %44.40’ında ise yer almadığı görülmektedir. Başka bir deyişle kız
çocuklarının oyunla ilgili çizimlerinde gökyüzüne yer verip vermeme oranı birbirine oldukça yakındır. Erkeklerin
oyunla ilgili çizimlerinin %21.40’ında gökyüzü kategorisinde bir çizimin yer aldığı, %78.60’ında ise yer almadığı
görülmektedir. Bu sonuçlar da bize erkeklerin oyunla ilgili çizimlerinde gökyüzüne kızlara oranla daha az yer
verdiğini göstermektedir.
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Tablo 5.
Kişiler Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı.
Kız
Tema

Erkek

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

8

44.40

7

50.00

15

46.90

Yok

10

55.60

7

50.00

17

53.10

Kişiler

Tablo 5 incelendiğinde, kız çocuklarının %44.40’ının oyunla ilgili çizimlerinde kişileri içeren bir kavramın
yer aldığı, %55.60’ında ise yer almadığı; erkeklerin oyunla ilgili çizimlerinin %50.00’ında kişileri içeren bir
kavram yer alırken yine %50.00’ında yer almadığı görülmektedir. Başka bir deyişle erkek çocukların oyunla ilgili
çizimlerinde kişilere yer verme oranı kişilere yer vermeme oranına eşittir. Toplam sonuca göre ise çalışmaya
katılan çocukların oyunla ilgili çizimlerinde, kişileri içeren kavramlara yer verip vermeme oranı birbirine oldukça
yakındır.

Tablo 6.
Hayali Karakterler Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı.
Kız
Tema

Hayali
Karakterler

Erkek

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

8

44.40

3

21.40

11

34.40

Yok

10

55.60

11

78.60

21

65.60

Çalışmaya katılan kız çocuklarının %44.40’ının oyunla ilgili çizimlerinde hayali karakterlere yer verdiği,
%55.60’ında ise yer vermediği; erkeklerin oyunla ilgili çizimlerinin %21.40’ında hayali karakterlere yer verdiği,
%78.60’ında ise yer vermediği Tablo 6’da görülmektedir. Bu sonuçlara göre kızların erkeklere oranla oyunla ilgili
çizimlerinde hayali karakterlere daha fazla yer verdiği sonucuna ulaşılabilir. Çalışmaya katılan tüm çocuklar
değerlendirildiğinde ise çoğunluğun (%65.60) hayali karakterleri çizmediği görülmektedir.

Tablo 7.
Taşıtlar Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı.
Kız
Tema

Taşıtlar

Erkek

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

5

27.80

1

7.10

6

18.80

Yok

13

72.20

13

92.90

26

81.30

Tablo 7 incelendiğinde kız çocuklarının %27.80’inin oyunla ilgili çizimlerinde taşıtları içeren bir kavramın
yer aldığı, %72.20’sinde ise yer almadığı; erkeklerin oyunla ilgili çizimlerinin %7.10’unda taşıtları içeren bir
kavram yer alırken %92.90’ında yer almadığı görülmektedir. Başka bir deyişle erkek çocukların oyunla ilgili
çizimlerinde taşıtlara yer verme oranı kızlara göre oldukça düşüktür. Toplam sonuca göre ise çalışmaya katılan
çocukların oyunla ilgili çizimlerinde, taşıtları içeren kavramlara büyük oranda (%81.30) yer vermediği
görülmektedir.
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Tablo 8.
Binalar ve Alanlar Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı.
Kız
Tema

Binalar ve
Alanlar

Erkek

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

7

38.90

6

42.90

13

40.60

Yok

11

61.10

8

57.10

19

59.40

Tablo 8 incelendiğinde, çalışmaya katılan kız çocuklarının %38.90’ının oyunla ilgili çizimlerinde binalar ve
alanlara yer verdiği, %61.10’unun ise yer vermediği; erkeklerin oyunla ilgili çizimlerinin %42.90’ında binalar ve
alanlara yer verdiği, %57.10’unda ise yer vermediği görülmektedir. Bu sonuçlara göre çocukların oyunla ilgili
çizimlerinde binalara yer verip vermeme oranı birbirine oldukça yakındır.

Tablo 9.
Hayvanlar Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı.
Kız
Tema

Erkek

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

3

16.70

0

.00

3

9.40

Yok

15

83.30

14

100.00

29

90.60

Hayvanlar

Tablo 9 incelendiğinde kız çocuklarının %16.70’inin oyunla ilgili çizimlerinde hayvan kategorisinde bir
kavramın yer aldığı, %83.30’unda ise yer almadığı görülmektedir. Erkeklerin oyunla ilgili çizimlerinde hayvan
kategorisinde bir kavrama hiç yer vermediği görülmektedir. Toplam sonuca göre ise çalışmaya katılan tüm
çocukların oyunla ilgili çizimlerinde, hayvan kategorisinde kavramlara çok yüksek oranda (%90.60) yer vermediği
görülmektedir.

Tablo 10.
Oyuncaklar Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı.
Kız
Tema

Erkek

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

10

55.60

10

71.40

20

62.50

Yok

8

44.40

4

28.60

12

37.50

Oyuncaklar

Çalışmaya katılan kız çocuklarının %55.60’ının oyunla ilgili çizimlerinde oyuncakların yer aldığı,
%44.40’ında ise yer almadığı Tablo 10’da görülmektedir. Başka bir ifadeyle çalışmaya katılan kız çocuklarının
oyunla ilgili çizimlerinde oyuncakların yer alıp almama oranı birbirine oldukça yakındır. Erkeklerin ise oyunla
ilgili çizimlerinin %71.40’ında oyuncakların yer aldığı, %28.60’ında ise yer almadığı görülmektedir. Çalışmaya
katılan tüm çocuklar değerlendirildiğinde ise çoğunluğun (%62.50) oyunla ilgili çizimlerinde oyuncakların yer
aldığı görülmektedir.
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Tablo 11.
Tehlikeli Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı.
5 Yaş
Tema

6 Yaş

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

3

17.60

2

13.30

5

15.60

Yok

14

82.40

13

86.70

27

84.40

Tehlikeli

Tablo 11 incelendiğinde 5 yaş çocuklarının %17.60’ının oyunla ilgili çizimlerinde tehlike içeren bir kavramın
yer aldığı, %82.40’ında ise yer almadığı; 6 yaşındakilerin oyunla ilgili çizimlerinin %13.30’unda tehlikeli bir
kavramın yer alırken %86.70’inde yer almadığı görülmektedir. Bu sonuçlardan hareketle bu çalışmaya katılan tüm
çocukların oyunla ilgili çizimlerinde, tehlikeli kavramlara büyük oranda (%84.40) yer vermediği sonucuna
ulaşılmıştır.

Tablo 12.
Bitkileri Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı.
5 Yaş
Tema

6 Yaş

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

4

23.50

5

33.30

9

28.10

Yok

13

76.50

10

66.70

23

71.90

Bitkiler

Çalışmaya katılan 5 yaş çocuklarının %23.50’sinin oyunla ilgili çizimlerinde bitki kategorisinde bir çizimin
yer aldığı, %76.50’sinde ise yer almadığı; 6 yaşındakilerin oyunla ilgili çizimlerinin %33.30’unda bitki
kategorisinde bir çizimin yer aldığı, %66.70’inde ise yer almadığı Tablo 12’de görülmektedir. Bu sonuçlar
incelendiğinde bu çalışmaya katılan bütün çocukların oyunla ilgili çizimlerinde, bitki kategorisinde bir çizimin
büyük oranda (%71.90) yer almadığı görülmektedir.

Tablo 13.
Gökyüzü Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı.
5 Yaş
Tema

Gökyüzü

6 Yaş

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

9

52.90

4

26.70

13

40.60

Yok

8

47.10

11

73.30

19

59.40

Çalışmaya katılan 5 yaş çocuklarının %52.90’ının oyunla ilgili çizimlerinde gökyüzü kategorisinde bir
çizimin yer aldığı, %47.10’unda ise yer almadığı Tablo 13’de görülmektedir. Başka bir deyişle 5 yaş çocuklarının
oyunla ilgili çizimlerinde gökyüzüne yer verip vermeme oranı birbirine oldukça yakındır. 6 yaşındakilerin oyunla
ilgili çizimlerinin %26.70’inde gökyüzü kategorisinde bir çizimin yer aldığı, %73.30’unda ise yer almadığı
görülmektedir. Bu sonuçlar da bize 6 yaşındakilerin oyunla ilgili çizimlerinde gökyüzüne 5 yaşlara oranla daha az
yer verdiğini göstermektedir. Toplam sonuca göre oranların yakın olduğu görülmektedir.
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Tablo 14.
Kişiler Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı.
5 Yaş
Tema

Kişiler

6 Yaş

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

6

35.30

9

60.00

15

46.90

Yok

11

64.70

6

40.00

17

53.10

Tablo 14 incelendiğinde 5 yaş çocuklarının %35.30’unun oyunla ilgili çizimlerinde kişileri içeren bir
kavramın yer aldığı, %64.70’inde ise yer almadığı; 6 yaşındaki çocukların ise oyunla ilgili çizimlerinin
%60.00’ında kişileri içeren bir kavram yer alırken %40.00’ında ise yer almadığı görülmektedir. Başka bir deyişle
5 yaş çocuklarının oyunla ilgili çizimlerinde kişilere yer verme oranı ile 6 yaş çocuklarının kişilere yer vermeme
oranı eşittir. Toplam sonuca göre ise çalışmaya katılan çocukların oyunla ilgili çizimlerinde, kişileri içeren
kavramlara yer verip vermeme oranı birbirine yakındır.

Tablo 15.
Hayali Karakterler Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı.
5 Yaş
Tema

Hayali
Karakterler

6 Yaş

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

10

58.80

1

6.70

11

34.40

Yok

7

41.20

14

93.30

21

65.60

Çalışmaya katılan 5 yaş çocuklarının %58.80’inin oyunla ilgili çizimlerinde hayali karakterlere yer verdiği,
%41.20’sinin ise yer vermediği; 6 yaş çocuklarının oyunla ilgili çizimlerinin %6.70’inde hayali karakterlere yer
verdiği, %93.30’unda ise yer vermediği görülmektedir. Bu sonuçlar incelendiğinde 5 yaş çocuklarının 6 yaş
çocuklarına oranla oyunla ilgili çizimlerinde hayali karakterlere daha fazla yer verdiği sonucuna ulaşılabilir. Hatta
6 yaş çocuklarında hayali karakterlere yer verme oranı yok denecek kadar azdır diyebiliriz. Çalışmaya katılan tüm
çocuklar değerlendirildiğinde ise çoğunluğun (%65.60) hayali karakterleri çizmediği görülmektedir (Tablo 15).

Tablo 16.
Taşıtlar Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı.
5 Yaş
Tema

Taşıtlar

6 Yaş

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

3

17.60

3

20.00

6

18.80

Yok

14

82.40

12

80.00

26

81.30

Tablo 16 incelendiğinde 5 yaş çocuklarının %17.60’ının oyunla ilgili çizimlerinde taşıtları içeren bir
kavramın yer aldığı, %82.40’ında ise yer almadığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle 5 yaş çocukları oyunla ilgili
çizimlerinde taşıtlara çok az yer vermiştir. 6 yaş çocuklarının oyunla ilgili çizimlerinin %20.00’ında taşıtları içeren
bir kavram yer alırken %80.00’ında ise yer almadığı görülmektedir. Yine 6 yaş çocukları da çizimlerinde taşıtlara
çok az yer vermiştir. Toplam sonuçlar incelendiğinde; bu çalışmaya katılan tüm çocukların oyunla ilgili
çizimlerinde, taşıtları içeren kavramlara büyük oranda (%81.30) yer vermediği görülmektedir.
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Tablo 17.
Binalar ve Alanlar Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı.
5 Yaş
Tema

Binalar ve
Alanlar

6 Yaş

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

6

35.30

7

46.70

13

40.60

Yok

11

64.70

8

53.30

19

59.40

Çalışmaya katılan 5 yaş çocuklarının %35.30’unun oyunla ilgili çizimlerinde binalar ve alanlara yer verdiği,
%64.70’inin ise yer vermediği; 6 yaşındakilerin oyunla ilgili çizimlerinin %46.70’inde binalar ve alanlara yer
verdiği, %53.30’unda ise yer vermediği görülmektedir. Bu sonuçlara göre çocukların oyunla ilgili çizimlerinde
binalara yer verip vermeme oranı 5 yaş, 6 yaş ve toplam sonuçta birbirine oldukça yakındır (Tablo 17).

Tablo 18.
Hayvanlar Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı.
5 Yaş
Tema

6 Yaş

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

3

17.60

0

.00

3

9.40

Yok

14

82.40

15

100.00

29

90.60

Hayvanlar

Tablo 18 incelendiğinde 5 yaş çocuklarının %17.60’ının oyunla ilgili çizimlerinde hayvan kategorisindeki
bir kavramın yer aldığı, %82.40’ında ise yer almadığı görülmektedir. 6 yaş çocukların oyunla ilgili çizimlerinde
hayvan kategorisindeki bir kavrama hiç yer vermediği görülmektedir. Toplam sonuçlara bakıldığında, bu
çalışmaya katılan tüm çocukların oyunla ilgili çizimlerinde, hayvan kategorisindeki kavramlara çok yüksek oranda
(%90.60) yer vermediği görülmektedir.

Tablo 19.
Oyuncaklar Temasına Ait Çizimlerin Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı.
5 Yaş
Tema

6 Yaş

Toplam

Grup
f

%

f

%

f

%

Var

8

47.10

12

80.00

20

62.50

Yok

9

52.90

3

20.00

12

37.50

Oyuncaklar

Çalışmaya katılan 5 yaş çocuklarının %47.10’unun oyunla ilgili çizimlerinde oyuncakların yer aldığı,
%52.90’ında ise yer almadığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle çalışmaya katılan 5 yaş çocuklarının oyunla ilgili
çizimlerinde oyuncakların yer alıp almama oranı birbirine oldukça yakındır. 6 yaş çocuklarının ise oyunla ilgili
çizimlerinin %80.00’ında oyuncakların yer aldığı, %20.00’ında ise yer almadığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle
çalışmaya katılan 6 yaş çocuklarının oyunla ilgili çizimlerinde oyuncaklara yüksek oranda yer verdiği söylenebilir.
Çalışmaya katılan tüm çocuklar değerlendirildiğinde ise çoğunluğun (%62.50) oyunla ilgili çizimlerinde
oyuncakların yer aldığı görülmektedir (Tablo 19).
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Çocuk Çizim Örnekleri:

Resim 1. 32 Numaralı Çocuğun Resmi
32 numaralı çocuğun çizimi Resim 1’de görülmektedir. Resim 5 yaşında bir kız çocuğuna aittir. Resimde
tavşan ve ocak çizdiğini söylemiştir. Resminin hikâyesini anlatması istendiğinde ise “Tavşan yakalama oyunu
oynuyorum. Tavşanları yakaladım ve sonra ocağın ateşini yaktım. Pişirip yemeye hazırlanıyorum.” Şeklinde yanıt
vermiştir.

Resim 2. 18 Numaralı Çocuğun Resmi
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Resim 2’de 18 numaralı, 6yaşında bir erkek çocuğunun resmi görülmektedir. Çocuk resimde; odun, ateş,
bıçak, testere, sis bombası atan makine, sis, helikopter, canavar ve Türk bayrağı çizdiğini söylemiştir. “Hikâyesini
ise kötüler ile iyiler savaşıyor. Türkiye savaşı kazanıyor.” şeklinde anlatmıştır.

Resim 3. 22 Numaralı Çocuğun Resmi
22 numaralı 5 yaşında bir erkek çocuğa ait çizim Resim 3’te görülmektedir. Çocuk resimde; annesini, kendisini,
babasını, ablasını, ellerini, saçını, ateş, oyuncak ve gizli geçit parkı çizdiğini söylemiştir. Resmin hikâyesini
anlatması istendiğinde “Çılgın savaş yapıyoruz. Savaş hala devam ediyor. Oyuncağımı parçaladım, pişirdim ve
yedim.” şeklinde anlatmıştır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Yapılan bu çalışma 5-6 yaşındaki çocukların oyun kavramına ilişkin algılarının incelemeyi amaçlamaktadır.
Araştırma verileri çiz ve anlat tekniği ile toplanmıştır. Çocuklar resimleri çizikten sonra çizdikleri nesneler
sorulmuş ve resmin hikâyesinin anlatılması istenmiştir. Çalışma bu görüşlerle de desteklenmiştir. Çalışma
sonucunda, tüm çocukların oyunla ilgili çizimlerinde, tehlikeli kavramlara büyük oranda (%84.40) yer vermediği
görülmüştür. Bunun nedeni, aile ve öğretmen tutumları, çocuğun yetiştirildiği çevre olabilir. Ebeveynlik stilleri
erken çocukluk döneminde davranışların oluşup gelişmesinde, çocukların kişisel, sosyal ve akademik gelişiminin
de desteklenmesinde önemli bir değişkendir (Çalık Var, Kılıç ve Kumandaş, 2015). Hem cinsiyet hem de yaşa
göre sonuçlar arasında önemli bir farklılık görülmemiştir.
Bu çalışmaya katılan bütün çocukların oyunla ilgili çizimlerinde, bitki temasında bir çizimin yine büyük oranda
(%71.90) yer almadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, teknolojinin giderek arttığı günümüzde çocukların artık
dış mekânda oynamayı tercih etmemeleri olabilir. Çalışmaya katılan kız çocuklarının %38.90’ının oyunla ilgili
çizimlerinde bitki temasında bir çizimin yer aldığı görülürken, erkeklerin oyunla ilgili çizimlerinin sadece
%14.30’unda bitki temasında bir çizim yer almıştır. Kız çocuklarının oynadıkları oyunlarda bu temada bulunan
figürlere daha sık rastlandığı, erkek çocukların oynadığı oyunlarda ise bu figürlerin daha az yer aldığı
düşünülmektedir. Yaşlarına göre ise sonuçlar arasında önemli bir farklılık görülmemiştir.
Çalışmaya katılan çocukların oyunla ilgili çizimlerinde gökyüzüne yer verip (%40.60) vermeme (%59.40) oranı
birbirine oldukça yakındır. Ancak cinsiyete göre sonuçlar incelendiğinde; erkeklerin (%21.40) oyunla ilgili
çizimlerinde gökyüzüne kızlara (%55.60) oranla daha az yer verdiği görülmüştür. Bu sonuç, kız çocuklarının
oynadıkları oyunlarda erkek çocuklara göre gökyüzü temasındaki figürlere daha çok maruz kalmalarından olabilir.
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6 yaşındakilerin oyunla ilgili çizimlerinde ise gökyüzüne 5 yaşlara oranla daha az yer verdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Bunun sebebi ise, yaş büyüdükçe teknolojik cihazlara ve sanal oyunlara daha kolay ulaşılabilmesi ve bunun
paralelinde bireysel oyunlara yönelimin artması olabilir.
Bu çalışmaya katılan tüm çocukların oyunla ilgili çizimlerinde, kişiler temasına yer verip (%46.90) vermeme
(%53.10) oranı birbirine oldukça yakındır. Bu durumda da cinsiyetin etkisinin önemli bir farklılık göstermediği
tespit edilmiştir. Ancak; 5 yaş çocuklarının oyunla ilgili çizimlerinde kişilere yer verme oranı 6 yaş çocuklarının
kişilere yer verme oranından daha düşüktür. Bunun sebebi ise; 6 yaş çocuklarının 5 yaşa oranla sosyal bağlarının
daha fazla gelişmesi ve kooperatif oyuna yönelmesi olabilir. Çocukların oyuncaklarını, duygu-düşüncelerini
paylaşmaları, sosyal çevreyle içi içe olmaya başlamaları kooperatif oyunun öne çıkan özelliklerindendir (MEB,
2014).
Çalışmaya katılan tüm çocuklar değerlendirildiğinde ise çoğunluğun (%65.60) hayali karakterleri çizmediği
görülmektedir. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde ise kızların (%44.40) erkeklere (%21.40) oranla resimlerinde
daha fazla hayali karakterlere yer verdiği görülmüştür. Bu ise kız çocukların erkek çocuklara göre sosyal içerikli
ve iletişime açık oyunlar oynamayı tercih etmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Kızlar da uyuyan güzel, Elsa ve
Rapunzel karakterlerine yer vermiştir. Bunun sebebi ise sembolik oyun döneminde, çocukların hayali kişileri ve
nesneleri oynadıkları oyunlara katmaları olabilir (MEB, 2014).
Toplam sonuçlar incelendiğinde; bu çalışmaya katılan tüm çocukların oyunla ilgili çizimlerinde, taşıtları içeren
kavramlara büyük oranda (%81.30) yer vermediği görülmektedir. Yaş ile ilgili sonuçların önemli bir farklılık
göstermediği tespit edilmiştir. Cinsiyete göre ise beklenenin aksine kızların (%27.80) erkeklere (%7.10) oranla
resimlerinde taşıtlara daha fazla yer verdikleri görülmüştür. Bunun sebebi ise çalışmanın yapıldığı yerdeki kültürel
farklılıklar ya da ailenin çocuk yetiştirme stilleri olabilir. Ebeveynlik stilleri erken çocukluk döneminde
davranışların oluşup gelişmesinde, çocukların kişisel, sosyal ve akademik gelişiminin de desteklenmesinde önemli
bir değişkendir (Çalık Var, Kılıç ve Kumandaş, 2015).
Çocukların oyunla ilgili çizimlerinde binalar ve alanlara yer verip (%40.60) vermeme (%59.40) oranı birbirine
yakındır. Aynı zamanda da hem yaş hem de cinsiyet faktörünün etkisinin önemli bir farklılık göstermediği tespit
edilmiştir. Çalışmaya katılan tüm çocukların oyunla ilgili çizimlerinde, hayvan temasındaki kavramlara çok
yüksek oranda (%90.60) yer vermediği görülmektedir. Yine bu durumun sebebi, teknolojinin giderek arttığı
günümüzde çocukların artık dış mekânda oynamayı tercih etmemeleri olabilir. 6 yaş ve erkek çocukların oyunla
ilgili çizimlerinde hayvan temasındaki bir kavrama hiç yer vermediği görülmektedir. Bunun sebebi çocukların
oynamayı tercih ettikleri oyunlarda hayvan karakterlerinin bulunmaması olabilir. Çocuklar hayvanları kısmen
tanısa da tanıdığı hayvanlarla hayatlarında iç içe değillerse yansıtmakta zorlanmış olabilirler.
Çalışmaya katılan tüm çocuklar değerlendirildiğinde çoğunluğun (%62.50) oyunla ilgili çizimlerinde oyuncakların
yer aldığı görülmektedir. Bu sonuç; oyun denildiğinde çocukların aklına ilk gelenin oyuncak olduğunu
göstermektedir. Çalışmaya katılan 6 yaş çocuklarının oyunla ilgili çizimlerinde oyuncaklara yüksek oranda
(%80.00) yer verdiği söylenebilir. Cinsiyet olarak değerlendirildiğinde ise önemli bir farklılık görülmediği tespit
edilmiştir.
Bu çalışma çocukların oyun algılarına çizimler yoluyla ulaşmaya çalışmak için yapılmıştır. Daha farklı konularda
resim yaptırılan çocukların çizimlerinin analiz edildiği çalışmalar ile alan yazına katkı sağlanabilir. Ayrıca
araştırmacılar farklı yöntemler ve farklı çalışma gruplarıyla çocukların oyun algılarını çocukların çizimleri ile
çalışabilir. Bu bağlamda; çocukların çizimlerini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler incelenebilir. Resim
yapmada etkili hayal gücü, yetenek ve motivasyonlarının üzerinde fark oluşturan okul, aile ve sosyal çevre gibi
etmenler üzerine çalışmalar yapılabilir.
Tüm bunlara ek, bulgularda görüldüğü üzere küreselleşen dünyada dış mekânların önemi azalmaktadır. Bunun için
gerekli önlemler dâhilinde çocuklar dışarıda oynamaya da teşvik edilmelidir. Açık hava oyunları aynı zamanda
özgüveni artırma, otokontrol sağlama, koordinasyona yardımcı olma vb. birçok fayda sağlar. Ayrıca kültürel
devamlılığın sağlanabilmesi için geleneksel çocuk oyunlarına yönelimi gerçekleştirilecek programlar
düzenlenebilir.
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OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ SINIF ORTAMINDA MUTLU
OLDUKLARI ANLARIN ÇİZDİKLERİ RESİMLER YOLUYLA
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EXAMINATION OF 'PRESCHOOL CHILDREN'S HAPPY MOMENTS
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Özet

Bu çalışmanın temel amacı okul öncesi çocuklarının sınıf ortamında kendilerini mutlu hissettikleri anların resim
yoluyla incelenmesidir. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desende tasarlanmıştır.
Çalışmada veri toplama aracı olarak çocukların çizimleri ve çocuklarla yapılan görüşmeler kullanılmıştır.
Çocuklardan okulda mutlu oldukları durumları çizmelerinin istendiği resimlerde çocukların daha çok oyun ve
materyal üzerinde çizimler yaptıkları saptanmıştır. Oyunlardan araba oyunları ve evciliğin, buna paralel olarak da
materyallerden araba ve bebek figürlerinin yoğun olarak yer aldığı göze çarpmaktadır.

Abstract
The main purpose of this study is to examine the moments in which preschool children feel happy in the classroom
through their drawings. This research was designed in the phenomenological method of qualitative research
methods. In the study, drawings of children and interviews with children were used as data collection tools. It was
observed that car games and playing house were more used in the paintings. In parallel with this finding, it is
observed that car and doll figures were drawn in the category of materials.

Giriş
Çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerinin hızla
gelişip biçimlendiği dönem, 0-72 ay arasıdır. Özellikle 2-6 yaşları arasında sosyal ve duygusal gelişim oldukça
hızlı bir artış göstermektedir (Berk, 2015). Duygusal gelişim çocukların, kendilerinin ve başkalarının duygularının
tanıma, duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etme ve duygularını düzenlemedeki artan becerileri olarak
tanımlanmaktadır. Sosyal gelişim ise çocukların yetişkinler ve diğer çocuklarla olumlu ilişkiler kurma ve bu
ilişkileri sürdürme becerilerine işaret etmektedir (Bredekamp, 2015).
3-5 yaşlarında sosyal ve duygusal gelişime bakıldığında çocukların çoğunun duyguların nedenleri ve
sonuçlarını ifade etme, kendi duygularını anlama ve düzenlemede giderek yetkinleştikleri görülmektedir. Özellikle
çocuğun okula başlamasıyla akranlarla ilişki kurması da bu yaşlarda keskin bir artış göstermektedir (Berk, 2015;
Bredekamp, 2015). Anaokulu çocuklarının yeni arkadaşlar edinmesi ve onlar tarafından kabul görmesi; sınıfta
etkinliklere katılımlarına ve öğrenme görevlerini kendi başlarına tamamlamalarına işaret etmektedir. Ancak
duygusal düzenleme ve sosyal becerileri zayıf olan çocuklar arkadaş edinmekte zorlanmakta ve çevresi ile nitelikli
ilişkiler geliştirememektedir. Bu durum çocukların okulu sevmemelerine ve akademik başarılarının düşmesine
sebep olmaktadır.
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Okulda çocukların öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla ilişkileri çocuğun ruh sağlığı üzerinde olumlu ya da
olumsuz etkilere sahiptir. Okulda çocuğun sadece eğitimsel değil duygusal ihtiyaçlarının da karşılanması
gerekmektedir. Öğretmen ve çocuk arasındaki ilişkinin kalitesinin çocuğun akademik başarısı, öz düzenleme
becerisi, zihinsel ve dil gelişimi üzerinde olumlu etkilere sahiptir (O’Connor & McCartney, 2007). Çocuğun
arkadaşlık kurma becerilerinin geliştiği okul öncesi dönemde akranları ile kurduğu sağlıklı etkileşim de ileriki
yıllarda ruh sağlığını olumlu etkilemektedir. Bunların dışında okulun ve sınıfın fiziksel şartları, eğitim programı
gibi etkenler çocuğun okula uyumu ile ilişkilidir (Özaslan & Güral, 2017).
Resim çizme, çocuklar için yetişkinlerle iletişim kurma yollarından biridir çünkü çocuk kendisini sözel olarak
ifade edemediği durumlarda kendisini resim yoluyla anlatabilmektedir (Halmatov, 2017). Çocuklar çizdikleri
resimlerle kendi bakış açısından dünyayı nasıl gördüğünü bize anlatır. Çocuklar resim yoluyla ihtiyaçlarını,
isteklerini, duygularını ifade ederler. Çocuklar resimlerinde duygusal olarak kendi duygu ve düşüncelerini
göstermenin yanında sosyal olarak da akranları ya da yetişkinler ile ilişkilerini de betimlerler (Malchiodi, 2013;
Yavuzer,2015). Çocuklar sosyal ve duygusal gelişim özelliklerini 5 yaşından itibaren resimlerinde gösterirler
(Artut, 2010, Halmatov, 2017).
Bu bağlamda çocuğun ruh sağlığı ve akademik başarısının yakından ilgili olduğu öğretmen ve akran
ilişkilerinin bilinmesi, çocuğun sınıfına yönelik düşüncelerinin bilinmesi okula uyum sürecinde oldukça önem
taşımaktadır. Çocuğun sınıf içinde hoşlandığı durumların belirlenmesi ve bunlara yönelik çalışmaların
artırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışmanın amacı okul öncesi çocuklarının sınıf ortamında mutlu oldukları anların çizdikleri resimler
yoluyla incelenmesidir.
Yöntem
Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desende tasarlanmıştır. Günlük deneyimlerin
anlamı hakkında derinlemesine bilgi edinilen fenomenolojik desenin odağındaki fenomen bir duygu olabilir
(Patton, 2014). Buna göre, bu araştırmanın fenomeni duygu durumlarından “mutluluk” duygusudur. Çocuk
resimlerini bütüncül bir açıdan kavramaya olanak vermesi, çocuğun dünya görüşüne açık olmayı sağlaması, her
çocuğun resme yaklaşımının özel olduğu bilinciyle resimlerdeki anlamları ortaya çıkarması, çocuk resimlerinde
fenomenolojik yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini göstermektedir (Malchiodi, 2013). Buna bağlı olarak okul
öncesi öğrencilerinin resimlerinin incelenmesinde fenomenolojik yaklaşımdan yararlanılmıştır.

Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma gurubunu, 2018-2019 öğretim yılında Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan bağımsız
bir anaokuluna devam eden 4-5 yaş grubu 20 kız, 16 erkek olmak üzere toplam 36 çocuk oluşturmuştur. Çalışma
kapsamında seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Amaçlı örneklemede
derinlemesine araştırma yapmak için amaç doğrultusunda bilgi açısından zengin durumların seçilmesidir
(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2016).

Veri Toplama Araçları
Çalışmada veri toplama araçları, görsel materyaller ve yarı yapılandırılmış görüşme formlarıdır. Nitel veri
toplama araçlarından bir olan görsel materyaller, kişilere kendi gerçeklerini doğrudan paylaşma olanağı sağlar
(Creswell, 2015). Görsel materyaller, araştırma sürecinde çocukların okulda kendilerini mutlu hissettikleri anları
çizdikleri resimlerden oluşmuştur. Görüşme kişilerin deneyimlerinin anlamlandırılmasını sağlar (Glesne, 2013).
Çocuk resimleri üzerine yapılan görüşmeler çocukların resimlerinde yansıttıkları duygu ve düşüncelerin daha iyi
anlaşılmasına olanak sağlar (Halmatov, 2017). Bu nedenle çocuklarla çizdikleri resim hakkında görüşme
yapılmıştır.

Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri 2018 yılının Kasım ayı ve 2019 yılının Ocak ayı arasında toplanmıştır. Çalışma
kapsamında dört yaş ve beş yaş olmak üzere iki farklı sınıftaki çocuklarla çalışılmıştır. Öncelikle okul yönetimi
ile görüşülmüş ve gerekli izinler alınmıştır. Daha sonra öğretmenler ile görüşülmüş ve çalışma ile ilgili kısaca bilgi
verilmiş ve araştırma yapmak için uygun zaman belirlenmiştir. Çalışma yapılmadan önce son olarak çocuklarla
görüşme yapılarak çalışmaya katılmak isteyen gönüllü çocuklar araştırmaya dâhil edilmiştir. Çocuklarla öncelikle
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mutluluk duygusu, okul ve sınıf ortamı ile ilgili kısaca sohbet edilmiştir. Ardından çocuklardan sınıf ortamında
kendilerini mutlu hissettikleri anları çizmeleri istenmiştir. Çocuklara A4 kâğıtları dağıtılarak istedikleri boyayı
kullanabilecekleri belirtilmiştir. Resim çizme çalışması bittikten sonra çizdikleri resimler hakkında her çocuk ile
birebir görüşme yapılmıştır. Çocuklara resimlerinde ne çizdikleri, ne anlatmak istedikleri sorulmuş ve yanıtlar
araştırmacı tarafından not edilmiştir.

Etik İlkeler
Çalışmaya başlamadan önce, çocuklar araştırmanın amacı ve kapsamı ile ilgili bilgilendirilmiştir. Ayrıca
istedikleri zaman çalışmadan ayrılabilecekleri anlatılmıştır. Gönüllülük ilkesi kapsamında resim çizmek isteyen
çocuklar çalışmaya dahil edilmiştir.

Verilerin Analizi
Görsel materyal ve görüşme ile elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi,
elde edilen verilerin derinlemesine inceleme olanağı sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde çocukların resimlerinin incelenmesi ve resimlerine ilişkin görüşlerinin analizi sonucunda elde
edilen araştırma bulguları yer almaktadır. Bu araştırmada incelenen, çocukların sınıf ortamında kendilerini mutlu
hissettikleri anları çizdikleri resimler; öğretmen, arkadaş, oyun ve oyuncak olarak kategorilere ayrılmıştır (Tablo
1).

Tablo 1.
Çocukların Kendilerini Mutlu Hissettikleri Anların Kategori ve Kodları.

Kategoriler

Kodlar

Öğretmen

Öğretmene sarılmak

2

Öğretmenin gözleri

1

Öğretmenin kendisi

1

Arkadaş ile oynamak

3

Arkadaşın kendisi

2

Oyun oynamak

4

Araba oynamak

4

Kule yapmak

2

Araç yolları yapmak

1

Evcilik oynamak

3

Balon oynamak

1

Hamur oynamak

2

Lego

2

Telefon oyuncağı

1

Arkadaş

Oyun

Materyal

Frekans (f)
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Etkinlik

Sınıf dışı

Bebek

4

Kalem

1

Boyalar

2

Araba

5

Boyama/Resim yapmak

3

Muz yemek

1

Yazı yazmak

1

Hamur oynamak

2

Mutfak

1

Gökkuşağı seyretmek

1

Güneş izlemek

1

Çocuklardan okulda mutlu oldukları durumları çizmelerinin istendiği resimlerde çocukların daha çok oyun
ve materyal üzerinde çizimler yaptıkları gözlenmiştir.
Öğretmen ilişkileri açısından ele alındığında 4 çocuğun öğretmenlerini çizmeyi tercih ettikleri görülmüştür.
2 çocuğun öğretmen ile sarılma eylemini özellikle çizdikleri, 1 çocuğun öğretmenin kocaman gözlerini çok
sevdiğini belirttiği, 1 çocuğun da öğretmenin kendisini çizdiği görülmüştür

Şekil 1. Öğretmene Sarılmak (K13, 5 Yaş, Kız).

“Öğretmen” kategorisinde çizilen Resim 1’de öğretmen ve çocuk figürleri görülmektedir. Çocuk
”öğretmenime sarılmak en mutlu olduğum an.” şeklinde resmini ifade etmiştir.
Akran ilişkileri için 5 çocuk resimlerinde arkadaşını çizmiş 3 çocuk kendisini arkadaşı ile oynarken diğer 2
çocuk ise sadece arkadaşını yanında duran kişi olarak çizmiştir.
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Şekil 2. Arkadaş ile oynamak (K18, 4 yaş, Kız).

Şekil 2. “Arkadaş” kategorisinde arkadaşla oynamak kodu altında incelenmiştir. Resimde yan yana ev ve
okul figürleri çizilmiştir. Okulun içinde iki çocuk figürü yer almaktadır. Çocuklardan birinin elinde araba, diğerinin
elinde bebek olduğu görülmektedir. Elinde araba olan figür çocuğun kendisi, elinde bebek olan figür ise en yakın
arkadaşıdır. Çocuk burada arkadaşı ile kendisini oyun oynarken çizmiştir. Çocuk resmini “Arkadaşım K2 ile oyun
oynuyorum“ şeklinde ifade etmiştir.
Oyun kategorisine bakıldığında 17 çocuğun resimlerinde oyun oynamak ile ilgili çizimler yaptıkları
gözlenmiştir. 4 çocuğun oyun materyalleri çizdiği, sonrasında yapılan görüşme sonucunda çizimlerindeki
materyalleri oyun oynamak olarak betimledikleri görülmüştür. Oyun türlerine bakıldığında araba oyunu (4) ve
evcilik oyununun (3) araştırma yapılan çocuklar tarafından tercih edilme sıklığı en fazla olan oyunlar olduğu
saptanmıştır. Kule yapmak ve hamur oynamanın ikişer çocuk, balon oynamak ve araç yolları yapmanın birer çocuk
tarafından çizildiği görülmüştür.
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Şekil 3. Kule yapmak (E7, 5 yaş, Erkek).

“Oyun” kategorisinde çizilen Resim 3’te çocuk, güneş, resmi belirgin olarak göze çarpmaktadır. Çocukla
yapılan görüşme sonrasında resimde tavşan, sürpriz kutusu ve kule figürlerinin olduğu belirtilmiştir. Çocuk
resmini anlatması istendiğinde kendisini en mutlu eden anı kule yapmak olarak vurgulamıştır.
Materyal kategorisinde bebek (4) ve arabanın (5) en çok çizilen oyun materyalleri olduğu görülmüştür. Oyun
kategorisinde evcilik ve araba oyununun en fazla çizilen oyun türü olması, materyal kategorisinde bebek ve araba
çizilmesi ile paralellik göstermektedir. Bebek ve arabadan sonra tercih edilen materyallerin lego ve boyalar olduğu
resimlerde göze çarpmaktadır. Telefon oyuncağı ve kalemin birere çocuk tarafından çizildiği bulunmuştur.
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Şekil 4. Telefon oyuncağı (E12, 4yaş, Erkek).

Materyallere ilişkin çizimlerde genel olarak sınıfta yer alan oyuncaklara yer verildiği görülmüştür. Resim 4,
telefon oyuncağından çok mutlu olduğunu ifade eden bir çocuğun çizimidir. Resimde çocuğun kendisi (ortada),
telefon oyuncağı (solda) ve kelebek figürü (sağda) öğeleri göze çarpmaktadır. Burns ve Kaufman (2013) kelebek
figürünün hayali sevgi ve güzellik arayışını çağrıştırdığını belirtmektedir. Bu figür çocuğun telefondan hoşlandığı
ifadesini destekliyor olabilir.
Yapılan çizimler “etkinlik” kategorisinde değerlendirildiğinde 3 çocuğun boyama/resim etkinliğinden
hoşlandıkları, 2 çocuğun hamur etkinliklerinden hoşlandıkları, 1 çocuğun muz yemekten hoşlandığı bir çocuğun
da yazı yazmaktan hoşlandığı görülmüştür. Bu kategorideki hamur oynama etkinliğinin oyun kategorisindeki
hamur oynamadan farklı ele alınmasının sebebi çocukların görüşme sırasında hamur etkinliğini belirtmiş
olmalarıdır.
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Şekil 5. Hamur (E6, 4yaş, Erkek).

Kendisini en çok mutlu eden an olarak hamur çizimi yapan çocuğun “etkinlik yaparken hamur yapmak beni
mutlu ediyor” şeklinde düşüncelerini ifade etmesi hamur kodunun etkinlik kategorisinde değerlendirilmesi
gerektiğini düşündürtmüştür.

Son kategoride sınıf dışında belirtilen çizimler yer almaktadır. Sınıf dışı olarak değerlendirilen çizimler okulu
içerdiği için çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. 1 çocuğun kendisinin en mutlu anının çizilmesi istendiğinde
mutfak resmi çizdiği görülmüştür. 1 çocuk en mutlu anının okulda gökkuşağını seyretmek olduğunu belirtmiş, 1
çocuk ise yine okulda güneşi izlemenin kendisini mutlu eden bir an olarak betimlemiştir.

Şekil 6. Gökkuşağı seyretmek (K9, 5 yaş, Kız)
Resim 6’da görüldüğü gibi sınıf dışında çizilen resimlerden gökkuşağı seyretmek ile ilgili çizilen resimde
okul, çocuğun kendisi, güneş, bulutlar ve gökkuşağı figürleri göze çarpmaktadır. Çocuk “okulda pencereden
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gökkuşağını izlemeyi seviyorum” şeklinde resmini ifade etmiştir. Çocuğun hoşnutluğu yüz ifadesinde açıkça
görülmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Çocukların sınıf ortamlarında mutlu oldukları durumlara ilişkin yaşantılarını ya da duygularını resimleri
aracılığıyla ifade edebildikleri belirlenmiştir. 36 çocukla (20K, 17E) gerçekleştirilen çalışmada, çocukların oyunla
ilgili olarak mutlu hissettikleri anı yansıttıkları resimler yoğunluktadır (17). Bunu 15 çizim ile materyal kategorisi
takip etmektedir. Çocukların mutlu oldukları anlarda materyallere yer verdikleri görülmüştür. Sosyal ilişkiler ile
ilgili olarak çizilen resimler öğretmen (4) ve arkadaş (5) kategorilerinde değerlendirilmiştir. Çocukların sevdiği ve
oynamaktan hoşlandıkları oyuncaklar araba ve bebek olarak belirlenmiştir. Okullarda bebek ve araba
oyuncaklarının çeşidinin ve sayısının artırılmasının çocuklara okul ve sınıf ortamına daha kolay adapte edebileceği
öngörülmektedir. Çocukların yapmaktan en çok hoşlandığı etkinlikler arasında boyama ve hamur etkinlikleri yer
almaktadır. Günlük planlarda bu tür etkinliklere daha fazla yer verilmesinin çocukları daha çok mutlu edeceği
düşünülmektedir. Çocukların “sınıf dışı" kategorisinde belirttikleri gökkuşağı ve güneş izlemek gibi durumlar
çocukların doğa ile iç içe olmayı sevdikleri şeklinde yorumlanabilir. Sınıf dışı etkinliklerde mümkün olduğunca
çocukları dış mekâna çıkarmanın çocuklar için olumlu olabileceği öğretmenler tarafından göz önünde
bulundurulabilir.
Çocukların sınıfta mutlu oldukları anların incelendiği bu çalışmada zamanın kısıtlı olması nedeniyle
çocukların mutsuz oldukları anlara yer verilememiştir. İleriki araştırmalarda çocukların sınıf ortamında mutsuz
oldukları anların belirlenmesi ve karşılaştırma yapılması önerilmektedir. Ayrıca çocukların sınıf ortamında mutsuz
hissettikleri anların belirlenmesi, bu anları mümkün olduğunda azaltmaya yönelik yapılacak olan çalışmalar için
yol gösterici olabilir. Bu çalışmada resim çizen çocukların, sınıf ortamında birbirlerine yakın oturduklarından
dolayı birbirlerinin çizimlerinden etkilendikleri görülmüştür. Benzer çalışmalarda bu sorunun ortadan kalkması
için çocuklarla bireysel çalışmak gibi önlemler alınabilir.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ RESİMLERİNE
EBEVEYNLERİN YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PARENTS' APPROACHES TOWARD
PRESCHOOL CHILDREN'S DRAWINGS
Fatma Bolattaş GÜRBÜZ, Yozgat Bozok Üniversitesi,
fatma.bolattas@bozok.edu.tr
Ümit DENİZ, Gazi Üniversitesi, umitdeniz@gazi.edu.tr

Özet

Erken çocuklukta sanat eğitiminin esas amacı sembolik yeterliliğin gelişimini sağlamak ve bu doğrultuda
çocukların yeterli ve tatmin edici iletişim yolları edinmelerine olanak sağlamaktır. Çocukların sanata yönelik
olumlu tutumlar geliştirebilmesi öncelikle ailenin tutumlarından ve çocukların sanat çalışmalarına verilen
tepkilerinden etkilenecektir. Bu doğrultuda çalışmada ebeveynlerin çocuklarının resim çalışmalarına yönelik
yaklaşımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinde planlanan araştırmada, çalışma grubu basit
seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup, Yozgat ili merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
bağımsız anaokullarında ve ilkokul bünyesindeki anasınıflarında çocuğu öğrenim gören 269 ebeveynden (145
anne-124 baba) oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, 16 adet sorudan oluşan Demografik Bilgi Formu
(ebeveynlerin yaşı, öğrenim düzeyi, mesleği, kaç çocuğu olduğu, anaokuluna devam eden çocuğunun demografik
özellikleri, çocuğuyla birlikte resim yapıp yapmadığı, resim sanatına yönelik ilgi, tutum ve uygulamaları) ve
Bolattaş Gürbüz ve Deniz, (2017) tarafından geliştirilen ve farklı örneklemler üzerinde uygulanabilir olduğu
belirtilen “Çocuk Resimlerine Yönelik Yaklaşımları Belirleme Aracı: Öğretmen Formu” ebeveyn formu olarak
kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre araştırıcı/sorgulayıcı alt boyutunda anne ve babalar arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Aynı zamanda ebeveynlerin çocukların resim
çalışmalarına yaklaşımları, ebeveynin; yaşına, öğrenim düzeyine, işine, çocuk sayısına, çocuğunun cinsiyetine,
çocuğu ile birlikte resim yapma durumuna, resme özel ilgisine, resim yeteneği olduğunu düşünmesine, resim
eğitimi almış olmasına ve ilgilenmek istediği sanat dalına göre değişmekte iken çocuğun yaşına, doğum sırasına,
resim konusunda eğitilmesini istemesine ve kendisinin resim sergisi gezmekten hoşlanma durumuna göre ise
değişiklik göstermemektedir. Sonuç olarak çocukların resim çalışmalarına anne-babaların yaklaşımlarının puan
ortalamaları açısından beğenme/övgü, araştırıcı/sorgulayıcı, eğitici/geliştirici ve düzeltici yaklaşım şeklinde
sıralanmış olduğu ortaya çıkmıştır. Çocuğun sanattan uzaklaşmasını engellemek, akademik, yaratıcılık, estetik ve
bütün alanlardaki gelişimi açısından önemli etkisi olan sanata yönelik tutumlarının olumlu ve kalıcı hale gelmesi
için, ebeveynlerin eğitici yaklaşımı benimsemesinin gerekliliğine yönelik eğitimler düzenlenmesi, anne-babaların
kendi sanatsal gelişimleri için birtakım politikalar ile maddi-manevi teşvikler sağlanması önemlidir.
Anahtar kelimeler: Çocuk resimleri, Okul öncesi, Anne-baba yaklaşımları

Abstract
The positive attitudes of children towards art will be primarily influenced by the attitudes of the family and at same
time the family response give to children's art. In this direction, it was aimed to determine the approaches of parents
towards their children's painting. The study which planned as descriptive survey model, group was determined by
simple random sampling method and consisted of 269 parents of childs who were studying in kindergartens and
independent kindergartens of the Ministry of National Education in Yozgat city center. Demographic Information

376

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
Form was used and “The Tool of Determining Approaches Toward Drawings of Children: Teacher Form" which
was developed by Bolattaş Gürbüz and Deniz, (2017) was used as parent form. According to the findings of the
study, it was seen that there was a statistically significant difference between the parents in the "Probing" subdimension. The parents' approach to the children's paintings show changes according to the condition of parent's;
age, education level, job, number of children, gender of the child, painting together with the child, special interest
in painting, thinking that the ability to painting, having get training in painting and the interest to other art spaces.
The parents' approaches does not change according to the child's age, order of birth, wanting of the child get paint
training and the condition of her/his pleasure to visit the exhibition. As a result, it was found out that the parents'
approaches toward children's painting studies were ranked as “Appreciation, Probing, Educative/Improving and
Correcting” approach. For the child to have positive attitudes towards art, to organize trainings for parents about
importance of educational approaches toward child's paintings are significant. At the same time for the own artistic
development of parents that providing incentives by governments will be effective for parents..
Key words: Children's drawings, Preschool, Parent's approaches.

Giriş
Çocuklar resim dünyasına tesadüfi şekilde eline geçen kalem, tebeşir veya doğal malzemeler ile (kömür,
bitki, taş vb) bir zemine karalamalar yaparak adım atmaktadır. Tıpkı çocuğun fiziksel, bilişsel ve duyuşsal
gelişiminde olduğu gibi çizim gelişimi de çocuğun yaşı ile birlikte artış ve gelişme gösteren doğal bir süreçtir.
Çizgiler ve karalamalar yaptıkça başarma hissi yaşayan çocuk bu eylemi zaman içerisinde tam bir beceri edinene
dek tekrar eder. Böylece kendini ifade etmenin bir yolunu keşfetmiş olmanın hazzını yaşamaktadır. Nitekim resim
etkinliği sözsüz bir dili oluşturmakta ve aynı zamanda sözlü iletişime karşın daha kolay bir yol olarak çocukları
tanımada yetişkine yardımcı olmaktadır (Yavuzer, 2012).
Çocuklar, olumlu bir sanat algısı geliştirmesi, sanata dikkat çekilmesi, etrafındaki güzellikleri ve olup
bitenleri fark etmesi bakımından ona model olacak bir yetişkine ihtiyaç duyacaktır. Bireyin kendini ifade etmesinin
sanatta ve dilde ortak hedeflerden olduğu göz önünde bulundurulduğunda resim yapma aktivitesi, çocuğun
merakını, hayallerini, duygularını ve deneyimlerini dışa vurdukları bir yöntemdir. Çocuğu resim yapma sürecinde
veya resim yaptıktan sonra paylaşımı konusunda desteklemek ve cesaretlendirmek isteyen bir yetişkinin
izleyebileceği en iyi yol çocuğun tasvirini sanat dili kullanarak tekrar etmektir. Bu hem kullanılan dil konusunda
farkındalık yaratacak hem de sanat algısının gelişimi için çocukların estetik yargısını, gördüklerini yordamasını,
analiz ve sentez yapmasını destekleyecektir (Makin, White ve Owen, 1996; Coates ve Coates, 2006; Eckhoff,
2013).
Striker’ın (2005) dediği gibi resim etkinlikleri asla angarya gibi görülmemeli ve çocukların ortaya koyduğu
eserler “hoşmuş” denilerek geçiştirilmemelidir. Çünkü sanat çocuğun sorunların birçok şekilde çözülebileceğini
görmesi açısından değerlidir. Aynı zamanda çocuk resim yaparken birçok karmaşık bilişsel beceriler uygulamakta,
esnek düşünme, farklılık ve hayal gücünün uyarımı bu süreçte gerçekleşmektedir (Mccoubrey, 1994; Berry, 1998).
Hemen hemen tüm çocuklar renkli boyalarla kağıtlara çizimler yapmaktan keyif alırlar (Feeney ve Moravcik,
1987). Bu keyfin ilerleyen yaşlarda kaybolmasını önlemek amacıyla çocukların sanat çalışmalarına pozitif tepkiler
vermek, çocuk sanatçıları teşvik etmek önemlidir. Çocukların, kendi eserlerine yönelik hep aynı geleneksel
tepkileri veya sıradan beğenileri duymaları çocuğun yıllar boyu çizgi, leke, renk, biçim gibi kompozisyon öğelerini
aynı yönde tekrarlamasına sebep olacak ve zamanla çocuk için bu tutum, onu isteksizliğe ve keyif alamadığı için
resimden uzaklaşmaya itecektir. Bu sebeple yetişkinlerin sanat diyaloğu için pozitif ve sağlıklı bir yaklaşımı
benimsemesi, yani çocukların sanatı hakkında konuşurken veya tepki verirken sanat öğelerini kullanmaları,
çocukların sanata eleştirel açıdan bakabilme ve ayrıntıyı görebilme, böylece süreçten ve sonuçtan haz almalarını
destekleme açısından etkili olacaktır.
Çocukların yaptıkları resim ve diğer sanat çalışmaları için literatürde yer alan tepkiler beğeniyi ifade eden
(“çok güzel olmuş” vb.), çocuğun resmi hakkında bilgi almayı içeren (“ne yaptın?” vb.), çocuğun sanatı ile ilgili
düzeltici (“Ağaç bu renk olmaz, onları … renge boyamalısın” vb.) ifadelerden oluşmaktadır. Bu tepkilere alternatif
olarak estetik farkındalığı ve bilinci geliştiren, kişisel tatmin açısından daha etkili olan, çocuğun çalışma sürecine
vurgu yapan ve neticesinde sağlıklı ve uygun bir sanatsal bakış açısı ile beceri gelişimini sağlayan, sanatsal öğelere
vurguyu içeren bir diyalog sunulması önerilmektedir (Feeney ve Moravcik, 1986; Kehnemuyi, 2006; Fox ve
Schirrmaher, 2014).
Çocukların olumlu bir kişilik kazanmasında ve sahip oldukları potansiyellerinin ortaya çıkarılmasında başlıca
rol ebeveynlere aittir. Çocuğun estetik bir bakış açısına sahip sanatsal duyarlılığa sahip bireyler olmasında da
ebeveynlerin rol model olması önemlidir. Çocuğun ortaya koyduğu ürünlere yetişkinler önem ve değer vererek,
ilgi göstererek, sergileyerek, çocuklarını destekleyebilirler. Fakat yetişkinlerin sadece ürüne veya sonuca
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odaklanmaları doğru değildir. Bunun yerine süreçte geçirilen diyaloglar, çocuğun süreç içerisinde yaşadıkları,
çabaları, duyguları ön planda olmalıdır. Bu açıdan ebeveynlerin çocuğu sanatsal açıdan teşvik etmesi ve
desteklemesi amacıyla çocuğun eserlerine sanat öğelerini içeren tepkiler vermesi uygun olacaktır (Dinçer, Demiriz
ve Şimşek,2003).
Bu araştırmalar ışığında ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına verdikleri tepkiler önemli
görülmektedir. Bu sebeple araştırmada ebeveynlerin okul öncesi dönemde olan çocuklarının resimlerine verdikleri
tepkiler incelenmiştir.
Yöntem
Okul öncesi dönem çocuklarının resimlerine ebeveynlerin yaklaşımlarının incelenmesi amacıyla yapılmış bu
araştırma betimsel tarama modelindedir. Betimsel tarama modeli, verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli
bir şekilde tanımlar (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014).Araştırmanın çalışma grubu,
basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup, Yozgat ili merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı bağımsız anaokullarında ve ilkokul bünyesindeki anasınıflarında çocuğu öğrenim gören 269 ebeveynden
(145 anne-124 baba) oluşmaktadır. Tutumların, bireyler arasındaki ilişkiler açısından önemli oluşu, çok çeşitli
yönlerden incelenmesini gerekli kılar. Bu doğrultuda ebeveynlerin çocuklarının öğrenim sürecine yönelik
tutumları, fiziksel ve psikolojik birçok unsura göre değişebilir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan
anne/babaların özelliklerini belirleyebilmek için hazırlanan Demografik Bilgi Formu'nda; ebeveynlerin yaşı,
öğrenim düzeyi, mesleği, kaç çocuğu olduğu, anaokuluna devam eden çocuğunun demografik özellikleri,
çocuğuyla birlikte resim yapıp yapmadığı, resim sanatına yönelik ilgi, tutum ve uygulamaları şeklindeki bilgileri
içeren 16 adet soru bulunmaktadır. Buna ilişkin olarak ebeveynlerin %53.9’unu anneler, %46.1’ini babalar
oluşturmaktadır. Ebeveynlerin %11.5’i 20-29 yaş arasında, %73.2’si 30-39 yaşları arasında ve %15.2’si 40 ve
üzeri yaştadır. Ebeveynlerin %45.7’si lisans mezunu iken, %28.6’sı lise mezunu, %12.6’sı lisansüstü mezunudur,
öğrenim düzeyi ortaokul olanlar grubun %7.8’ini ve ilkokul mezunu olanlar ise %5.2’sini oluşturmaktadır.
Ebeveynlerin mesleğine bakıldığında %24.5’i ev hanımı, %22.7’si öğretmen, %15.6’sı işçi ve %13.4’ü
akademisyen ve %13.4’ü diğer meslek gruplarındadır. Mesleği memur olan ebeveynler grubun %5.9’unu
oluştururken, mesleği esnaf olanlar grubun %4.5’ini oluşturmaktadır. Ebeveynlerin %59.9’unun çocuk sayısı 2
iken, %23.4’ünün çocuk sayısı 1 ve %16.7’sinin çocuk sayısı 3’tür. Çocukların yaş aralıkları ise %43.1’i 60-72 ay
aralığında, %29’u 48-60 ay aralığında, %20.8’i 36-48 ay aralığında ve %7.1’i 72 ay ve üzeri yaş aralığındadır.
Çocukların doğum sırası açısından %53.5’inin ilk çocuk olduğu, %36.8’inin ikinci çocuk olduğu ve %9.7’sinin
üçüncü çocuk olduğu belirtilmiştir. Çocukların %43.5’i kız ve %56.5’i de erkektir. Ebeveynlerin çocukları ile
resim yapma durumları ile resim sanatına yönelik ilgi ve tutumlarına ilişkin bilgiler ise Tablo.1’de yer almaktadır.

Tablo 1.
Ebeveynlerin Çocuğu ile Resim Yapma Durumu ile Resim Sanatına Yönelik İlgi ve Tutumlarına İlişkin Frekans
ve Yüzde Değerleri.
Ebeveynlerin Çocuğu ile Resim Yapma Durumu ile Resim Sanatına
f
%
Yönelik İlgi ve Tutumları
227
84.4
Evet
Çocuğu ile Resim Yapma Durumu
42
15.6
Hayır
Çocuğunun Resim Eğitimi Almasını
İsteme

Resme Özel İlgisi Olma Durumu

Resme Yeteneği Olması Durumu

Resim Eğitimi Almış Olma Durumu

Evet

259

96.3

Hayır

10

3.7

Evet

72

26.8

Hayır

197

73.2

Evet

58

21.6

Hayır

211

78.4

Evet

13

4.8

Hayır

256

95.2
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Resim Sergisi Gezmekten Hoşlanma

Ebeveynin İlgilenmek İstediği Sanat Dalı

Evet

182

67.7

Hayır

87

32.3

Müzik

88

32.7

Resim

30

11.2

Sinema

33

12.3

Fotoğraf

61

22.7

Edebiyat

25

9.3

Diğer

32

11.9

Tablo.1 incelendiğinde ebeveynlerin %84.4’ü çocukları ile birlikte resim yaptığını ve %96.3’ü çocuğunun resim
eğitimi almasını istediğini belirtmiştir. Ebeveynlerin %73.2’si resme özel ilgisi bulunmadığını ve %78.4’ü de
resim yeteneği olmadığını belirtmiştir. Aynı zamanda ebeveynlerin %95.2’si resim eğitimi almadığını belirtmiştir.
Resim sergisi gezmekten hoşlandığını belirten ebeveynler ise grubun %67.7’sini oluşturmaktadır. Ebeveynlerin
ilgilenmek istediği sanat dalı incelendiğinde ise sırasıyla %32.7’sinin müzik ile, %22.7’sinin fotoğraf ile,
%12.3’ünün sinema ile, %11.9’unun diğer sanat dalları ile ve son olarak %11.2’sinin resim ile, %9.3’ünün edebiyat
ile ilgilendiğini belirttiği görülmektedir.
“Çocuk Resimlerine Yönelik Yaklaşımları Belirleme Aracı: Öğretmen Formu” Bolattaş Gürbüz ve Deniz,
(2017) tarafından geliştirilmiş olup farklı değişken ve farklı örneklemler üzerinde uygulanabilir ölçme aracı olarak
belirtilmiştir. Bu araştırmada ölçme aracı ebeveyn formu olarak kullanılmıştır. Form, toplamda dört alt boyuttan
ve 24 maddeden oluşmaktadır. Birinci faktör dokuz maddeden oluşan “Beğenme/Övgü” faktörüdür. Bu faktörde
““Güzel, çok güzel bir resim” derim” şeklinde övgü ve beğeni belirten ifadeler yer almaktadır. İkinci faktör ise
beş maddeden oluşan “Araştırıcı/Sorgulayıcı” faktörüdür. Bu faktörde ise “Bu nedir?” “Resmin ne anlatıyor?”
şeklinde ifadeler yer almaktadır. Üçüncü faktör beş maddeden oluşan “Düzeltici” faktörüdür. Bu faktörde, “Bütün
renkleri karıştırmışsın, bir dahakine ayrı ayrı boyamalısın” şeklinde düzeltici ifadeler bulunmaktadır. Son faktör
ise toplamda beş madde içeren “Eğitici/Geliştirici” faktörüdür. Bu faktörde “Bugün yaptığın resimde tüm renkleri
kullandığını görüyorum” şeklinde ifadeler yer almaktadır. Her bir ifade beşli likert tipi ile derecelendirilmiştir.
Derecelendirmeler “hiçbir zaman(1), nadiren(2), bazen(3), sık sık(4) ve her zaman (5)” şeklindedir. Formdan
alınabilecek toplam puan 24-120 aralığında değişmektedir. Beğenme/Övgü alt boyutundan alınabilecek en yüksek
puan 45, Araştırıcı/Sorgulayıcı, Düzeltici ve Eğitici/Geliştirici alt boyutlarından alınabilecek en yüksek puan ise
25 tir. Alt boyuttan alınan puan arttıkça ebeveynin benimsediği yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Ölçeğin güvenirliğini
test etmek için Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Güvenirlik analizi sonucunda alt boyutlar
için güvenirlik katsayıları beğenme/övgü boyutu için .89, araştırıcı/sorgulayıcı boyutu için .77, düzeltici boyutu
için .83 ve eğitici/geliştirici boyutu için .70 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamına ilişkin güvenirlik katsayısı
ise .86 olarak hesaplanmıştır. Sipahi, Yurtkoru ve Çinko’ya (2008:89) göre Cronbach Alpha değerinin .70 ve üstü
olduğu durumlarda ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilmektedir.
Araştırmadan elde edilen verilerin analizi SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışma grubunun
demografik özelliklerini incelemek için frekans ve yüzde değerleri belirlenmiştir. “Çocuk Resimlerine Yönelik
Yaklaşımları Belirleme Aracı: Ebeveyn Formu”ndan elde edilen verilere normallik analizi yapılmış ve normal
dağılım gösterdiği belirlenen verilere bağımsız gruplar için t-testi ve ANOVA analizleri yapılmıştır.

Bulgular
Ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşımlarının, ebeveynin; anne ya da baba olması durumuna,
çocuğunun cinsiyetine, çocuğu ile birlikte resim yapma durumuna, resme özel ilgisine, resim yeteneği olduğunu
düşünmesine, resim eğitimi almış olmasına, çocuğunun resim konusunda eğitilmesini istemesine ve kendisinin
resim sergisi gezmekten hoşlanma durumuna göre ortalama ve t-testi sonuçları; ebeveynin yaşına, öğrenim
düzeyine, sahip olduğu meslek grubuna, çocuk sayısına, ilgilenmek istediği sanat dalına, ebeveynin çocuğunun;
yaşına ve doğum sırasına göre ortalama ve ANOVA sonuçları ve bu sonuçlara ilişkin tartışmalar ilgili tabloların
altında sunulmuştur. İstatistiksel olarak anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır.
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Tablo 2.
Ebeveynlerin Çocukların Resim Çalışmalarına Yaklaşım Puanlarının Ortalama ve T-Testi Sonuçları.
Çocukların
resimEbeveyn
çalışmalarına yaklaşım
Beğenme/Övgü

Araştırıcı/sorgulayıcı

Düzeltici

Eğitici/Geliştirici

n

SS

t

p

.52

.23

.91

.01

.08

.17

.76

.06

Anne

145

4.10

.70

Baba

124

3.99

.77

Anne

145

3.83

.78

Baba

124

3.59

.78

Anne

145

2.26

.99

Baba

124

2.41

.85

Anne

145

2.57

.80

Baba

124

2.39

.80

Tablo.2 de ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşım puanlarının ortalama ve t-testi sonuçları
verilmiştir. Puan ortalamaları açısından sıralandığında ebeveynler beğenme/övgü ( =4.1), araştırıcı/sorgulayıcı
( =3.7), eğitici/geliştirici ( =2.5) ve düzeltici ( =2.3) yaklaşımları benimsemektedir. Bu durumda ebeveynlerin
alan yazında tercih edilmesi önerilmeyen (Feeney ve Moravcik,1987; Fox ve Schirrmaher, 2014) düzeltici
yaklaşımı son yaklaşım olarak benimsemesi olumlu bir durum olarak görülebilir. Bunun dışında eğitici/geliştirici
yaklaşımın puan ortalamasının düşük olması da ebeveynlerin bu konuda ki sınırlı bilgisinden kaynaklanıyor
olabilir. Beğenme/övgü yaklaşımının en yüksek puan ortalamasına sahip olması ebeveynlerin çocuklarına değer
verdiğini gösterme isteğinden kaynaklı olabilir, fakat sanatsal ürünlere verilecek takdir edici tepkiler zamanla
çocuklar için içtenliğini yitirir ve zengin sözel diyalog fırsatlarını sınırlayarak bireye fazlaca iş yükleyebilecek
duruma gelir (Fox ve Schirrmaher, 2014). Araştırıcı/sorgulayıcı yaklaşımda ise yetişkinin çocuğa “bu nedir?” “ne
çizdin?” benzeri ifadeler kullanarak sorular yöneltmesi Smith’e (1982) göre akılcı değil hatta sakıncalıdır, aynı
zamanda çocukların ihtiyacı olan desteği ve teşviği sağlamaz.
Anne ve babalar ayrı değerlendirildiğinde, annelerin beğenme/övgü alt boyutundan aldıkları puan ortalaması
4.10 iken, babaların puan ortalaması 3.99 dur. Araştırıcı/sorgulayıcı alt boyutunda annelerin puan ortalaması 3.83,
babaların puan ortalaması 3.59’dur. Düzeltici alt boyutu incelendiğinde ise annelerin puan ortalaması 2.26,
babaların puan ortalaması 2.41’dir. Son olarak eğitici/geliştirici alt boyutunda annelerin puan ortalaması 2.57,
babaların puan ortalaması ise 2.39’dur. Dört alt boyut için istatistiksel olarak anlamlılık incelendiğinde
araştırıcı/sorgulayıcı alt boyutunda anlamlı bir ilişki söz konusudur (p<,05). Bu ilişki doğrultusunda annelerin
araştırıcı/sorgulayıcı yaklaşımı benimsediği söylenebilir. Aynı zamanda puan ortalamaları açısından
incelendiğinde anneler beğenme/övgü, araştırıcı/sorgulayıcı ve eğitici/geliştirici alt boyutunda babalara göre daha
yüksek puan ortalamalarına sahip iken, babalar düzeltici alt boyutunda daha yüksek puan ortalamasına sahiptir.
Demir ve Şendil’e (2007) göre anneler genel olarak çocuklarına yönelik davranış ve tutumlarında babalara göre
daha demokratik ve olumlu davranırken, babalar kültürün de etkisi ile daha otoriter yapıları ile daha baskıcı ve
kontrolcü bir tutum gösterebilmektedir. Araştırmanın bu sonucunda da babaların düzeltici yaklaşımı benimseme
eğiliminde olması kültürel etkilerden dolayı sahip oldukları yapıdan kaynaklanıyor olabilir.

Tablo 3.
Ebeveynlerin Çocukların Resim Çalışmalarına Yaklaşım Puanlarının Yaşlarına Göre Ortalama ve ANOVA
Analizi Sonuçları.
Çocukların resim
çalışmalarına yaklaşım

Ebeveynin Yaşı

Beğenme/Övgü

20-29

Fark
n

S

sd

F

p
(Tukey)

31

4.20

.64

2

1.24

.28
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Araştırıcı/sorgulayıcı

Düzeltici

Eğitici/Geliştirici

30-39

197

4.01

.76

266

40 ve üzeri

41

4.13

.65

268

20-29

31

4.07

.74

2

30-39

197

3.67

.77

266

40 ve üzeri

41

3.68

.86

268

20-29

31

2.77

.96

2

30-39

197

2.28

.92

266

40 ve üzeri

41

2.21

.84

268

20-29

31

2.84

.95

2

30-39

197

2.43

.76

266

40 ve üzeri

41

2.47

.80

268

3.45

.03
(1-2)

4.08

.01
(1-2)
(1-3)

3.48

.03
(1-2)

Ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yönelik yaklaşım puanlarının yaşlarına göre anlamlı şekilde
farklılaştığını söylemek mümkündür. Tablo.3’te beğenme/övgü yaklaşımı dışında araştırıcı/sorgulayıcı, düzeltici
ve eğitici/geliştirici alt boyutlarında ebeveynlerin puan ortalamalarının istatistiksel olarak farklılaştığı
görülmektedir. Yaşları 20-29, 30-39, 40 ve üzeri olarak değişen ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına
yaklaşımlarının puan ortalamaları arasındaki farkın kaynağına ilişkin olarak Post Hoc çoklu karşılaştırma analizi
olan Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonucunda araştırıcı/sorgulayıcı alt boyutunda 20-29 ve 30-39 yaşları
arasındaki ebeveynlerin puan ortalamaları arasında anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir. Düzeltici alt
boyutunda ise yaşları 20-29 arasında değişen daha genç ebeveynlerin 30-39 ve 40 ve üzeri yaşa sahip ebeveynlere
göre araştırıcı/sorgulayıcı, düzeltici ve eğitici/geliştirici yaklaşımları benimsediği söylenebilir. Genç ebeveynler
çocuklarına yönelik daha fazla ilgi gösterme, daha sıkı denetim altına alma, daha koruyucu olma gibi davranış ve
tutumlar sergileyebilmektedirler (Şanlı ve Öztürk,2012). Bu çalışmada da genç ebeveynlerin farklı yaklaşımları
benimseme eğilimi göstermesi bu durumdan kaynaklı olabilir.

Tablo 4.
Ebeveynlerin Çocukların Resim Çalışmalarına Yaklaşım Puanlarının Öğrenim Düzeylerine Göre Ortalama ve
ANOVA Analizi Sonuçları.
Çocukların resim çalışmalarına Ebeveynin
yaklaşım
Öğrenim Düzeyi

Beğenme/Övgü

Araştırıcı/sorgulayıcı

381

Fark
S

sd

F

p

n

(Tukey)

1.İlkokul

14

4.19

.81

2.Ortaokul

21

3.85

.76

3.Lise

77

4.15

.65

4.Lisans

123

3.97

.77

5.Lisansüstü

34

4.17

.67

1.İlkokul

14

3.77

.73

2.Ortaokul

21

3.73

.94

3.Lise

77

3.76

.82

4.Lisans

123

3.67

.77

5.Lisansüstü

34

3.78

.71

4

1.47

.21

4

.25

.90
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Düzeltici

Eğitici/Geliştirici

1.İlkokul

14

2.77

.89

2.Ortaokul

21

2.77

.85

3.Lise

77

2.53

.90

4.Lisans

123

2.22

.93

5.Lisansüstü

34

1.81

.75

1.İlkokul

14

2.54

.92

2.Ortaokul

21

2.64

.83

3.Lise

77

2.43

.81

4.Lisans

123

2.49

.79

5.Lisansüstü

34

2.48

.79

(1-5)
4

6.35

.00

(2-5)
(3-5)

4

.30

.87

Ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yönelik yaklaşım puanlarının öğrenim düzeylerine göre
düzeltici alt boyutunda anlamlı şekilde farklılaştığı Tablo.4’te görülmektedir. Tablo.4’e göre düzeltici alt
boyutunda ebeveynlerin puan ortalamaları ilkokul, ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü olarak farklı öğrenim
düzeyleri arasında farklılaşmaktadır (p<.05). Farkın kaynağına ilişkin olarak yapılan Tukey testine göre lisansüstü
öğrenim düzeyindeki ebeveynlerin ilkokul, ortaokul ve lise mezunu ebeveynlere göre istatistiksel olarak fark
yaratacak düzeyde puanlarının düşük olduğu, lisans mezunu olanlarla ise istatistiksel farkın olmadığı tespit
edilmiştir. Bu durumda ebeveynin öğrenim düzeyi arttıkça çocukların resim çalışmalarına yönelik olarak düzeltici
yaklaşımdan kaçındığı söylenebilir. Benzer şekilde Dinçer, Demiriz ve Şimşek(2003), ebeveynlerin çocukların
sanat çalışmalarına yaklaşımları ile ilgili yaptığı araştırmada birçok konuda olduğu gibi sanatsal konularda da
öğrenim düzeyinin artması ile birlikte çocuklarına yönelik yaklaşımlarında da daha özenli olduklarını belirtmiştir.
Yapılan bazı çalışmalarda da ebeveynlerin öğrenim düzeyinin çocuklara yönelik yaklaşım ve tutumlar üzerinde
etkili olduğu belirtilmektedir (Demir, 2007; Aydoğdu ve Dilekmen, 2016). Bu çalışma sonuçlarına göre anne-baba
öğrenim düzeyinin, genel olarak çocuklara yönelik tutumları etkileyen, çocukların resim çalışmalarına yaklaşımda
da etkili olduğu söylenebilir.

Tablo 5.
Ebeveynlerin Çocukların Resim Çalışmalarına Yaklaşım Puanlarının Yaptıkları İşe Göre Ortalama ve ANOVA
Analizi Sonuçları.
Çocukların resim
çalışmalarına yaklaşım

Beğenme/Övgü

Araştırıcı/sorgulayıcı

Yapılan İş

n

1.Ev Hanımı

66

4.14

.67

2.Öğretmen

61

3.91

.74

3.İşçi

42

4.24

.65

4.Akademisyen

36

4.00

.85

5.Memur

16

3.82

.91

6.Esnaf

12

4.12

.63

7.Diğer

36

4.02

.71

1.Ev Hanımı

66

3.99

.74

2.Öğretmen

61

3.53

.71

3.İşçi

S

sd

F

p

6

1.30

.25

2.42

.02

Fark (Tukey)

(1-2)

6
42

3.62

.88
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Düzeltici

4.Akademisyen

36

3.73

.76

5.Memur

16

3.90

.66

6.Esnaf

12

3.53

.53

7.Diğer

36

3.62

.92

1.Ev Hanımı

66

2.70

.94

(1-4)

2.Öğretmen

61

1.81

.81

(1-2)

3.İşçi

42

2.58

.86

(2-3)

4.Akademisyen

36

1.87

.85

8.50

.00

(2-5)

6

Eğitici/Geliştirici

5.Memur

16

2.58

.77

(2-7)

6.Esnaf

12

2.48

.55

(3-4)

7.Diğer

36

2.53

.90

(4-7)

1.Ev Hanımı

66

2.69

.86

2.Öğretmen

61

2.41

.76

3.İşçi

42

2.34

.75

4.Akademisyen

36

2.39

.90

5.Memur

16

2.46

.77

6.Esnaf

12

2.46

.67

7.Diğer

36

6

1.15

.33

.7

2.53
5

Ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yönelik yaklaşım puanlarının yaptıkları işe göre
araştırıcı/sorgulayıcı ve düzeltici alt boyutunda anlamlı şekilde farklılaştığı Tablo.5’de görülmektedir (p<.05).
Farkın kaynağına ilişkin olarak yapılanan Tukey testi sonucunda araştırıcı/sorgulayıcı alt boyutunda ev hanımı ve
öğretmen grubunda yer alan ebeveynler arasında anlamlı bir farklılık söz konusudur (p<.05). Ev hanımlarının puan
ortalamaları ( =3.99) öğretmenlerin puan ortalamalarından yüksektir ( =3.53). Benzer şekilde düzeltici alt
boyutunda da esnaf meslek grubu dışında diğer tüm meslek grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
söz konusudur (p<.05). Buna göre düzeltici alt boyutunda ev hanımı grubunda yer alan ebeveynlerin puan
ortalamaları ( =2.70) akademisyen ve öğretmenlerden daha yüksektir. İşçi ( =2.58), memur( =2.58). ve diğer
meslek gruplarında ( =2.53) yer alan ebeveynlerin puan ortalamaları öğretmenlerden yüksektir. Benzer şekilde
işçi ( =2.58), ve diğer meslek gruplarında ( =2.53) yer alan ebeveynlerin puan ortalamaları da
akademisyenlerden yüksektir. Bu durumda genel olarak öğretmen ve akademisyen meslek gruplarının düzeltici
yaklaşımı benimsemekten kaçındığı söylenebilir. Düzeltici yaklaşımın çocukların resim çalışmalarına yönelik
yaklaşımlar arasında sakıncalı bir yaklaşım olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda eğitim içerisinde yer
alan meslek gruplarındaki ebeveynlerin bu yaklaşımı tercih etmiyor oluşu olumlu bir durum olarak görülebilir.

Tablo 6.
Ebeveynlerin Çocukların Resim Çalışmalarına Yaklaşım Puanlarının Sahip Oldukları Çocuk Sayısına Göre
Ortalama ve ANOVA Analizi Sonuçları.
Çocukların resim
çalışmalarına yaklaşım
Beğenme/Övgü

383

Ebeveynin
Çocuk Sayısı

n

1

63

S

sd

F

p

Fark
(Tukey)

4.10

.71

2

.53

.58
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Araştırıcı/sorgulayıcı

Düzeltici

Eğitici/Geliştirici

2

161

4.05

.72

3

45

3.96

.80

1

63

3.90

.78

2

161

3.73

.76

3

45

3.42

.80

1

63

2.44

.86

2

161

2.27

.97

3

45

2.38

.84

1

63

2.41

.74

2

161

2.52

.85

3

45

2.46

.71

2

5.16

.00 (1-3)

2

.81

.44

2

.48

.61

Ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşım puanlarının sahip oldukları çocuk sayısına göre
araştırıcı/sorgulayıcı alt boyutu için anlamlı şekilde farklılaştığı Tablo.6’da görülmektedir (p<.05). Tablo. 6’da
araştırıcı/sorgulayıcı alt boyutunda puan ortalamaları 1 çocuğu olan ve 3 çocuğu olan ebeveynler arasında
farklılaşmaktadır. Buna göre araştırıcı/sorgulayıcı alt boyutunda 1 çocuğu olan ebeveynlerin puan ortalamaları
( =3.90), 3 çocuğu olan ebeveynlerin puan ortalamalarından ( =3.42) yüksektir. Bu durumda çocuk sayısı 1
olan ebeveynlerin araştırıcı/sorgulayıcı yaklaşımı benimsedikleri söylenebilir. Doğum sırasının ebeveyn
yaklaşımları üzerinde etkili olmasının sebebi anne-babaların çocuklarına karşı davranışlarının her çocuğun
doğumu ile birlikte değişikliğe uğraması olabilir. Nitekim ilk çocukta anne-babaların daha deneyimsiz olması,
çocuğu daha sıkı bir denetim altına almak istemeleri, çocuktan beklentilerinin yüksek olması bu durumu açıklar
niteliktedir. Ayrıca ilk çocuğa kardeş gelmesi ile birlikte kardeşe yönelik olarak anne-babalar artık daha deneyimli,
daha hoşgörülü ve daha az kaygılı tutumlar sergilerler (Aytar ve Kaytez, 2014).

Tablo 7.
Ebeveynlerin Çocukların Resim Çalışmalarına Yaklaşım Puanlarının Çocukların Yaşlarına Göre Ortalama ve
ANOVA Analizi Sonuçları.
Çocukların resim
çalışmalarına yaklaşım

Beğenme/Övgü

Çocuğun Yaşı

n

36-48

56

3.99

.77

48-60

78

4.16

.78

S

sd

F

p

1.24

.29

2.60

.05

2.60

.05

3
60-72

116

3.98

.68

72 ve üstü

19

4.19

.68

36-48

56

3.67

.73

48-60

78

3.83

.80

60-72

116

3.74

.77

72 ve üstü

19

3.28

.87

36-48

56

2.20

1.03

48-60

78

2.50

.87

Araştırıcı/sorgulayıcı

3

Düzeltici

3
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60-72

116

2.35

.89

72 ve üstü

19

1.91

.99

36-48

56

2.41

.74

48-60

78

2.62

.86

60-72

116

2.47

.76

72 ve üstü

19

2.25

.94

Eğitici/Geliştirici

1.48

3

.21

Ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşım puanlarının çocukların yaşına göre ortalama ve analiz
sonucu incelendiğinde 36-48, 48-60, 60-72 ve 72 ve üstü yaşlara sahip çocuklar arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark olmadığı Tablo.7’de görülmektedir (p>.05). Buna göre ebeveynlerin çocuklarının resim çalışmalarına
yaklaşımlarının çocuğun yaşına göre bir değişiklik göstermediği söylenebilir. Çocukların cinsiyeti, yaşı ve doğum
sırası ebeveynlerin tutumlarını etkileyen etmenlerden olabilmektedir (Anthony vd.’den aktaran Aytar ve Kartez,
2014). Buna karşın bu çalışmada ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşımları çocuğun yaşından
anlamlı farklılık yaratacak düzeyde etkilenmemiştir.

Tablo 8.
Ebeveynlerin Çocukların Resim Çalışmalarına Yaklaşım Puanlarının Çocukların Doğum Sırasına Göre
Ortalama ve ANOVA Analizi Sonuçları.
Çocukların resim çalışmalarına
yaklaşım

Beğenme/Övgü

Araştırıcı/sorgulayıcı

Düzeltici

Eğitici/Geliştirici

Çocuğunun
Doğum Sırası

n

1.

144

4.01

.74

2.

99

4.11

.68

3.

26

4.04

.83

1.

144

3.75

.82

2.

99

3.71

.76

3.

26

3.57

.72

1.

144

2.37

.93

2.

99

2.23

.96

3.

26

2.47

.79

1.

144

2.42

.78

2.

99

2.60

.85

3.

26

2.43

.68

S

sd

F

p

2

.57

.56

2

.57

.56

2

1.03

.35

2

1.65

.19

Ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşım puanlarının çocukların doğum sırasına göre analiz
sonuçlarına ilişkin Tablo.8 incelendiğinde doğum sırasının ebeveyn yaklaşımları açısından istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmektedir (p>.05). Bazen anne babalar aileye yeni katılan her çocuğa göre
farklı tutumlar sergileyebilmektedir. Çocukların doğum sırası bazı durumlarda anne babanın tutumlarını
etkileyebilir (Yavuzer, 2012). Fakat bu çalışmada ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşımları
çocuğun doğum sırasından anlamlı farklılık yaratacak düzeyde etkilenmemiştir.
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Tablo 9.
Ebeveynlerin Çocukların Resim Çalışmalarına Yaklaşım Puanlarının Çocukların Cinsiyetine Göre Ortalama ve
T-testi Sonuçları.
Çocukların resim
çalışmalarına yaklaşım
Beğenme/Övgü

Araştırıcı/sorgulayıcı

Düzeltici

Eğitici/Geliştirici

Çocuğun Cinsiyeti

n

Kız

117

Erkek

SS

t

p

4.18

.63

2.71

.00

152

3.95

.78

Kız

117

3.67

.71

-.92

.35

Erkek

152

3.76

.84

Kız

117

2.32

.94

-.17

.85

Erkek

152

2.34

.92

Kız

117

2.57

.81

.65

.14

Erkek

152

2.42

.79

Ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşım puanlarının çocukların cinsiyetine göre ortalama ve ttesti sonuçlarına ilişkin Tablo.9 incelendiğinde beğenme/övgü alt boyutu için istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık olduğu görülmektedir (p<.05). Buna göre ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yönelik
yaklaşımları çocuğun kız veya erkek olması durumuna göre beğenme/övgü alt boyutu için değişiklik
göstermektedir. Bu doğrultuda puan ortalamaları incelendiğinde ebeveynler kız çocuklarına yönelik olarak
beğenme/övgü yaklaşımını benimseme eğilimi göstermektedir denilebilir ( =4.18). Bazen anne veya babalar
çocuklarına karşı bilerek veya bilmeyerek farklı tutum ve davranışlar gösterebilirler. Çocukların cinsiyeti, yaşı,
doğum sırası vb gibi nedenler anne babaların çocuklar üzerindeki farklı tutumlarını belirlemede etkili bir rol
oynamaktadır (Anthony vd.’den aktaran Aytar ve Kartez, 2014). Özellikle çocuğun cinsiyetinin anne-babanın
genel tutumları üzerinde etkili olduğuna dair birçok çalışma mevcuttur (Yılmaz, 2004; Yörükoğlu, 2007; Gander
ve Gardiner, 2010; Çağdaş ve Seçer, 2011; Hortaçsu, 2012). Aynı zamanda McDevitt, Lennon ve Kopriva (1991)
yaptıkları çalışmada, anne-babaların kız çocuklarına, erkek çocuklarından daha çok duygusal tepki verdiklerini
saptamışlardır. Bu çalışmada da ebeveynlerin kızların lehine yönelik olarak beğenme/övgü yaklaşımını
benimsemesi, ebeveynlerin kız çocuğuna yönelik daha duygusal davranma eğiliminde olduğunun bir göstergesi
olarak görülebilir.

Tablo 10.
Ebeveynlerin Çocukların Resim Çalışmalarına Yaklaşım Puanlarının Çocukları ile Birlikte Resim Yapma
Durumuna Göre Ortalama ve T-testi Sonuçları.
Çocukların resim
çalışmalarına yaklaşım
Beğenme/Övgü

Araştırıcı/sorgulayıcı

Düzeltici
Eğitici/Geliştirici

Çocuğu ile Resim
Yapma

N

Evet

227

Hayır

SS

t

p

4.08

.71

1.76

.07

42

3.87

.80

Evet

227

3.76

.78

1.83

.06

Hayır

42

3.51

.76

Evet

227

2.34

.96

.44

.65

Hayır

42

2.28

.73

Evet

227

2.55

.80

2.84

.00
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Hayır

42

2.17

.73

Ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşım puanlarının çocukları ile birlikte resim yapma
durumuna göre analiz sonuçları incelendiğinde eğitici/geliştirici alt boyutunda çocukları ile birlikte resim yapan
ebeveynlerin puan ortalamalarının yapmayanlardan daha yüksek olduğu ( =2.55) Tablo.10’da görülmektedir. Bu
durumda çocuğu ile birlikte resim yapan ebeveynler ile çocuğuyla birlikte resim yapmayan ebeveynler arasında
istatistiksel olarak da anlamlı bir farklılık söz konusudur. Baker’in (1994) yapmış olduğu bir çalışmada çocuğu
eğitim kurumuna devam eden ebeveynlerin, çocuklarına yönelik sanatsal deneyimler sunduğu, evde birlikte
sanatsal deneyimler yaşadıkları ve bu doğrultuda çocuklarına yönelik tepkilerde daha duyarlı oldukları
belirtilmiştir. Bu çalışmada da çocuğu ile birlikte resim yapma deneyimi olan ebeveynlerin eğitici/geliştirici
yaklaşımı benimsemeye, çocuğu ile resim yapmayan ebeveynlere göre, daha eğimli oldukları söylenebilir.

Tablo 11.
Ebeveynlerin Çocukların Resim Çalışmalarına Yaklaşım Puanlarının Çocuklarının Resim Konusunda Eğitilmesini
İsteme Durumuna Göre Ortalama ve T-testi Sonuçları.
Çocukların resim
çalışmalarına yaklaşım
Beğenme/Övgü

Araştırıcı/sorgulayıcı

Düzeltici

Eğitici/Geliştirici

Çocuğun Resim Konusunda
Eğitilmesini İsteme

N

Evet

259

Hayır

SS

T

p

4.05

.73

.62

.53

10

3.91

.74

Evet

259

3.71

.77

-.87

.40

Hayır

10

4.02

1.09

Evet

259

2.33

.92

-.08

.93

Hayır

10

2.36

1.11

Evet

259

2.49

.80

.84

.39

Hayır

10

2.28

.69

Ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşım puanlarının çocuklarının resim konusunda eğitilmesini
isteme durumuna göre ortalama ve t-testi sonuçları incelendiğinde, çocuğun resim konusunda eğitilmesini isteyen
ve istemeyen anne babalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı Tablo.11’de görülmektedir.
Puan ortalamaları açısından incelendiğinde çocuğunun resim konusunda eğitilmesini isteyen ebeveynlerin
beğenme/övgü ( =4.05) ve eğitici/geliştirici ( =2.49) yaklaşımlarında çocuğunun eğitilmesini istemeyen
ebeveynlere göre yüksek puan ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. Çocuğunun resim konusunda eğitilmesini
isteyen ebeveynlerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda (n=10) ebeveynlerin resim sanatına gereken önemi ve
değeri vermekten uzak olduğu görülmektedir.

Tablo 12.
Ebeveynlerin Çocukların Resim Çalışmalarına Yaklaşım Puanlarının Resme Özel İlgilerinin Olması Durumuna
Göre Ortalama ve T-testi Sonuçları.
Çocukların resim
çalışmalarına yaklaşım
Beğenme/Övgü
Araştırıcı/sorgulayıcı
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Ebeveynin Resme İlgisi

N

Evet

72

Hayır
Evet

SS

t

P

4.21

.60

2.40

.01

197

3.99

.77

72

3.86

.81

1.73

.08
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Düzeltici

Eğitici/Geliştirici

Hayır

197

3.67

.77

Evet

72

2.28

.98

Hayır

197

2.35

.91

Evet

72

2.76

.84

Hayır

197

2.38

.76

-.57

.56

3.49

.00

Ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşım puanlarının resme özel ilgilerinin olması durumuna
göre ortalama ve t-testi sonuçları incelendiğinde beğenme/övgü ve eğitici/geliştirici alt boyutunda istatistiksel
olarak anlamlı farklılıklar olduğu Tablo.12’de görülmektedir (p<.05). Buna göre beğenme/övgü alt boyutunda
resme özel ilgisi olan ebeveynlerin puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir ( =4.21). Aynı
zamanda eğitici/geliştirici alt boyutunda da resme özel ilgisi olan ebeveynlerin puan ortalamaları yüksektir
istatistiksel olarak da anlamlı bir farklılık söz konusudur (p<.05). Bu durumda resme özel ilgisi olan ebeveynlerin
hem beğenme/övgü hem de eğitici/geliştirici yaklaşımı benimsedikleri söylenebilir. Benzer şekilde Dinçer,
Demiriz ve Şimşek (2003), sanata ilgi duyan ebeveynlerin çocuklarına yönelik yaklaşımlarında da daha duyarlı
olduklarını belirtmiştir. Nitekim resimle ilgilenen bir ebeveyn sanatsal öğeler konusunda daha duyarlı
olabilmektedir. Bu durumda çocuğuna yönelik tepkilerinde daha eğitici/geliştirici olabilmektedir.

Tablo 13.
Ebeveynlerin Çocukların Resim Çalışmalarına Yaklaşım Puanlarının Resim Sanatına Yetenekleri Olduklarını
Düşünme Durumuna Göre Ortalama ve T-testi Sonuçları.
Çocukların resim
çalışmalarına yaklaşım

Beğenme/Övgü

Araştırıcı/sorgulayıcı

Düzeltici

Eğitici/Geliştirici

Ebeveynin Resim
Yeteneğinin Olduğunu
Düşünme Durumu

n

SS

T

p

Evet

58

4.19

.71

1.63

.10

Hayır

211

4.01

.73

Evet

58

3.95

.78

2.54

.01

Hayır

211

3.65

.78

Evet

58

2.09

.90

-2.24

.02

Hayır

211

2.40

.92

Evet

58

2.64

.81

1.60

.10

Hayır

211

2.45

.79

Ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşım puanlarının resim sanatına yetenekleri olduklarını
düşünme durumuna göre ortalama ve t-testi sonuçları incelendiğinde araştırıcı/sorgulayıcı ve düzeltici alt
boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu Tablo.13’de görülmektedir (p<,05) Buna göre resim
yeteneği olduğunu düşünen ebeveynler araştırıcı/sorgulayıcı ve düzeltici yaklaşımı benimsemektedir denilebilir.
Resim yeteneği olduğunu düşünen ebeveynlerin fiili olarak resim ile uğraştığı varsayıldığında bu ebeveynlerin
yapılan resmin içeriğine odaklanması söz konusu olabilir. Bu doğrultuda çocuklarının eserleri hakkında bilgi
edinmek onlar için önemli olabilmektedir. Resim yeteneği olmadığını düşünen ebeveynlerin de resim ile aktif
olarak uğraşmaktan kaçınması, resim sanatına yönelik bilgilerinin sınırlı olması veya bu sanata yönelik olumsuz
algıları olabileceğinin ve bu doğrultuda çocuklarına yönelik eğitici bir yaklaşımı benimseyememelerinin sebebi
olabilir.
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Tablo 14.
Ebeveynlerin Çocukların Resim Çalışmalarına Yaklaşım Puanlarının Resim Eğitimi Almış Olmalarına Göre
Ortalama ve T-testi Sonuçları.
Çocukların resim çalışmalarınaResim Eğitimi Almış Olman
yaklaşım
Durumu
Beğenme/Övgü

Araştırıcı/sorgulayıcı

Düzeltici

Eğitici/Geliştirici

SS

T

p

1.53

.12

.93

.35

-2.26

.02

.21

.83

Evet

13

4.35

.62

Hayır

256

4.03

.73

Evet

13

3.92

.76

Hayır

256

3.71

.79

Evet

13

1.76

.68

Hayır

256

2.36

.93

Evet

13

2.53

.80

Hayır

256

2.48

.80

Tablo.14’te ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşım puanlarının resim eğitimi almış olma
durumuna göre ortalama ve t-testi sonuçları görülmektedir. Buna göre resim eğitimi almış ve almamış ebeveynler
arasında düzeltici alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık söz konusudur (p<.05). Resim eğitimi almış
olan ebeveynlerin resim sanatının yaratıcılık boyutunun bilincinde oldukları varsayıldığında çocuklara müdahale
etmenin sakıncalı olduğunu düşünmelerinden dolayı düzeltici yaklaşımı benimsemekten uzak durdukları
söylenebilir.

Tablo 15.
Ebeveynlerin Çocukların Resim Çalışmalarına Yaklaşım Puanlarının Resim Sergisi Gezmekten Hoşlanmalarına
Göre Ortalama ve T-testi Sonuçları.
Çocukların
resimResim Sergisi Gezmektenn
çalışmalarına yaklaşım
Hoşlanma Durumu
Beğenme/Övgü

Araştırıcı/sorgulayıcı

Düzeltici

Eğitici/Geliştirici

SS

T

p

1.84

.06

1.91

.05

.29

.76

1.74

.08

Evet

182

4.11

.70

Hayır

87

3.93

.78

Evet

182

3.78

.80

Hayır

87

3.59

.75

Evet

182

2.34

.96

Hayır

87

2.31

.85

Evet

182

2.55

.83

Hayır

87

2.36

.72

Tablo.15’te ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşım puanlarının resim sergisi gezmekten
hoşlanma durumlarına göre ortalama ve t-testi sonuçları belirtilmiştir. Buna göre beğenme/övgü,
araştırıcı/sorgulayıcı, düzeltici ve eğitici/geliştirici alt boyutunda ebeveynlerin resim sergisi gezmekten hoşlanma
durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık söz konusu değildir (p>.05). Bu durumda ebeveynlerin resim
sergisi gezmekten hoşlanma durumunun çocukların resim çalışmalarına yaklaşımları üzerinde etkili olmadığı
söylenebilir. Abacı’ya (2000) göre sinema, tiyatro, konser ve sergilere çocuklarıyla giden ebeveynler çocuklarına
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sanat eğitimi vermiş sayılmaktadır. Buna karşın ebeveynlerin bu sanatsal aktivitelere ne sıklıkla katıldığı, çocukları
ile birlikte gidip gitmeme durumları belirtilmemiştir. Aynı zamanda resim sergilerini gezerken birey sanat eleştirisi
yapabilme becerisine sahip olduğunda çocuğunu da bu konuda yönlendirebilecek ve çocuğunun eserlerine de
benzer tepkiler verebilecektir. Bu durum eğitici/geliştirici yaklaşım açısından bakıldığında resim sergisi
gezmekten hoşlanan ebeveynlerin puan ortalamalarının yüksek olmasını açıklayabilir.

Tablo 16.
Ebeveynlerin Çocukların Resim Çalışmalarına Yaklaşım Puanlarının İlgilenmek İstedikleri Sanat Dalına Göre
Ortalama ve ANOVA Analizi Sonuçları.
Çocukların
resim Ebeveynin
çalışmalarına yaklaşım
İlgil.Sanat Dalı

Beğenme/Övgü

Araştırıcı/sorgulayıcı

Düzeltici

Eğitici/Geliştirici

n

S

Müzik

88

4.05

.68

Resim

30

4.18

.55

Sinema

33

4.10

.85

Fotoğraf

61

4.08

.81

Edebiyat

25

4.08

.65

Diğer

32

3.80

.79

1.Müzik

88

3.68

.67

2.Resim

30

4.08

.83

3.Sinema

33

3.53

.96

4.Fotoğraf

61

3.75

.76

5.Edebiyat

25

3.93

.73

6.Diğer

32

3.45

.82

Müzik

88

2.47

.96

Resim

30

2.28

.90

Sinema

33

2.08

.82

Fotoğraf

61

2.40

.98

Edebiyat

25

2.11

.80

Diğer

32

2.28

.92

Müzik

88

2.61

.75

Resim

30

2.68

.81

Sinema

33

2.44

.83

Fotoğraf

61

2.47

.88

Edebiyat

25

2.39

.73

Diğer

32

2.13

.71

sd

F

P

5

1.01

.40

5

2.82

.01

5

1.28

.26

5

2.17

.05

Fark (Tukey)

(2-6)
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Ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşım puanlarının ilgilenmek istedikleri sanat dalına göre
ortalama ve ANOVA analizi sonuçları Tablo.16’da görülmektedir. Buna göre müzik, resim, sinema, fotoğraf,
edebiyat ve diğer sanat dallarına ilgi duyan ebeveynler arasında araştırıcı/sorgulayıcı alt boyutlarında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık söz konusudur (p<.05). Araştırıcı/sorgulayıcı alt boyutunda resim sanatı ile ilgilenmek
isteyen ebeveynler ile diğer sanat dalları ile ilgilenmek isteyen ebeveynler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık ortaya çıkmıştır (p<.05). Aynı zamanda resim sanatı ile ilgilenmek isteyen ebeveynlerin puan ortalamaları
( = 4.08) diğer sanat dalları ile ilgilenmek isteyen ebeveynlerin puan ortalamalarından yüksektir ( =3.45).
Eğitici/geliştirici yaklaşım açısından bakıldığında da resim sanatı ile ilgilenmek isteyen ebeveynlerin puan
ortalamaları en yüksek puan ortalamasına sahiptir ( =2.68). Resim sanatıyla ilgilenmek isteyen ebeveynler ile
diğer sanat dalları ile ilgilenmek isteyen ebeveynler arasında araştırıcı/sorgulayıcı alt boyutunda anlamlı farklılık
ortaya çıkması, yetişkinlerin yapılan resimlere özellikle içerik açısından eleştirel bakmanın önemi üzerinde
durmalarından kaynaklı olabilir. Nitekim bir sanat çalışmasının sanat ürünü olarak nitelendirilmesinde onu izleyen
yetişkin bireyin sanatçının yaşam biçimi ve içeriği ile etkileşime girmesi söz konusudur (Acer, 2015). Bu sebeple
yetişkin bir birey tarafından üretilen sanat çalışmasını izleyen kişinin ilk olarak içeriğe yönelmesi beklenen bir
durumdur. Fakat söz konusu çocuklar olduğunda çocukların her zaman sanatlarını öykülendiremeyeceğini, sözel
ifadelerle bunları aktarmakta zorluk çekebilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı zamanda küçük
çocukların sanatı çoğunlukla kişisel ve egosantriktir, bazen çocuklar sanatlarını bir şeye benzetme ihtiyacı
duymadan da çalışmalarını yaparlar (Fox ve Schirrmaher, 2014).
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın sonuçlarına göre ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşımları, ebeveynin; anne ya
da baba olması durumuna, yaşına, öğrenim düzeyine, işine, çocuk sayısına, çocuğunun cinsiyetine, çocuğu ile
birlikte resim yapma durumuna. resme özel ilgisine, resim yeteneği olduğunu düşünmesine, resim eğitimi almış
olmasına ve ilgilenmek istediği sanat dalına göre değişmektedir. Ebeveynin çocukların resim çalışmalarına
yaklaşımı, çocuğun yaşına, doğum sırasına, resim konusunda eğitilmesini istemesine ve kendisinin resim sergisi
gezmekten hoşlanma durumuna göre değişiklik göstermemektedir.
Ebeveynlerin genel olarak benimsedikleri yaklaşımlar puan ortalamaları açısından sıralandığında;
beğenme/övgü ( =4.1), araştırıcı/sorgulayıcı ( =3.7), eğitici/geliştirici ( =2.5) ve düzeltici ( =2.3) şeklindedir.
Anne ve babalar ayrı değerlendirildiğinde anneler babalara oranla araştırıcı/sorgulayıcı yaklaşımı benimseme
eğilimi göstermektedir. Aynı zamanda puan ortalamaları açısından incelendiğinde anneler beğenme/övgü,
araştırıcı/sorgulayıcı ve eğitici/geliştirici alt boyutunda babalara göre daha yüksek puan ortalamalarına sahip iken,
babalar düzeltici alt boyutunda daha yüksek puan ortalamasına sahiptir. Araştırıcı/sorgulayıcı alt boyutunda ise
anneler ve babalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık söz konusudur (p<,05).
Ebeveynlerin yaşları araştırıcı/sorgulayıcı, düzeltici ve eğitici/geliştirici alt boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı farklılık göstermektedir (p<,05). Yaşları 20-29 arasında değişen ebeveynler, 30-39 ile 40 ve üzeri yaşa
sahip ebeveynlere göre araştırıcı/sorgulayıcı, düzeltici ve eğitici/geliştirici yaklaşımları benimsemektedir.
Anne-babaların öğrenim düzeyleri özellikle düzeltici alt boyutunda anlamlı farklılık göstermiştir (p<,05).
Buna göre ilkokul mezunu ebeveynlerin lisansüstü mezunu ebeveynlere göre düzeltici yaklaşımı daha çok
kullandıkları tespit edilmiştir. Benzer bir durum ebeveynlerin işinde de söz konusudur. Özellikle öğretmen ve
akademisyen grubunda olan ebeveynlerin düzeltici yaklaşımı ev hanımı veya diğer meslek grubu kategorilerine
göre daha çok benimsemedikleri saptanmıştır. Puan ortalamaları açısından bakıldığında beğenme/övgü
yaklaşımında öğretmenlerin ve akademisyenlerin puan ortalamaları diğer gruplara göre daha yüksektir.
Bir diğer değişken olan ebeveynin çocuk sayısı da araştırıcı/sorgulayıcı yaklaşımında anlamlı farklılık
göstermektedir (p<,05). Tek çocuğu olan ebeveynlerin 3 çocuğu olan ebeveynlere göre araştırıcı/sorgulayıcı
yaklaşımı benimsediği ortaya çıkmıştır. Ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşımları, çocukların
yaşları ve doğum sıralarından etkilenmemiştir.
Ebeveynlerin çocukların resim çalışmalarına yaklaşımları çocuğun cinsiyetinden etkilenmektedir.
Ebeveynlerin kız çocuklarına beğenme/övgü yaklaşımını daha çok gösterdikleri belirlenmiştir. Buna göre
ebeveynlerin kız çocuklarının resim çalışmalarına yaklaşımları ile erkek çocuklarının resim çalışmalarına
yaklaşımları arasında beğenme/övgü alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (p<,05).
Çocuğu ile birlikte resim yapan ebeveynler ile çocuğuyla birlikte resim yapmayan ebeveynler arasında da
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık söz konusudur (p<,05). Çocuğu ile birlikte resim yapma deneyimi olan
ebeveynlerin eğitici/geliştirici yaklaşımı benimsemeye daha eğilimli oldukları saptanmıştır.
Ebeveynin çocuğunun resim konusunda eğitilmesini isteme durumu yaklaşımları üzerinde etkili değildir.
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Resme özel ilgisi olan ebeveynlerin hem beğenme/övgü hem de eğitici/geliştirici yaklaşımı benimseme
eğilimi gösterdiği belirlenmiştir. Fakat resim yeteneği olduğunu düşünen ve düşünmeyen ebeveynler arasında
araştırıcı/sorgulayıcı ve düzeltici yaklaşımında anlamlı bir farklılık söz konusudur (p<,05). Buna göre resim
yeteneği olduğunu düşünen ebeveynler araştırıcı/sorgulayıcı yaklaşımı benimserken, resim yeteneği olmadığını
düşünen ebeveynler düzeltici yaklaşımı benimsemektedir.
Son olarak araştırıcı/sorgulayıcı yaklaşımda resimle ilgilenmek isteyen ebeveynler diğer sanat dalları ile
ilgilenmek isteyen ebeveynlere göre daha yüksek puan ortalamasına sahiptir ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık
vardır (p<.05).
Öneriler:
- Anne-babaları sanatsal konularda, daha özel olarak çocukların sanatsal çalışmalarını desteklemenin ve
onları teşvik etmenin önemi ve bu doğrultuda yapılabilecekleri ile ilgili konularda uzman kişiler tarafından
eğitimler düzenlenebilir.
-

Bireylere sanatsal gelişimleri açısından maddi-manevi teşvikler sağlayacak politikalar düzenlenebilir.

- Araştırmacılar için; anne ve babaların çocukların resim çalışmalarına yaklaşımları farklı değişkenler baz
alınarak karşılaştırılabilir.
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Özet
Mevcut araştırma kapsamında okul öncesi öğrencilerine matematikteki temel geometrik şekillerle ilgili
bilgileri daha kolay, anlaşılır ve kalıcı olacak şekilde animasyonlarla zenginleştirilmiş şarkılar eşliğinde öğretmek
ve gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğretmen görüşlerini almak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda araştırma okul
öncesi öğrencilerine zevkli matematik etkinlikleri yapması ve matematiğin eğlenceli taraflarını görmesi ve
eğlenerek öğrenmesi fırsatı sunulmasını sağlayan animasyonlarla zenginleştirilmiş şarkılar üretilmesi bakımından
önem taşımaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf ortamında kullanabilmeleri bakımından matematikte
alternatif etkinlikler üretilmesi bakımından da önem taşımaktadır. Bu bağlamda, temel geometrik şekillerin
şarkılarla öğretimi; geometrik şekillerin akılda kalıcılığını arttırmak amacıyla animasyonlarla desteklenerek
hazırlanmıştır. Ayrıca araştırma matematik eğitimi, müzik eğitimi ve okul öncesi eğitimi olmak üzere üç farklı
alanı biraraya getirerek disiplinlerarası bir çalışma yürütülmesi bakımından da önem taşımaktadır. Mevcut
araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemleri kullanılmış olup bu kapsamda öğrencilerin çalışma yaprağındaki
etkinliklere verdikleri cevaplar betimsel analize, okulöncesi öğretmeninin görüş formuna verdikleri cevaplar ise
içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Kars Merkez de yer almakta olan bir özel okul
öncesi eğitim kurumunda eğitim görmekte olan dokuz öğrenci ve bu kurumda çalışmakta olan bir okul öncesi
öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında şarkı sözlerinin yazılması, bestelenmesi ve animasyonlarla
desteklenerek okul öncesi öğrencilerine uygulanması 14 haftalık bir süreci kapsamaktadır. Animasyonlarla
zenginleştirilmiş şarkılarla matematik etkinliklerinin okul öncesi öğrencileri üzerindeki etkisini tespit etmek, yani,
öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadıklarını belirlemek amacıyla öğrencilerin seviyelerine uygun çeşitli eğlenceli
sorulardan oluşan bir çalışma yaprağı hazırlanmıştır. Uygulanan etkinlik ile ilgili bir okul öncesi öğretmeninin de
görüşleri alınmıştır. Uygulamanın gerçekleştirildiği okulöncesi öğrencilerinin çalışma yaprağındaki sorulara
verdikleri cevaplar analiz edildiğinde uygulanan etkinliğin başarılı olduğu ve öğretmen görüşleri neticesinde de
şarkılarla matematik öğretiminin animasyonlarla desteklenmesi etkinliğinin oldukça olumlu ve verimli bulunduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Yani şarkıların animasyonlarla desteklenmesinin gerek öğrenci başarıları ve gerekse
öğretmen görüşleri dikkate alındığında ilgili kavramların öğretilmesinde çok faydalı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şarkılarla matematik öğretimi, animasyon, geometri, okul öncesi eğitim

Abstract
Within the scope of the present research, it is aimed to teach preschool students the information about basic
geometric figures in mathematics with songs that are enriched with animations more easily, comprehensibly and
permanently. In this context, the research is important for producing enriched songs with animations, which
provide preschool students with the opportunity to perform enjoyable mathematical activities and see the fun sides
of mathematics and learn with fun. It is also important in terms of producing alternative activities in mathematics
for the use of preschool teachers in the classroom environment. In this sense, teaching basic geometric figures with
songs; has been prepared by supporting with animations with the aim of increasing the memorability of geometric
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figures. The research is also important in terms of conducting an interdisciplinary study by gathering three different
branches as mathematics education, music education, and preschool education.
In the context of this research, qualitative research methods have been used and descriptive analysis and
content analysis have been conducted. The study group of the research consists of nine students attending a private
preschool education institution in Kars city centre and a preschool teacher working in the same institution. Within
the scope of the study, writing, composing and applying the songs to preschool students by supporting with
animations covers 14-weeks period. To determine the effect of mathematics activities with songs enriched with
animations on pre-school students, that is, to determine whether the students understand the subject, a study sheet
consisting of various entertaining questions that are suitable for the students’ levels has been prepared. the opinions
of a preschool teacher about the activity applied have also been taken. As a result, when the answers given by the
preschool students to the questions on the study sheet were analysed, it was concluded that the application activity
was successful and as a result of the teachers' views, it was found that the activity of supporting mathematics
teaching with songs was very positive and efficient. In other words, it is determined that supporting the songs with
animations is very useful in teaching the related concepts when both student achievements and teacher views are
taken into consideration.
Keywords: Teaching mathematics with songs, animation, geometry, preschool education

Giriş
Erken çocukluk döneminde çocuklar matematiğin soyut yönünü algılayamamaktadırlar. Çocukların
matematiğin soyut dünyasını anlayabilmeleri için eğitimcilerin somut ve ilk elden deneyim sağlayıcı etkinlikleri
kullanmaları gerekmektedir (Akman, 2002). Çocukların okul öncesi dönemde aldıkları eğitim ve kazandıkları
deneyimlerin, daha ileri yaşlardaki öğrenme yeteneği ve akademik başarısıyla bağlantısı olduğu belirlenmiştir
(Modiri, 2010). Özellikle de okulöncesi dönemde kazandırılacak matematiksel bilgi ve kavramlar çocukların
ileriki dönemlerde matematiği kullanabilen bireyler olarak topluma kazandırılmalarını sağlayacaktır (Akman,
2002). Bu durum okulöncesi eğitime verilecek önemin artması ve çocukların zekâlarını geliştirmek için, bu
dönemin çok iyi değerlendirilmesini gerektirmektedir. Çünkü okul öncesi dönemde kazanılan bilgiler gerek kolay
öğrenilmesi, kalıcı olması ve gerekse öğrenme alışkanlığının geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Okuma
yazma bilmeyen okul öncesi dönemdeki çocuklarda işitsel duyuya dayalı öğretimin başarılı olması beklenmektedir
(Modiri, 2010). Bu bağlamda da okul öncesi eğitiminde disiplinlerarası yaklaşımların önemi üzerinde
durulmaktadır.
Eğitimde, disiplinlerarası öğretim oldukça yaygındır. Disiplinlerarası çalışmalar arasında güçlendirilecek bir
birliktelik vardır ki, o da, matematik ve müziktir (Edelson ve Johnson, 2003). Bilimin ve sanatın önemli temsilcileri
olan matematik ve müziğin birbiri ile olan ilişkisi göz ardı edilmemelidir. Bu ikilinin uyum içinde kullanılması
olumlu sonuçlar doğurabilir. Eğitimde müzik gibi sevilen bir öğenin kullanımı ile nasıl daha iyi öğretebiliriz
sorusuna da cevap bulunabilir (Topcu ve Bulut, 2016). Müzik öğrencilerin matematiği eğlenirken daha kolay bir
şekilde (Edelson ve Johnson, 2003), daha eğlenceli ve aynı zamanda uygun bir şekilde öğrenebilmelerini
sağlayacaktır (An, Capraro ve Tillman, 2013). Öğretmenlerin de müziğin ilgi çekici ve eğlenceli bir şekilde
öğrencilere matematiği öğretmesi avantajından yararlanmaları gerekir (Gretchen ve Edelson, 2003).
Müzik öğretmenler tarafından rutin olmayan şekilde matematik problemlerinin sunumu ve dizaynı için bir
kaynak olarak kullanılabilir. Bu durum öğrencilere matematik bilgilerini anlamlı bir şekilde kullanma ve yeni
matematiksel bilgileri ile var olan bilgileri arasında ilişki kurma fırsatı sağlar (An, Capraro ve Tillman, 2013).
Matematik ve müzik birleşimi özellikle de güçlü işitme ve müzik yeteneğine sahip çocuklarda daha etkilidir.
Matematik ve müzik entegrasyonu bir müzik eğitimi ve pahallı araç-gereçler gerektirmez (Gretchen ve Edelson,
2003). Ayrıca müzik etkinlikleri, çocuğun müzikal zekâsının gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, diğer beceri
ve zekâlarını geliştirmek için de ona farklı fırsatlar sağlayabilmektedir (Modiri, 2010). Matematik ve müzik
ilişkisinin önemine ek olarak eğitim ortamlarının mümkün olduğu zenginleştirilmesi ve bu bağlamda da çoklu
ortamlardan da faydalanılması gerektiği düşünülmektedir.
Çoklu ortamlar dersin özelliği ve konunun örüntüsüne bağlı olarak öğretim ortamını zenginleştirmek ve
öğrenmeyi daha somut hale getirmek amacıyla çeşitli araçlar yardımıyla öğretim materyalleri kullanılarak
öğretimin gerçekleştirilmesi anlamına gelmekte olup (Altınışık ve Orhan, 2002). Çoklu ortam araçları, hem görsel
hem de işitsel olarak öğrencilere hitap ederek sınıftaki öğrenme havasını daha eğlenceli hale getirmesi;
güdülenmişlik düzeyini arttırması; daha anlamlı ve uzun süreli kodlamaların yapılabilmesini sağlaması; aynı anda
tüm sınıfa hitap etmeyi sağlayarak eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlaması bakımından önem taşımaktadır
(Yıldız, 2010). Bu kapsamda da matematik eğitiminde kullanılmak üzere hazırlanan şarkılara animasyonlar
eklenerek farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş öğrenme ortamları hazırlanmıştır.
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Animasyonlar arka arkaya birbirini takip eden bağlantılı hareket karelerinin saniyelik süre içerisinde bir
canlandırma eylemidir. Canlandırma sineması olarak da bilinen animasyon bir sinema filmi ya da çizgi film olarak
üretilmesinin dışında bilgisayar ortamında özel efektleri yaratmada, televizyon programlarında, video oyunlarında,
reklam amaçlı tanıtım çalışmalarında, eğitime destek için akan görsellerin hazırlanması gibi çeşitli ortamlarda
kullanılmaktadır. Böylece oluşturulan ürünler daha fazla kişi tarafından paylaşılabilmekte ve kullanım açısından
da daha az masraflı olmakta ve zamandan tasarruf ettiren bir çeşit bilgi yayma sistemi olmaktadırlar (Akören,
2018).
Etkileşimli çoklu ortam uygulamaları dizayn etmede, animasyonlar bilgiyi sunmada ayrılmaz bir bileşen
olarak görülmektedir. Animasyonların kullanımı, bilgisayar temelli materyallerin sunulması için görsel ilgi
sağlamaktadır ve bu da, bilimsel bilgiyi öğreniciler için daha çekici ve eğlenceli hale getirmektedir (ChanLin,
2000). Animasyonlar sayesinde öğretmenler öğrencilere farklı öğrenme deneyimleri sunabilirler. Genel olarak,
animasyonlar karmaşık bir kavramın basit bir şekilde sunulmasına yardımcı olabilir ve öğrencilerin ilgisini
çekebilir, öğrenmeye yönelik motivasyonu attırabilir ve öğrencilerin dikkatini belirli konulara çekebilir. Bu sayede
daha iyi bir öğrenme ortaya çıkar. Öğrencileri bilgiyi üretebilen, aktif katılımcılar haline dönüştürebilir.
Öğrencilerin akademik performans gelişim seviyesi büyük ölçüde animasyonlu içeriğe ve eğitim materyalinin
sunum şekline bağlı olabilir (Shreesha ve Tyagi, 2016).
Mevcut araştırma konusu kapsamında yapılan literatür taraması neticesinde araştırmanın konusunu tam
olarak karşılayan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak araştırma konusunun içerdiği animasyon, şarkılarla
öğretim, matematik eğitimi ve okulöncesi eğitim anahtar kelimeleri göz önünde bulundurularak literatür
taramasına yön verilmiştir.
Akaydın ve Kaya (2018) öğrencilere animasyon görüş ölçeği uygulamışlardır. Öğrenciler animasyonları dersi
anlamada yardımcı, teşvik edici ve öğretici bulduklarını ve animasyonlarla ders işlemenin zevkli olduğunu ifade
etmişlerdir. Daşdemir ve Doymuş (2016) ilköğretim altıncı sınıf fen ve teknoloji dersi elektrik ünitesinde
animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenilen bilgilerinin kalıcılığına olumlu yönde
etki yaptığı ortaya koymuşlar ve öğrencilerin animasyonların kullanımıyla ilgili olumlu görüşler ifade ettikleri
belirtmişlerdir. Evrekli ve Günay Balım (2015) araştırmalarında grupların sorgulayıcı öğrenme becerileri algı
puanları incelendiğinde grupların puanlarının birbirine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği ancak
animasyon destekli kavram karikatürlerinin kullanıldığı deney grubunun son test puanlarının ön test puanlarına
göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu belirlemişlerdir.
Daşdemir ve Doymuş (2016) ilköğretim sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersinde animasyon kullanımının
öğrencilerin akademik başarılarına, bilgilerinin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine olumlu yönde etki
yaptığını ve animasyon gruplarındaki öğrencilerin animasyonların kullanımına karşı olumlu görüşlere sahip
olduğunu ortaya koymuşlardır. Geçal ve Eldeniz Çetin (2018) yaptıkları araştırmada katılımcıların tablet bilgisayar
aracılığı ile sunulan animasyon programı ile eldesiz toplama işlemini edindiklerini, edindikleri bilgileri de öğretim
bittikten bir, üç ve beş hafta sonra koruduklarını ve farklı araç gereçlerle de genelleyebildiklerini tespit etmişlerdir.
Katılımcıların anneleri, çocuklarının uygulama sürecinde çok mutlu olduklarını ve çalışmadan çok memnun
kaldıklarını ifade etmişlerdir. Luzón ve Letón (2015) animasyonun uygun kullanımının öğrencilerin öğrenme
becerilerini desteklediği sonucuna ulaşmışlardır.
Müzik ile ilişkilendirilen matematik derslerinin öğretmen adaylarının matematik öğrenme ve öğretmeye
ilişkin tutumları üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (An, Ma ve Capraro, 2011). Kocabaş
(2009)’ın çalışmasında matematik eğitiminde şarkı kullanımının tutum ve matematik başarısı üzerinde olumlu
etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Müzik-matematik disiplinlerarası derslerin çoklu matematiksel yetenek
alanları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır (An, Capraro ve Tillman, 2013).
Topcu ve Bulut (2016)’un çalışmasında şarkılarla yapılan öğretimin, mevcut programdaki etkinliklerle
yapılan uygulamaya göre hem akademik başarı hem de kalıcılık bakımından daha etkili olduğu belirlenmiştir. Tan
(2016) araştırmasında ‘Doğal Sayılarla Çarpma’ konusunda şarkı kullanılmasının öğrencilerin akademik
başarılarında ve konunun kalıcılığında anlamlı bir etkisinin olduğu ve öğrencilerin matematik dersine yönelik
tutumlarının ve matematiksel sözcük dağarcığının da geliştiği sonucuna ulaşmıştır. Boz (2019) Fen Bilgisi “hücre”
konusuna ilişkin bestelenen şarkıların, öğrencilerin akademik başarı, fene yönelik tutum ve görüşleri üzerinde
olumlu bir etkiye sahip olduğu, öğrencilerin kullanılan şarkıları akılda kalıcı, eğlenceli ve öğretici bulduklarını,
diğer konularda da benzer uygulamaların yapılması önerilerinde bulundukları sonucuna ulaşmışlardır. Modiri
(2010) okulöncesi çocuklarda müzik aracılığı ile yabancı dil öğretmeyi amaçladığı çalışmasında müzik aracılığı
ile eğitim verilen çalışma grubunun, diğer gruba göre üstün başarı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Mevcut araştırma kapsamında okul öncesi öğrencilerine matematikteki temel geometrik şekillerle ilgili
bilgileri daha kolay, anlaşılır ve kalıcı olacak şekilde animasyonlarla zenginleştirilmiş şarkılar eşliğinde öğretmek
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ve gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğretmen görüşlerini almak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda araştırma okul
öncesi öğrencilerine zevkli matematik etkinlikleri yapması ve matematiğin eğlenceli taraflarını görmesi ve
eğlenerek öğrenmesi fırsatı sunulmasını sağlayan animasyonlarla zenginleştirilmiş şarkılar üretilmesi bakımından
önem taşımaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf ortamında kullanabilmeleri bakımından matematikte
alternatif etkinlikler üretilmesi bakımından da önem taşımaktadır. Bu bağlamda, temel geometrik şekillerin
Şarkılarla öğretimi; geometrik şekillerin akılda kalıcılığını arttırmak amacıyla animasyonlarla desteklenerek
hazırlanmıştır. Okul öncesi eğitim programlarında matematik dersi kapsamında yer alan geometrik şekillerin
animasyonlarla zenginleştirilmiş şarkılarla matematik etkinlikleri aracılığı ile öğrenilmesinin çocukların çok yönlü
gelişimlerine katkı sağlayacağı, geometrik şekilleri tanıyarak, özelliklerini öğrenmeleri ve küçük yaştan itibaren
matematiğin eğlenceli yönlerini görerek, ilerleyen dönemlerde ilkokul, ortaokul ve lise çağlarında yaşadıkları
önyargı düzeyinin en aza indirgeneceği düşünülmektedir. Ayrıca araştırma matematik eğitimi, müzik eğitimi ve
okul öncesi eğitimi olmak üzere üç farklı alanı biraraya getirerek disiplinlerarası bir çalışma yürütülmesi
bakımından da önem taşımaktadır.
Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesi şöyledir: Animasyonlarla zenginleştirilmiş şarkılarla matematik
öğretiminin okulöncesi öğrencilerinin başarıları üzerindeki etkisi nedir ve okul öncesi öğretmeninin görüşleri
nelerdir?
Yöntem
Mevcut araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemleri kullanılmış olup bu kapsamda öğrencilerin çalışma
yaprağındaki etkinliklere verdikleri cevaplar betimsel analize tabi tutulmuştur. Betimsel analizde daha önceden
belirlenen temalara göre veriler özetlenip yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Okulöncesi öğretmeninin
görüş formuna verdikleri cevaplar ise içerik analizine tabi tutulmuştur. Burada amaç toplanan verileri
açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Veriler içerik analizinde daha derin bir işleme tabi
tutulmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Araştırmanın çalışma grubunu Kars Merkez de yer almakta olan bir özel okul öncesi eğitim kurumunda
eğitim görmekte olan dokuz öğrenci ve bu kurumda çalışmakta olan bir okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır.
Çalışma kapsamında şarkı sözlerinin yazılması, bestelenmesi ve animasyonlarla desteklenerek okul öncesi
öğrencilerine uygulanması 14 haftalık bir süreci kapsamaktadır. Animasyonlarla zenginleştirilmiş şarkılarla
matematik etkinliklerinin okul öncesi öğrencileri üzerindeki etkisini tespit etmek, yani, öğrencilerin konuyu
anlayıp anlamadıklarını belirlemek amacıyla öğrencilerin seviyelerine uygun çeşitli eğlenceli sorulardan oluşan
bir çalışma yaprağı hazırlanmıştır. Eğlenceli şarkıların animasyonlarla desteklenerek sunulduğu bu araştırma
kapsamında öğretmenlerin de önemli bir role sahip olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple de uygulanan etkinlik ile
ilgili bir okul öncesi öğretmeninin de görüşleri alınmıştır.
İki matematik eğitimi uzmanı ve bir okul öncesi eğitimi uzmanının görüşleri alınmış ve çeşitli okul öncesi
matematik kitapları da incelenerek matematikteki hangi temel kavramlara ilişkin şarkı sözlerinin yazılacağı tespit
edilmiştir. Belirlenen kavramlara ilişkin şarkı sözleri yine iki matematik eğitim uzmanının görüşleri alınarak
yazılmıştır. Yazılan sözlerin notalara dökülerek bestelenmesi ve animasyonlarla zenginleştirilmesi safhasında ise
bir müzik eğitimi uzmanının yardımlarına ve görüşlerine başvurulmuştur. Animasyonların şarkı ile uyumlu, akılda
kalıcı ve dikkat çekici olmasına özen gösterilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Okulöncesi öğretmeninin yapılan çalışmayı değerlendirmesi için bir görüş formu hazırlanmış olup, bu formda
okul öncesi öğretmeninin şarkı ve animasyonları değerlendirmesi, etkinlikte eksik gördüğü yönleri, hoşuna giden
yönleri, etkinliğin öğrencilere faydalı olup olmadığını, etkinliği kendi tasarlamış olsaydı ne gibi değişiklikler
yapabileceğini, etkinliği diğer öğretmenlere tavsiye edip etmeyeceğini belirtmesi istenmiştir.
Öğrencilerin animasyonlarla zenginleştirilmiş şarkılar yoluyla öğretilmek istenen matematiksel kavramları
algılayıp algılamadıklarını tespit emek amacıyla hazırlanan çalışma kağıdı öğrencilere verilmiştir. Bu çalışma
kağıdında ve öğrencilerin verilen şekil üzerindeki geometrik şekilleri istenen renklere göre boyamaları, resimlerin
hangi şekillerden oluştuğunu ifade etmeleri, çeşitli oyunlar içerisinde geometrik şekilleri ve rengini söylemeleri,
şekillerin aynısını bulup eşleştirmeleri istenmektedir. Bu durum öğretmenlerin gözlemci olup yorumlaması ile
yazılmıştır. Ayrıca, çevreden kare şekline benzer nesneleri bulmaları, kare şekli çizilerek kenar ve köşe
kavramlarını sorgulayan oyunlar oynatılarak araştırmaya ilişkin öğretilmek istenen kavramları öğrenip
öğrenmedikleri ortaya konmaya çalışılmıştır.
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Öğretim materyali

Şekil .1.1

Şekil.2.2
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ÜÇGEN

Şekil 2.3

Şekil2.4

Şekil 2.5
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Şekil 2.1 ve şekil 2.2 de okul öncesi matematik eğitimi kitabından elde edilen kazanımların son haliyle
yazılan şarkı sözlerine yer verilmiştir. Şekil 2.3, 2.4, 2.5 te ise şarkı sözlerine yazılan özgün notalara yer
verilmektedir. Şekil 2.3’te üçgen adlı şarkıya yazdığı notalara, şekil 2.4 ve 2.5 ‘te ise koni adlı şarkıya ait özgün
notalar yer verilmektedir. Şarkı sözleri yazılıp özgün besteler ortaya konduktan sonra şarkılara animasyon
eklenmiştir.

Şekil 2.6

Şekil 2.7

Şekil 2.8

Şekil 2.9

Şekil 2.10
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Şekil 2.11

Şekil 2.12

Şekil 2.13

Bulgular

Okul öncesi öğretmeninin sorulara verdiği cevaplar analiz edildiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Öğretmenin
şarkı ve animasyonları değerlendirmesi istendiğinde verdiği cevaplar analiz edildiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır:
Öğretmen şarkı sözlerini eğitici, öğretim programına uygun, açık ve anlaşılır, okul ortamına uygun
bulmuştur. Şarkıların doğru, güncel ve hızlı bilgi sağladığını ifade etmiştir. Animasyonların eğitici, öğrenci
seviyesine uygun, okul ortamına uygun olduğunu, kullanımının kolay olduğunu, bilgilere kolay ve hızlı ulaşım
imkanı sağladığını, görsellerin ilgi çekici olduğunu, öğrencilerin hayal gücünü geliştireceğini, kendileri açısından
da kullanışlı olduğunu, ve kalıcılığı sağlayacağını ifade etmiştir.
Öğretmenin etkinlikte eksik gördüğü yönleri ifade etmesi istendiğinde verdiği cevaplar analiz
edildiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır:
Öğretmen gerçekleştirilen etkinlikte herhangi bir eksiklik olmadığını ifade etmiştir.
Öğretmenin etkinlikte hoşuna giden yönleri ifade etmesi istendiğinde verdiği cevaplar analiz
edildiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır:
Öğretmen etkinliğin eğitici, ilgi çekici ve çocuklarla eğlenerek gerçekleştirildiğini ifade etmiştir.
Öğretmenin etkinliğin öğrencilere faydalı olup olmadığını ifade etmesi istendiğinde verdiği cevaplar
analiz edildiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır:
Öğretmen çocukların öğrendikleri şekilleri pekiştirme fırsatı bulduklarını ifade etmiştir.
Öğretmenin etkinliği kendi tasarlamış olsaydı ne gibi değişiklikler yapabileceğini ifade etmesi
istendiğinde verdiği cevaplar analiz edildiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır:
Öğretmen görsellerin biraz daha arttırılabileceğini ifade etmiştir.
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Öğretmenin etkinliği diğer öğretmenlere tavsiye edip etmeyeceğini belirtmesi istendiğinde verdiği
cevaplar analiz edildiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır:
Öğretmen etkinliği diğer öğretmenlere de tavsiye edebileceğini ifade etmiştir.
Öğrencilerin de geometrik şekillerden oluşan robotu gösterilen renklere boyamaları, müzik eşliğinde
şekillerin etrafında dans ederek müzik kapatıldığında şekillere basmaları, basamayan oyuncunun basanların şeklini
ve rengini söylemesi istenmiştir. Ayrıca çeşitli resimler verilerek bu resimlerin hangi şekillerden oluştuğunu
söylemeleri istenmiştir. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde bu görevleri yerine getirebilmişlerdir
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada müziğin etkileyici ve ilgi çekici özelliğinden yararlanarak matematikteki çeşitli geometrik
kavramların daha farklı ve eğlenceli bir şekilde öğrencilere anlatılması ve sonuçta da izlenen yolun gerek öğrenci
başarıları gerekse okulöncesi öğretmeninin görüşleri bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu sayede şarkı
sözlerinin notalar haline dönüştürülerek okul öncesi matematiğinde kullanılmak üzere özgün şarkılara
dönüştürülmesi süreci ortaya konmuştur. Aynı zamanda da bu yöntemin okul öncesi matematik öğretimi
kapsamında öğrencilere uygulanabilirliği ortaya konmuş olup, istenen kazanımların öğrencilere aktarılabilirliği
hususunda alternatif bir yol önerilmiştir.
Uygulamanın gerçekleştirildiği okulöncesi öğrencilerinin çalışma yaprağındaki sorulara verdikleri cevaplar
analiz edildiğinde uygulanan etkinliğin başarılı olduğu ve öğretmen görüşleri neticesinde de şarkılarla matematik
öğretiminin animasyonlarla desteklenmesi etkinliğinin oldukça olumlu ve verimli bulunduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Yani şarkıların animasyonlarla desteklenmesinin gerek öğrenci başarıları ve gerekse öğretmen
görüşleri dikkate alındığında ilgili kavramların öğretilmesinde çok faydalı olduğu belirlenmiştir.
Mevcut araştırmanın öğrencilerin ilgili kazanımları kazanmış olmaları sebebiyle animasyonlarla
zenginleştirilmiş şarkılarla matematik öğretiminin öğrencilerin başarıları üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya
koymuş olması bakımından Kocabaş (2009), Evrekli ve Günay Balım (2015), Luzón ve Letón (2015), Topcu ve
Bulut (2016), Tan (2016) , Daşdemir ve Doymuş (2016), Daşdemir ve Doymuş (2016), Akaydın ve Kaya (2018),
Geçal ve Eldeniz Çetin (2018) , Boz (2019) ile paralellik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma kapsamında şu önerilerde bulunulmaktadır:
Mevcut araştırma kapsamında yapılan çalışmanın gerek okul öncesi ve gerekse ilkokulda ve ortaokulun
başlarında matematiksel kavramların öğretilmesinde kullanılması önerilmektedir.
Öğrencilerin de çeşitli matematiksel kavramları daha iyi algılamaları, araştırma yapmaları ve ilgili konuların
kalıcılığının sağlanması bakımından şarkı sözleri yazmaları ve bilindik melodileri kullanarak besteler yapmaları
sağlanabilir.
Matematik derslerindeki çeşitli konular ve kavramlar kapsamında üretilen şarkıların söylendiği korolar
oluşturularak matematik, sınıf dışı bir etkinlik olarak tüm öğrencilerle tanıştırılabilir
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Özet

Öğrencilere kazandırılacak olan davranışlar genel olarak bir eğitim programının içinde yer almaktadır. Bu
programa bağlı olarak oluşturulan dersler ve derslerin içerisinde yer alan kazanımlar ile de öğrencilere istendik
davranış ve kültür aktarımı yapılmaktadır. Doğrudan ya da dolaylı olarak, ilkokul programında yer alan derslerde
değerler eğitiminin aktarımı da hedeflenmektedir. Bu noktadan hareketle bu araştırmanın amacı Türkiye’de
değerler eğitimi konusunda yapılan lisansüstü çalışmaları analiz ederek çalışmaların eğilimlerini belirlemektir.
Çalışmada nicel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılan tarama modelinde bir araştırma seçilmiştir.
Araştırmada ilkokulda değerler eğitimi üzerine yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Araştırmanın verilerini
Türkiye’de değerler eğitimi alanında yapılmış lisansüstü çalışmalar oluşturmaktadır. Araştırmanın bulguları
belirlenen amaçlar doğrultusunda sunulmuştur. Bu araştırmada verilerin analizinde basit betimsel analizden
faydalanılmıştır. Yapılan araştırma taramasında en fazla 2018 yılında değerler eğitimi konulu çalışmaya
rastlanılmasına rağmen diğer yıllarda da değerler eğitimi ile ilgili farklı çalışmalar yapılmıştır. Araştırmada, en
fazla “sorumluluk” değeri üzerine çalışılmıştır çünkü sorumluluk değeri, değerler eğitiminin en önemli kök
değerleri arasında yer almaktadır. İncelenen tezlere bakıldığında ise en fazla nicel araştırma yönteminin
kullanıldığı görülmektedir. Araştırmada değerler eğitimi alanındaki incelenen tez çalışmalarında veri toplama aracı
olarak en fazla görüşme formundan yararlanılmıştır. Bunun yanında verilerin analizinde basit betimsel analiz
tekniği kullanılmıştır. Araştırmada en fazla veri kaynağı olarak öğrenciler gözükmektedir. Bunu takip eden ise
öğretmenler olmuştur. Veliler ise en az veri sağlayan katılımcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca incelenen
araştırmaların disiplin alanlarına bakıldığında tezlerin çoğu herhangi bir alanla ilişkilendirilmediği görülürken onu
takip alanın ise Sosyal Bilgiler olduğu ortaya çıkmıştır. Tezlerin yapıldığı anabilim dallarında ise en fazla tez
yazılan bilim dalının Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalı olduğu gözükmektedir. Değerler eğitimi ile ilgili
araştırmalar yürütülürken de en fazla öğrenci ve öğretmenlerden veri toplanmıştır. Bunun sonucunda yapılan tez
çalışmalarında velilerle çok fazla çalışılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca değerler eğitimi çalışmalarının eylem
araştırması gibi sorunların çözümüne yönelik çalışmaların arttırılması tavsiye edilir.

Abstract
The behaviors to be gained to the students are generally included in an educational program.Depending on this
program, the desired behavior and culture are transferred to the students with the courses and the learning outcomes
included in the courses. Directly or indirectly the transfer of values education is also aimed in the courses in the
primary school curriculum. From this point of view, the purpose of this research is to determine the tendency of
the studies on values education in Turkey by analyzing the postgraduate studies. Then descriptive method was
chosen due to the nature of the study. In this research, studies on values education in primary school were
discussed. The data of the study consists of postgraduate studies in the field of values education in Turkey. In this
research, descriptive content analysis was used while analyzing the data. Although most of the studies on values
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education were found in 2018, different studies were conducted on values education in other years. In the research,
“responsibility” value was studied mostly because the value of responsibility is among the most important root
values of values education. In addition, content analysis was widely used in data analysis.. In the research, students
are the most common data source. This was followed by teachers.. It is seen that in the departments where the
theses are made, the most frequently written thesis are in the Department of Primary School Teaching. While
conducting research on values education, data were collected mostly from students and teachers. As a result of
this, it was determined that there was not much work with parents in the thesis studies. In addition, it is also
recommended to increase the efforts to solve problems such as action research in values education studies

Giriş
2018 yılında hazırlanan programda, program hakkında bilgi verilirken programın değer ve beceri kazandırma
boyutu ön plana çıkarılarak hazırlandığı belirtilmiştir. Öğretim programlarında “kök değerler” olarak adalet,
dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik değerleri yer
almaktadır (MEB Türkçe 1.-8. Sınıf Öğretim Programı, 2018). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda değerler
eğitimi kazanımlarla doğrudan ilişkilendirilmiş ve kazanımlarda kendine yer bulmuştur. Programda 18 adet değer
bulunmaktadır (MEB Sosyal Bilgiler 4.-7. Sınıf Öğretim Programı, 2018). Diğer derslerin hiçbirinde değerler
eğitimi doğrudan kazanımlarda yer almamaktadır. Son yıllarda değerler eğitimi üzerine birçok çalışma yapılmıştır
( Akgül, 2014; Can, 2008; Dilmaç, 1999; İşcan, 2007; Kunduroğlu, 2010; Uzunkol, 2014). Değerler eğitimi ile
ilgili yapılan çalışmalar ilk başta değerlerin ne olduğu üzerine saptama yapmayı hedefine almıştır. Ancak son
yıllarda yapılan çalışmalarda üç farklı konu ön plana çıkmaktadır. Bunlar; değerler eğitiminin ilköğretim
programındaki yeri, değerler eğitiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler ile değerler eğitimi üzerine öğretmen
görüşlerinin ne olduğunu saptamaktır (Elbir & Bağcı, 2013).
Bu noktadan hareketle bu araştırmanın amacı Türkiye’de değerler eğitimi konusunda yapılan lisansüstü
çalışmaları analiz ederek çalışmaların eğilimlerini belirlemektir. Araştırmada ilkokulda değerler eğitimi üzerine
yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Bu kapsamda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır: Türkiye’de değerler
eğitimi konusunda yapılan lisansüstü çalışmaların,
• Yıllara göre dağılımı nasıldır?
• Tez türüne göre dağılımı nasıldır?
• Çalışılan alana göre dağılımı nasıldır?
• Araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır?
• Veri toplama kaynaklarına göre dağılımı nasıldır?
• Verilerin analiz yöntemine göre dağılımı nasıldır?
• Verilerin katılımcılara göre dağılımı nasıldır?
• Verilerin sınıf düzeyine göre dağılımı nasıldır?
• Verilerin disiplin alanlarına göre dağılımı nasıldır?
• Verilerin anabilim dalına göre dağılımı nasıldır?

Yöntem
Bu çalışma, nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılan betimsel bir araştırmadır. Nitel araştırma,
çoklu öznel veri türleri ve kendi doğal ortamında belli durumlardaki bireylerin incelenmesine dayanan yorumlayıcı
araştırma yaklaşımıdır (Christensen, Johnson & Turner, 2015, 54). Veriler içerik analizi kategorisel analiz
tekniğiyle elde edilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verilerini Türkiye’de değerler eğitimi alanında yapılmış lisansüstü çalışmalar oluşturmaktadır.
Dolayısıyla değerler eğitimi yapılan makaleler, bildiriler ve araştırma raporları kapsam dışında tutulmuştur. Bu
bağlamda veriler YÖK ulusal tez veri tabanı kullanılarak toplanmıştır. Verilerin toplanmasında «değerler eğitimi»
ve adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik gibi kök
değerler kullanılmıştır. Yapılan tarama sonucunda toplam 57 izinli teze ulaşılmıştır. Bu tezlerden 37’si eğitim
paydaşlarıyla yürütülmesi nedeniyle araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmada tezlerin incelenmesinde
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araştırmacılar tarafından araştırmanın amaçlarına yönelik oluşturulan yayın inceleme formu kullanılmıştır. Yayın
inceleme formunda araştırmanın yılı, tez türü, çalışma alanı, araştırma yöntemi, veri kaynakları, veri toplama
araçları ve verilerin analizine ilişkin bilgilerin kodlandığı bölümler bulunmaktadır. Araştırmada elde edilen verileri
araştırmacılar ayrı ayrı kodlamıştır. Daha sonra kodlamalar arasında tutarlılık sağlanabilmesi için araştırmacılar
bir araya gelmiş, yapılan analize son biçimi verilmiş ve frekanslar belirlenmiştir. Belirlenen frekanslar ışığında
bulguların sunumunda grafiklerden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulguları belirlenen amaçlar doğrultusunda
sunulmuştur.
Araştırmanın Sınırlılığı
Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezleri, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Yayın ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı veri tabanında ilkokul düzeyinde değerler eğitimi konusunda kayıtlı olan tezlerle sınırlıdır. Belirli
bir zaman aralığını kapsamaktadır (2005-2018).
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde epistemolojik doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin analizinde, 10
kategoriden oluşan içerik formuna göre tezlerin analizi yapılmıştır. Çalışmada veriler ilk olarak Yüksek Öğretim
Kurulu (YÖK) Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının web sitesinden bilgisayar ortamına aktarılan tezler
incelenerek, hazırlanan içerik formu aracılığıyla çözümlenmiştir. Hazırlanan içerik formunda toplam yedi kategori
bulunmaktadır. Bu kategoriler şu başlıklardan oluşmaktadır: (I) yapılış yılı, (II) tez türü, (III) analiz yöntemi, (IV)
katılımcılara göre dağılım, (V) sınıf düzeyine göre dağılım, (VI) veri toplama grubu, (VII) anabilim dalına göre
dağılım, (VIII) disiplin alanlarına göre dağılım, (IX) araştırma yöntemine göre dağılım ve (X) istatistikî tekniklere
yer verilmiştir. İncelenen tezler belirlenen başlıklar altında tablolar halinde bulgular kısmında sunulmuştur.

Bulgular

Bu bölümde, elde edilen YÖK Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2005 yılından itibaren
dizginlenen lisansüstü tezler, epistemolojik doküman analizi yapılarak kategorisel olarak analiz edilmiş ve tablolar
halinde sırasıyla sunulmuştur. Ayrıca sınıf öğretmenliği sahasında değerler eğitimi konusunda yapılmış olan
tezlerin; (I) yapılış yılı, (II) tez türü, (III) analiz yöntemi, (IV) katılımcılara göre dağılım, (V) sınıf düzeyine göre
dağılım, (VI) veri toplama grubu, (VII) anabilim dalına göre dağılım, (VIII) disiplin alanlarına göre dağılım, (IX)
araştırma yöntemine göre dağılım ve (X) istatistikî tekniklere yer verilmiştir. Değerler eğitimi konusunda yapılan
lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1.
Lisansüstü Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı.

Yıl
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Toplam

Yıllara Göre Dağılım
F

%

5
2
4
5
3
4
4
10
37

13,51
5,40
10,80
13,51
8,16
10,80
10,80
27,02
100
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Tablo 1’de görüldüğü gibi, değerler eğitimi alanında en fazla lisansüstü çalışma 2018 (f=10) yılında yapılırken, en
az çalışma 2011 (f=2) yılında yapılmıştır. Değerler eğitimi alanında yapılan çalışmaları sırasıyla 2010 ve 2014
(f=5), 2013,2016 ve 2017 (f=4) ve 2015 (f=3) yılları izlemiştir.
Tablo 2.
Lisansüstü Çalışmaların Tez Türüne Göre Dağılımı.

Tür
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam

Türüne Göre Dağılım
F

%

26
11
37

70,27
29,73
100

Tablo 2’de görüldüğü gibi değerler eğitimi alanında yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu yüksek lisans (f=26)
düzeyindedir. Bu alanda doktora düzeyinde 11 çalışma yapılmıştır. Buna değerler eğitimi alanında yapılan doktora
tezi sayısının yüksek lisansa kıyasla oldukça az olduğu söylenebilir.
Tablo 3. Lisansüstü Çalışmaların Çalışılan Alana Göre Dağılımı.

Konu Alanı
Adalet
Aile Birliğine Önem Verme
Dayanışma
Değerler Eğitimi
Duyarlılık
Dürüstlük
Hoşgörü
Misafirperverlik
Özgüven
Saygı
Sevgi
Sorumluluk
Vatanseverlik
Yardımseverlik
Yeniliğine Açıklılık
Toplam

Alana Göre Dağılım
F

%

2
2
1
12
1
2
1
1
1
4
1
13
3
7
1
52

3,85
3,85
1,93
23,05
1,93
3,85
1,93
1,93
1,93
7,69
1,93
24,98
5,77
13,45
1,93
100

Tablo 3’te görüldüğü gibi değerler eğitimi alanında en fazla çalışılan konu sorumluluk(f= 13) olmuştur. En az
çalışma ise (f= 1) ile dayanışma, duyarlılık, hoşgörü, misafirperverlik, özgüven, sevgi, yeniliğe açıklık değerleri
olmuştur. Sırasıyla diğer çalışılan konular ise değerler eğitimi bir bütün olarak (f= 12) yardımseverlik değeri (f=7),
saygı değeri (f= 4), vatanseverlik değeri (f= 3), adalet, aile birliğine önem verme, dürüstlük değeri (f= 2) olarak
gözükmektedir.
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Tablo 4.
Lisansüstü Çalışmaların Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı.

Yöntem
Nitel
Nicel
Karma
Toplam

Araştırma Yöntemine Göre Dağılım
F
%
12
15
8
35

34,30
42,85
22,85
100

Tablo 4’te görüldüğü değerler eğitimi alanında en fazla nitel araştırma yöntemlerinin (f=15) kullanıldığı ortaya
çıkmıştır. Bunu (f=12) çalışma ile nicel araştırma yöntemleri izlemiştir. Değerler eğitimi alanında (f=8) çalışmanın
da karma araştırma yöntemi ile yapıldığı belirlenmiştir.
Tablo 5.
Lisansüstü Çalışmaların Veri Toplama Kaynaklarına Göre Dağılımı.

Veri Toplama
Anket
Başarı Testi
Döküman
Görüşme Formu
Ölçek
Toplam

Veri Toplama Kaynaklarına Göre Dağılımı
F
%
5
2
7
20
19
53

9,45
3,80
13,30
37,5
35,95
100

Tablo 5’te görüldüğü gibi, değerler eğitimi alanında yapılan çalışmalarda veri toplama aracı olarak en fazla
görüşme formu (f=20) kullanılmıştır. Bunu sırasıyla ölçek (f=19), doküman (f=7), anket (f=5) başarı testi (f=2)
izlemiştir.

Tablo 6.
Lisansüstü Çalışmaların Analiz Yöntemine Göre Dağılımı.

Veri Analizi
Betimsel Analiz
Betimsel İstatistik
İçerik Analizi
Nonparametrik Testler
Parametrik Testler
Toplam

Analiz Yöntemine Göre Dağılımı
F

%

9
11
16
6
13
55

16,32
20,01
29,11
10,91
23,65
100

Tablo 6’da görüldüğü gibi, değerler eğitimi alanında yapılan çalışmaların analizine bakıldığında en fazla
karşımıza (f=16) ile içerik analizi çıkmıştır. En az ise (f=6) nonparametrik testler olmuştur. Parametrik testler
(f=13), betimsel istatistik (f=11) olarak karşımıza çıkarken betimsel analiz ise (f=9) olarak görülmektedir.
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Tablo 7.
Lisansüstü Çalışmaların Verilerin Katılımcılara Göre Dağılımı.

Katılımcı
Döküman
Öğrenci
Öğretmen
Veli
Yönetici
Toplam

Verilerin Katılımcılara Göre Dağılımı
F
%
3
24
12
1
2
42

7,1
57,4
28,5
2,3
4,7
100

Tablo 7’de görüldüğü gibi, değerler eğitimi alanında yapılan çalışmaların katılımcı durumlarına bakıldığında
en fazla karşımıza (f=24) ile öğrenci grubu çıkmıştır. En az ise (f=1) veli grubu olmuştur. Öğretmenler (f= 12),
doküman incelemesi (f=3) olarak karşımıza çıkarken eğitim yöneticisi ise (f=2) olarak görülmektedir.
Tablo 8.
Lisansüstü Çalışmaların Verilerin Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı.

Sınıf Düzeyi
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. Sınıf
6. Sınıf
8. Sınıf
Yok
Toplam

Verilerin Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı
F
%
3
4
6
13
5
2
1
10
44

6,80
9,08
13,64
29,60
11
4,52
2,24
22,4
100

Tablo 8’te görüldüğü gibi, değerler eğitimi alanında yapılan çalışmaların sınıf düzeylerine göre dağılımına
baktığımızda en fazla 4. Sınıflar ile (f=13) çalışılmıştır. Bunu sırasıyla 3. Sınıflar (f=6), 5. Sınıflar (f=5), 2. Sınıflar
(f=4), 1. Sınıflar (f=3), 6. Sınıflar (f=2), 8. Sınıflar (f=1) izlemiştir. Ayrıca herhangi bir sınıf düzeyi belirtilmeden
yapılan çalışma sayısı da (f=10) oldukça fazladır.
Tablo 9.
Lisansüstü Çalışmaların Disiplin Alanlarına Göre Dağılımı.

Sınıf Düzeyi
Sosyal Bilgiler
Fen Bilimleri
Hayat Bilgisi
Din Kültürü
Türkçe
Yok
Toplam
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Verilerin Disiplin Alanlarına Göre Dağılımı
F
%
11
1
6
1
2
16
37

30
2,7
16,2
2,7
5,4
43,2
100
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Tablo 9’da görüldüğü gibi, değerler eğitimi alanında yapılan çalışmaların disiplin alanlarına bakıldığında (f=11)
sosyal bilgiler gözükürken, herhangi bir disiplinle ilişkisi olmayan çalışmalar en fazla (f=16) ile yapılmıştır. Hayat
bilgisi (f=6) iken türkçe (f=2) din kültürü ve fen bilimleri en az ilişkilendirilen alanlar arasında (f=1) yer
almaktadır.
Tablo 10.
Lisans Üstü Çalışmaların Verilerin Anabilim Dalına Göre Dağılımı.

Anabilim dalı
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Temel Eğitim Anabilim Dalı / Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
İlköğretim Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı Eğitim Programları
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Toplam

Verilerin
Dağılımı
f
4
21
1
4
2
4
1
37

Anabilim

Dalına

Göre

%
10,81
56,76
2,70
10,80
5,40
10,80
2,70
100

Tablo 10’da görüldüğü gibi, değerler eğitimi alanında yapılan çalışmaların hangi ana bilim dallarında olduğuna
baktığımızda en fazla (f=21) Temel eğitim anabilim dalı olarak gözükmektedir. Bunu sırasıyla, ilköğretim ana
bilim dalı (f=4), eğitim programları ve öğretimi anabilim dalı (f=4) türkçe ve sosyal bilimler eğitimi anabilim dalı
(f=4), eğitim yönetimi ve denetimi anabilim dalı (f=2) gözükürken en az çalışma (f=1) ile eğitim bilimleri anabilim
dalı ve ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi ana bilim dalı (f=1) olmuştur.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Yapılan bu çalışmada, Türkiye’de değerler eğitimi konusunda yapılmış olan lisansüstü eğitim (yüksek
lisans/doktora) tezleri farklı değişkenler (tezlerin yapıldığı yıl, tez türü, çalışma konuları, kullanılan araştırma
yöntemi, veri toplama grubu, sınıf düzeyine göre dağılım, disiplin alanlarına göre dağılım, anabilim dalına göre
dağılım ve istatistikî teknikler) açısından ele alınarak analiz edilmiştir. İncelenen araştırma doğrultusunda değerler
eğitimi ile ilgili çalışmaların yüksek lisans düzeyindeki tezlerin doktora tezlerinden daha fazla yapıldığı ortaya
çıkmıştır. Bunun yanında değerler eğitimini kapsayan kök değerleri tek tek ele alıp araştırma yapılmaktansa tüm
değerleri içeren değerler eğitimi adı altında genel olarak yapılan araştırmaların yaygın olduğu ortadadır. Değerler
eğitimi ile ilgili araştırmalar yürütülürken de en fazla öğrenci ve öğretmenlerden veri toplanmıştır. Bunun
sonucunda yapılan tez çalışmalarında velilerle çok fazla çalışılmadığı tespit edilmiştir. Veliler yani aileler
çocuklarının adeta ilk öğretmeni gibidir. Çocukların ahlaki gelişimlerinin temellerinin atıldığı ortam olan aile,
değerler eğitimi noktasında büyük bir önem kazanmaktadır. Buradan hareketle değerler eğitimi ile ilgili bundan
sonra yapılacak olan çalışmalarda ailenin sürece katılması önerilir. Ayrıca değerler eğitimi çalışmalarının eylem
araştırması gibi sorunların çözümüne yönelik çalışmaların arttırılması tavsiye edilir. Türkiye’de değerler eğitimi
konusunda yapılan lisansüstü tezlerin farklı değişkenler açısından incelendiğinde ve bu çalışmadan elde edilen
sonuçlar ele alındığında değerler eğitimi konusunda yeterince araştırma yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple
yapılacak lisansüstü tezlerde daha fazla değerler eğitimi çalışılabilir. Ayrıca araştırmacılar nicel yöntemlerin yanı
sıra nitel ve karma çalışmalara yönlendirilebilir. Öğretmen, öğretmen adaylarına ve ailelere yönelik değerler
eğitimi konusu ile ilgili kurslar, seminerler ve hizmet içi eğitim ile bilinçlendirme yapılabilir. Okullarımızda
değerler eğitimi konusunda okul-aile-öğretmen arasında iş birliği daha da arttırılabilir.
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Özet
Eğitim alanında son yılların en popüler çalışma alanlarından birisi de değer ve değerler eğitimidir. Her ne kadar
adı geçen konulara yönelik bir terim kargaşası mevcut ve aynı zamanda tanımında birlik olmasa da; en kısa ve öz
ifade ile öğrencilere olumlu davranışlar kazandırmaya yönelik araştırmaların bütününe değerler eğitimi ismini
vermek mümkündür. Rahat ve ferah dünya düzeni için çok kıymetli miktarda bir orana sahip olan ve/veya olduğu
düşünülen değerler eğitiminin literatürdeki gelişimine bakıldığında, tarihi köken itibarıyla gerek ahlak ve gerekse
etik ifadelerine ilk andan itibaren rastlanmaktadır. Aynı zamanda bu durum tüm dünya tarihi için de geçerlidir.
Hatta yakın zamanlarda bile değerler eğitimi ile neredeyse eş zamanlı anılmaya başlayan karakter eğitiminin dahi
önce kullanıldığı bilinmektedir. Araştırma konusu itibarıyla düşünüldüğünde ise özellikle İslam dünyasındaki
hemen hemen her filozofun, ahlâka ve ilintili konularla alakadar olduğu bilinenler arasında karşımıza çıkmaktadır.
Örneğin kimi âlim, ahlak ile siyasetin bağını kurmaya çalışmışken, kimi filozof, psikoloji ile ahlak ve ahlaki
değerlerin bağını irtibatlandırma çabası gütmüş, kimisi de ahlak ile metafizik arasında bir korelâsyondan söz
etmeyi yeğlemiş ve bu bağlamda eserler vermişlerdir. Elbette ki sadece bunlarla yetinilmemiş toplumun refahı için
devlet liderlerine yönelik nasihat türü ve hattı zatında yol gösterici ahlak üzerine çalışmalar da tertip edilmiştir.
Osmanlı Devletinin neredeyse son yüzyılında okul kademelerinin tamamında ahlak ve ahlak eğitimi üzerine
dersler, okul programlarının vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir.
Araştırmamıza konu edilen ders kitabı da medeniyetin yakıtı olarak ifade edilen eğitimin en önemli ayaklarından
birini oluşturan temel eğitim üzerine Sadık Rıfat Paşa’nın kaleme aldığı ve çok uzun yıllar iptidai mekteplerde
okutulan “Risale-i Ahlak” kitabı üzerinedir. 1847 yılında İstanbul’da Mektebe-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane
Matbaasında basımı yapılan bu eser, toplam 22 sayfadan oluşmaktadır. Eserin orijinali Sadık Rıfat Paşa’nın tüm
eserlerinin ihtiva edildiği Müntehâbât-ı Âsâr adında sekiz cilt olarak yayımlanmış külliyatı içerisinde yer
almaktadır. Araştırmaya temel teşkil eden kitap içeriği, birebir günümüz alfabesine çevrilmesiyle elde edilmiştir.
Direkt olarak otuz bir ve dolaylı olarak da iki değerin eklenmesiyle toplamda 33 değerden bahseden kitapta söz
konusu ifadeler için gerekli açıklamalarda kavramların hemen akabinde verilmiştir.
İşte bu çalışmanın amacını, Tanzimat Dönemi Ahlak Kitabının günümüz güncel temel eğitim programlarında
yerini alan değerlere örnek teşkil edip etmediği, Osmanlı Devleti Eğitimin mirasının bu konuda temel eğitim
programına ne ölçüde yansıdığı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda malum kitabın günümüz güncel
programlarına örnek olduğu ve dahası yürürlükteki programları etkileyecek değerlerden oluştuğu tespit edilmiştir.
Bazı değerlerin de yine günümüz güncel programlarda yerini alan değerlerle birebir örtüştüğü görülmektedir
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[Muavenet (yardım) ve şefkat-günümüz programı; yardımseverlik/kizb (yalan söylememek)-günümüz programı;
dürüstlük/edep ve hürmet- günümüz programı; edep-haya].
Anahtar kelimeler: Değerler eğitimi, Osmanlı mirası, temel eğitim.

Abstract
Value and Values education is one of the most popular topics in the education field over the last years It is possible
to call the values education as all studies which aims to acquire the positive behaviors to the students, however,
there is no common agreement about the description of the concept. Moral and Ethic terms are come across with
the values education within its development throughout the time and it has great value to create comfortable and
happy world. This situation is also valid throughout the world. It is also determined that almost every philosopher
in the İslam world has some works related to moral and moral related topics when we look at the topic from the
research perspective. For example, some scholars tried to create a relationship between the moral and politics,
others are worked on the relationship between psychology and the moral. There are also some works of the scholars
which is related to metaphysics and moral. Ofcourse, these are not contented with, there are also some works
composed to give advice to government leaders to increase common wealth of the society. Over the last years of
the Ottoman Empire, Moral and moral education lessons were very important within the programs of the schools
from all levels.
The book which is the context of our research is the “Risale-i Ahlak” book written by Sadık Rıfat Pasha. Sadık
Rıfat Pasha is a crucial person which represents one of the columns of the education and his book were a lesson
book in the iptidai schools throughout the years. The book consist of 22 pages and it was published in Mektebe-i
Tıbbiye-i Adliye-i Şahane Press. The origin of the book comes from the Muntebahatı Asar book that involves all
the Works of the Sadık Rıfat Pasha. The book completely translated from old alphabet to new alphabet. The book
consists of 31 direct values and 2 indirect values and all the values has short explanations beside them.
The main purpose of this research is to discover whether there is a relationship between the Tanzimat Period Moral
Book with the moral books of the recent basic education programs. Is Ottoman Empire education legacy linked to
the basic education program and in what extend? At the end of the research, it is determined that the book set an
example to the current programs of our day and the book also consist of the elements which can affect the values
in the current programs of our days. It also determined that some of the values in the old book matches with the
new values within the recent programs. These values are represented in the same meaning yet with different names.
Keywords: Values education, Ottoman legacy, basic education.

Giriş
Bireylerin insanı ilişki boyutunu ve davranışlarını etkileyen önemli bağlardan birisi olarak, değerlerden söz
etmek mümkündür. Davranışların belirlenmesinde büyük bir öneme sahip olan değer kavramı, hem farklı
disiplinlerin konusu olmuş, hem de birçok tanımı yapılmıştır. Örneğin Güngör (1998: 27) değer kavramını, bir
şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inançlar olarak tanımlamakta iken Hofstede (1991, 18) ile
Kop vd. (2017, 1046-1047) genel olarak, bireyin diğer bireyler ile ilişkilerinde belirli durumları tercih etme
eğilimleri olarak da ifade etmektedir.
Bu açıklamalardan yola çıkacak olursak, değerlerin insanların/toplumların yaşantıları üzerindeki etkilerinin
farklılık gösterdiği söylenebilir. Dolayısıyla değerlerin tercih edilme ve hatta öncelik durumu bireyden bireye,
toplumdan topluma değişebilmektedir. Gerek topluma özgü değerler ve gerekse küresel boyutta ki değerler
bilinmeli ve özümsenmeye çalışılmalıdır. Söz konusu durum için başlangıç, şüphesiz ki erken çocukluk dönemi
olarak adlandırabileceğimiz okul öncesi dönemidir. Okul öncesi dönemde çocuğun gelişimi ve öğrenme
potansiyeli oldukça hızlıdır. Bu dönemde kazanılanlar kişinin sonraki yaşantısını biçimlendirmekte ve kişiliğin
temelini oluşturmaktadır (Uzun ve Köse, 2017, 306-307).
Okul öncesi dönemde çocuğun gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak tek bir alana yönelik değil tüm
alanları bir bütün olarak kapsayacak şekilde değerler verilmelidir. Şayet bu şekilde eğitim verilirse erken çocukluk
dönemindeki öğrencide şimdiden küresel değerleri ve yaşadığı toplumun değerlerini anlamlandırma yeteneği
oluşacaktır (Arıkan, 2011).
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Araştırma konusu itibarıyla düşünüldüğünde ise özellikle İslam dünyasındaki hemen hemen her filozof ahlâkî
konularla ilgilenmiştir. Bunlardan bazıları ahlak ile siyasetin bağını kurmaya çalışmışken, bazıları psikoloji ile
ahlaki değerlerin bağını ilişkilendirme çabası içine girmiş, diğer bazı filozoflarda ahlak ile metafizik arasında bir
korelâsyon üzerine eserler vermişlerdir.
Özellikle de Tanzimat ile II. Abdülhamit dönemlerinde okullarda ahlâk, dini öğretilerle birlikte verilmiştir.
Bunlara verilecek en bariz örnekler arasında 1847 Talimatnâmesi uyarınca Sıbyan Mekteplerinde “Ahlâk
Risaleleri”nin okutulması gösterilebilir. Keza bu durum 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi ile de devam
etmiştir (Binbaşıoğlu, 2005, 84). Tanzimat’la birlikte Rüştiye ve İdadilerde de “Ahlâk” adında bağımsız derslerin
verilmesi ile bu durum sürmüştür. Ethem İbrahim Paşa tarafından 1868’de “Terbiye ve Talim-i Âdap ve Nesayihul
Etfal” başka bir deyişle “Davranış Eğitimi ve Öğretimi ve Çocuklara Öğütler” isimli ders kitabı yayımlanmıştır
(Akyüz, 2013, 194). Bundan başka idadilerin 5. sınıfı için Mehmet Sait Bey’in hazırladığı 1881 tarihli “Ahlâk-ı
Hamide” ile 1900 yılında Abdurrahman Şeref Bey’in “İlm-i Ahlâk”, sonrasında da 1913 yılından itibaren
“İlköğretim Geçici Kanunu” ile birlikte “Ahlâki Sohbetler” adı altında “Musahabat-ı Ahlâkiye” ve son olarak da
1922 tarihli programda ise “Malumat-ı Medeniyye” dersiyle öğrencilere demokratik değerler kazandırılmaya
çalışılmıştır (Ekşi ve Katılmış, 2014, 62). Anlaşılacağı üzere Osmanlı Devleti’nin neredeyse son yüzyılında okul
kademelerinin tamamında yani sıbyan/iptidai, rüştiye ve idadilerde ahlak ve ahlak eğitimi üzerine dersler, okul
programlarının vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir.
Araştırmaya Konu Edilen Ders Kitabı ve Yazarı
Masârifat Nâzırı Hacı Ali Bey’in oğlu olarak 1807 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mehmed Sâdık Rıfat
Paşa, devlet kademelerinde önemli görevlerde bulundu. Bu görevlerden en önemlileri Hariciye Nezareti rütbesi ve
Mısır meselesi ile ilgili kararları Kavalalı Mehmet Paşa’ya bildirmek üzere vazifelendirilmesidir (Uğurlu ve
Demirtaş, 2010, 45; Akyıldız, 2008, 400). Tanzimat döneminde devletin yeniden yapılanmasında etkili olan
isimlerden birisi olup eğitimin yaygınlaştırılması, Avrupa’dan uzmanlar getirtilerek tarım, sanayi ve ticaretin
geliştirilmesi, büyük devletlerin merkezlerinde dâimî elçi bulundurulması, rüşvetin önlenmesi ve devlet
politikalarının kalıcı olmasını savunan Rıfat Paşa, medeniyetin yeni binalar inşa etmek, âdet, kıyafet ve ziynet
değiştirmekle mümkün olamayacağını ifade etmesiyle bilinir (Akyıldız, 2008, 401). Paşa, bu durum yerine eğitim
ve endüstride topyekun kalkınmayı savunmaktadır (Nurdoğan, 2014, 87).
Sadık Rıfat Paşa Osmanlı Devleti’nin çağdaş Batı medeniyetine ulaşması ve devletin bekası için yapılan
ıslahat çalışmalarının halk tarafından kabul görmesi adına eğitimin zorunluluğu ve bunun bir devlet politikası
haline getirilmesinin gerektiğini vurgulamıştır. Islahatların başarılı bir şekilde yürütülmesinin eğitime verilen
değerle doğru orantılı olduğunun altını çizmiş ve temel eğitimin yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirmiştir
(Türkdemir, 2007, 85).
Yazılarından yapılan seçmeler, ölümünden sonra Müntehabât-ı Âsâr adı altında toplanıp yayımlanmıştır.
Risâleler şeklinde neşredilen bu yazılar Rusya Muharebesi Tarihi, Gülbün-i İnşâ, Avrupa Ahvâline Ait Risâle,
İtalya Seyahatnâmesi, Ma‘rûzât, Mustafa Reşid Paşa’ya Yazdığı Mektuplar, Viyana’dan Bâbıâli’ye Yazdığı
Mektuplar, İskenderiye’den Bâbıâli’ye Yazdığı Mektuplar, Tanzîmât-ı Hayriyye’ye Dair Valilere Gönderilen
Ferman ve Siyasî Yazılar, Resmî ve Hususî Mektupları, Meclis-i Vâlâ Reisi ve Meclis-i Tanzîmat Âzası İken
Kaleme Aldığı Mazbatalar, Devlet İşlerinin Düzeltilmesi İçin Muhtelif Zamanlarda Yazılan Lâyihalar ve
Mazbatalar, Bazı Islahata Dair Kaleme Aldığı Lâyihalar, Risâle-i Ahlâk, Zeyl-i Risâle-i Ahlâk, Âsâr-ı Rifat Paşa,
Siyâset-i Esâsiyye ve Dâhiliyye başlıklarını taşımaktadır (Akyıldız, 2008, 401).
Sıbyan mektebi talebelerine yönelik olarak sade bir dille kaleme aldığı ve araştırmaya konu olan kitabı, Ahlak
Risalesi’nin Tanzimat Döneminde ilköğretim politikasının bir temsilcisi olduğu söylenebilir (Nurdoğan, 2014, 87).
Siyasi fikir tarihinde zamanla unutulmuş olan Sadık Rıfat Paşa’nın bu risalesi 1850 yılından Sultan II. Abdülhamid
Han devrinin sonuna kadar defalarca basılarak mekteplerde okutulmuştur (Mardin, 2006, 296). Ahlaki eğitim
konusunda son dönem Osmanlı eserleri arasında en meşhuru diye de zikredilmektedir (Tekin, 2017, 1594).
İşte medeniyetin yakıtı olarak ifade edilen eğitimin, en önemli ayaklarından birini oluşturan temel eğitim
üzerine Sadık Rıfat Paşa’nın (1807-1857) kaleme aldığı ve çok uzun yıllar iptidai mekteplerde okutulan “Risale-i
Ahlak” kitabı çalışmasının esasını oluşturmaktadır. 1847 yılında İstanbul’da Mektebe-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane
Matbaasında basımı yapılan bu eser, toplam 22 sayfadan oluşmaktadır. Eserin orijinali Sadık Rıfat Paşa’nın tüm
eserlerinin ihtiva edildiği Müntehâbât-ı Âsâr adında sekiz cilt olarak yayımlanmış külliyatı içerisinde yer
almaktadır. Eserin günümüze ulaşan iki nüshası vardır. Bunlardan ilki TBMM elektronik arşivinde, bir diğeri de
devlet arsivleri.org hesabında mahfuzdur (araştırmacıların ulaştığı nüsha burada var olandır).
Araştırmacıları konuya iten nedenler
•
•

Dokümanın ikincil değil birincil bilgi kaynağı olması,
Kolay ulaşılamayacak konumda olup istifadeye sunma hali,
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•

Zamana yayılacak şekilde çeşitli ve farklı analizlere de tabi tutulma durumu, araştırmacıları konuya iten
nedenler arasında sıralanabilir.

Araştırmanın amacı
Tanzimat Dönemi ahlak kitabının günümüz güncel temel eğitim programlarında yerini alan değerlere örnek
teşkil edip etmediği ile Osmanlı Devleti eğitim mirasının bu konuda temel eğitim programına ne ölçüde yansıdığı
amacı oluşturmaktadır.
Yöntem
Araştırma nitel araştırma yöntemine göre dizayn edilmiştir. Nitel araştırmanın dayandığı üç temel faaliyet;
gözlemek, sormak ve okumaktır. Çalışmada daha çok üzerinde durulan faaliyet okuma faaliyetidir. Bu nedenle
doküman incelemesi yoluna gidilmiştir (Mayring, 2000).
Tahmin edileceği üzere araştırılmak istenen konu hakkında bilgi sağlayan her türlü yazılı materyale doküman
adı verilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Dökümanlar; belgeler, otobiyografileri, günlükler, gazete
makaleleri, yönetim kurulu toplantı tutanakları, yasalar, mahkeme kararları, mektuplar, ticari belgeler, sözleşmeler
ve benzerlerini içerir (Mayring, 2000). Doküman incelemesi bazen diğer yöntemlerle birlikte, bazen de tek başına
bir yöntem olarak kullanılabilir. Ne şekilde kullanılırsa kullanılsın dokümanlar, bilimsel araştırmalar için
vazgeçilmezler arasında sayılırlar (Baş ve Akturan, 2008).
Geray (2006) bilgi ve belge kaynaklarını iki farklı biçimde sınıflandırmıştır. Bunlar; Niteliklerine göre bilgi
ve belge kaynakları ile bulundukları ortama göre bilgi ve belge kaynakları şeklindedir.
Niteliklerine göre bilgi ve belge kaynakları ise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yazı temelli (Araştırmada kullanılan),
Görüntü temelli,
Ses temelli,
Görsel-işitsel temelli diye kendi arasında dörde ayrılırken,
Bulundukları ortama göre bilgi ve belge kaynakları da;
Geleneksel yazı ortamlarında (Araştırmada kullanılan)
Filmsel yüzeyde,
Bilgisayar üzerinde (veri tabanları vb),
Taşınabilir manyetik ortamda,
Taşınabilir entegre üzerinde,
Diğer ortamlar (plaklar,müzik kutuları vb.) olarak altıya ayrılabilir.

Araştırmanın aşamaları
Yıldırım ve Şimşek (2000)’in belirlediği özet şekille çalışmanın amacına hizmet eden doküman incelemesi,
5 aşamada yapılmıştır. Bunlar sırasıyla; dokümana ulaşma, orijinalliğini kontrol etme, dokümanları anlama, veriyi
analiz etme ve veriyi kullanma şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Bulgular
Araştırmaya temel teşkil eden 1847 tarihli “Risale-i Ahlak” kitap içeriği, birebir günümüz alfabesine
çevrilmesiyle elde edilmiştir. Direkt olarak otuz bir ve dolaylı olarak da iki değerin eklenmesiyle toplamda 33
değerden bahseden kitapta, söz konusu ifadeler için gerekli açıklamalarda kavramların hemen akabinde verilmiştir.
Eserin ilk dört sayfasında öğrencilere verilmesi elzem olan dolaylı iki değer Allah’tan Korkmak ve akabinde
de aile büyüklerine (anne-baba) ve dahası hocasına/öğretmenine hürmet etmek yer almaktadır. Sadık Rıfat Paşa’ya
göre bunların yapılması mutluluk alametidir.
Eserde yer alan ve direkt olarak okuyucuya verilmeye çalışılan 30 değerden ilk 15 tanesi yapma, etme gibi
emir telakki edilebilecek ve günümüz Türkçesi ile olumsuzluk eki ile meydana gelen değerlerden oluşmaktadır.
Geri kalan değerler içersinde genel sıralamada 21. sırada yer alan acele(ci) olmamak ve 24. sıradaki buhl (cimrilik)
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de bu sınıflamaya dahil edilebilir. Arta kalan diğer değerler de genellikle olumlu tarzda kurulan terimlerden
oluşmuştur. Aşağıda eserdeki veriliş sıralamasına göre tüm değerler zikredilmiştir.
•

Kizb (yalan söylemek)

•

Koğuculuk (laf getirip götürmek)

•

İki yüzlülük

•

Gıybet

•

Ziyankarlık

•

Enaniyet

•

Haset

•

Haylazlık (cahil kalmaya sebep olur)

•

Hilekarlık

•

Arsızlık

•

Bedzebanlık (Kötü söz söylemek-sövmek)

•

Sirkat (hırsızlık)

•

Ağzı gevşeklik

•

Tahkir (alay etmek, küçük görmek)

•

Garez, kin ve nefsaniyet

•

Sadakat

•

Vefakarlık

•

Riayetkarlık

•

Kanaat

•

Hüsn-i karin (İyi kimselerle oturup kalkmak)

•

Acele (ci)

•

Nezafet (temizlik)

•

Sehavet (cömertlik)

•

Buhl (cimrilik)

•

Muavenet (yardım etmek)

•

Hıfz-ı sıhhat (sağlıklı olmaya dikkat etmek)

•

Ülfet ve ünsiyet (güler yüz ve tatlı dilli davranmak)

•

Edep ve hürmet

•

Hukuk-ı uhuvvet

•

İffet ve hamiyet

•

Riayet-i hukuk-ı ülfet (muhabbeti olan kişileri incitmemek)

Yukarıda verilen değerler tespit edildikten sonra Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) ile karşılaştırılmıştır
(meb.gov.tr). Programın amacı; “Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını
sağlamaktır.” şeklinde belirtilmiştir. Bu bilgiden hareketle programın ilintili yerleri taranmış ve şu bulgulara
ulaşılmıştır:
Kültürel ve Evrensel Değerleri Dikkate Alır başlığı altında; “Programda değerler eğitimi ayrı bir alan olarak
ele alınmamış, ancak kazanım ve göstergelerde bütüncül bir şekilde vurgulanmıştır.” diye belirtilmektedir.
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Temel İlke madde 7’de ise “Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların; sevgi,
saygı, iş birliği,
sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilmelidir.” şeklinde
kayda girmiştir.
Kazanım ve göstergeler arasında göze çarpan diğer değerlerden bazıları da şöyledir: Kurallara uyma,
merhamet, vefa, sorumluluk, nezaket ve arkadaşlık.
Sonuç
• Araştırmanın sonucunda malum kitabın günümüz güncel programlarına örnek olduğu ve dahası
yürürlükteki programları etkileyecek değerlerden oluştuğu tespit edilmiştir.
• Bazı değerlerin de yine günümüz güncel programlarda yerini alan değerlerle birebir örtüştüğü
görülmektedir. Örneğin;
•

Hürmet - günümüz programı saygı,

•

Muavenet (yardım) -günümüz programı; yardımseverlik,

•

Kizb (yalan istenilen yalan söylememek)-günümüz programı; dürüstlük,

• Bunun yanı sıra okul öncesi eğitimin amaçlarında yukarıda değinildiği gibi çocukların “iyi alışkanlıklar
kazanmasını sağlamak” temele alındığı için gerek kazanım ve gerekse göstergelerde Risale-i Ahlak kitabında ismi
geçen neredeyse tüm değerleri bulmak mümkündür.
• Zaten Uzun ve Köse (2017)’nin “Okul Öncesi Eğitimde Değerler Eğitiminin Uygulanmasına Yönelik
Öğretmen Görüşleri” adlı çalışmasında; makale de yer verilen 27 değerden yukarıda tespit edilenler hariç; 10
tanesinin, incelemeye tabi tutulan kitap içeriği ile birebir uyuştuğu görülmektedir. Bunlar; Paylaşma, Merhamet,
Vefa, Kurallara Uyma, Edep-Haya, Sorumluluk, Nezaket, Arkadaşlık, Sabır ve Mütevazılık’tır.
• Hatta ÜAK kararları içerisinde temel eğitim olarak adlandırılan Sosyal Bilgiler Eğitim Programında yer
alan ve ayrı bir kategoride net şekilde gösterilen birçok değer ile de örtüştüğü tespit edilenler arasındadır. Bunlar
arasında gerek 2005 ve gerekse 2017 programları dikkate alındığında; Dayanışma, Duyarlılık, Dürüstlük, Sağlıklı
olmaya önem verme, Saygı, Sevgi, Temizlik ve Yardımseverlik gibi değerleri saymak mümkündür.
• Son söz yerine Gömleksiz (2007)’in tespiti manidar bulunmuştur. Şöyle ki; “Geçmişte insanlar
tarafından kabul gören birçok değer, yaşantılarla sonraki nesillere taşınırken günümüzde bu aktarım işi ne yazık
ki yeterli değildir. Bu bakımdan ailelere ve eğitim kurumlarına bu noktada daha fazla sorumluluk düşmektedir.
Özellikle eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitiminin, değerlerin kazandırılmasında aktif ve etkin rol alması
önemlidir.” Yapılan bu durum tespiti hem bir uyarı hem de bir öneri olarak telakki edilebilir.
Kaynakça
Akyıldız, A. (2008). Sâdık Rıfat Paşa, İslami Ansiklopedisi. İstanbul: Türk Diyanet Vakfı. XXXV, ss. 400-401.
Akyüz, Y. (2013). Türk eğitim tarihi (M.Ö. 1000- M.S. 2013). Ankara: Pegem Yayınları.
Arıkan, A. (2011). Değerler eğitiminin tanımı, önemi ve kapsamı. A. Arıkan (Ed.). Okulöncesi dönemde değerler
eğitimi. (1-26), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel Araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
devletarsivleri.org. E.T. 12 Temmuz 2019.
Binbaşıoğlu, C. (2005). Tük eğitim düşüncesi tarihi. Ankara: Anı yayınları.
Ekşi, H. ve Katılmış, A. (2014). Karakter eğitimi el kitabı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Geray, H. (2006). Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş. (2. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.
Gömleksiz, M. N. (2007). Lise öğrencilerinin toplumsal değerlere ilişkin tutumları: Elazığ ili örneği. R.
Kaymakcan, S. Kenan, H. Hökelekli, Ş. Arslan & M. Zengin (Eds.), Değerler ve eğitimi uluslararası
sempozyumu. (ss. 727-741) içinde, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.

417

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
Güngör, E. (1998). Değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Hofstede, G. (1991). Culturesandorganizations: Software of themind, UK: Harper Collins Publishers.
Kop, Y., Taştan, M ve Alibeyoğlu, A. (2017). Relationship level of individual value perceptions and competence
beliefs of classroom teachers. Educational Research and Reviews. 12 (21), 1046-1055.
Mardin, Ş. (2006). Türkiye’de toplum ve siyaset, (13. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
Mayring, P. (2000). Nitel sosyal araştırmaya giriş. (Çev: A. Gümüş & M. S. Durgun). Adana: Baki Kitabevi.
Milli

Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitimi Programı
http://meb.gov.tr/talimterbiyekurulu/pdf adresinden erişilmiştir.

(2013).

19

Eylül

2019

tarihinde

Nurdoğan, A. (2014) II. Abdülhamid Döneminde ilköğretim okullarındaki ders kitapları ve tarih öğretimi. Türk
Tarih Eğitimi Dergisi, 3, ss. 82-111.
Tekin, İ. (2017). 1876-1923 yılları arasında çocuk eğitimi konusunda yazılmış kitapların incelenmesi, İnsan ve
Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. VI (3) ss. 1589-1623.
Türkdemir, D. (2007). Osmanlı Devleti’nin yeniden yapılanma sürecinde önemli bir devlet adamı Mehmed Sadık
Rıfat Paşa. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Uğurlu, S. B. ve Demirtaş, M. (2010). Mehmet Sadık Rıfat Paşa ve Tanzimat. History Studies 2 (1), ss. 44-64.
Uzun, M. ve Köse, A. (2017). Okul öncesi eğitimde değerler eğitiminin uygulanmasına yönelik öğretmen
görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi. 12 (23), ss. 305-338.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (2. Baskı). Ankara: Seçkin
Yayıncılık.

418

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

OKUL ÖNCESİ HİKÂYE KİTAPLARINDA YER ALAN ÇOCUK
KARAKTERLERİN DUYGU VE DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN
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CHARACTERISTICS OF CHILD CHARACTERS IN PRESCHOOL
STORY BOOKS
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Özkan SAPSAĞLAM, Yıldız Teknik Üniversitesi, ozkaanim@gmail.com
Demet AYDIN, Milli Eğitim Bakanlığı, demetaydnnn@gmail.com

Özet

Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hikâye kitaplarında yer alan çocuk
karakterlerin duygu ve davranış özelliklerinin incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum
çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 2018-2019 yılları arasında basım yapan 969 adet kitap basım
sayıları dikkate alınarak incelenmiştir. İncelenen kitaplar içerisinde en fazla basım sayısına ulaşan 27 hikâye kitabı
seçilmiştir. Seçilen kitaplar, çocuk karakter içerme durumlarına göre yeniden gözden geçirilmiş ve çalışma
materyali olarak yedi kitap belirlenmiştir. Çalışma materyali seçiminde; basım yılı, basım sayısı ve hikâye
kitabının çocuk karakter içermesi kriterleri esas alınmıştır. İncelenen kitaplar içerik analizi yöntemi ile analiz
edilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen hikâye kitaplarındaki çocuk karakterlerin sahip oldukları duygu ve
davranış özellikleri, ‘olumlu duygu ve davranış özellikleri’ ve ‘olumsuz duygu ve davranış özellikleri olarak
sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda ‘olumlu duygu ve davranış özellikleri’ kategorisinde en fazla
hayvanseverlik, ‘olumsuz duygu ve davranış özellikleri’ kategorisinde ise karamsar olma ve kaygılı olma
özelliklerine yer verildiği saptanmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunuluştur.

Abstract
The aim of this study is to investigate the emotion and behavioral characteristics of children characters in preschool
story books. In this research, case study which is one of the qualitative research methods was used. In this research,
969 books examined how considered with story book’s number of edition. Among the books examined, 27 story
books with the maximum number of editions was selected. The selected books were rearranged according to their
child character inclusion status and seven books were examined as study material. Examined within the scope of
the research characteristics features of the children's characters in the story books were classified as ‘positive
emotion and behavior characteristics’ and ‘negative emotion and behavior characteristics’. As a result of the study,
it was found that the most underlined positive emotion and behavior characteristics is animal lover and the most
underlined negative emotion and behavior characteristics are being pessimistic and anxiety. Within the scope of
the research, while preparing the characters they created for children's literature writers; It is recommended that
they do not form the characters in the book with completely positive or negative features and that they take care
that the negative features in the characters are not more than positive features.
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Giriş
Okul öncesi eğitim dönemi çocuğun farklı gelişim alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiği, öz bakım
becerilerinin kazanıldığı ve kişilik yapısının oluşmaya ve gelişmeye başladığı kritik bir dönemdir (Sapsağlam,
2016; Yaşar ve Aral, 2010). Bu ilerlemeler ve gelişmeler bireyin gelecek yaşantılarında kalıcı etkiler oluşturması
açısından önem taşımaktadır (Gülay, 2009). Gönen ve Balat (2002) okul öncesi dönemin, çocuğun gelişim
alanlarının her yönüyle desteklenmesi gereken en önemli yıllar olduğunu belirtmektedir. Erbay, (2008)’e göre
yaşamın kritik yılları olarak adlandırılan bu dönemde kazanılan bilgi, beceri ve alışkanlıklar yaşamın devam eden
diğer süreçlerinde de etkili olmaktadır.
Okul öncesi yıllar aynı zamanda çocuğun duygu ve davranış örüntülerini oluşturduğu, gelişimini şekillendirdiği
bir dönemdir. Çocuklar birçok alanda gelişimlerini model alma yoluyla öğrenmeler ile gerçekleştirmektedir
(Çubuklu ve Gültekin, 2006). Albert Bandura (1977)’ya göre, çocuklar modellerden duygusal tepkiler ve yeni
davranış biçimleri öğrenmektedirler. Erjem ve Çağayandereli (2006)’ ya göre bu modelleme çocuğun çevresiyle
etkileşime girmesi açısından oldukça önemlidir.
Okul öncesi eğitim kurumu, çocuğun ilk sosyal yaşantılarını oluşturduğu kurumdur (Vural, 2006). Yapılan
bilimsel araştırmalar ve çağdaş eğitim alanındaki uygulamalar; toplumun istediği davranışlara sahip bireyler
yetiştirmek için davranış eğitiminin küçük yaşlarda başlaması gerektiğini ortaya koymuştur (Cömert ve Güleç,
2004).
Okul öncesi eğitim kurumları çocuklar için fiziksel çevre farklı uyaranlar ve etkinlikler içermektedir. Millî
Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programına (2013) göre bu etkinlik çeşitleri; alan gezileri, sanat, drama,
müzik, hareket, oyun, fen, matematik, okuma yazmaya hazırlık ve Türkçe şeklindedir. Türkçe etkinliği çocukların
Türkçeyi doğru ve etkili konuşmalarını sağlamak, kelime dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini
artırmak için planlanan etkinliklerdir. Türkçe etkinliklerinin önemli görevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı
olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak ve çocuklara kitap sevgisini aşılamaktır. (MEB Okul Öncesi Eğitim
Programı, 2013). Bu nedenle Türkçe etkinliklerinde sıklıkla çocuk edebiyatı ürünlerinden faydalanılmaktadır.
Çocuk edebiyatı, literatürde edebiyatın alt bir kavramı olarak yer almaktadır. Çocukluk çağında bulunan
bireylerin hayâl, duygu ve düşüncelerine yönelik sözlü ve yazılı eserlerin tamamı çocuk edebiyatıdır (Oğuzkan’dan
aktaran Uludağ, 2009). Şirin (2000)’e göre çocuk edebiyatı ‘Çocukların büyüme ve gelişmelerine, hayal, duygu,
düşünce ve duyarlılıklarına, zevklerine, eğitilirken, eğlenmelerine katkıda bulunmak amacı ile gerçekleştirilen
çocuksu bir edebiyattır’. Genel hatlarıyla çocuğun dünyasında güzellikler çağrıştıran, çocukta güzele ve iyiye karşı
olumlu davranışlar geliştiren, hayal dünyasını zenginleştirerek ana dilini farkına varmasını sağlayan eserler çocuk
edebiyatı kapsamında değerlendirilir (Özcan, 2008).
Edebiyatın yapısıyla ilgili olan ilkelerin tümü çocuk edebiyatı için de gereklidir. (Şirin, 2000). Çocuk
edebiyatının gelecek nesillerin duygu ve düşüncelerini şekillendirdiği dikkate alındığında; aslında çocuk
edebiyatının ne denli önemli olduğu görülmektedir (Karatay, 2007). Çocuk edebiyatı ürünlerinden biri de okul
öncesi hikâye kitaplarıdır. Kitaplar, okul öncesi dönemden itibaren çocukları renk, çizgi ve sözcüklerin estetikle
tanıştıran ilk araçlardır. (Sever’den aktaran Yıldız, 2017).
Çocuk kitaplarında bulunan farklı özelliklerdeki karakter, ilişkiler ve olaylarla çocuğun kişisel değerler
oluşturmasında önemli bir rol oynar. (Tokgöz, 2006). Bu sebeple çocuk kitapları, edebiyat ve yayın yönünden belli
hedeflere yönelik olarak hazırlanmalıdır. Bu hedeflerden biri de olumlu kişilik gelişimine zemin hazırlamaktır
(Gönen, 2000). Bu nedenle yazarların, çocuğu çeşitli yönlerden geliştirecek karakter özelliklerine (yardımsever,
sorumluluk sahibi, cesaretli, demokratik, lider, umutlu ve çalışkan vb.) daha fazla yer vermeleri gerektiği
söylenebilir (Gönen, Katrancı, Uygun ve Uçuş, 2011). Çocuklar açısından uygun olmayan kitap kahramanları,
çocuğun kendisini yanlış bir modelle özleştirmesine neden olur. Bu durum da çocuk kitabı yazarlarının görevinin
ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır (Yavuzer’den aktaran Karataş, 2014).
Çocuğun hayal dünyasında, okuduğu kitaplardaki karakterlerin yerine kendini koyduğu bilinmektedir
(Sever,1995). Kitaplardaki karakterlerle bu yolla özdeşim kurmaktadır. TDK’ya göre özdeşim ‘Bireyin başka
bireylerle kişilik kaynaşması gerçekleştirecek ölçüde onların yaşantılarına ve duygularına katılması süreci’ olarak
tanımlanmıştır. Tuncer (2000)’e göre kitaplarda yer alan karakterler çok çeşitli olabilirler ve çocuklar hepsiyle
aynı yakınlığı kurup, özdeşleşebilirler. Çocuk edebiyatındaki karakterlerin olumlu kişilik özelliklerini barındırıyor
olmasına önem verilmeli, idealize edilmiş figürler oluşturmama hususuna dikkat edilmelidir (Karataş, 2014).
Okul öncesi hikâye kitaplarında yer alan karakterlerin incelendiği çalışmalar mevcuttur. Bu karakterler;
hayvan karakterler (Uğurlu, 2013) ve kadın karakterlerdir (Dilek, 2014). Literatürde, karakter kavramının
incelendiği çalışma da mevcuttur (Karataş, 2014). İlgili literatür incelendiğinde, yalnızca çocuk karakterlerin
incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Araştırma, okul öncesi dönem çocuklarının duygu, düşünce
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ve davranış süreçleri üzerinde etkili olan çocuk hikâye kitaplarındaki karakterlerin özelliklerine dair bulgular
içermesi açısından önemlidir. Bu çalışma ile okul öncesi hikâye kitaplarında yer alan çocuk karakterlerin duygu
ve davranış özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem
Araştırmanın Modeli
Araştırma nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni temelinde kurgulanmıştır. Durum çalışması,
araştırmacı tarafından bir ya da daha fazla durumun detaylı bir biçimde açıklandığı nitel araştırma desenidir
(Aypay, 2015). Araştırmada açıklanmak istenen durum, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hazırlanan hikâye
kitaplarında yer alan çocuk karakterlerin duygu ve davranış özelliklerinin belirlenmesidir.
Çalışma Grubu
Bu araştırmada, online bir kitap satış sitesinin ‘Okul Öncesi Hikâye Kitapları’ bölümünde yer alan ve 20182019 yılları arasında basım yapan 969 adet kitap basım sayıları dikkate alınarak incelenmiştir. İncelenen kitaplar
içerisinde en fazla basım sayısına ulaşan 27 hikâye kitabı seçilmiştir. Seçilen kitaplar, çocuk karakter içerme
durumlarına göre yeniden düzenlenmiş ve çalışma materyali olarak yedi kitap incelenmiştir. Çalışma materyali
seçiminde; basım yılı, basım sayısı ve hikâye kitabının çocuk karakter içermesi kriterleri esas alınmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırma verilerinin toplanması sürecinde, araştırmacılar tarafından hikâye kitaplarındaki karakterlerin
olumlu ve olumsuz duygu ve davranış özelliklerinin kaydedilmesine yönelik literatür ışığında ve uzman görüşü
alınarak veri formu hazırlanmıştır. Araştırmacılar tarafından birbirinden bağımsız olarak hikâye kitapları okunmuş
ve hikâyelerde yer alan karakterlerin duygusal ve davranışsal özelliklerini vurgulayan cümleler/bölümler
belirlenmiş daha sonra karakterlerin duygusal ve davranışsal özelliklerini yansıtan kavramlar veri formlarına
kaydedilmiştir. Aynı işlem tüm hikâye kitapları için ayrı ayrı tekrarlanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin analizinde, nitel veri analizi yöntemlerinden, içerik analizi ilkeleri benimsenmiştir. İçerik
analizi ağırlıklı olarak yazılı ve görsel verilerin analiz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. İçerik analizinde
araştırmacı öncelikli olarak araştırma konusu ile ilgili kategoriler oluşturmaktadır. Araştırmacı daha sonra
incelemiş olduğu veri setinde, bu kategorilerin içerisine giren kelime, cümle ya da resimleri saymaktadır
(Silverman’dan aktaran Özdemir, 2010). Bu bağlamda, seçilen hikâye kitapları, araştırmacılar tarafından, çocuk
karakterin olumlu ve olumsuz duygu ve davranış özellikleri esas alınarak incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından
oluşturulan temalar ve kodlara göre incelenen kitaplarda yer alan çocuk karakterlerin duygu ve davranış özellikleri
veri formlarına kaydedilmiş ve daha sonra oluşturulan kayıtlar deşifre edilmiştir. Aynı işlem araştırmacılar dışında
iki farklı uzman tarafından tekrar edilmiş ve kodlayıcılar arasındaki tutarlılık sınanmıştır. Buna göre kodlayıcılar
arasındaki tutarlılık %90 olarak hesaplanmıştır (Miles ve Huberman).

Bulgular
Bu bölümde, araştırma kapsamındaki yedi adet hikâye kitabının, içerik analizi sonucunda elde edilen
bulgulara yer verilmiştir.

Tablo 1.
Araştırma Kapsamında İncelenen Kitaplar.
Kitap İsmi

Basım Sayısı

Yayınevi

K1

22

Y1

K2

15

Y1

K3

13

Y2
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K4

12

Y1

K5

12

Y2

K6

11

Y2

K7

11

Y1

Tablo 1’de araştırma kapsamında incelenen hikâye kitaplarının isim kodu, basım sayısı ve yayınevi kodu
bilgilerine yer verilmiştir. Kitaplar ‘K’ kodu ile; yayınevleri Y kodu temsil edilmiştir. 7 adet kitabın, 2 farklı
yayınevi tarafından basıldığı görülmektedir.

Tablo 2.
K1 Kodlu Kitapta Yer Alan Karakter Özellikleri.
Olumlu Özellikler

Olumsuz Özellikler

Nazik olma

Kaygılı olma

Duyarlı olma

Karamsar olma

Hayal kurma
Araştırmacı olma

Tablo 2’ de yer alan bulgular incelendiğinde, K1 kodlu kitapta olumlu duygu ve davranış özellikleri
olarak; nazik olma, duyarlı olma, hayal kurma ve araştırmacı olma, olumsuz duygu ve davranış özellikleri olarak;
kaygılı olma ve karamsar olma gibi karakter özelliklerine yer verildiği görülmüştür. K1 kodlu kitaptaki karakter
duygu ve davranış özelliklerine dair betimsel ifadelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
‘‘İyi akşamlar Kirpi!’ diyerek, kibarca söze başladı.’ (Olumlu / Nazik olma)
‘Ne de olsa, Tilki’nin kalbini kırmak istemiyordu.’ ( Olumlu / Duyarlı olma)
‘En iyisi bahçeye inmek. Böylece hayvanlardan bilgi alabilirdi. (Olumlu / Araştırmacı olma)
‘Berk gitgide endişeleniyordu.’ (Olumsuz / Kaygılı olma)

Tablo 3.
K2 Kodlu Kitapta Yer Alan Karakter Özellikleri.
Olumlu Özellikler

Olumsuz Özellikler

Temiz olma
Kitapsever olma
Hayvansever olma
Hayal kurma

Tablo 3’de yer alan bulgular incelendiğinde, K2 kodlu kitapta olumlu duygu ve davranış özellikleri olarak;
temiz olma, kitapsever olma, hayvansever olma, hayal kurma gibi olumlu duygu ve davranış özelliklerine yer
verildiği görülmüştür. K2 kodlu kitapta herhangi bir olumsuz duygu ve davranış özelliğine yer verilmemiştir. K2
kodlu kitaptaki karakter duygu ve davranış özelliklerine dair betimsel ifadelerden bazılarına aşağıda yer
verilmiştir.
‘Kardeşimse çamura batmış, giysilerimizi değişmeliyiz hemen.’ (Olumlu / Temiz olma)
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‘Bu defa çantanın sürprizi güzel mi güzel bir hikâye kitabı’(Olumlu/ Kitapsever olma)
‘Kediciğe süt mü? Aslan çanta, süper çanta’ ( Olumlu/ Hayvansever olma)
‘Bugün bir hayale kapıldım.’ (Olumlu/ Hayal Kurma)

Tablo 4.
K3 Kodlu Kitapta Yer Alan Karakter Özellikleri.
Olumlu Özellikler

Olumsuz Özellikler

Hayvansever olma

Karamsar olma
Kaygılı olma

Tablo 4’ de yer alan bulgular incelendiğinde, K3 kodlu kitapta olumlu duygu ve davranış özellikleri olarak;
hayvansever olma, olumsuz karakter özelliği olarak; karamsar olma ve kaygılı olma gibi karakter özelliklerine yer
verildiği görülmüştür. K3 kodlu kitaptaki karakter duygu ve davranış özelliklerine dair betimsel ifadelerden
bazıları aşağıda yer verilmiştir.
‘Bu konuşmaları duyan İsmail, çok üzülmüş.’ (Olumsuz / Karamsar olma)
‘İsmail endişe ile konuşmaları dinlerken, birden camda bir tıkırtı duymuş.’ ( Olumsuz/ Kaygılı olma)
‘İsmail, balıkçıların yunusu fark etmelerinden korkmuş…’ ( Olumsuz/ Kaygılı Olma)
‘İsmail odanın tabanına bir delik açıp günlerce yunusu oradan beslemiş.’ ( Olumlu/ Hayvansever olma)

Tablo 5.
K4 Kodlu Kitapta Yer Alan Karakter Özellikleri.
Olumlu Özellikler

Olumlu Özellikler

Sabırlı olma

Kaygılı olma

Hayvansever olma

Karamsar olma

Duyarlı olma

Tablo 5’de yer alan bulgular incelendiğinde, K4 kodlu kitapta olumlu duygu ve davranış özellikleri olarak;
sabırlı olma, hayvansever olma ve duyarlı kurma, olumsuz duygu ve davranış özellikleri olarak; kaygılı olma ve
karamsar olma gibi karakter özelliklerine yer verildiği görülmüştür. K4 kodlu kitaptaki karakter duygu ve davranış
özelliklerine dair betimsel ifadelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
‘Ben de yanına her gittiğimde, uzun uzun konuşmaya başladım onunla.’ ( Olumlu/ Sabırlı olma)
‘Odanın içinde neşeyle uçup ötüşmeleri, öğrendikleri sözcüklerle birbirlerine seslenmeleri öyle güzel ki...’
(Olumlu/ Hayvansever olma)
‘Hemen, onu ürkütmeden, yavaşça ayağa kalktım.’ (Olumlu/ Duyarlı olma)
‘Bu düşünceyle gözlerim yaşardı. Ağlamaya başladım.’ (Olumsuz/ Karamsar olma)
‘Ya açlıktan ölecekti ya da kedilere yem olacaktı.’ ( Olumsuz/ Kaygılı olma)
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Tablo 6.
K5 Kodlu Kitapta Yer Alan Karakter Özellikleri.
Olumlu Özellikler

Olumsuz Özellikler

Meraklı olma
Kitapsever olma

Tablo 6’ da yer alan bulgular incelendiğinde, K5 kodlu kitapta olumlu duygu ve davranış özellikleri olarak;
meraklı olma ve kitapsever olma gibi karakter özelliklerine yer verildiği görülmüştür. K5 kodlu kitapta olumsuz
herhangi bir kişilik özelliğine yer verilmemiştir. K5 kodlu kitaptaki karakter duygu ve davranış özelliklerine dair
betimsel ifadelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
‘Köyün çocukları ise hep minik miyop ejderhanın masalını merak ederler ve Büyükanne’den onu anlatmasını
isterlerdi.’ ( Olumlu / Meraklı olma)
‘Çocuklar miyop ejderhanın hikayesini çok sevdiler.’(Olumlu / Kitapsever olma)

Tablo 7.
K6 Kodlu Kitapta Yer Alan Karakter Özellikleri.
Olumlu Özellikler

Olumsuz Özellikler

Sorun çözebilme

Sinirli olma
Kaba olma

Tablo 7’ de yer alan bulgular incelendiğinde, K6 kodlu kitapta olumlu duygu ve davranış özellikleri olarak;
sorun çözebilme, olumsuz duygu ve davranış özellikleri olarak; sinirli olma ve kaba olma gibi karakter
özelliklerine yer verildiği görülmüştür. K6 kodlu kitaptaki karakter duygu ve davranış özelliklerine dair betimsel
ifadelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
‘Yere attı. Sinirlenmişti.’ ( Olumsuz/ Sinirli olma)
‘‘Pöh! Çeneni beş dakika tutamaz mıydın?’’ ( Olumsuz/ Kaba olma)
‘Deren’in aklına parlak bir fikir geldi.’ (Olumlu/ Sorun çözme)

Tablo 8.
K7 Kodlu Kitapta Yer Alan Karakter Özellikleri.
Olumlu Özellikler

Olumsuz Özellikler

Hayvansever olma
Sanatsever olma
Hayal kurma

Tablo 8’ de yer alan bulgular incelendiğinde, K7 kodlu kitapta olumlu duygu ve davranış özellikleri olarak;
hayvansever olma, sanatsever olma ve hayal kurma özelliklerine yer verildiği görülmüştür. K7 kodlu kitapta
herhangi bir olumsuz karakter özelliğine yer verilmemiştir. K7 kodlu kitaptaki karakter duygu ve davranış
özelliklerine dair betimsel ifadelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
‘Zuzu hayvanları çok seviyordu.’ (Olumlu/ Hayvansever olma)
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‘Zuzu resim yapmayı da çok severdi.’ (Olumlu/ Sanatsever olma)
‘…sık sık hayal kurardı’ (Olumlu/Hayal kurma)

Tablo 9.
Araştırma Kapsamında İncelenen Kitaplarda Yer Alan Olumlu Duygu ve Davranış Özellikleri.
Naz
ik
olm
a

K
1

X

Duya
rlı
olma

X

Hayal
kurm
a

Temiz
olma

Kita
p
seve
r
olm
a

Hayv
ansev
er
olma

Mera
klı
olma

Sabırl
ı olma

Sorun
çözebil
me

Sana
t
seve
r
olma

X

K
2

X

Araştırm
acı olma

X
X

X

K
3

X
X

K
4

X

X

K
5

X

X
X

K
6

X

K
7

X

X

X

Tablo 9’ da yer alan bulgular incelendiğinde, hayvan sever olma dört kitapta, hayal kurma üç kitapta, kitapsever
olma iki kitapta, duyarlı olma iki kitapta yer almıştır. Sabırlı olma, meraklı olma, sorun çözme, nazik olma, temiz
olma, sanatsever olma, araştırmacı olma birer kitapta yer almıştır.
Tablo 10.
Araştırma Kapsamında İncelenen Kitaplarda Yer Alan Olumsuz Duygu ve Davranış Özellikleri.
Kaygılı olma
K1

Karamsar olma

X

X

K3

X

X

K4

X

X

Sinirli olma

Kaba olma

X

X

K2

K5
K6
K7
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Tablo 10’ da yer alan bulgular incelendiğinde, karamsar olma ve kaygılı olma üç kitapta yer almıştır. Sinirli
olma ve kaba olma, ise birer kitapta ele alınmıştır. Üç kitapta ise herhangi bir olumsuz karakter özelliğine
rastlanmamıştır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada okul öncesi hikâye kitaplarında yer alan çocuk karakterlerin duygu ve davranış özellikleri
incelenmiştir. Araştırma sonucunda olumlu özellikler kategorisinde, hayvansever olma, nazik olma, duyarlı olma,
temiz olma, kitapsever olma, sanatsever olma, sorun çözebilme, sabırlı olma, meraklı olma, araştırmacı olma ve
hayal kurma gibi karakter özelliklerine rastlanmıştır. İncelenen kitaplarda en fazla hayvansever olma özelliğine
yer verilmiştir. Hayvansever olma özelliğine dair betimsel ifadelere ait bazı örnek ifadeler şunlardır; ‘Zuzu
hayvanları çok seviyordu.’ (K7), ‘Odanın içinde neşeyle uçup ötüşmeleri, öğrendikleri sözcüklerle birbirlerine
seslenmeleri öyle güzel ki.’ (K4), ‘İsmail odanın tabanına bir delik açıp günlerce yunusu oradan beslemiş.’ (K3),
‘Kediciğe süt mü? Aslan çanta, süper çanta’ (K2).
Olumsuz özellikler kategorisinde, sinirli olma, karamsar olma, kaygılı olma, kaba olma gibi karakter özellikleri
yer almaktadır. İncelenen kitaplarda en fazla tekrar edilen olumsuz karakter özelliği karamsar olma ve kaygılı
olmadır. Karamsar olma ve kaygılı olma özelliklerine dair betimsel ifadelere ait bazı örnek ifadeler şunlardır ;
‘Berk gitgide endişeleniyordu.’, ‘Bu konuşmaları duyan İsmail, çok üzülmüş.’ (K3), İsmail endişe ile konuşmaları
dinlerken, birden camda bir tıkırtı duymuş.’ (K3), ‘İsmail, balıkçıların yunusu fark etmelerinden korkmuş…’ (K3),
‘Bu düşünceyle gözlerim yaşardı. Ağlamaya başladım.’ (K4) şeklindedir
Kitaplar, çocukların gelişimleri ve karakterleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Gönen, Aydos, Şentürk,
Karaca, Kahraman ve Tuna, 2013). Uzmen ve Mağden (2002) tarafından yapılan çalışmada deney grubundaki
çocuklara okunan kitaplarda bulunan karakterler çocuklar tarafından model olarak seçilmiştir. Albert Bandura
(1977)’ya göre, çocuklar modellerden duygusal tepkiler ve yeni davranış biçimleri elde etmektedir. Bu nedenle
karakter oluşturma sürecinde özenli davranmak gerekmektedir. Karataş (20014)’a göre hikayedeki kurgusal
karakterler kusursuz olmamalı ve tamamen olumlu özelliklerden oluşmamalıdır. Bu durumu ‘Her şeye sahip olan
ve her şeyi yapabilen’ karakterler çocuğun gerçeklik algısını zedelemekte ve onların var olmayan,
ulaşamayacakları, gerçek dışı karakterleri model almalarına neden olmaktadır.’ biçiminde açıklar. Sever (1995),
çocuk kitaplarında eğitsel ilkeleri ortaya koyduğu çalışmasında; çocuğun, okuduğu kitaplardaki karakterlerle
özdeşim kurduğunu bu nedenle, çocuk kahramanların fiziksel ve ruhsal portrelerinin güçlü bir biçimde çizilmesi
gerektiğini söylemiştir. İlgili literatüre göre karakterler idealize edilmemeli ancak olumsuz özellikleri baskın bir
biçimde de tasvir edilmemelidir. İncelenen kitapların ikisinde olumsuz özellikler baskın durumdadır. Üç kitapta
ise hiçbir olumsuz duygu ve davranış özelliğine yer verilmemiştir.
Uzmen ve Mağden’in (2002) okul öncesi dönem çocuklarının prososyal davranışlarını, resimli çocuk
kitapları ile destekledikleri çalışmada oluşturulan deney grubuna hikâye kitapları okunmuş ve çocukların hangi
davranışları edindiği incelenmiştir. Araştırma kapsamında paylaşma ve yardım etme davranışlarının hikâye
kitapları vasıtasıyla çocuklara kazandırıldığı sonucuna varılmıştır. Dirican ve Dağlıoğlu (2014) tarafından okul
öncesi hikâye kitaplarında yer alan değerleri belirlemeye yönelik bir çalışmada kitaplarda geçen değerler arasında
sevgi, paylaşmak, arkadaşlık, mutluluk ve nezaketin en çok rastlanan değerler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Dağlıoğlu ve Çakmak (2009) tarafından okul öncesi hikâye kitaplarında yer alan korku ve şiddet ögelerinin
belirlenmesi amacıyla yapılan bir çalışmada kitapların ortalama %11 korku %8 ise şiddet ögeleri içerdiği
saptanmıştır. Erdem, Aydos ve Çoban (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmada incelenen 61 resimli çocuk
kitabında en sık rastlanan olumsuz duygu durumunun üzüntü (47) olduğu ve bunu sırasıyla korku/ endişeli olma
(41) ve öfke (20) duygularının izlediği görülmektedir. Bu noktada araştırma bulguları geçmiş yıllardaki
araştırmalar ile benzerlik göstermektedir.
Araştırma ışığında, kitaplardaki çocuk karakterlerinin çocuğun gelişimi üzerinde etkilerinin bilinmesi son
derece önemlidir. Okul öncesi dönemde çocuklar için yazılmış kitaplar, çocukların keyifli ve yararlı zaman
geçirmelerini sağlama gibi özellikleri dışında (Akın, 1998); kişilik gelişimleri içinde destek sağlamaktadır (Kuzu,
2002). Çocuklarda kazandırmayı amaçlanan kişilik gelişimine uygun kitapların seçilmesine özen gösterilmelidir.
Çocukta oluşturmak istenen güçlü yapı için dünyada basılan kitapların her biri önemlidir ve çocuğun karakterini
güçlendirmektedir. (Young, Hadaway ve Ward, 2013).
Araştırma bulguları doğrultusunda;
Kitapta yer alan karakterlerin tamamen olumlu ya da olumsuz özellikler ile oluşturulmamaları, karakterlerin
olumsuz özelliklerinin olumlu özelliklerden fazla olmamasına dikkat edilmesi Okul öncesi hikâye kitaplarında
yer alan karakterlerin farklı özelliklerini inceleyen araştırmalar yapılması, Anne babaların çocukları için kitap
seçerken karakter özelliklerine ve kitap içeriklerine dikkat etmeleri önerilmektedir.
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ÇOCUK KİTABI SEÇİMİNDE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN FARKLI
DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PARENTAL OPINIONS ACCORDING TO
DIFFERENT VARIABLES IN CHILDREN'S BOOK SELECTION

Mümin TUFAN, Gazi Üniversitesi, mumintufan@gazi.edu.tr

Özet

Bilindiği gibi çocuklara erken yaşlardan itibaren okuma alışkanlığının ve kitap sevgisinin kazandırılması büyük
önem taşımaktadır. Çocuklara sunulacak kitaplar çocuğun gelişimine, ilgi ve merakına uygunluğu bakımından
özenle seçilmelidir. Ebeveynler çocukları için kitap seçerken bazı kriterleri göz önünde bulundurmak
durumundadırlar. Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan ve farklı sosyoekonomik
çevrelerde yaşayan çocukların ebeveynlerinin çocuk kitabı seçimi hakkındaki görüşlerinin çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Ankara ili, Mamak, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerindeki, Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan, basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile
seçilmiş, 136’sı kız, 122’si erkek toplam 258 çocuğun ebeveynlerinden oluşmuştur. Araştırma kapsamında, kişisel
bilgi formu yanında Saçkesen (2008) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Ebeveynlerin Çocuk
Kitabı Seçim (3-6 yaş) Kriterler Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik
testler kullanılmıştır. Buna göre bağımsız iki grubun ortalamalarını karşılaştırmada t_testi ve ikiden fazla grubun
ortalamalarını karşılaştırmada Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. ANOVA sonucunda anlamlı
farkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlenmesinde, varyanslar homojen olmadığı için Dunnet’ C testi tercih
edilmiştir. Ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçimi kriterlerinin ebeveyn mesleklerine göre yapılan
analizlerinde ebeveyn meslekleri arasında herhangi bir farklılık bulunamamıştır. Ebeveynlerin okul öncesi çocuk
kitabı seçimi kriterlerinden; “Kitap Fiziksel Özellikler”, “Konu ve Tema” ve “Dil ve Karakter” faktör puanlarının
eğitim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ebeveynlerin okul öncesi
çocuk kitabı seçimi kriterleri alt faktör puanlarının çocukların cinsiyetine göre anlamlı bir şekilde farklılık
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçiminde; “Kitap Fiziksel Özellikler”
faktör puanları gelir düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermezken, “Konu ve Tema” ve “Dil ve
Karakter” faktör puanlarının gelir düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği görülmüştür.

Abstract

As it is known, it is of great importance that children acquire reading habits and love of books from an early age.
Books to be presented to children should be carefully selected in terms of their suitability for the child's
development, interest and curiosity. Parents have to consider certain criteria when choosing books for their
children. In this study, it is aimed to examine the opinions of the parents of children who are enrolled in preschool
education institutions and living in different socio-economic environments in terms of various variables. Relational
screening method, which is one of the general screening models, was used. The sample of the study consisted of
the parents of a total of 258 children, 136 girls and 122 boys, selected by simple random sampling method, who
were getting education in pre-school education institutions affiliated to the Ministry of Education in Mamak,
Yenimahalle and Çankaya districts of Ankara. In addition to the demographic information form, "The Scale of
Preschool Teachers' and Parents' Criteria in Choosing Children Books (3-6 years)" developed by Saçkesen (2008)
was used as a data collection tool. Parametric tests were used for data analysis. Accordingly, t_test was used to
compare the means of two independent groups and One-Way ANOVA was used to compare the means of more
than two groups. Dunnet ’C test was preferred as the variance was not homogeneous in determining which groups
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were significant differences between ANOVA results. No differences were found between the parental professions
in the analysis of the selection criteria of the preschool children's books according to the parental professions.
Parents' selection criteria for preschool children's books; It was concluded that the “Book Physical Characteristics”,
“Subject and Theme” and “Language and Character” factor scores differed significantly according to their
educational level. It was concluded that the sub-factor scores of the selection criteria of the preschool children's
books did not differ significantly according to the gender of the children. In the selection of preschool children's
book of parents; while “Book Physical Characteristics” factor scores did not show a significant difference, it was
seen that “Subject and Theme” and “Language and Character” factor scores differed significantly according to the
family income levels.

Giriş
Bütün çocuklar eşsiz ve benzersiz bireylerdir ve kendilerine özgü düşünme biçimleri, hayat algıları, hayal
dünyaları, gelişim biçim ve hızları vardır. Çocukların sahip olduğu eşsiz gelişim sürecinin en iyi şekilde
değerlendirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir (Nas, 2004). Çocukların hayatlarının ilk ve en önemli dönemleri
olan bebeklik ve ilk çocukluk dönemleri, temel alışkanlıkların edinilmesi açısından da çok büyük önem taşır
(Alpay, 1991). Tüm diğerlerinin yanında okuma alışkanlığı da bu temel alışkanlıklardan bir tanesidir.
Yaşamın ilk yılları olan erken çocukluk döneminde öğrenme isteğiyle dolu, meraklı ve yeni şeyler öğrenme
konusunda tutkuludur (Nas, 2004). Kitaplar bu süreçte çocuklara gerekli olan bilginin, alışkanlıkların ve kişilik
gelişimi ve özelliklerinin kazandırılmasında son derece etkilidir (Akın’dan akt. Saçkesen, 2008). Çocuk kitapları,
çocuklara zenginleştirilmiş kaynaklar sunarak onların önemli beceriler edinmesi sürecinde onlara destek ve rehber
olurlar (Çakmak & Geçgel’den aktaran Yükselen, Yumuş ve Işık, 2016). Kitaplar bu anlamda çocukların bilgi
kaynağı ve onların en önemli yardımcısıdır (Binbaşıoğlu, 2003). Kısacası, kitaplar çocukların gelişiminde son
derece etkilidir. Kitaplar sayesinde çocuklar yeni bilgiler öğrenir, çevrelerini tanır, problem çözme ve kendilerini
ifade etme becerisi kazanır, dünya hakkında gerçekçi bilgiler edinir, hayal dünyalarını genişletir ve korku, amaç,
istek ve beklentileri hakkında farkındalık kazanırlar (Saracho & Spodek’den aktaran Yükselen, Yumuş ve Işık,
2016).
Kitapların insan hayatında bu denli önemli olduğu gerçeğinden hareketle, çocukların kitaplarla mümkün olan
en erken yıllarda tanışması sağlanmalıdır. Bu yıllarda okuma-yazma bilinmese de çocuklar için kitaplar en az
onların oyuncakları kadar estetik ve cazip durumda olacaklardır (Tur ve Turla, 1999). Çocuklar, kitaplarla ilk
olarak ebeveynleri aracılığıyla tanışır (Kocabaş, 1999). Çocuklara kitap sevgisinin kazandırılması, onlara kitap
okuma alışkanlığı kazandırmak için kritik bir öneme sahiptir. Çocuklara eğitsel değeri olan, kaliteli, ilgi, ihtiyaç
ve gelişim düzeylerine uygun kitaplar sunularak onlara kitap ve okuma sevgisi kazandırılabilir (Binbaşıoğlu,
2003). Bu kitaplar, renklendirilmiş, resimlendirilmiş ve çocukların ilgilenebileceği konular üzerine yazılmış
ürünler olmalıdır (Yavuzer, 2011).
Kitaplarında bulunması gereken kâğıt, kapak, sayfa düzeni, resim, harf gibi dış yapı yani biçimsel ve tema,
konu, kahramanlar, plan, dil ve anlatım gibi içyapı yani içerik özelliklerine uygun olanlar tercih edilmelidir.
Kitapların bu özelliklerine dikkat ederek çocukların yaş düzeylerine uygun olan kitapları seçmek daha doğru ve
yararlı olacaktır. Ayrıca, kitap seçerken, çocukların ilgilerine uygun kitapları seçmek ve onların beğenisini ve
ihtiyaçlarını dikkate almak onları değerli hissettirecektir (Saçkesen, 2008).
Araştırmanın Önemi
Son yıllardaki teknolojik gelişmeler vasıtasıyla bilgiye ulaşımın kolaylaşması, kitapların aktif kullanımını
kısıtlamaya başlamış ve çocukların kitaptan uzak kalmasına sebep olmuştur. Çocukların gelişiminde son derece
önemli olan, ebeveyn çocuk ilişkilerini güçlendiren ve çocukların hayal dünyalarını geliştiren kitapların çocukların
hayatına geri kazandırılması gerekmektedir.
Bilindiği gibi çocuklara erken yaşlardan itibaren okuma alışkanlığının ve kitap sevgisinin kazandırılması büyük
önem taşımaktadır. Çocukların kendi ilgi ve meraklarına uygun nitelikte hazırlanmış olan çocuk kitapları ile erken
yaşlarda etkileşime girmelerine fırsat verilmesi, onların okumayı eğlenceli bir uğraş olarak görmelerini sağlayacak
ve dolayısıyla kitap okumaya karşı olumlu tutum geliştirmeleri olanak sağlayacaktır (Güzelyurt ve Saraç, 2018).
Dolayısıyla çocuklara sunulan çocuk kitapları, onlara kitabı sevdirebilecek ve yeni ve farklı kitapları okuma isteği
uyandıracak özellikler taşımalıdır (Kocabaş, 1999).
Çocuklara sunulacak kitaplar çocuğun gelişimine, ilgi ve merakına uygunluğu bakımından özenle seçilmelidir.
Çocukların erken yaşlarda bilişsel olarak kendileri için iyi ya da kötü olan şeyi ayırt edebilecek gelişim düzeyinde
olmamasından dolayı okul öncesi dönemdeki çocuklar için kitap seçiminde ailelere büyük rol düşmektedir. Aileler,
kitapların çocukların gelişimleri üzerindeki etkilerini de dikkate alarak çocukları için kitap seçerken bazı kriterleri
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göz önünde bulundurmak durumundadırlar. Bu nedenle, çocuk kitap seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi
önemlidir. Bu bağlamda, ebeveynlerin çocuk kitabı seçimlerinin meslek, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, çocuklarının
cinsiyeti gibi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi, düzeltici tedbirler alabilmek ve
bu konuda alan yazına bir katkıda bulunabilmek açısından önemli görülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan ve farklı sosyoekonomik çevrelerde
yaşayan çocukların ebeveynlerinin çocuk kitabı seçimi hakkındaki görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu ana amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır.
Alt amaçlar
1.

Ebeveynlerin çocuk kitabı seçimleri mesleklerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

2.

Ebeveynlerin çocuk kitabı seçimleri eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

3.

Ebeveynlerin çocuk kitabı seçimleri çocukların cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte

4.

midir?

5.

Ebeveynlerin çocuk kitabı seçimleri aile gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
Yöntem

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren, örneklem, veri toplama aracı ve verilerin analizi yer almaktadır.
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim görmekte
olan, farklı sosyoekonomik çevrelerde yaşayan, 258 okul öncesi eğitimi çağındaki çocuğun ebeveynlerinin çocuk
kitabı seçimi hakkındaki görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple,
araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama modelleri geçmişte ya da
halen var olan durumu mevcut şekli ile betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2008, s. 77).
Evren Örneklem
Araştırmanın evrenini Ankara ili, merkez ilçelerindeki, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim
kurumlarında eğitim görmekte olan 3-6 yaş grubu çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi
Ankara ili, Mamak, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerindeki, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim
kurumlarında eğitim görmekte olan, basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş, 136’sı kız, 122’si erkek toplam
258 çocuğun ebeveynlerinden oluşmuştur.
Veri toplama araçları
Ebeveyn ve çocukları ile ilgili demografik özelliklerin belirlenmesinde araştırmacı tarafından oluşturulan
“Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Ebeveynlerin Çocuk Kitabı Seçim (3-6 yaş) Kriterler Ölçeği: Saçkesen
(2008) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Ebeveynlerin Çocuk Kitabı Seçim (3-6 yaş)
Kriterler Ölçeği” araştırma kapsamında kullanılmıştır. Saçkesen tarafından ölçeğin geçerlik çalışmaları
kapsamında yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda, toplam 21 madde ve üç faktörden oluşan bir
yapı elde edilmiştir. Bu üç faktör, “ “Kitap Fiziksel Özellikler” (6 madde/ 3,5,7,9,10,11), “İçerik (Konu ve Tema)”
(8 madde/ 1,2,4,6,8,14,16,19), “ İçerik (Dil ve Karakter)” (7 madde/ 12,13,15,17,18,20,21) şeklinde
isimlendirilmiştir. Bu üç faktörden oluşan ölçeğin açıkladığı toplam varyans ise % 36,88 olarak tespit edilmiştir.
Ölçekteki maddelerde 5’li Likert (Derecelendirme Ölçeği) kullanılmıştır. Buna göre ölçek maddeleri “Tamamen
Katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Kararsızım (3), Katılmıyorum (2), Hiç Katılmıyorum (1)” şeklinde
puanlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 105, en düşük puan 21 puandır.
Verilerin analizi
Analizlere başlamadan önce verilerde uç değer olup olmadığını tespit etmek için faktör puanları ile ölçek
toplam puanı z standart puanına dönüştürülmüş ve -3 ile +3 arasında değer olup olmadığı tespit edilmiştir. Buna
göre veri setinde 7 değer uç değer olarak tespit edilmiş ve analiz dışı bırakılmıştır. Veri yapısının normal dağılım
sergileyip sergilemediğini belirlemek için faktör ve ölçek toplam puanlarının çarpıklık ve basıklık katsayılarına
bakılmış ve bu değerlerin standart hatalarına bölümü 1,96’dan daha küçük çıkmıştır. Ayrıca normallik sayıltısı
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için histogramlar ve Q-Q grafikleri de incelenmiştir. Bu grafiklerden elde edilen sonuçlarda “Kitap-Fiziksel
Özellikler”, “Konu ve Tema”, “Dil ve Karakter” faktörleri ile ölçek toplam puanının normal dağılım sergilediğini
göstermektedir (Büyüköztürk, 2015). Elde edilen bu sonuçlara göre verilerin analizinde parametrik testler
kullanılmıştır. Buna göre bağımsız iki grubun ortalamalarını karşılaştırmada t_testi ve ikiden fazla grubun
ortalamalarını karşılaştırmada Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. ANOVA sonucunda anlamlı
farkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlenmesinde, varyanslar homojen olmadığı için Dunnet’ C testi tercih
edilmiştir.

Bulgular
Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine ilişkin bulgular ve yorumlar verilmiştir.
1.Ebeveynlerin Çocuk Kitabı Seçimleri Mesleklerine Göre Anlamlı Bir Farklılık Göstermekte midir?
Ebeveynlerin mesleklerine göre ölçek faktör ve toplam puanlarına ilişkin betimsel istatistikleri Tablo 1’de
gösterilmiştir.

Tablo 1.
Ebeveynlerin Çocuk Kitabı Seçimi Kriterlerinin Mesleklerine Göre Betimsel İstatistikleri.

Kitap
Özellikler

Fiziksel

Meslekler

N



A. İşçi

27

25,48

2,70

B. Memur

59

25,33

3,36

C. Serbest Meslek

68

24,98

3,17

D. Diğer

104

24,60

3,17

A. İşçi

27

23,00

3,28

B. Memur

59

23,28

3,15

C. Serbest Meslek

68

23,29

3,37

D. Diğer

104

23,72

3,65

A. İşçi

27

30,29

4,69

B. Memur

59

31,10

3,47

C. Serbest Meslek

68

29,86

3,80

D. Diğer

104

29,95

3,25

A. İşçi

27

78,77

7,58

B. Memur

59

79,72

6,79

C. Serbest Meslek

68

78,14

6,99

D. Diğer

104

78,27

6,74

s

Konu ve Tema

Dil ve Karakter

Ölçek Toplam

Ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçimi kriterlerinin mesleklerine göre anlamlı bir şekilde değişip
değişmediğini incelemek için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir.
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Tablo 2.
Ebeveynlerin Okul Öncesi Çocuk Kitabı Seçimi Kriterlerinin Mesleklerine Göre ANOVA Sonuçları
Varyans Kaynağı

KT

sd

KO

F

p

Gruplar arası

28,903

3

9,634

0,955

,41

2561,783

254

10,086

Toplam

2590,686

257

Gruplar arası

16,247

3

5,416

0,459

,71

Gruplar içi

2999,133

254

11,808

Toplam

3015,380

257

Gruplar arası

61,920

3

20,640

1,573

,19

Gruplar içi

3333,588

254

13,124

Toplam

3395,508

257

Gruplar arası

100,509

3

33,503

0,701

,55

Gruplar içi

12135,771

254

47,779

Toplam

12236,279

257

Kitap
Fiziksel
Gruplar içi
Özellikler

Konu ve Tema

Dil ve Karakter

Ölçek Toplam

Anlamlı
Farklılık

Tablo 2’deki bilgilere göre, ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçiminde “Kitap Fiziksel Özellikler”
faktör puanlarının mesleklerine göre anlamlı bir şekilde değişmediği görülmektedir [F (3,254) = 0,955; p = 0,41 >
0,05]. Yine ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçiminde “Konu ve Tema” faktör puanlarının mesleklerine
göre anlamlı bir şekilde değişmediği görülmektedir [F (3,254) = 0,459; p = 0,71 > 0,05]. Ebeveynlerin okul öncesi
çocuk kitabı seçiminde “Dil ve Karakter” faktör puanlarının mesleklerine göre anlamlı bir şekilde değişmediği
görülmektedir [F (3,254) = 1,573; p = 0,19 > 0,05]. Benzer şekilde, ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı
seçiminde ölçek toplam puanlarının mesleklerine göre anlamlı bir şekilde değişmediği görülmektedir [F (3,254) =
0,701; p = 0,55 > 0,05]. Elde edilen tüm bu bulgulara göre ebeveynlerin mesleklerine göre kitap seçim kriterleri
konusunda meslekler arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.
2.Ebeveynlerin Çocuk Kitabı Seçimleri Eğitim Durumlarına Göre Anlamlı Bir Farklılık Göstermekte midir?
Ebeveynlerin eğitim durumlarına göre ölçek faktör ve toplam puanlarına ilişkin betimsel istatistikleri Tablo
3’de gösterilmektedir.

Tablo 3.
Ebeveynlerin Çocuk Kitabı Seçimi Kriterlerinin Eğitim Düzeylerine Göre Betimsel İstatistikleri

Kitap
Özellikler

Fiziksel

Eğitim Düzeyi

N



s

A. İlköğretim Mezunu

56

24,19

3,84

B. Lise Mezunu

68

25,61

3,07

C. Üniversite Mezunu

102

25,46

2,73

D. Lisans Üstü Eğitim

32

23,34

2,64

A. İlköğretim Mezunu

56

23,98

2,77

B. Lise Mezunu

68

24,73

3,28

Konu ve Tema
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Dil ve Karakter

Ölçek Toplam

C. Üniversite Mezunu

102

22,38

3,50

D. Lisans Üstü Eğitim

32

23,06

3,48

A. İlköğretim Mezunu

56

29,51

4,28

B. Lise Mezunu

68

31,38

3,02

C. Üniversite Mezunu

102

30,31

3,52

D. Lisans Üstü Eğitim

32

28,75

3,24

A. İlköğretim Mezunu

56

77,69

7,39

B. Lise Mezunu

68

81,73

6,58

C. Üniversite Mezunu

102

78,15

6,57

D. Lisans Üstü Eğitim

32

75,15

5,23

Ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçimi kriterlerinin eğitim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde değişip
değişmediğini incelemek için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 4’de gösterilmektedir.

Tablo 4.
Ebeveynlerin Okul Öncesi Çocuk Kitabı Seçimi Kriterlerinin Eğitim Düzeylerine Göre ANOVA Sonuçları
Varyans Kaynağı KT

sd

KO

F

p

Anlamlı
Farklılık

Gruplar arası

171,226

3

57,075

5,99

0,00*

B-D, C-D

2419,460

254

9,525

2590,686

257

Gruplar arası

249,199

3

83,066

7,62

0,00*

A-C, B-C

Gruplar içi

2766,181

254

10,890

Toplam

3015,380

257

Gruplar arası

189,506

3

63,169

5,00

0,00*

A-B, B-D

Gruplar içi

3206,002

254

12,622

Toplam

3395,508

257

Gruplar arası

1113,496

3

371,165

8,47

0,00*

A-B, B-C, BD

Gruplar içi

11122,784

254

43,790

Toplam

12236,279

257

Kitap Fiziksel
Gruplar içi
Özellikler
Toplam

Konu ve Tema

Dil ve Karakter

Ölçek Toplam

*

p < 0,05

*A. İlköğretim B. Lise C. Üniversite D. Lisansüstü mezunlarını temsil etmektedir.
Tablo 4’deki bilgilere göre, ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçiminde “Kitap Fiziksel Özellikler” faktör
puanlarının eğitim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde değiştiği görülmektedir [F (3,254) = 5,99; p = 0,00 < 0,05].
Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Dunnet’ C testi sonuçlarına göre lise
mezunları ile lisansüstü eğitim almış ebeveynler arasında ve üniversite mezunları ile lisansüstü eğitim almış kişiler
arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Ebeveynlerin kitap fiziksel özellikler konusuna ilişkin ortalamalarının
lisansüstü mezunlarına karşı lise ve üniversite mezunları lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Yine
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ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçiminde “Konu ve Tema” faktör puanlarının eğitim düzeylerine anlamlı
bir şekilde değiştiği görülmektedir [F (3,254) = 7,62; p = 0,00 < 0,05]. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında
olduğunu belirlemek için yapılan Dunnet’ C testi sonuçlarına göre ilköğretim mezunları ile üniversite mezunları
arasında ve lise mezunları ile üniversite mezunları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Ebeveynlerin konu ve
tema konusuna ilişkin ortalamalarının üniversite mezunlarına karşı ilköğretim ve lise mezunları lehine anlamlı
farklılık gösterdiği görülmüştür. Ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçiminde “Dil ve Karakter” faktör
puanlarının eğitim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde değiştiği görülmektedir [F (3,254) = 5,00; p = 0,00 < 0,05].
Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Dunnet’ C testi sonuçlarına göre
ilköğretim mezunları ile lise mezunları arasında ve lise mezunları ile lisansüstü eğitim almış ebeveynler arasında
anlamlı farklılık bulunmuştur. Ebeveynlerin dil ve karakter konusuna ilişkin ortalamalarının lise mezunlarına karşı
ilköğretim mezunları lehine ve lisansüstü mezunlarına karşı lise mezunları lehine anlamlı farklılık gösterdiği
görülmüştür. Benzer şekilde, ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçiminde ölçek toplam puanlarının eğitim
düzeylerine göre anlamlı bir şekilde değiştiği görülmektedir [F (3,254) = 8,47; p = 0,00 < 0,05]. Anlamlı farklılığın
hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Dunnet’ C testi sonuçlarına göre ilköğretim mezunları ile
lise mezunları arasında, lise mezunları ile üniversite mezunları arasında ve lise mezunları ile lisansüstü eğitim
almış ebeveynler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Ölçek toplam puan ortalamalarının lise mezunlarına karşı
ilköğretim mezunları lehine, üniversite mezunlarına karşı lise mezunları lehine ve lisansüstü mezunlarına karşı lise
mezunları lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür.
3.Ebeveynlerin Çocuk Kitabı Seçimleri Çocukların Cinsiyetlerine Göre Anlamlı Bir Farklılık Göstermekte
midir?
Ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçimi kriterleri ölçek faktör ve toplam puanlarının, çocukların
cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemek için t testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar
Tablo 5’de gösterilmiştir.

Tablo 5.
Ebeveynlerin Çocuk Kitabı Seçimi Kriterlerinin Çocukların Cinsiyetine Göre t-Testi Sonuçları
Faktör
Kitap
Özellikler

Fiziksel

Konu ve Tema

Dil ve Karakter

Ölçek Toplam

Cinsiyet

N



s

t

sd

p

Kız

136

24,80

3,35

-0,87

256

0,38

Erkek

122

25,14

2,95

Kız

136

23,54

3,49

0,54

256

0,58

Erkek

122

23,31

3,35

Kız

136

30,07

3,66

-0,72

256

0,47

Erkek

122

30,40

3,60

Kız

136

78,41

7,17

-0,51

256

0,60

Erkek

122

78,86

6,59

Tablo 5 incelendiğinde, ebeveynlerin çocuk kitabı seçimi kriterlerinden “Kitap Fiziksel Özellikler” faktör
puanlarının çocukların cinsiyetine göre anlamlı bir şekilde değişmediği görülmektedir (t=-0,87; p=0,38 > 0,05).
Ebeveynlerin çocuk kitabı seçimi kriterlerinden “Konu ve Tema” faktör puanlarının da çocukların cinsiyetine göre
anlamlı bir şekilde değişmediği görülmektedir (t= 0,54; p=0,58 > 0,05). Yine ebeveynlerin çocuk kitabı seçimi
kriterlerinden “Dil ve Karakter” faktör puanları da çocukların cinsiyetine göre anlamlı bir şekilde değişmediği
görülmektedir (t= -0,72; p=0,47 > 0,05). Benzer şekilde, ebeveynlerin çocuk kitabı seçimi ölçek toplam puanları
da çocukların cinsiyetine göre anlamlı bir şekilde değişmemektedir (t= -0,51; p=0,60 > 0,05).
4.Ebeveynlerin Çocuk Kitabı Seçimleri Aile Gelir Düzeyine Göre Anlamlı Bir Farklılık Göstermekte midir?
Ailelerin gelir düzeylerinin ölçek faktör ve toplam puanlarına ilişkin betimsel istatistikleri Tablo 6’de
gösterilmiştir.

435

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

Tablo 6.
Ailelerin Çocuk Kitabı Seçimi Kriterlerinin Gelir Düzeylerine Göre Betimsel İstatistikleri

Kitap
Özellikler

Fiziksel

Konu ve Tema

Dil ve Karakter

Ölçek Toplam

Gelir Düzeyi

N



A. 0-3000

93

24,87

3,47

B. 3001-6000

106

25,22

3,12

C. 6001 ve üzeri

59

24,64

2,74

A. 0-3000

93

24,24

3,08

B. 3001-6000

106

23,13

3,40

C. 6001 ve üzeri

59

22,69

3,75

A. 0-3000

93

30,73

3,73

B. 3001-6000

106

30,48

3,49

C. 6001 ve üzeri

59

28,98

3,48

A. 0-3000

93

79,84

7,23

B. 3001-6000

106

78,83

6,73

C. 6001 ve üzeri

59

76,32

6,15

s

*A. 0-3000/Alt SED (sosyoekonomik düzey)’i, B. 3001-6000/ Orta SED’i C. 6000 TL ve üzeri/ Üst SED’i temsil
ettiği varsayılmıştır.
Ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçimi kriterlerinin aile gelir düzeylerine göre anlamlı bir şekilde
değişip değişmediğini incelemek için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 7’de gösterilmektedir.
Tablo 7.
Ailelerin Okul Öncesi Çocuk Kitabı Seçimi Kriterlerinin Gelir Düzeylerine Göre ANOVA Sonuçları

Kitap
Özellikler

Konu ve Tema

Dil ve Karakter

Ölçek Toplam

Fiziksel

Varyans
Kaynağı

KT

Sd

KO

F

p

Gruplar arası

14,143

2

7,071

0,70

,49

Gruplar içi

2576,543

255

10,104

Toplam

2590,686

257

Gruplar arası

103,409

2

51,704

4,52

,01*

Gruplar içi

2911,971

255

11,419

Toplam

3015,380

257

Gruplar arası

121,783

2

60,891

4,74

,00*

Gruplar içi

3273,725

255

12,838

Toplam

3395,508

257

Gruplar arası

457,232

2

228,616

Gruplar içi

11779,047

255

46,192

Toplam

12236,279

257

Anlamlı
Farklılık

A-B, A-C

A-C, B-C

4,94

,00*

A-C, B-C

*A. 0-3000 B. 3001-6000 C. 6001 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip aileleri temsil etmektedir.
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Tablo 7’deki bilgilere göre, Ailelerin/ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçiminde “Kitap Fiziksel
Özellikler” faktör puanlarının gelir düzeylerine göre anlamlı bir şekilde değişmediği görülmüştür [F (2,255) =
0,70; p = 0,49 > 0,05]. Yine ailelerin okul öncesi çocuk kitabı seçiminde “Konu ve Tema” faktör puanlarının gelir
düzeyine göre anlamlı bir şekilde değiştiği görülmektedir [F (2,255) = 4,52; p = 0,01 < 0,05]. Anlamlı farklılığın
hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Dunnet’ C testi sonuçlarına göre 0-3000 TL gelir düzeyine
sahip aileler ile 3001-6000 TL gelir düzeyine sahip aileler arasında ve 0-3000 TL gelir düzeyine sahip aileler ile
6001 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip aileler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Ebeveynlerin konu ve tema
konusuna ilişkin ortalamalarının orta SED ailelere karşı alt SED ve üst SED ailelere karşı orta SED ailelerin lehine
anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Ailelerin okul öncesi çocuk kitabı seçiminde “Dil ve Karakter” faktör
puanlarının gelir düzeylerine göre anlamlı bir şekilde değiştiği görülmektedir [F (2,255) = 4,74; p = 0,00 < 0,05].
Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Dunnet’ C testi sonuçlarına göre 03000 TL gelir düzeyine sahip aileler ile 6001 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip aileler arasında ve 3001-6000 TL
gelir düzeyine sahip aileler ile 6001 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip aileler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.
Ebeveynlerin dil ve karakter konusuna ilişkin ortalamalarının üst SED ailelere karşı alt SED ve üst SED ailelere
karşı orta SED ailelerin lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Ailelerin okul öncesi çocuk kitabı
seçiminde ölçek toplam puanlarının gelir düzeylerine göre anlamlı bir şekilde değiştiği görülmektedir [F (2,255)
= 4,94; p = 0,00 < 0,05]. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Dunnet’ C
testi sonuçlarına göre 0-3000 TL gelir düzeyine sahip aileler ile 6001 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip aileler
arasında ve 3001-6000 TL gelir düzeyine sahip aileler ile 6001 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip aileler arasında
anlamlı farklılık bulunmuştur. Ölçek toplam puan ortalamalarının üst SED ailelere karşı alt SED ve üst SED
ailelere karşı orta SED ailelerin lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür.

Tartışma ve Sonuç
Elde edilen araştırma bulgularına göre:
Ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçimi kriterlerinin mesleklerine göre yapılan analizlerinde ebeveyn
meslekleri arasında herhangi bir farklılık bulunamamıştır. Benzer şekilde Saçkesen (2008) okul öncesi
öğretmenlerinin ve ebeveynlerinin çocuk kitabı seçimi kriterleri ile ilgili çalışmasında ebeveynlerin mesleklerinin
kitap seçim kriterlerini fiziksel özellikler ve içerik (dil ve karakter) alt boyutlarında anlamlı ölçüde etkilemediği
ancak içerik (konu ve tema) alt boyutunda anlamlı ölçüde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, Biçici (2006)’nın
annelerin çocuk kitabı seçimi ve okumanın önemi konusundaki görüşlerini belirlemeyi amacıyla yapmış olduğu
çalışmada annenin mesleği ile annelerin çocuk kitabı seçimiyle ilgili görüşleri arasında anlamlı farklılık olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada ise ebeveyn meslekleri ile ilgili anlamlı herhangi bir fark bulunamamıştır.
Bunun sebebinin çalışılan grubun, ilin ve bölgenin farklı özelliklerinden kaynaklanmasının muhtemel olduğu
düşünülmektedir.
Ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçimi kriterlerinden; “Kitap Fiziksel Özellikler” faktör puanlarının
eğitim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Lise mezunları ile lisansüstü
eğitim almış ebeveynler arasında ve üniversite mezunları ile lisansüstü eğitim almış kişiler arasında anlamlı
farklılıklar bulunmuştur. Ebeveynlerin kitap fiziksel özellikler konusuna ilişkin ortalamalarının lisansüstü
mezunlarına karşı lise ve üniversite mezunları lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu buluntuya göre
eğitim seviyesi daha düşük olan ebeveynlerin kitap alırken dış görünüşlerine daha fazla önem verdiği söylenebilir.
“Konu ve Tema” faktör puanlarının eğitim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır. İlköğretim mezunları ile üniversite mezunları arasında ve lise mezunları ile üniversite mezunları
arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ebeveynlerin konu ve tema konusuna ilişkin ortalamalarının üniversite
mezunlarına karşı ilköğretim ve lise mezunları lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu buluntuya göre
eğitim seviyesi daha düşük olan ebeveynlerin kitap alırken, kitabı inceledikleri ve konu ve tema özelliklerine daha
fazla önem verdikleri söylenebilir. Bu buluntulara benzer şekilde Saçkesen (2008) çalışmasında ebeveynlerin
öğrenim durumlarının kitap seçim kriterlerini, fiziksel ve içerik (konu ve tema) alt boyutunda anlamlı ölçüde
etkilediği sonucuna ulaşmıştır. “Dil ve Karakter” faktör puanlarının eğitim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde
farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. İlköğretim mezunları ile lise mezunları arasında ve lise mezunları ile
lisansüstü eğitim almış ebeveynler arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ebeveynlerin dil ve karakter
konusuna ilişkin ortalamalarının lise mezunlarına karşı ilköğretim mezunları lehine ve lisansüstü mezunlarına karşı
lise mezunları lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu buluntuya göre eğitim seviyesi daha düşük olan
ebeveynlerin kitap alırken, kitabı inceledikleri ve dil ve karakter özelliklerine daha fazla önem verdikleri
söylenebilir. Bu buluntuyla çelişir şekilde Saçkesen (2008) çalışmasında ebeveynlerin öğrenim durumlarının kitap
seçim kriterlerini içerik (dil ve karakter) alt boyutunda anlamlı ölçüde etkilemediği sonucuna ulaşmıştır. Ölçek
toplam puanlarının da eğitim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
İlköğretim mezunları ile lise mezunları arasında, lise mezunları ile üniversite mezunları arasında ve lise mezunları
ile lisansüstü eğitim almış ebeveynler arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ölçek toplam puan
437

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
ortalamalarının lise mezunlarına karşı ilköğretim mezunları lehine, üniversite mezunlarına karşı lise mezunları
lehine ve lisansüstü mezunlarına karşı lise mezunları lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu buluntuya
göre eğitim seviyesi daha düşük olan ebeveynlerin kitapların fiziksel, dil ve karakter, konu ve tema özelliklerine
daha fazla önem verdiği söylenebilir. Bu çalışmada ki ebeveyn eğitim düzeylerinin kitap tercihlerini anlamlı ölçüde
etkilediği sonucuna paralel şekilde, Biçici (2006)’da çalışmasında annenin eğitim durumu ile annelerin çocuk
kitabı seçimiyle ilgili görüşleri arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yine bu çalışmanın
buluntuları ile ilişkili şekilde, Yükselen, Yumuş ve Işık (2016) eğitimcilerin görüşlerini kitapların fiziksel ve içerik
özellikleri açısından inceledikleri çalışmada, eğitimcilerin çocuk kitabı seçimlerinde kitapların fiziksel özellikleri
ve çocukların gelişimlerine uygunluğu ile ilgili farkındalıklarının yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ancak
bu çalışmada eğitim seviyesi yüksek olan katılımcılar kitap seçimi konusunda belirli oranda kriterleri göz önünde
bulundursalar da, beklentilerin aksine eğitim seviyesi kendilerinden daha düşük olan katılımcılara oranla kitap
seçimi konusunda daha az seçici ve az dikkatli oldukları görülmüştür. Öte yandan, Bekar (2005) yaptığı
araştırmada ebeveyn eğitim seyiyesinin yükselmesinin ailenin çocuklarını okumaya yönlendirmesini pozitif yönde
etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Yazıcı (2002) yapmış olduğu çalışmada anne eğitim seviyesi artışının, çocukların
okuma olgunluğu düzeyini arttığını belirtmiştir.
Ebeveynlerin çocuk kitabı seçimi kriterlerinden; “Kitap Fiziksel Özellikler”, “Konu ve Tema”, “Dil ve
Karakter” faktör puanlarının çocukların cinsiyetine göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermediği sonucuna
ulaşılmıştır. Benzer şekilde, ebeveynlerin çocuk kitabı seçimi ölçek toplam puanlarının da çocukların cinsiyetine
göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Pekdogan (2017) de araştırmasında kitap
seçiminde öncelikli dikkat edilen kriterler arasında çocuk cinsiyetine işaret etmemiştir. Biçici (2006) ve Tezel
Şahin ve Tutkun (2016) tarafından yapılan araştırmalarda ebeveynler çocuklarına kitap alırken çocuklarının
görüşlerini aldıklarını söylemişlerdir. Ancak, Biçici (2006) araştırmasında, anne-baba ve öğretmenin çocuk
kitapları ile ilgili genel görüş listesinde seçilecek kitabın içeriğinin çocuğun cinsel kimliğine göre ilgi çekici olması
gerektiğine yer vermiştir. Ebeveynlerin çocukların cinsiyetlerine göre kitap seçimi kriterlerinde anlamlı bir fark
olmayışı ebeveynlerin kız ve erkek çocukları için aynı kitapları fark gözetmeksizin kullandıkları ve onların
cinsiyetlerini göz önünde bulundurmadıkları şeklinde yorumlanabilir.
Ailelerin/ebeveynlerin okul öncesi çocuk kitabı seçiminde; “Kitap Fiziksel Özellikler” faktör puanlarının
gelir düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. “Konu ve Tema” faktör
puanlarının gelir düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Daha öncede
belirtildiği üzere, bu çalışmada 0-3000’in/Alt SED (sosyoekonomik düzey)’i, B. 3001-6000’in/ Orta SED’i C.
6000 TL ve üzerinin/ Üst SED’i temsil ettiği alan yazından bağımsız olarak varsayılmıştır. 0-3000 TL gelir
düzeyine sahip aileler ile 3001-6000 TL gelir düzeyine sahip aileler arasında ve 0-3000 TL gelir düzeyine sahip
aileler ile 6001 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip aileler arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ebeveynlerin
konu ve tema konusuna ilişkin ortalamalarının orta SED ailelere karşı alt SED ve üst SED ailelere karşı orta SED
ailelerin lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu buluntuya göre gelir seviyesi daha düşük olan ailelerin
kitap alırken, kitabı inceledikleri ve (içerik) konu ve tema özelliklerine daha fazla önem verdikleri söylenebilir.
Bu buluntuya paralel şekilde, Saçkesen (2008) çalışmasında ebeveynlerin gelir düzeylerinin kitap seçim
kriterlerini içerik (konu ve tema) alt boyutunda anlamlı ölçüde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. “Dil ve Karakter”
faktör puanlarının gelir düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 0-3000 TL
gelir düzeyine sahip aileler ile 6001 TL ve üzeri TL gelir düzeyine sahip aileler arasında ve 0-3000 TL gelir
düzeyine sahip aileler ile 6001 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip aileler arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Ebeveynlerin dil ve karakter konusuna ilişkin ortalamalarının üst SED ailelere karşı alt SED ve üst SED ailelere
karşı orta SED ailelerin lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu buluntuya göre gelir seviyesi daha
düşük olan ailelerin kitap alırken, kitabı inceledikleri ve (içerik) dil ve karakter özelliklerine daha fazla önem
verdikleri söylenebilir. Benzer şekilde, ölçek toplam puanlarının gelir düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılık
gösterdiği görülmüştür. 0-3000 TL gelir düzeyine sahip aileler ile 6001 TL ve üzeri TL gelir düzeyine sahip aileler
arasında ve 0-3000 TL gelir düzeyine sahip aileler ile 6001 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip aileler arasında anlamlı
farklılıklar bulunmuştur. Ölçek toplam puan ortalamalarının üst SED ailelere karşı alt SED ve üst SED ailelere
karşı orta SED ailelerin lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu buluntuya göre gelir seviyesi daha
düşük olan ebeveynlerin kitapların fiziksel, dil ve karakter, konu ve tema özelliklerine daha fazla önem verdiği
söylenebilir. Biçici (2006) yapmış olduğu çalışmada ailenin aylık gelir düzeyi ile annelerin çocuk kitabı seçimiyle
ilgili görüşleri arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, bu çalışmada da aile gelir
düzeylerinin ebeveyn kitap tercihlerini anlamlı ölçüde etkilediği görülmüştür. Bu çalışmada düşük gelir seviyesine
sahip ailelerin daha uygun tercihler yapmasının sebebinin ekonomik olarak çocuklarına sıklıkla kitap
alamayacakları için daha dikkatli ve özenli davranmalarının olduğu düşünülebilir.
Açıkça görülmektedir ki ebeveynlerin eğitim seviyesi ve ailelerin ekonomik durumu çoğunlukla birbirine
paraleldir ve eğitim ve öğretime olan bakış açısını ve eğitime verdiği değeri de etkilemektedir. Bu çalışmada genel
anlamda düşük eğitim seviyesine sahip ebeveynlerin daha yüksek seviyeye sahip olanlara ve düşük gelir seviyesine
sahip ailelerin daha yüksek gelir seviyesine sahip ailelere oranla kitap seçimi kriterlerine daha uygun tercihler
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yapmaları, günümüzdeki teknolojik ve ekonomik gelişmelerle aileler arasındaki farkın kapanmasından, kişilerin
kendilerini yetiştirmelerindeki farklılıklardan ve bireysel farklılıklardan dolayı olduğu sonucunu ulaşılabilir.
Kitapların insan ve özelliklede okul öncesi dönem çocuklarının yaşantısındaki önemi göz önünde bulundurularak,
kitap özellikleri ve kitap seçim kriterleri hakkında değişik gruplarla farklı değişkenler göz önünde bulundurularak
nicel ve nitel araştırmaların sayısının çoğaltılması ala yazına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, ebeveynlere ve
öğretmenlere bu konularda bilgilendirme çalışmaları yapılması ve eğitimler verilmesi daha isabetli çocuk kitabı
seçimi yapılması konusunda faydalı olacaktır.
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Özet

Araştırmalar, çocukların cinsiyet rolleri ya da stereotipler bilgisini doğuştan getirmediklerini ve bu rollerin
yaşadıkları çevrenin sosyal değerlerine ve standartlarına göre şekillendiğini göstermektedir. Bahsedilen bu rollerin
çocuklara öğretilmesinin en etkili yolunun edebiyat olduğu belirtilmiştir. Masalların oluşumunda, ortaya çıktığı ya
da oluşturulduğu kültürün ve coğrafyanın etkisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle bu çalışma
kapsamında da neredeyse tüm dünyada en azından bir masalının duyulmuş olduğu düşünülen, Batı ve Doğu
kültürlerinden birer çocuk masalları serisi örneği olan Grimm Masalları ve Binbir Gece Masalları karşılaştırmalı
olarak incelenmiştir. Çalışmanın amacı her iki grupta da cinsiyetlerin temsil ettiği geleneksel ve yenilikçi roller,
kadın ve erkek karakterlerin temsili ve güçlü kadın karakterlerin kabul görmesi açısından farklılıklar gösterip
göstermediklerini incelemektir. Analiz sürecinde hipotezlerin test edilmesine yönelik olarak, veriler Ki-Kare ve
Bağımsız Örneklem T-Test kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı
bir şekilde Grimm Masallarının daha fazla kadın ana karakterlere yer verdiği görülmüştür (X2(1)=7.02, p<0.05).
Masallarda erkek karakterlere verilen geleneksel roller incelendiğinde her iki grup da yüksek ortalamalarda
puanlara sahipken (MGrimm=2.30, SD=0,97) (MBinbirGece=2.75, SD=0.44), bu durum iki grup arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılığa sebep olmamıştır. Aynı şekilde, kadın karakterlere verilen geleneksel rollerde de
geçerli olup her iki masal serisinin ortalamalarının yüksek ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
olmadığı görülmüştür. Masallarda güçlü kadın karakter olup olmadığına bakıldığında ise 20 Grimm masalından
11 tanesinde güçlü kadın karakter olmadığı ve 5 tanesinde de güçlü kadın karakterin reddedilen karakter olduğu
görülmüştür. Binbir Gece Masallarında ise 12 masalda böyle bir karakter bulunamazken, 3 masalda güçlü kadın
karakter reddedilmiştir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan tüm veriler değerlendirildiğinde, iki masal grubu
arasında anlamlı farklılıklar bulunamazken, masal içeriklerine yönelik elde edilen verilerin literatür ile uyumlu
olduğu söylenebilmektedir. İncelenen masallarda kadın (bağımlı, pasif, güzel-çirkin, yardıma ihtiyacı olan) ve
erkek karakterler (cesur, aktif, şanslı) geleneksel cinsiyet rolleri ile donatılmış olduğu görülmektedir.

Abstract

Research shows that children do not bring about the knowledge of gender roles or stereotypes and that these roles
are shaped according to the social values and standards of the environment they live in. It is stated that literature
is the most effective way of teaching these roles to children. . It is an undeniable fact that the culture and the
geography in which the tales emerged or formed. Therefore, within the scope of this study, Grimm Tales and
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Thousand and One Nights Tales, which are examples of a series of children's tales from Western and Eastern
cultures, which are thought to have heard at least one fairy tales in almost all over the world, have been examined
comparatively. In the study, both groups were evaluated under the titles of traditional and progressive roles
represented by gender, representation of male and female characters and acceptance and rejection of strong female
characters. Scale questions were divided into sub-groups to test hypotheses during the analysis process and data
were analyzed using Chi-Square and Independent Sample T-Test. When these results were compared, it was found
that Grimm's Tales included more female main characters in a statistically significant way(X2(1)=7.02, p<0.05).
When the traditional roles given to male characters in the tales were examined, both groups had high scores, but
this did not cause a statistically significant difference between the two groups (MGrimm=2.30, SD=0,97)
(MBinbirGece=2.75, SD=0.44). ). Likewise, the traditional roles given to female characters were high and the average
of both fairy tale series was high and there was no statistically significant difference between them. In the fairy
tales, if there is a strong female character, it is seen that 11 of 20 Grimm tales are not strong female characters and
5 of them are rejected characters. In Thousand and One Nights, such a character cannot be found in 12 fairy tales,
whereas the strong female character is rejected in 3 fairy tales. When all the data obtained as a result of the study
are evaluated, it can be said that the data obtained for the fairy tale contents are consistent with the literature, while
there are no significant differences between the two fairy tale groups. The tales examined show that female
(dependent, passive, beautiful-ugly, in need of help) and male characters (brave, active, lucky) are endowed with
traditional gender roles.

Giriş
Cinsiyet stereotipleri “iki cinsiyet grubunda farklı frekansla meydana geldiğine inanılan psikolojik özellik ve
davranışlara atfedilmektedir” (Berry, Poortinga ve Pandey 1997). Örneğin, kadınlar daha duygusal olduklarını
düşünürken erkeklerin daha saldırgan olduğu varsayılır. Stereotipler, kalıplaşmış cinsiyet rollerini desteklemek
için kullanılır. İnsanlar yaşamlarının her aşamasında stereotip öğrenimine maruz kalırlar. Örneğin, cinsiyet
stereotipleri, çocukları doğmadan önce bile ebeveynlerinin çocuk odası için renk seçimleriyle çocukların hayatına
girmeye başlamaktadır (Aina ve Cameron, 2011). Çocuklar cinsiyet rolleri hakkındaki düşüncelerini
içselleştirebilirler. Cinsiyet rollerine ilişkin klişeleşmiş görüşler daha sonraki yaşlarda da devam etmektedir.
Örneğin, Weitzman, Eifler, Hokada, Ross (1972), çalışmalarında, sekiz yaşındaki erkeklerin bakış açısıyla kız
çocukları ve yetişkin kadınlara yönelik açıklamalarına yer vermişlerdir ve açıklamalarda; kız çocukların temiz,
düzenli, sessiz, kibar ve korkak olduğu söylenirken, yetişkin kadınları mantıksız, etkisiz, yaramaz, iğrenç ve
sömürücü olarak tanımlanmışlardır (Weitzman vd, 1972, s. 1125). Dahası, Sarah Malcolm ve Margeret Defeyter,
okul öncesi çocukların yetişkinlerin olduğu kadar stereotiplere kendi bakış açılarınca sahip olduklarını tespit ettiler
(Malcolm vd., 2014). Hem çocuklar hem de yetişkinlerin, kalıp yargılara sahibi olabileceği öğrenilmiştir. Bu
araştırma, toplumsal cinsiyet klişelerinin yaşa bağlı olmadığına dair bir kanıt olabilmektedir.
Cinsiyet kalıpları doğuştan gelen bir tutum değildir. Çocuklar kalıplaşmış rolleri sosyal değerlerine ve
standartlarına bağlı olarak çevreden öğrenirler. Toplum tarafından onaylanmış olan görüşlere bağlı olarak dış
uyaranlar tarafından yaratılır ve öğretilirler. Edebiyat, çocuklara cinsiyet rollerini veya cinsiyetlerine neyin uygun
olduğunu öğretmenin en etkili yollarından biridir (Pekşen, 2012). Taso (2008), her okuma materyalinin çocukların
dünya algısını ve kendi kendine kavramlarını şekillendirdiğini belirterek bu görüşü desteklemektedir. Cinsiyet
rolünün uygunluğunun kitaplara nasıl yansıdığını inceleyen birçok çalışma vardır. Stewing ve Knipfel’in (1975)
çalışmasında, inceledikleri 100 resimli kitapta sergilenen kadınların en çok vurgulanan rollerinin, bir çocuğa
bakmak, yemek pişirmek ve bir kalabalığın içinde oturmak olduğunu görülmüştür. Kadınların mesleki rolleri
çoğunlukla öğretmen, müzikle ilgili meslekler ve tıpla ilgili meslekler olarak tasvir edilmiştir.
Öte yandan, masallar hangi sürümünü okuduğunuz, nereden geldiği veya ne zaman yazıldığı gibi bazı
değişkenlere bağlı olarak cinsiyet rolü stereotipleri açısından farklılıklar gösterebilmektedir (Chareonbutra, 2008;
Yello, 2012; Jacson ve Gee, 2005; Pekşen, 2012; Clark vd, 2003; Munder, 2002). Toplumsal cinsiyet rolleri
kavramı, kitapların yazarlarının veya illüstratörlerinin çalışmalarını etkilediğinden, yazarların veya illüstratörlerin
inandıkları kültürel değerleri ve toplumların o döneme ait kaygıları önemli farklılıklar yaratabilir. Bu nedenle, her
kitap kendi koşullarına göre değerlendirilmelidir. Dünyanın her yerinde, bazı masal serileri çocuklar ve yetişkinler
arasında diğerlerine göre daha yaygındır, bununla birlikte bunlar yıllar içinde yaygınlaşmıştır. Doğu ve Batı
kültürlerinin masallar üzerindeki etkisini inceleyebilmek adına, araştırma kapsamında Batı kültürünün ön plana
çıkan masal serisi olan Grimm Masalları ve Doğu kültürünün ön plana çıkan masal serisi Binbir Gece Masalları
bu çalışmada incelenmiştir.
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Grimm Masalları
Grimm Masalları, yıllar boyunca sözlü olarak aktarılmış ve ilk olarak 1892 yılında Jacob ve Wilhelm
Grimm tarafından yazılı olarak Almanya’da yayınlanmıştır (Tatar, 1987). En bilinen masalları «Pamuk Prenses ve
Yedi Cüceler» ile «Kül Kedisi»dir. Grimm kardeşler yaşadıkları zaman diliminden etkilenmişler ve hikayelerinde
on dokuzuncu yüzyılda yaşadıkları Almanya'nın yapısının ve standartlarının etkilerini yansıtırken, birçok
kültürden ve dönemden gelen masalları da toplayıp düzenlemişlerdir. Masallarında toplumun ataerkil değerlerinin
toplumsal cinsiyet rollerini yansıtmışlardır (Munder, 2002). Dişi ve erkek karakterler belli kalıp rollerde
görülmekte ve birbirlerinden farklıdırlar. Masallarda iyi olan kadın karakterlerin atfedilen rolleri genellikle
temizlik yapmak, çocuklara bakmak, yemek yapmak, ev işleriyle ilgilenmek ve eşlerine iyi davranmaktır (Kuon
ve Weimar, 2009). Kadın için iyi olmak masum, güçsüz, çaresiz ve güzel olmak olarak açıklanır. (McCleary ve
Widdersheim, 2014). Basmakalıplardan oluşan bu geleneksel (McCleary ve Widdersheim, 2014) rolleri,
masallarda iyi kadın karakterleri olan kahramanların, güçlü bir adam onu kurtarıp sonunda evleninceye kadar
genellikle pasif ve acı içinde olduğunu göstermektedir (Bruce, 2014). Erkek karakterlere verilen roller genellikle
aktiftir ve kahramanlar, kurtarıcı, lider, karar vericidir (Turner-Bowker, 1996). Özetle Grimm masalları, özellikle
kadınların temsilinde yaşam hakkında bazı ahlaki değerler verirken birçok toplumsal cinsiyet steretipine sahiptir.
Binbir Gece Masalları
Binbir Gece Masalları 8.yy’da, Hindistan ve İran’da sözlü olarak yayılmıştır. Yıllar boyunca farklı dillere
çevrilmiştir (Irwin, 2003). En bilinen örneklerinden ikisi «Ali Baba ve Kırk Haramiler» ile «Alaaddin’in Sihirli
Lambası»dır. Zeki bir kadın olarak resmedilmiş olan Şahrazad'la başlayan masallar, Sultan Şahryar'ı ülkesinde
kız çocuklarını ve kendisini ölümle cezalandırmayı durdurmak için etkilemek zorunda kalıyor (Heller-Roazen,
2010). Bu hikayelerde erkekler, yönetici, lider, güçlü ve karar verici olarak rol oynarlar. Erkeklerin kölesi olan
birçok kadın karakter bulunmakta ve bu kadın karakterler kaderlerini ellerinde tutamazlar, bu yüzden pasif
karakterlerdir ve kaderleri güçlü erkeklerin ellerindedir. Bu hikayelerde, kadın karakterlerin evdeyken de
geleneksel rolleri vardır (Heller-Roazen, 2010). Bu masal serisinde de iki kutbu görebiliriz: iyi kadınlar ve kötü
kadınlar ve bu iki karakter sürekli olarak basmakalıp özelliklere sahiptirler.
Bu araştırmanın amacı Grimm Masalları ve Binbir Gece Masallarının cinsiyet steryotiplerinin kullanımı
açısından farklılık gösterip göstermediğini incelemektir.

Yöntem
Evren Örneklem
Grimm Masalları ile Binbir Gece Masalların eşit sayıdaki örnekleri incelenmiş ve. Grimm Masalları’nın
210 masal ve Binbirgece masallarının 160 masal içerdiği görülmüştür. Grimm Masallarına Aptullah Kuran
Kütüphanesi Near East koleksiyonundan, Jack Zipes tarafından çevirmiş ‘The Complete Fairy Tales of the
Brothers Grimm’ (Grimm ve Grimm, 1857/1992) kitabından; Binbir Gece Masallarına Aptullah Kuran
Kütüphanesi Near East koleksiyonundan ‘Binbir Gece Masalları’ kitabından ulaşılmıştır. Her değişken için, her
masal serisinden en az altı masal seçilmiş ve Basit Rastgele Örnekleme yöntemi ile numara üretici alet kullanılarak
her iki masal serisinden 20şer adet masal seçilmiştir.
Veri Toplama Araçları
“The Princess and the Poor Self-Image” isimli çalışma için McCleary ve Widdersheim, (2014) tarafından
geliştirilen kontrol listesi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizi sonucunda, Cronbach’s Alpha .737 olarak
bulunmuştur. Kontrol listesi 18 maddeden oluşmaktadır. İlk 2 sorunun cevabı «Kadın» ve «Erkek» olarak
cevaplandırılırken, sonraki 16 soru «Evet», «Hayır» ve «Cevap yok» olarak cevaplandırılmaktadır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde Ki-Kare ve Bağımsız Örneklem T-Test kullanılmıştır.
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Bulgular
Tablo 1. Ana Karakterin Cinsiyeti.
What gender is the major
character?

Grimm

Male

Female

Total

Count

12

8

20

Expected Count

15,5

4,5

20,0

% within Tale series

60,0%

40,0%

100,0%

38,7%

88,9%

50,0%

Count

19

1

20

Expected Count

15,5

4,5

20,0

% within Tale series

95,0%

5,0%

100,0%

11,1%

50,0%

% within What gender is the major
character?
Tale series

Arabian Nights% within What gender is the major
61,3%
character?

Total

Count

31

9

40

Expected Count

31,0

9,0

40,0

% within Tale series

77,5%

22,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% within What gender is the major
character?

Yapılan Ki-Kare Analizi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde Grimm masallarının, Binbir Gece
Masallarına göre daha fazla kadın ana karaktere yer verdiği görülmüştür (X2(1)=7.02, p<0.05).
Tablo 2. Yan Karakterin Cinsiyeti.
What

gender

is

the

minorTotal

character?

Tale series Grimm
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Count

Male

Female

12

8

20
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Expected Count

9,0

11,0

20,0

% within Tale series

60,0%

40,0%

100,0%

66,7%

36,4%

50,0%

Count

6

14

20

Expected Count

9,0

11,0

20,0

% within Tale series

30,0%

70,0%

100,0%

33,3%

63,6%

50,0%

Count

18

22

40

Expected Count

18,0

22,0

40,0

% within Tale series

45,0%

55,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% within What gender is the minor
character?

Arabian
Nights

% within What gender is the minor
character?

Total

% within What gender is the minor
character?

Yapılan Ki-Kare Analizi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür
2

(X (1) = 2.63, p > .05.)

Tablo 3.Geleneksel Olmayan Davranış Sergileyen Kadın Karakter.

Levene's

Test

for

Equality of Variances

F

nontrditionalfemalesu Equal variances
,812
m
assumed

t-test for
Equality of Means

Sig. T

df

,373 1,032

38

Sig.(2-tailed)

,309
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Equal variances

1,032

not assumed

37,264

,309

Yapılan Bağımsız Örneklem T-test sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.
(t(38)=1,03, p>0,05).

Tablo 4. Geleneksel Davranış Sergileyen Erkek Karakter.
Levene's Test for Equality oft-test for Equality of Means
Variances
F

Sig.

T

Sig.

df

(2-

tailed)
Equal
variances 16,350

,000

-1,872

38

,069

-1,872

26,511

,072

assumed
traditionalmalesu
m

Equal
variances
not
assumed

Yapılan Bağımsız Örneklem T-test sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.
(t(26)=-1,87 p>0,05).

Tablo 5. Geleneksel Davranış Sergileyen Kadın Karakter.
Levene's Test for Equality
of Variances

F

t-test for
Equality of Means

Sig. T

df

Sig.(2-

tailed)

trditionalfemalesum

445

Equal variances
6,968
assumed

,012 -,527

38

,601
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Equal variances

-,527

not assumed

31,521

,602

Yapılan Bağımsız Örneklem T-test sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.
(t(31)=-,527, p>0,05).

Tablo 6. Dışlanan Güçlü Kadın Karakter.

Levene's Test for Equality of

t-test for

Variances

F

Equality of Means
Sig. T

df

Sig.(2-

tailed)
If female character is

Equal variances
1,004
considered as strong,
assumed
is
the
female

,323 ,583

38

,563

37,376

,563

character rejected by
others

for

being

different or odd?

Equal variances
not assumed

,583

Yapılan Bağımsız Örneklem T-test sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.
(t(38)=,583, p>0,05).
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
İlk olarak masal serileri ana ve yan karakterlerin cinsiyetlerine göre karşılaştırılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen
20 Binbir Gece Masalının 19 tanesinde ana karakter erkek iken, yalnızca 1 tanesinde kadındır. Grimm Masallarında
ise ana karakterlerin 12’si erkek, 8 tanesini kadındır. Bu sonuçlar karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı
bir şekilde Grimm Masallarının daha fazla kadın ana karakterlere yer verdiği görülmüştür. Yan karakterlerin
cinsiyetlerine bakıldığında iki masal serisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.
Masal serileri, geleneksel olmayan kadın karakterlere yer verip vermediklerine göre puanlandırılmış ve puanlar
incelendiğinde her iki grup arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya konulmuştur.
Masallarda erkek karakterlere verilen geleneksel roller incelendiğinde her iki grup da yüksek ortalamalarda
puanlara sahipken bu durum iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sebep olmamıştır. Aynı
şekilde, kadın karakterlere verilen geleneksel rollerde de geçerli olup her iki masal serisinin ortalamalarının yüksek
ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Her iki masal grubunda da erkek
karakterlerin geleneksel olmayan yenilikçi aktiviteleri olup olmadığına bakılmış ve her ikisinde de böyle bir
karaktere rastlanmamıştır. Masallarda güçlü kadın karakter olup olmadığına bakıldığında ise 20 Grimm
masalından 11 tanesinde güçlü kadın karakter olmadığı ve 5 tanesinde de güçlü kadın karakterin reddedilen
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karakter olduğu görülmüştür. Binbir Gece Masallarında ise 12 masalda böyle bir karakter bulunamazken, 3
masalda güçlü kadın karakter reddedilmiştir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan tüm veriler değerlendirildiğinde,
iki masal grubu arasında anlamlı farklılıklar bulunamazken, masal içeriklerine yönelik elde edilen verilerin
literatür ile uyumlu olduğu söylenebilmektedir. İncelenen masallarda kadın (bağımlı, pasif, güzel-çirkin, yardıma
ihtiyacı olan) ve erkek karakterler (cesur, aktif, şanslı) geleneksel cinsiyet rolleri ile donatılmış olduğu
görülmektedir.
Bulgularımıza uygun olarak, Grimm ve Binbir Gece masallarında, kadının konumu bakımından geçmiş
araştırmalarla benzerlikler görülmektedir. Örneğin, Lieberman’ın çalışmasında (1972), kadın ve karakterlerin,
çaresiz, bağımlı, güzel veya çirkin olarak; erkeklerin ise şanslı, aktif ve cesur olarak klişeleştirildiği gösterilmiştir
(McCleary ve Widdersheim, 2014). Ayrıca, Ergül'ün çalışmasında masallarda, kadın karakterlerin çoğunlukla
kurtarılmaya ihtiyacı olduğu tasvir edilmiş ve bu ihtiyaç erkek karakter tarafından karşılanmıştır (Ergül, 2000). Ek
olarak, incelenen kaynaklar, ayrı ayrı cinsiyet rolü kalıpları ile ilgili olarak Grimm’in Masalları ve Binbir Gece
Masallarından bahsetmişken, çalışmamız, her iki masal serisinin de stereotipleme kullanımı açısından
karşılaştırılmasını içermektedir.
Araştırma sürecinde, öncelikle her iki masal serisinde de yüzlerce masal olmasına rağmen, sınırlı sayıda
inceleme yapılabilmiş ve bu çalışmanın genellenebilirliği ve güvenilirliği açısından bir sınırlılık olarak
görülmektedir.
Gelecekte, bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılar için, daha güvenilir ve genellenebilir sonuçlar elde etmek
için daha fazla masal incelenmesi gerekmektedir.
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Özet
Bireylerin yaşam boyunca karşılaştıkları zorluklarla baş etme becerileri sahip oldukları duygusal ve kişisel yapının
gücünden etkilenmektedir. Güçlü ve sağlam bir kişilik geliştirme sürecinde hayatın erken dönemlerinden itibaren
çocuklara yönelik kitapların doğru seçilmesinin rolü büyüktür. Çocuklara yönelik hazırlanan kitaplar çocukları
çizgi, içerik ve renk ile tanıştıran çocuğa estetik bir bakış açısı kazandıran, anadilini keşfederek zengin bir dil
çevresi sunan materyallerdir. Çocuğun okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi kazanma sürecinde seçilen çocuk
kitapları oldukça önemlidir. Aileden sonra çocuğun eğitim aldığı ilk yer olan okul öncesi eğitim kurumlarında da
çocuk kitapları seçimine dikkat edilmelidir. Okul öncesi eğitimin gelişimi, bu eğitim sürecinde çocuğa gerekli
alışkanlıkların, bilginin ve kişilik gelişiminin verilmesinde kitapların önemi büyüktür. Çocuklar üzerinde ve
verilen eğitimin etkili olmasında mihenk taşı konumunda olan öğretmenler çocuklar için önemli rol model görevi
üstlenmektedirler. Tüm bunlardan hareketle yapılan bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin çocuk (3-6 yaş)
kitabı seçim kriterlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, 2018-2019 eğitimöğretim yılının bahar döneminde Muş il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel olmak üzere
toplam 18 okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan 127 okul öncesi öğretmeni ile yürütülmüştür. Verilerin
toplanması sürecinde araştırmacılar tarafından oluşturulan genel bilgi formu ve Saçkesen (2008) tarafından
geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Ebeveynlerin Çocuk Kitabı Seçim (3-6 Yaş) Kriterleri Ölçeği”
kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 programında, Bağımsız Örneklem T-Testi ve Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) yöntemleri kullanılmıştır. ANOVA testinin anlamlı çıktığı durumlarda gruplar arası çoklu
karşılaştırma amacıyla LSD testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin
kitap seçim kriterlerinin cinsiyet, öğrenim düzeyi, çocuk edebiyatı dersi alıp almama durumlarına göre anlamlı
şekilde farklılaştığı görülürken, yaş değişkenine göre kitap seçim kriterlerinin farklılaşmadığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Öğretmen, okul öncesi, çocuk, kitap seçimi.

Abstract
The ability of individuals to cope with the difficulties they face throughout their lives is influenced by the power
of their emotional and personal structure. In the process of developing a strong and solid personality, the correct
selection of books for children has a major role in the early stages of life. Books prepared for children are materials
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that provide children with an aesthetic perspective and introduce a rich language environment by exploring their
mother tongue. Selected children's books are very important in the process of acquiring children's reading habits
and love of books. Care should be taken in the selection of children's books in pre-school institutions, which is the
first place where the child receives education after the family. The development of preschool education and the
importance of books are important in giving the necessary habits, knowledge and personality development to the
child during this education process. Teachers, who are the cornerstones of children and the effectiveness of
education, play an important role model for children. In this study, it was aimed to examine the selection criteria
of preschool teachers' children (3-6 years) book in terms of different variables. This study was carried out with
127 preschool teachers working in 18 pre-school education institutions in the city of Muş in the spring term of
2018-2019 academic year. In the process of data collection, the general information form formed by the researchers
and the “Child Book Selection (3-6 Age) Criteria Scale of Preschool Teachers and Parents developed by Saçkesen
(2008) were used. In the analysis of the data, Independent Sample T-Test and One Way Analysis of Variance
(ANOVA) methods were used in SPSS 25.0 program. In cases where ANOVA test was significant, LSD test was
used for multiple comparison between groups. As a result of the study, it was observed that the book selection
criteria of preschool teachers participating in the study differed significantly according to gender, level of
education, and whether or not to take children's literature courses.
Key words: Teacher, preschool, child, book selection.
Giriş
Son yıllarda önemi gittikçe artan okul öncesi dönem çocukların bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişim alanlarının
en hızlı olduğu 0-6 yaş dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde beyin gelişimi de oldukça hızlı ilerlemekte ve bu da
çocukların çevresel uyarıcılardan etkilenme derecesini de arttırmaktadır. Çocuğun çevreden aldığı uyarıcılar ve
çevresel deneyimleri çocuğun öğrenme ve keşfetme sürecini doğrudan etkilemektedir. Çocuğa bu dönemde içinde
zengin uyarıcıların bulunduğu bir çevre sağlandığında hayal gücü zenginleşerek, düşünme ve problem çözme
becerileri de aynı oranda gelişecektir. Çocuğun gelişim sürecini desteklemek için eğitim ilk basamağı olan okul
öncesi dönemde birçok etkinlik ve yöntem kullanılmaktadır. Okul öncesi dönemde bu çevresel ortamın
sağlanmasında oyunlar ve Türkçe-Dil etkinlikleri en çok yararlanılan yöntemlerdendir. Kullanılan etkinliklerden
Türkçe-Dil etkinliği, çocuklarda Türkçeyi doğru ve güzel konuşmak, duygu ve düşüncelerini etkili ve doğru bir
şekilde ifade edebilmek, kelime dağarcığını geliştirerek çeşitli söz kalıplarını anlayabilmek ve dinleme becerilerini
kazandırmak için en etkili araçlardandır. Ayrıca çocukların kitapla ilgilenmesini sağlamak ve onlara kitap sevgisi
aşılamakta Türkçe-Dil etkinliklerinin amaçları arasındadır (Çağdaş, Albayrak ve Cantekinler, 2003; MEB, 2013).
Kitaplar, hayatın ilk yıllarından itibaren oyuncaklar gibi çocuğun yaşamına dâhil edilmelidir. Bebeklik
döneminden itibaren kitapla tanışmaları ve önceleri kısa süre olsa da yaşla birlikte artan sürelerde kitapla zaman
geçirmesi sağlanmalıdır. Okul öncesi dönemde, 06-24 aylar arasında çocuk kitapla tanıştırılmalı, 24-48 aylar arası
çocuğun kitaplarla arkadaşlık kurması sağlanmalı ve 48-66 aylar arasında da çocuklara kitap sevgisinin
kazandırılması sağlanmalıdır (Sever, 2017). Çocuklar kitaplarla ne kadar erken tanışırsa yetişkinlerin dünyasına
uyum süreci o denli kolaylaşacak ve kitaplarla olan ilişkisi yaşamının her döneminde güçlü olacaktır (Karatay,
2011).
İlk kez kitapla karşılaşan çocuklar, genellikle renkli ve bol resimli kitaplara yönelik ilgi göstermektedirler.
İçerisinde çevresinde gördüğü ya da görebileceği canlıların, nesnelerin, hayvanların veya bitkilerin olması
çocuklara daha cazibeli gelmektedir. Bu tür kitaplar, çocuklara okumayı ve kitapları sevdirmekte, yeni bilgiler
vermekte ve istekli bir şekilde kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmektedir. Çocukların gelişim ve ihtiyaçlarına
uygun bir şekilde hazırlanan aynı zamanda sanatsal açıdan da nitelikli olan çocuk kitapları onlara olumlu yönde
istendik davranışların kazandırılmasında en önemli araçlardandır. Kitapta bulunan, sade ve akıcı bir üslup,
çocuğun dikkatini çekebilecek ve metne uygun görseller, kağıt yapısının kalitesinin iyi olması, baskıda yanlış ya
da okunaksız bir unsurun bulunmaması çocuk kitabının seçimi etkilemekte ve değerini belirtmektedir. Aynı
zamanda çocuk okuyacağı ya da dinleyeceği kitapta kendinden bir şeyler bulabilirse bu durum kitabı benimseyerek
ondan zevk almasını sağlamaktadır. Tüm bunların çocuklarda sağlanabilmesi için kitap seçimi konusunda
ebeveynler ve öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Her çocuk kitabı çocuğa uygun olmayabilir bu nedenle
çocuğa sunulacak kitabın çocuğun yaşına, gelişimsel özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olması oldukça
önemlidir. Özellikle çocuk ve kitap arasında güçlü bir ilişki kurulması için çocuğun eğlenme, keşfetme, öğrenme,
oynama gibi gereksinimlerine yanıt verebilecek kitaplar seçilmelidir (Saçkesen, 2009; Sever, 2013).
Çocukların okul öncesi dönemde tanıştığı kitaplar ilerleyen dönemlerde kitap okuma alışkanlığını
kazanmaları için oldukça önemlidir. Bu nedenle ebeveynlerin ve okul öncesi öğretmenlerinin çocukların gelişimsel
süreçlerine katkı yapacak kitapları seçmesi gerekmektedir. Çocuk kitabı seçiminde dikkat edilmesi gereken
özellikler ise şu şekildedir (Sever, 2008; Sever, 2013; Turan, 2018).
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✓ Kitabın çocuğun el yapısına uygun olması gerekmektedir.
✓ Kitaplarda kullanılan dil, çocuğun dili özenli ve bilinçli bir şekilde kullanmasını sağlamalıdır.
✓ Çocuğun gelişimine uygun sade ve yalın bir anlatımı olmalıdır.
✓ Kitapta kullanılacak görseller, çocuğun hayal kurma becerisini desteklemeye yönelik olmalıdır.
✓ Çocuğun kendini sözel ya da sözel olmayan yöntemlerle ifade etmesini sağlamalıdır.
✓ Kitaplarda metne uygun görsellerin bulunmasına dikkat edilmelidir.
✓ Kitaplarda yer alan görseller çocuğun çevresinde bulunan nesnelerden (hayvan, bitki, eşya vb.)
seçilmelidir.
✓ Çocuğun taşıyabileceği büyüklükte olmalıdır.
Özellikle medya ve teknolojinin gün geçtikçe yoğun bir şekilde kullanılması ve hatta bebeklik döneminden
itibaren çocukların ekran maruziyetlerinin artması yetişecek yeni nesillerin tehlike altında olduğunu
göstermektedir. Bunun önlenebilmesi için öncelikle yapılması gereken bebeklik döneminden itibaren etkili bir
eğitim verebilmektir. Formal eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim kurumları ve öğretmenlerine
büyük görev düşmektedir. Çocuklara erken dönemlerden itibaren kitap okuma alışkanlığı kazandırmak onları
yozlaşmaya başlayan sosyal yapının etkisinden kurtarabilir. Ebeveynlerinden ve yakın çevresinden sonra çocuğa
okuma ve kitap sevgisi kazandıracak kişiler eğitimin ilk basamağında bulunan okul öncesi öğretmenleridir. Bu
nedenle okul öncesi öğretmenlerinin, çocuklara nitelikli, gelişim düzeylerine uygun ve amaca yönelik kitapları
sunması kitapla olumlu ilişki kurabilmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu nedenlerden dolayı bu araştırmanın
amacını, okul öncesi öğretmenlerinin çocuk (3-6 yaş) kitabı seçim kriterlerinin farklı değişkenler açısından
incelenmesi oluşturmaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
Okul öncesi öğretmenlerinin;
1.
2.
3.
4.
5.

Cinsiyetlerinin çocuk kitabı seçim kriterlerine etkisi var mıdır?
Yaşlarının çocuk kitabı seçim kriterlerine etkisi var mıdır?
Öğrenim düzeylerinin çocuk kitabı seçim kriterlerine etkisi var mıdır?
Öğretmeni olunan yaş grubunun çocuk kitabı seçim kriterlerine etkisi var mıdır?
Çocuk edebiyatı dersi alma durumlarının çocuk kitabı seçim kriterlerine etkisi var mıdır?
Yöntem

Bu çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin kitap seçim kriterlerinin farklı değişkenlere göre farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle araştırma yöntemi olarak, nedensel
karşılaştırma yönteminden yararlanılmıştır. Bu modelde bir olay ya da durumun nedenleri ve bu nedenleri
etkileyen değişkenler belirlenmektedir (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012).
Çalışma Grubu
Bu çalışma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Muş il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı resmi ve özel olmak üzere toplam 18 okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan 127 okul öncesi öğretmeni
ile yürütülmüştür. Öncelikle okullar ziyaret edilmiş okul müdürlerine yapılmak istenen araştırma hakkında bilgi
verilerek öğretmenlerle görüşme için zaman belirlenmiştir. Okul öğretmenleri ile okulun belirlediği gün ve saatte
gidilerek öğretmenlerle kısa bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda öğretmenlere yapılacak olan araştırma ve
önemi hakkında bilgi verilmiş gönüllülük ilkesi hatırlatılmıştır.

Tablo 1.
Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları.

Değişkenler
Cinsiyet

Yaş
Öğrenim düzeyi
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Grup
Kadın
Erkek
18-22
23-27
28-32
33 ve üzeri

f
105
22
23
63
30
11

%
82.7
17.3
18.1
49.6
23.6
8.7

Lise

28

22.0
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Öğretmeni olunan yaş grubu

Çocuk Edebiyatı dersi alma durumu

Lisans
0-3 yaş
3-4 yaş
4-5 yaş
5-5 yaş
Evet
Hayır
Toplam

99
13
27
32
55
109
18
127

78.0
10.2
21.3
25.2
43.3
85.8
14.2
100.0

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırma kapsamındaki katılımcıların 105’i (%82.7) kadın, 22’si (%17.3) ise
erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcılardan yaşları dikkate alındığında, 23’ü (%18.1) 18-22 yaş arasında, 63’ü
(%49.6) 23-27 yaş arasında, 30’u (%23.6) 28-32 yaş arasında ve 11’i (%8.7) de 33 ve üzeri yaş arasındadır. Bu
katılımcıların 28’i (%22.0) lise mezunu iken, 99’u (%78.0) lisans mezunudur. Katılımcı öğretmenlerin dersine
girdiği öğrencilerin yaşları dikkate alındığında, 13 (%10.2) öğretmen 0-3 yaş grubu öğrencilerin dersine girmekte
iken, 27 (%21.3) öğretmen 3-4 yaş grubu, 32 (%25.2) öğretmen 4-5 yaş grubu ve 55 (%43.3) öğretmen ise 5-6 yaş
grubu öğrencilerin dersine girmektedir. Bu öğretmenlerden 109’u (%85.8) çocuk edebiyatı dersi almışken, 18
(%14.2) öğretmen de çocuk edebiyatı dersi almamıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde
öğretmenlerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer alırken, ikinci bölümünde ise Saçkesen
(2008) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Ebeveynlerin Çocuk Kitabı Seçim (3-6 Yaş)
Kriterleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya katılmak isteyen gönüllü öğretmenlere ilgi formlar verilmiş ve
bireysel olarak doldurmaları istenmiştir. Doldurulan formlar kontrol edilerek öğretmenlerden alınmış ve
çalışmaya gönüllü katılım sağladıkları için teşekkür edilmiştir. Diğer okullarda da veri toplama süreci aynı şekilde
sürdürülmüştür. Ölçek, 5’li likert tipi derecelendirme şeklinde 21 madde ve “Fiziksel özellikler (Kitap)”, “İçerik
(Konu ve tema)” ve “İçerik (dil ve karakter)” olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Fiziksel özellikler (kitap)
alt boyutu 6 maddeden oluşmakta ve güvenirlik değerinin .67 olduğu belirlenmiştir. İçerik (konu ve Tema) alt
boyutunda 8 madde yer almakta ve güvenirlik değeri .64, içerik (dil ve karakter) alt boyutunda ise 7 madde yer
almakta ve güvenirlik değeri .66 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı değeri .67 olarak
bulunmuştur. Ölçekten alınacak en düşük puan 21 iken en yüksek puan 105’dir.
Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında veri analizi için kullanılacak yöntemlerin belirlenebilmesi amacıyla kullanılan ölçeğin
geneli ve her bir alt boyut için elde edilen toplam puanların dağılımları incelenmiştir. Bu amaçla, kullanılan her
bir bağımsız değişkenin bağımlı değişkenlere (ölçeğin geneli ve 3 alt boyut) ilişkin puanlarının çarpıklık ve
basıklık değerleri ölçüt olarak alınmıştır. Bu değerlerin ±2 aralığında değişmesi genel olarak dağılımın normal
olduğu şeklinde yorumlanmıştır (Hair vd., 2010). Araştırma kapsamında incelenen tüm değişkenlere ait çarpıklık
ve basıklık değerleri genel olarak -2 ile +2 arasında değişmiştir. Dağılımların normalliği sağlandığı için analizlerde
parametrik yöntemler tercih edilmiştir. Bu amaçla kategori sayısı 2 olan bağımsız değişkenler için, Bağımsız
Örneklem T-Testi ve kategori sayısı 2 den fazla olan değişkenler için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
yöntemleri kullanılmıştır. ANOVA testinin anlamlı çıktığı durumlarda gruplar arası çoklu karşılaştırma amacıyla
LSD testi kullanılmıştır. Araştırmada yapılan istatistiksel testlerden elde edilen sonuçların yorumlanmasında .05
anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır.
Araştırma da ölçeğin geneli ve üç alt boyut için elde edilen ölçme sonuçları için Cronbach Alpha (α)
güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Buna göre, ölçeğin geneli için elde edilen güvenirlik katsayısı .82 iken, ölçeğin
fiziksel özellikler alt boyutu için .67, içerik (konu-tema) alt boyutu için .52 ve ölçeğin içerik (dil-karakter) alt
boyutu için elde edilen güvenirlik katsayısı ise .75 olarak elde edilmiştir.

Bulgular
Öğretmenlerin kitap seçimi kriter ölçeğinden elde ettikleri puanların cinsiyetlerine göre karşılaştırılmasına
ait bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2.
Katılımcıların Kitap Seçimi Kriter Ölçeğinden Aldıkları Puanların Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılmasına Ait
Bağımsız Örneklem (Independent-Sample) T-Testi Sonuçları.
Faktörler
Fiziksel Özellikler

İçerik (konu-tema)

İçerik (dil-karakter)

Ölçeğin Geneli

̅
𝑿

Cinsiyet

N

Kadın

105

26.99

Erkek

22

23.81

Kadın

105

32.22

Erkek

22

28.54

Kadın

105

32.60

Erkek

22

29.18

Kadın

105

91.81

Erkek

22

81.54

sd

t

P

125

4.99

.00*

125

3.94

.00*

125

5.60

.00*

125

5.63

.00*

*p<.05
Tablo 2’de görüldüğü üzere, öğretmenlerin kitap seçimi kriter ölçeğinin geneli (t125=5.63; p=.000<.05) ile
fiziksel özellikler (t125=4.99; p=.000<.05), konu-tema (t125=3.94; p=.000<.05) ve dil-karakter (t125=5.60;
p=.000<.05) alt boyutlarında aldıkları puanlar cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir.
Elde edilen bulgulara göre kadın öğretmenler kitap seçiminde fiziksel özellikler, konu-tema, dil-karakter ve
ölçeğin genelinde erkek katılımcılara göre daha yüksek puan almışlardır. Diğer bir ifade ile kadın öğretmenler
kitap seçiminde erkek öğretmenlere göre kitap seçimi kriterlerini daha çok dikkate almaktadırlar.
Öğretmenlerin kitap seçimi kriter ölçeğinden elde ettikleri puanların yaşlarına göre karşılaştırılmasına ait
bulgular Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3.
Katılımcıların Kitap Seçimi Kriter Ölçeğinden Aldıkları Puanların Yaşlarına Göre Karşılaştırılmasına Ait Tek
Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) Testi Sonuçları.
Faktörler

Fiziksel Özellikler

İçerik (konu-tema)

İçerik (dil-karakter)
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Yaş

N

̅
𝑿

18-22

23

26.30

23-27

63

26.84

28-32

30

25.83

33 ve üzeri

11

26.09

18-22

23

29.86

23-27

63

32.52

28-32

30

31.13

33 ve üzeri

11

31.09

18-22

23

32.13

23-27

63

32.12

28-32

30

31.30

33 ve üzeri

11

33.00

sd

F

P

Fark

3-123

.80

.45

---

3-123

2.57

.05

---

3-123

1.07

.36

---
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Ölçeğin Geneli

18-22

23

88.30

23-27

63

91.49

28-32

30

88.26

33 ve üzeri

11

90.18

3-123

1.32

.27

---

Tablo 3’te görüldüğü üzere, öğretmenlerin kitap seçimi kriter ölçeğinin geneli (F(3-123)= 1.32; p= .270 >
.05) ile fiziksel özellikler (F(3-123)= .80; p= Ç457 > .05), konu-tema (F(3-123)= 2.57; p= .057 > .05) ve dilkarakter (F(3-123)= 1.07; p= .362 > .05) alt boyutlarında aldıkları puanlar yaşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık göstermemiştir.
Öğretmenlerin kitap seçimi kriter ölçeğinden elde ettikleri puanların öğrenim düzeylerine göre
karşılaştırılmasına ait bulgular Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4.
Katılımcıların Kitap Seçimi Kriter Ölçeğinden Aldıkları Puanların Öğrenim Düzeylerine Göre Karşılaştırılmasına
Ait Bağımsız Örneklem (Independent-Sample) T-Testi Sonuçları.
Faktörler
Fiziksel Özellikler

İçerik (konu-tema)

İçerik (dil-karakter)

Ölçeğin Geneli

̅
𝑿

Öğrenim Düzeyi

N

Lise

28

25.96

Lisans

99

26.57

Lise

28

29.92

Lisans

99

32.06

Lise

28

32.07

Lisans

99

31.98

Lise

28

87.96

Lisans

99

90.62

sd

t

p

125

-.97

.33

125

-2.41

.01*

125

.13

.89

125

-1.44

.15

*p<.05
Tablo 4’te görüldüğü üzere, öğretmenlerin kitap seçimi kriter ölçeğinin geneli (t125=-1.44; p=.15>.05) ile
fiziksel özellikler (t125=-.97; p=.33>.05) ve dil-karakter (t125=.13; p=.89>.05) alt boyutlarında aldıkları puanlar
öğrenim düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir.
Ölçeğin konu ve tema alt boyutunda ise, lisans mezunu katılımcıların konu ve tema ile ilgili kriterlere dikkat
ederek kitap seçme düzeyleri lise mezunu katılımcılara göre anlamlı şekilde daha yüksektir (t125=-2.44;
p=.01<.05).
Öğretmenlerin kitap seçimi kriter ölçeğinden elde ettikleri puanların öğretmeni olunan yaş grubu değişkenine
göre karşılaştırılmasına ait bulgular Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5.
Katılımcıların Kitap Seçimi Kriter Ölçeğinden Aldıkları Puanların Öğretmeni Olunan Yaş Grubu Değişkenine
Göre Karşılaştırılmasına Ait Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) Testi Sonuçları.
Faktörler

Öğrenci Yaş
Grubu

N

̅
𝑿

Fiziksel Özellikler

0-3 yaş

13

26.76

sd

F

p

Fark

3-123

1.16

.32

---
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İçerik (konu-tema)

İçerik (dil-karakter)

Ölçeğin Geneli

3-4 yaş

27

26.92

4-5 yaş

32

25.62

5-6 yaş

55

26.60

0-3 yaş

13

31.76

3-4 yaş

27

31.51

4-5 yaş

32

30.12

5-6 yaş

55

32.43

0-3 yaş

13

32.92

3-4 yaş

27

32.62

4-5 yaş

32

30.87

5-6 yaş

55

32.14

0-3 yaş

13

91.46

3-4 yaş

27

91.07

4-5 yaş

32

86.62

5-6 yaş

55

91.18

3-123

2.09

.10

---

3-123

2.60

.05

---

3-123

2.28

.08

---

Tablo 5’te görüldüğü üzere, öğretmenlerin kitap seçimi kriter ölçeğinin geneli (F(3-123)= 2.28; p= .08 > .05)
ile fiziksel özellikler (F(3-123)= 1.16; p= .32 > .05), konu-tema (F(3-123)= 2.09; p= .10 > .05) ve dil-karakter (F(3-123)=
2.60; p= .05 > .05) alt boyutlarında aldıkları puanlar dersine girdikleri öğrencilerin yaş gruplarına göre istatistiksel
olarak anlamlı farklılık göstermemiştir.
Öğretmenlerin kitap seçimi kriter ölçeğinden elde ettikleri puanların çocuk edebiyatı dersi alma durumlarına
göre karşılaştırılmasına ait bulgular Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6.
Katılımcıların Kitap Seçimi Kriter Ölçeğinden Aldıkları Puanların Çocuk Edebiyatı Alma Durumuna Göre
Karşılaştırılmasına Ait Bağımsız Örneklem (Independent-Sample) T-Testi Sonuçları.
Faktörler
Fiziksel Özellikler
İçerik (konu-tema)
İçerik (dil-karakter)
Ölçeğin Geneli

Ders Alma
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

N
109
18
109
18
109
18
109
18

̅
𝑿
2651
26.00
32.04
28.83
32.08
31.55
90.64
86.38

sd

t

P

125

.68

.49

125

3.10

.05*

125

.71

.47

125

1.95

.05

*p<.05
Tablo 6’da görüldüğü üzere, öğretmenlerin kitap seçimi kriter ölçeğinin geneli (t125=-1.95; p=.05>.05) ile
fiziksel özellikler (t125=.68; p=.49>.05) ve dil-karakter (t125=.71; p=.47>.05) alt boyutlarında aldıkları puanlar
çocuk edebiyatı dersini alma durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir.
Ölçeğin konu ve tema alt boyutunda ise, çocuk edebiyatı dersini alan katılımcıların konu ve tema ile ilgili
kriterlere dikkat ederek kitap seçme düzeyleri çocuk edebiyatı dersi almayan katılımcılara göre anlamlı şekilde
daha yüksektir (t125=3.10; p=.00<.05).
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin çocuk kitabı seçim kriterlerinin cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi,
eğitim verdiği yaş grubu ve çocuk edebiyatı dersi alma değişkenleri açısından anlamlı bir biçimde farklılaşıp
farklılaşmadığı incelenmiştir. Bu bölümde, araştırmanın alt problemleriyle ilgili sonuçlar tartışılarak araştırma
sonuçlarına dayalı öneriler sunulmaktadır.
Çalışma sonucunda çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin kitap seçim kriterlerinin cinsiyet
değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşırken yaş değişkenine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Kitap seçim
kriterlerinin öğrenim düzeyine göre içerik (konu-tema) alt boyutunun lisans mezunu öğretmenler lehine anlamlı
şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Eğitim verdiği yaş gruplarına göre de öğretmenlerin kitap seçim kriterleri
farklılaşmamaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk kitaplarını değerlendirmelerine yönelik yapılan
çalışmada kitaplardaki biçimsel özellikleri değerlendirmelerinin yaş ve öğrenim düzeyi değişkenlerine göre
anlamlı şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum yaş arttıkça estetik ve sanatsal algının da
değişebileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca bu sonuca göre öğrenim düzeyi yüksek olan öğretmenlerin
kitap seçiminde daha titiz davrandığını söylemek mümkündür (Mercan, 2015). Saçkesen (2008)’in okul öncesi
öğretmenleri ve okul öncesi eğitime devam eden çocuğu bulunan ebeveynler ile yürüttüğü çalışma sonucunda okul
öncesi öğretmenlerinin mezun oldukları okul türü, görev yaptıkları okula hangi sıklıkta kitap alındığı, görev
yaptıkları yaş grubu, mesleki kıdemleri ve çocuk edebiyatı dersi alıp almamaları çocuk kitabı seçim kriterlerini
etkilememektedir. Bulgular araştırmadan elde edilen kimi sonuçları desteklerken kimilerini desteklememektedir.
Okul öncesi öğretmeni adaylarının çocuk kitabı seçimleri hakkında yapılan çalışmada ise çalışmaya katılan
öğretmen adaylarının yarısının kendilerini çocuk kitabı seçme konusunda yeterli gördükleri belirlenmiştir (Öztürk
Samur, 2011). Öğretmenlere çocuk kitapları ile ilgili sorular sorarak görüşlerinin alındığı nitel bir çalışmada
öğretmenlerin %27.5’inin yazıları görsellerden çok olan kitapları tercih ettikleri görülmüştür (Yükselen ve ark.,
2016). Öğretmenler ile yürütülen çalışmada öğretmenlere çocuk kitabı seçerken dikkat ettikleri özellikler sorulmuş
ve öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar neticesinde kitabın dış yapı özelliklerine yani fiziksel özelliklerine
içerikten daha fazla dikkat ettikleri belirlenmiştir (Turan, 2018). Yapılan çalışmalardan bazılarında ise okul öncesi
öğretmenlerinin kitap seçerken dış yapıdan ziyade iç yapıya dikkat ettiği sonucuna ulaşmışlardır (Ekici, 2014;
Ergül ve ark., 2014; Turan ve Ulutaş, 2016).
Öğretmenlerin kitap seçim kriterlerinden içerik (konu-tema) alt boyutunun eğitim sürecinde çocuk edebiyatı
dersi alan öğretmenler lehinde anlamlı şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Çocuk edebiyatı dersi almayan ve bu
kavrama yeterince hakim olmayan öğretmenlerin kitapların çocukların okuma gelişimlerine katkı sağlayacağını
fark edemezler. Çocuk edebiyatı dersi alarak bunu pratiğe dönüştüren öğretmenlerin kitap seçimlerinin çocukların
ileriki dönemlerinde okuyup yazma becerileri ile kendilerini sözlü ve yazılı ifade edebilme başarılarına katkı
sağladığı belirtilmektedir (Aytaş,2003). Bu bulgu araştırmamızı destekler niteliktedir. Okul öncesi öğretmen
adaylarının, okul öncesi çocuk kitabı seçerken dikkat ettiği noktaları belirleyerek çocuk kitaplarını ne şekilde
değerlendirdiklerini belirlemek amacıyla 75 okul öncesi öğretmeni adayıyla yürütülen çalışma sonucunda
öğretmen adaylarının çocuk edebiyatı dersinde aldıkları teorik bilgiye sahip oldukları fakat bu bilgileri pratiğe
dönüştürme becerilerini kazanamadıkları belirlenmiştir (Ergün ve Gündüz, 2011). Bu bulgu araştırmamızı
desteklememekle birlikte bunun nedeninin uygulamayla desteklenmeyen teorik bir eğitimin pek etkili
olmadığından kaynaklandığı söylenebilir.
Alan yazın incelendiğinde ve konuyla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında çalışmaya benzer araştırmaların
sınırlı olduğu ve çalışmaların genellikle resimli çocuk kitabı ile ilgili yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle yapılan
bu çalışmanın gelecek çalışmalara ışık tutacağı öngörülmektedir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar
doğrultusunda şu öneriler sunulabilir;
• Farklı illerde okul öncesi öğretmenliğe devam eden öğretmenlerin çocuk kitabı seçim kriterlerinin farklı
değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı incelenebilir.
• Çocuk kitabı seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar ile ilgili öğretmenlere hizmet içi eğitim ve
seminer verilerek bu becerileri desteklenebilir.
•

Çocuk kitabı seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar ile ilgili ebeveynlere seminerler verilebilir.

• Okul öncesi öğretmenlerinin kitap okuma alışkanlıkları ile çocuk kitabı seçme konusunda dikkat ettiği
noktalar arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik çalışmalar yapılabilir.

Kaynakça
Çağdaş, A., Albayrak, H. & Cantekinler, S. (2003). Okul öncesi eğitimde dramatik etkinlikler. Konya: Eğitim
Kitabevi.

456

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
Ekici, S. (2014). Ankara’daki anaokullarının okuma alışkanlığına hazırlık yeterlilikleri açısından
değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Ergül, C., Karaman, G., Akoğlu, G., Tufan, M., Sarıca, A. D. & Kudret, Z. B. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin
“Erken Okuryazarlık” kavramına iliĢkin bilgi düzeyleri ve sınıf uygulamaları. İlköğretim Online,
13(4):1449-1472.
Ergün, M. ve Gündüz, A. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi çocuk kitaplarını değerlendirmesi.
Dünyadaki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(4), 2146-7463
Fraenkel, J., Wallen, E. N., & Hyun, H. H.(2012). How to Design and Evaluate Research in Education. New York:
McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.
Hair, J. F., Black, W., Babin, B. Y. A., Anderson, R., & Tatham, R. (2010). Multivariate Data Analysis. A Global
Perspective.
Karatay, H. (2011). Transfer of values in the Turkish and Western children’s literary works: character education
in Turkey. Educational Research and Reviews, 6(6), 472-480.
Mercan, Z. (2015). Okul öncesi dönem çocuk kitaplarında resimlemenin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant izzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Öztürk-Samur, A. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının nitelikli çocuk edebiyatı eserlerini seçebilme
yetkinlikleri. Sedat Sever ( Ed.). 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu içinde, Ankara:
Ankara Üniversitesi Basımevi, 219-228.
Saçkesen, S. (2008). Çocuk kitapları seçiminde anne babaların ve okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin
incelenmesi. Yayınlanmamış yüksel lisans tezi, Gazi üniversitesi, Ankara.
Sever, S. (2013b). Edebiyat yapıtları çocukların duyu algılarını eğitir, kavram tasarımı sürecini devindirir. Çoluk
Çocuk Anne Baba Eğitimci Dergisi. 102, 24-26.
Sever,S. (2017). Çocuğun gelişim sürecinde, etkileşim ve oyun aracı olarak kitap-edebiyat. Uluslararası Türk
Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (s.13-25). Ankara
Üniversitesi Yayınları, Ankara.
Turan, R.C. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin resimli çocuk kitaplarına ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi, Gaziantep üniversitesi, Gaziantep.
Turan, F. & Ulutaş, İ. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki resimli öykü kitaplarının özellikleri ile
öğretmenlerin bu kitapları kullanma durumlarının incelenmesi. HU GSES The Journal of Educational
Research, 2(1), 21-45.
Yükselen, A., YumuŞ, M., & Işık, E. (2016). Çocuk kitabı seçme kriterlerine ilişkin okul öncesi eğitimcilerin
görüşleri. Başkent University Journal of Education, 3(2), 161-168.

457

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA ÇOCUK
KATILIMI

EXAMINING PRESCHOOL PICTURE BOOKS IN TERMS OF CHILD
PARTICIPATION

Tuğçe AKYOL, Afyon Kocatepe University, akyol.tugce@gmail.com
Özet

Bu çalışmanın amacı okul öncesi çocuklarına yönelik resimli çocuk kitaplarında çocuk katılımına yer verilme
durumunun incelenmesidir. Araştırmanın çalışma evrenini 2018-2019 eğitim yılında Afyonkarahisar il merkezi
Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anaokullarına ve anasınıflarının kitaplığında bulunan kitaplar oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezi Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne bağlı anaokullarının kitaplığında bulunan Türkçe basılmış yerli ve yabancı 100 resimli çocuk kitabı
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Akyol ve Erdem (2019) tarafından geliştirilen “Çocuk
Katılımını İnceleme Kontrol Listesi” kullanılmıştır. Araştırmada veriler, doküman incelemesi ile toplanmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS 17.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen
bulgular, resimli çocuk kitaplarında en fazla danışmacı katılıma, en az ise çocuk liderliğinde katılıma yer
verildiğini göstermiştir. Ayrıca incelenen resimli çocuk kitaplarında katılımın en fazla ilgili ve gönüllü, en az ise
eğitim ile desteklenen ve hesap verebilir niteliklerine yer verilirken, katılımın en çok sosyal alanlarda ve ailede,
en az ise yerel topluluklarda ve diğer resmi kurumlarda gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Katılım, katılım hakkı, resimli çocuk kitapları
Abstract
This study aimed to examine the child participation in the picture books for preschool children. The population of
this study consists of the books in kindergartens and kindergartens' libraries in Afyonkarahisar city center National
Education Directorate in 2018-2019 academic year. The sample of the study consists of 100 picture story books
published in Turkish in the library of kindergartens of Afyonkarahisar Provincial Directorate of National Education
in 2018-2019 academic year. Data were collected through the “Checklist for Examining Child Participation”
(2019) developed by the Akyol and Erdem. The checklist consists of two parts: The first section consists of general
information about the book and the second section consists of components related to child participation. The data
were collected by document analysis. Data were analyzed by means of the SPSS (Statistical Package for Social
Studies) for Windows™ Version 17.0 and reported in frequencies and percentages. Results of the study indicated
that all picture story books under review included consultant participation at most, child leading participation at
least. Furthermore, it has been seen that the relevant and voluntary requirements at most, and supported with
education and accountable requirements at least and also participation in social domain and family at most, local
community and government agency at least were included in the books.
Keywords: Participation, participation rights, picture story books

Giriş
Bebeklikten yetişkinliğe bireylerin tüm yaşam diliminde, kitapla kurulan ilişki önemlidir. Kitap çocukluk
döneminde bireylerin zihinsel ve ruhsal gelişimine etki eden önemli faktörlerden biridir (Güleç ve Gönen, 1997).
Okul öncesi dönemde çocukların kitapla kurduğu ilişki, yaşamının ilerleyen dönemlerinde kitapla kuracakları
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ilişkinin kalitesini belirlemektedir (Sever, 2007). Küçük çocukların kitaplarla yaşadıkları deneyimler, sosyal,
kültürel, kişisel ve estetik gelişimlerine katkı sağlamaktadır (Jalongo, 2004). Okul öncesi çocuk kitapları,
çocukların eğlenme, oynama ve öğrenme, yaşamı ve insanı tanıma gereksinimini karşılamaktadır (Sever, 2002).
Oyuncak kitaplar, bez kitaplar, kavram kitapları, etkinlik kitapları ve resimli kitaplar ise okul öncesi çocuk kitapları
arasında yer almaktadır (Ural, 2013).
Resimli çocuk kitapları, resimlemelerin ve metnin aynı önem derecesine sahip olduğu kitaplardır (Russel,
1991). Resimli kitaplar, resimlerin metnin önemli bir bileşeni olduğu ve çocukların kitaba her baktığında farklı bir
ayrıntıyı keşfedebildiği, çocuklara hem görsel hem de sözel deneyimlerin sunulduğu kitaplardır (Owens & Nowell,
2001; Tür ve Turla, 1999). Resimli kitaplarda yer alan metin sade ve anlaşılır biçimdedir, metni tamamlayıcı
resimlemeler ve çocukların anlayabileceği kavramlar yer alır (Sutherland, 1997). Resimli çocuk kitaplarında yer
alan konuların gerçekçi ve çocuğun günlük yaşamıyla bağlantılı olmasına dikkat edilmelidir (Yalçın ve Aytaş,
2002). Ayrıca kitaplarda yer alan karakterlerin fiziksel ve ruhsal özellikleri iyi bir şekilde geliştirilmeli, bu
karakterler öyküdeki olaylara yön vermeli, çocukların yeni yaşantılar kazanmalarını ve özdeşim kurmalarını
sağlamalıdır (Sever, 2007). Resimli çocuk kitapları, çocukların olaylara ilişkin farklı bakış açıları kazanmalarını
sağlar, çocukları yaratıcı düşünmeye yöneltir ve hayal güçlerini genişletir. Çocukların dil becerilerini ve estetik
duygularını geliştirir, kendilerini tanımalarını sağlar ve yaşam deneyimlerini zenginleştirir (Gönen, 2005; Güleç
ve Geçgel, 2005; Kıbrıs, 2000; Ural, 2013). Resimli çocuk kitapları, okul öncesi dönemdeki çocukların hem
bilişsel ve kişisel gelişimlerini hem de ait oldukları toplumun davranış ve değer biçimlerini kazandıkları bir süreç
olan toplumsal gelişimlerini de desteklemektedir (Akyol, 2012; Gander & Gardiner, 2001). Bu yüzden resimli
çocuk kitapları içerdikleri mesajlar ve karakterler yoluyla çocukların hak ve sorumluluklarını öğrenmelerini ve
demokratik değerlerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmalıdır. Çocukların sorumluluk, demokrasi, adalet gibi
kavramların farkına varabilmeleri için çocuk edebiyatı ürünlerinden etkili bir şekilde yararlanılabilir. Çocuk
haklarının somut bir şekilde uygulamaya geçirilmesi, çocukların sahip oldukları hakları öğrenebilmeleri için
resimli çocuk kitaplarında çocuk haklarına yer verilmelidir (Aslan, 2006; Koc & Buzzelli, 2004; Mendoza &
Debbie, 2001; Todres, 2013). Alanyazında ders kitaplarında (Buğday & Küçükoğlu, 2017; Merey, 2012), çocuk
kitaplarında (Karaman Kepenekçi & Aslan, 2011; Karaman Kepenekçi, 2010; Türkyılmaz & Kuş, 2014; Yıldız,
2017) çocuk haklarına yer verilme durumlarını inceleyen çalışmalar görülmektedir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde, “yaşamsal”, “gelişimsel”, “korunma” ve “katılım” hakları
olmak üzere toplam 54 madde yer almaktadır. Katılım hakkı, çocukların kendilerini ilgilendiren konularda karar
alma süreçlerinde yer almaları şeklinde ifade edilmektedir (Alderson, 2000). Çocukların ailede, okulda, yerel
topluluklarda, ulusal politika düzeyinde kendilerini ilgilendiren tüm kararlar ve eylemler ile ilgili
bilgilendirilmeleri ve görüşlerini açıklamaları şeklinde ifade edilen katılım hakkı, çocukların yaşamlarına etki eden
her alanı kapsamaktadır (Akyüz, 2010). Katılım hakkı, çocukların gerekli toplumsal rolleri kazanabilmelerini, aktif
vatandaş olmalarını ve topluma bir birey olarak katılmalarını sağlar (Ersoy, 2011; Şahin ve Polat, 2012). Katılım
hakkının etkili ve doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çocuklar ile ilgili çalışan uzmanların ve yetişkinlerin
katılım hakkına ilişkin net bir bakış açısına sahip olmaları ve katılımın içeriği ve bileşenlerinin yer aldığı somut
uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Çocukları bilişsel açıdan olduğu kadar kişisel ve toplumsal açıdan
destekleyen ve çocukların deneyim alanını genişleterek sosyal, kültürel ve estetik gelişimi açısından zengin
uyarıcılar sunan resimli çocuk kitapları, çocuk katılımının sağlanmasında kullanılabilecek en doğal kaynaklardan
biridir. İlgili alanyazında ilkokul çocuklarına (Avcı, Güneyli ve Koran, 2011) ve 4-6 yaş çocuklarına (Gündoğdu
Ayar, 2018) yönelik kitaplarda katılımın incelenmesine yönelik sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bu
düşüncelerden yola çıkılarak bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik resimli çocuk
kitaplarında çocuk katılımına yer verilme durumunun incelenmesidir. Bu araştırmanın, çocuk kitapları konusunda
çalışan uzman, yazar ve çizerler yayınevlerinin resimli çocuk kitaplarında yer alan katılım hakkı, çocuk hakları ile
ilgili yapacakları çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yöntem
Araştırma Modeli
Okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik Türkçe basılmış yerli ve yabancı resimli çocuk kitaplarında yer alan
çocuk katılımını incelemeyi amaçlayan bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelinde, çok
sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak için evrenin tümü ya da ondan
alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde tarama yapılmaktadır (Karasar, 2008).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın çalışma evrenini 2018-2019 eğitim yılında Afyonkarahisar il merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne
bağlı anaokullarına ve anasınıflarının kitaplığında bulunan kitaplar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem
grubunu, amaçsal örnekleme yöntemi olan ölçüt örneklemeyle oluşturulmuştur. Araştırmanın örneklemini, 2018-
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2019 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anaokullarının
kitaplığında bulunan yerli ve yabancı Türkçe basılmış 100 resimli çocuk kitabı oluşturmaktadır. İncelenen
kitapların “3-6 yaş grubuna yönelik hazırlanmış olması” ve katılım süreçlerinin incelenebilmesi için kitaplarda “en
az iki karakterin olması” kriterleri üzerinde durulmuştur.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Akyol ve Erdem (2019) tarafından geliştirilen “Çocuk Katılımını
İnceleme Kontrol Listesi” kullanılmıştır. Kontrol listesi iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölüm, kitapla ilgili
genel bilgilerden, ikinci bölüm ise çocuk katılımı ile ilgili bileşenlerden oluşmaktadır. Kontrol listesinin birinci
bölümünde, kitabın türü, yayınevi, yayın yılı gibi genel özellikler yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılım türleri
ile ilgili üç, katılımın nitelikleri ile ilgili dokuz, katılım hakkı ile ilgili maddelerin yer aldığı dört ve farklı
ortamlarda katılım ile ilgili altı madde olmak üzere toplam 22 madde yer almaktadır. Resimli çocuk kitaplarındaki
metinlerde geçen ifadelerden yola çıkılarak kitaplarda belirlenen kontrol listesindeki her bir maddenin karşılığı
kontrol listesine “Var”, tespit edilmeyen her bir maddenin karşılığı ise kontrol listesine “Yok” olarak
kaydedilmektedir. Kontrol listesinin hazırlanmasında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi (2009)
tarafından katılım hakkına ilişkin yayınlanan Genel Yorum’dan, UNICEF’in (2009) çocuk katılımı el kitabından
ve çocuk katılımına yönelik gerçekleştirilen çalışmalardan yararlanılarak hazırlanılmıştır. Kontrol listesi
hazırlandıktan sonra üç alan uzmanının görüşüne sunulmuş, uzmanlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda
kontrol listesine son şekli verilmiştir.
Veri Toplama Süreci
Araştırmada veriler, doküman incelemesi ile toplanmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu
ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışma
grubundaki resimli çocuk kitapları, araştırmacı tarafından Nisan 2019-Eylül 2019 tarihleri arasında incelenmiştir.
Her resimli çocuk kitabının künye bilgileri “Çocuk Katılımını İnceleme Kontrol Listesi” nin birinci bölüme
kaydedildikten sonra her kitap üç kez okunmuş ve kontrol listesinin ikinci bölümünde yer alan maddelere göre
incelenmiştir.
Verilerin Analizi
Resimli çocuk kitapları geliştirilen kontrol listesine göre değerlendirilmiştir. Ayrıca araştırmadan elde edilen
verilerin frekans ve yüzde değerleri SPSS 17.0 istatistik paket programı ile hesaplanmış ve tablolar halinde
sunulmuştur.
Araştırmanın inandırıcılığını (iç geçerliğini) artırmak amacıyla araştırmacı, veri kaynağı olarak belirlenen
resimli çocuk kitaplarını üç kez okuyarak bu kitaplarla uzun süre etkileşim içinde olmuştur. Böylece, veri
kaynakları üzerinde kendi varlığından ve öznel algılarından kaynaklanan etkiyi azaltmıştır. Araştırmanın
aktarılabilirliği ise ayrıntılı betimleme ile sağlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, literatür desteğiyle
yorumlanmış ve anlamlandırılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmanın güvenilirliği için, çalışma
grubunda yer alan 20 kitap araştırmacı ve resimli çocuk kitapları üzerine çalışan bir araştırmacı tarafından
birbirlerinden bağımsız olarak incelenmiştir. Bağımsız değerlendirmeciler arası uyum olarak adlandırılan bu
yöntem, çok sayıda nesnenin belirli bir özelliğe ne derece sahip olduğuna dair iki ve ya daha fazla gözlemcinin
verdiği puanların güvenirliğini incelemede kullanılmaktadır (Büyüköztürk vd., 2010). Puanlayıcılar arasındaki
güvenirliği hesaplamak için Kappa istatistiği kullanılmıştır. Kappa katsayısı, “0≤κ<0.20” ise uyumluluk yoktur;
“0.20≤ κ<0.40” ise zayıf düzeyde uyumluluk vardır; “0.40≤κ<0.60” ise orta düzeyde uyumluluk vardır; “0.60≤κ
<0.80” ise çok iyi(yeterli) düzeyde uyumluluk vardır; “0.80≤ κ<1.00” ise mükemmel düzeyde uyumluluk vardır
şeklinde yorumlanmaktadır (Özdamar, 2002). Bu çalışmadaki kappa istatistiği sonuçlarına göre, iki araştırmacı
arasındaki uyumluluk katsayısı 0.84 olarak hesaplanmıştır. bu sonuca göre, araştırmacılara arasındaki uyumluluk
katsayısının κ>0.7 çok iyi (yeterli) düzeyde olduğu söylenebilir.

Bulgular
Bu araştırmadan elde edilen bulgular, aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.
İncelenen resimli çocuk kitaplarında yer alan katılım türlerinin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 1’de
verilmiştir.
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Tablo 1.
Resimli Çocuk Kitaplarında Katılım Türlerinin Dağılımı.
Katılım Türleri

F

%

Danışmacı

44

38.9

İşbirlikçi

38

33.6

Çocuk liderliğinde

31

27.5

Toplam

113

100

Tablo 1 incelendiğinde resimli çocuk kitaplarında sırasıyla danışmacı (%38.9), işbirlikçi (%33.6) ve çocuk
liderliğinde katılıma yer verildiği görülmektedir. İncelenen resimli çocuk kitaplarında en fazla danışmacı, en az
ise çocuk liderliğinde katılıma yer verildiği görülmektedir.

Danışmacı
İşbirlikçi
Çocuk liderliğinde

Şekil 1. Resimli Çocuk Kitaplarında Katılım Türlerinin Dağılımı
İncelenen resimli çocuk kitaplarında katılım türlerinin gerçekleştirildiği yerlere göre frekans ve yüzde
dağılımları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2.
Resimli Çocuk Kitaplarında Katılım Türlerinin Gerçekleştirildiği Yerlere Göre Dağılımı.
Ailede
Katılım Türleri

Eğitim

Sosyal

Sağlık

Toplumsal

Kurumları

Ortamlar

kurumları

Yaşam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Danışmacı

29

51.7

7

43.8

2

9.6

3

75

3

18.8

İşbirlikçi

16

28.6

5

31.2

8

38.1

1

25

8

50

Çocuk liderliğinde

11

19.7

4

25

11

52.3

-

-

5

31.2

Toplam

56

100

16

100

21

100

4

100

16

100

Tablo 2 incelendiğinde resimli çocuk kitaplarında ailede sırasıyla danışmacı (%51.7), işbirlikçi (%28.6) ve
çocuk liderliğinde (%19.7); eğitim kurumlarında sırasıyla danışmacı (%43.8), işbirlikçi (%31.2), çocuk
liderliğinde (%4); sosyal ortamlarda sırasıyla çocuk liderliğinde (%52.3), işbirlikçi (%38.1), danışmacı (%9.6);
sağlık kurumlarında sadece danışmacı (%75) ve işbirlikçi (%25); toplumsal yaşamda ise sırasıyla işbirlikçi (%50),
çocuk liderliğinde (%31.2) ve danışmacı (%18.8) katılıma yer verildiği görülmektedir. Tablo 2’ye göre, resimli
çocuk kitaplarında aile ortamında ve eğitim kurumlarında en çok danışmacı katılıma, sosyal ortamlarda en çok
çocuk liderliğinde katılıma, toplumsal yaşamda en çok işbirlikçi katılıma yer verildiği, sağlık kurumlarında ise
çocuk liderliğinde katılıma yer verilmediği belirlenmiştir.
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İncelenen resimli çocuk kitaplarında yer alan katılımın niteliklerinin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 3’de
verilmiştir.

Tablo 3.
Resimli Çocuk Kitaplarında Katılımın Niteliklerinin Dağılımı.
Katılımın Nitelikleri

F

%

İlgili

58

24.1

Gönüllü

43

17.9

Saydam ve bilgilendirici

42

17.5

Saygılı

38

15.8

Güvenli ve risklere duyarlı

26

10.8

İçermeci

16

6.7

Çocuk Dostu

15

6.2

Eğitim ile desteklenen

1

0.4

Hesap verebilir

1

0.4

Toplam

240

100

Tablo 3 incelendiğinde resimli çocuk kitaplarında katılımın sırasıyla ilgili (%24.1), gönüllü (%17.9), saydam
ve bilgilendirici (%17.5), saygılı (%15.8), güvenli ve risklere duyarlı (10.8), içermeci (%6.7), çocuk dostu (%6.2)
niteliklerine yer verilirken, eğitim ile desteklenen ve hesap verebilir niteliklerine sadece bir kez yer verildiği
görülmektedir. Tablo 3’e göre, resimli çocuk kitaplarında en çok ilgili ve gönüllü, en az ise eğitim ile desteklenen
ve hesap verebilir niteliklerine yer verildiği görülmektedir.
İncelenen resimli çocuk kitaplarında farklı ortamlara göre katılımın frekans ve yüzde dağılımları Tablo 4’de
gösterilmiştir.

Tablo 4.
Resimli Çocuk Kitaplarında Farklı Ortamlara Göre Katılımın Dağılımı.
Farklı ortamlar

F

%

Sosyal alanlarda

33

40.7

Ailede

31

38.2

Okulda

12

14.8

Sağlık hizmetlerinde

3

3.7

Yerel topluluklarda

1

1.3

Diğer resmi kurumlarda

1

1.3

Toplam

81

100

Tablo 4 incelendiğinde resimli çocuk kitaplarında katılımın sırasıyla sosyal alanlarda (%40.7), ailede (%38.2),
okulda (%14.8), sağlık hizmetlerinde (%3.7), yerel topluluklarda (%1.3) ve diğer resmi kurumlarda (%1.3)
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gerçekleştiği görülmektedir. Tablo 4’e göre katılımın en çok sosyal alanlarda ve ailede, en az ise yerel
topluluklarda ve diğer resmi kurumlarda gerçekleştiği söylenebilir.

35
30
25
20
15
10
5
0

Şekil 2. Resimli Çocuk Kitaplarında Farklı Ortamlara Göre Katılımın Dağılımı
İncelenen resimli çocuk kitaplarında yer alan katılım hakkı ile ilgili maddelerin frekans ve yüzde dağılımları
Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5.
Resimli Çocuk Kitaplarında Katılım Hakkı ile İlgili Maddelerin Dağılımı.
Katılım hakkı ile ilgili maddeler

F

%

12. Madde

29

82.8

13. Madde

3

8.5

15. Madde

2

5.7

Toplam

35

100

Tablo 5 incelendiğinde resimli çocuk kitaplarında katılım hakkı ile ilgili sırasıyla 12. maddeye (%82.8), 13.
madde (%8.5) ve 15. madde (%5.7) ile ilgili süreçlere yer verildiği görülmektedir. Tablo 5’e göre, resimli çocuk
kitaplarında en çok 12. madde, en az ise 15. madde ile ilgili süreçlerin olduğu söylenebilir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Okul öncesi dönemde çocuklara verilen eğitim ve sunulan olanaklar ile çocukların kazanmış oldukları
deneyimler çok önemlidir. Çocuğun farklı gelişim alanlarında deneyimlere sahip olmaları açısından nitelikli çocuk
kitaplarına duyulan ihtiyaç fazladır. Çocukların nitelikli çocuk kitaplarıyla tanıştırılması, çocukların kitaplara olan
ilgi ve sevgisini artırmaktadır (Gönen, Durmuşoğlu ve Severcan, 2009). Okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik
resimli çocuk kitaplarında çocuk katılımına yer verilme durumunun incelenmesi amaçlayan bu araştırma
sonucunda, resimli çocuk kitaplarında, katılım türlerinden en fazla danışmacı katılıma, en az ise çocuk liderliğinde
katılıma yer verildiği belirlenmiştir. Resimli çocuk kitaplarında aile ortamında ve eğitim kurumlarında en çok
danışmacı, sosyal ortamlarda en çok çocuk liderliğinde, toplumsal yaşamda ise en çok işbirlikçi katılıma yer
verildiği görülmektedir. Sağlık kurumlarında ise çocuk liderliğinde katılıma yer verilmediği dikkat çekmektedir.
Danışmacı katılımda, yetişkinlerin deneyimleri hakkında bir anlayış geliştirirken çocukların görüşlerini dikkate
almalarını, işbirlikçi katılım bir karar ya da proje aşamasında yetişkinler ve çocuklar arasında gerçekleşecek
işbirliğini, çocuk liderliğinde katılım ise çocukların kendilerini ilgilendiren konuları ve gündemleri belirlemelerini
içermektedir (Lansdown, 2010). Çocukların eğitim ortamlarında görüşlerini rahatlıkla ifade edebilmeleri ve
görüşlerinin dikkate alınmaları eğitim ortamlarını ve öğrenme süreçlerini olumlu yönde etkiler (Tüzün ve Sarıışık,
2015). Erken yaşlardan itibaren aile ortamında çocukların görüşlerinin dikkate alınması katılım hakkının toplumsal
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anlamda yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır (Lansdown, 2005). Çocukların katılım haklarının
gerçekleştirilmesine yönelik hem ülkemizde hem de dünyada belirli düzeyde girişimlerin gerçekleştirildiği fakat
yapılan tüm bu uygulamalarda yetişkin merkezli bakış açılarının yer aldığı görülmektedir. Çocuk katılımının
anlamıyla sağlanabilmesi için aileden, okul ortamına, diğer pek çok resmi kurumda çocukların aktif olarak yer
aldığı sistemlerin düzenlenmesi gereklidir (Topçu, 2016). Tüm bu süreçlerin resimli çocuk kitaplarına yansıdığı
düşünüldüğünde, kitaplarda katılım türlerinin olumlu örneklerine daha fazla yer verilmesi gerektiği söylenebilir.
Bu araştırma kapsamında resimli çocuk kitaplarında, katılımın en fazla ilgili ve gönüllü, en az ise eğitim ile
desteklenen ve hesap verebilir niteliklerine yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Gündoğdu Ayar (2018) tarafından
4-6 yaş çocuklarına yönelik resimli çocuk kitaplarında çocuğun katılım hakkının incelendiği araştırma sonucunda,
kitaplarda en çok ilgili, gönüllü, saygılı ile saydam ve bilgilendirici niteliğinin yer aldığı belirlenmiştir. Buğday &
Küçükoğlu (2017) 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi ders kitaplarında yer alan masallardaki
çocukların katılım hakkını incelemiş oldukları araştırmada, masallarda yer alan açıklamalara ve değerlendirme
sorularına saydam ve bilgilendirici, eğitim ile desteklenen ve çocuk dostu ve saygılı niteliklerinin olumlu şekilde
yansıtıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Avcı, Güneyli ve Koran (2011) yapmış oldukları çalışmada ise 7-12 yaş
çocuklar için hazırlanan öykü ve masal kitaplarında çocuğun katılım hakkına yer verilme durumunu
incelemişlerdir. Araştırma sonucuna göre, eğitimle desteklenen ve hesap verebilir niteliklerinin kitaplarda en az
yer verilen katılım nitelikleri arasında olduğu belirlenmiştir.
Bu araştırma kapsamında incelenen resimli çocuk kitaplarında, katılımın en çok sosyal alanlarda ve ailede, en
az ise yerel topluluklarda ve diğer resmi kurumlarda gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Ayrıca resimli çocuk
kitaplarında katılım hakkını içeren en çok 12. madde, en az ise 15. madde ile ilgili süreçlerin olduğu belirlenmiştir.
Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, resimli çocuk kitaplarında katılım ile ilgili süreçlere sınırlı bir şekilde yer
verildiği düşüncesini ortaya çıkarmaktadır. Karaman Kepenekçi (2010) 100 Temel Edebiyat Eseri listesindeki 21
hikâye kitabında çocuk haklarına yer verilme durumunu incelediği çalışma sonucunda, kitaplarda en fazla gelişim
hakkına, en az ise katılım hakkına yer verildiği sonucunu elde etmiştir. Türkyılmaz ve Kuş ise (2014) 100 Temel
Eser içinden en fazla okunan kitaplarda yer alan çocuk haklarını incelemişler. Çalışmadan elde edilen sonuçlar
doğrultusunda, kitaplarda en fazla yaşama ve gelişme haklarına yer verilirken en az katılım hakkına yer verildiği
belirtilmiştir. Karaman Kepenekçi ve Aslan (2011) Türkiye’de okul öncesi dönem çocuk kitaplarında çocuk
haklarına yer verilme durumunu inceledikleri araştırmada, katılım haklarına sınırlı düzeyde yer verildiği
belirlenmiştir. Şenol ve Akyol (2017) tarafından yapılan çalışmada, okul öncesi dönemdeki çocukların çocuk
haklarına yönelik farkındalıklarını arttırmak için Tübitak Çocuk Hakları dizisinde yer alan çocuk kitaplarının
kullanıldığı etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, yapılan etkinlikler sonrasında çocukların çocuk
haklarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu öneriler sunulabilir:
Okul öncesi çocuklarına yönelik resimli çocuk kitaplarında işbirlikçi ve çocuk liderliğinde katılım türlerine de yer
verilebilir.
Yayınlanan resimli çocuk kitaplarında yer alan katılım türleri, katılımın nitelikleri, farklı ortamlarda katılım
dikkate alınarak çocuk kitabı yazarları ve çizerleri, çocuk kitapları hazırlayan yayınevleri, katılım süreçlerini içeren
resimli çocuk kitaplarının kaleme alınması konusunda teşvik edilmelidir.
Okul öncesi çocuklarına yönelik hazırlanan, katılım süreçlerini ele alan kitapların yayınlanmasından önce her
yayınevinde kitapları değerlendirmek üzere okul öncesi öğretmenlerinin, alan uzmanlarının yer aldığı bilimsel
komisyonlar oluşturulabilir.
Okul öncesinde çocuk katılımına yönelik yapılan araştırmalarda, resimli çocuk kitaplarının okul öncesi
çocuklarının katılım süreçleri üzerindeki etkisini ele alan uygulamalı çalışmalar yapılabilir.
Okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik, katılımın yer aldığı resimli çocuk kitaplarının hazırlanması konusunda
anne-babaların, öğretmenlerin ve alan uzmanlarının görüşlerinin incelenmesine yönelik çalışmalar planlanabilir.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK
TUTUMLARI VE TUTUMLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINING PRESCHOOL TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS
SCIENCE TEACHING IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Ümit DEMİRAL, Ahi Evran Üniversitesi, udemiraltr@gmail.com
Özet
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine karşı tutumlarının yaş, kıdem, çalışılan kurum
türü, kendini yeterli hissetme değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden
betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İç Anadolu Bölgesinde bulunan iki il
merkezindeki devlet ve özel okul öncesi kurumlarında görev yapmakta olan 100 okul öncesi öğretmeni
oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama araçları olarak, “Kişisel Bilgiler Ölçeği” ve “Fen Öğretimine Yönelik
Tutum Ölçeği (FÖYTÖ)” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır.
Öğretmenlerin fen öğretimine yönelik tutumlarının düzeyi incelenirken aritmetik ortalama ( ), yüzde (%), standart
sapma (SS) ve frekans (f) hesaplamaları kullanılmıştır. Fen öğretimine yönelik tutumlarının değişkenlere göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Araştırmanın
bulgularında, öğretmenlerin fen öğretimine yönelik tutum puan ortalamalarının yüksek olduğu yani fene
öğretimine yönelik tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin fen öğretimine yönelik
tutumlarının bazı değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde, kendini yeterli hissetme
durumuna göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu (p< .05) tespit edilmiştir. Buna karşın yaş, kıdem,
çalışılan kurum türü değişkenlerine göre gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık olmadığı (p>.05) tespit
edilmiştir. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak öğretmenlerin yaş, deneyim, görev yapılan okul türünün fen
öğretimine yönelik tutumları üzerinde anlamlı düzeyde bir farklılık oluşturmadığı, buna karşın çocuklara feni
yeterince öğretebilme inancına sahip olmanın fen öğretimine yönelik tutumlarında anlamlı bir farklılık oluşturduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan yola çıkarak, öğretmenlere, çocuklara fen öğretimi yapabilecekleri inancının
oluşmasına imkan veren profesyonel gelişim seminerlerinin verilmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitimi, fen eğitimi, okul öncesi öğretmenleri, fen öğretimine yönelik tutum

Abstract
The aim of this study is to examine the attitudes of preschool teachers towards science teaching in terms of age,
seniority, type of institution, self-sufficiency. Descriptive scanning model, one of the quantitative research
methods, was used in the study. The sample of the study consisted of 100 preschool teachers working in state and
private preschool institutions in two city centers in the Central Anatolia Region. As data collection tools; “Personal
Information Scale” and “Early Childhood Teachers' Attitudes toward Science Teaching Scale (ECTASTS)”were
used in the study. SPSS 20 package program was used in the analysis of the obtained data. Arithmetic mean ( ),
percentage (%), standard deviation (SD) and frequency (f) calculations were used to examine the teachers' attitudes
towards science teaching. Nonparametric tests were used to determine whether their attitudes towards science
teaching differ according to the variables. In the findings of the research, it was found that the teachers' attitude
average scores towards science teaching were high, in other words, their attitude towards science teaching was
positive. Whether or not the attitudes of the teachers towards science teaching differ in terms of some variables
are examined, it was found that there was a significant difference between the groups depending on self-sufficiency
(p <.05). However, there was no significant difference between the groups depending on age, seniority and type
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of institution (p> .05). Based on the findings of the study, it was concluded that having a belief in teaching science
to children sufficiently constitutes a significant difference in their attitudes towards science teaching however; it
was found that teachers' age, experience, and type of institution did not make a significant difference on their
attitudes towards science teaching. Based on these results, it is suggested that teachers should be given professional
development courses that allow them to develop the belief that they can teach science to children.
Abstract: Preschool education, science education, preschool teachers, attitudes towards science teaching

Giriş
Tutumlar bireysel davranışları etkileyen ve şekillendiren, doğruluk, eli açıklık, kaliteli bir yaşam sürmeye
olan isteklilik gibi bireysel özellikleri yansıtan içsel inançlardır. Gagne’ye göre, tutumlar dolaylı bir şekilde
deneyimler yoluyla ve canlı ya da sembolik örneklerin (TV gibi.) gözlemlenmesiyle öğrenilebilir. Tutumlar kişilik,
zihinsel faktörler, fizyolojik faktörler, kişisel etkilenme, özel ilgi alanları, deneyim gibi bireysel faktörlerden
etkilenebileceği gibi aile, eğitim, ekonomik statü ve sosyal sınıf, akranlar, gruplara üyelik, ödül ve ceza, yaşanılan
çevre, ulusal köken, din, kültürel etkiler, meslek ve kitle iletişim araçları gibi çevresel faktörlerden de etkilenebilir
(Schunk, 2000).
Fen dersine karşı tutum, doğadaki canlı ve cansız nesneleri görmek, anlamlandırmak, sorgulamak,
sonuçlandırmak için duyulan ilgi ve istek olarak açıklanabilir. Erken çocukluk dönemindeki çocukların eğitim
hayatlarında fen ile ilgili kavramları inşa etmeleri ve fen hakkında olumlu bir algıya sahip olmaları için henüz daha
bu dönemlerde güçlü bir fen eğitimi az denmeyecek kadar önemlidir. Eğitimi sürecinde öğrencilerin fene karşı
olumlu tutuma sahip olmalarında öğretmenlere önemli görevler düşmektedir (Can ve Şahin, 2015). Bu görevlerden
bazıları çocuklara kaliteli ve ilgilerini çeken öğrenme ortamları sunma, ileriki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları
beceriler kazandırma ve çocukların seviyelerine uygun etkinlikler hazırlamadır (Aktaş Arnas, 2002).
Öğretmenlerin fen eğitimine yönelik tutumlarına bağlı olarak hazırladıkları sınıf içi uygulamalar, çocukların
bilimsel düşünme ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir (Ünal ve
Akman, 2006; Ünal, Akman ve Gelbal, 2010). Fene yönelik pozitif tutuma sahip öğretmenler bu pozitif tutumlarını
öğrencilerine aktarırken, olumsuz sahip öğretmenler de öğrencilerinde olumsuz tutumların oluşmasına neden
olmaktadır (Saka ve Kıyıcı, 2004).
Okul öncesi dönem öğretmenlerinin fen öğretimine ilişkin bilgi, beceri, öz yeterlilik ve tutumları onların sınıf
içindeki uygulamaları üzerinde etkili olabilmektedir. Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerin fen öğretimine ilişkin
pozitif tutumlara sahip olmaları fen öğretimleri açısından önem taşımaktadır (Okur Akçay, 2015). Bu yaş
döneminde öğretmenler verdikleri fen eğitimi ile çocukların ilerideki eğitim yaşantılarındaki fenle ilgili akademik
yaşantılarını ve kariyerlerini etkilemektedirler. Bu yüzden okul öncesi dönemde eğitimcilerin bilimsel konularla
ilgili pozitif tutumları kaliteli eğitimin yapılabilmesi için önemli bir unsur olarak görülmektedir (Sığırtmaç ve
Özbek, 2011). Bu yaş dönemindeki öğrencinin öğrenme istekliliği göz önünde bulundurulduğunda, öğrencinin bu
istekliliğine yol göstermek isteyen, çocukla girmiş olduğu diyalogda zihinsel doygunluk sağlamak isteyen
eğitimcinin, bilimsel konuların öğretimine yönelik olumlu bir tutuma sahip olması gerekmektedir (Aktemur
Gürler, Akcanca, Alkan ve Alkan, 2017). Buradan yola çıkarak fen dersine karşı pozitif tutum oluşturan
öğretmenlerin ders anlatırken, sınıf içinde daha aktif ve etkili olduğu, öğrencilerinde öğretmenlerine yönelik daha
pozitif tutum oluşturduğu ve bu pozitif tutum sayesinde de öğrencilerin daha başarılı ve fen konusunda daha aktif
olmak istedikleri olgusu açığa çıkmaktadır (Mattern ve Schau, 2002).
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumları ve tutumların çeşitli
değişkenler (kıdem, çalışılan kurum türü, kendini yeterli hissetme, hizmet içi eğitim) açısından incelenmesidir. Bu
amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemler incelenmiştir.
Alt problemler
1- Okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumları nasıldır?
2- Okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumları;
a) kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
b) çalışılan kurum türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
c) kendini yeterli hissetme değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
d) hizmet içi eğitim alma değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
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Yöntem
Mevcut araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel
araştırmalar halen devam eden ya da gerçekleşmiş ve etkisi devam eden durumların ne olduğunun tespit edilerek
açıklandığı araştırma yöntemleridir (Sönmez ve Alacapınar, 2018). Araştırılmaya değer görünen kişiler ya da
durumlar, gerçek ortamlarında olduğu gibi betimlenir. Araştırmacının bu gerçekleri etkileme ve değiştirme çabası
yoktur. Tarama yönteminde elde edilen bulgular bir sebep-sonuç ilişkisinin açıklaması yerine mevcut durumu
tespit etmek amacıyla sürdürülen araştırmalardır (Çepni, 2014). Mevcut çalışmada öğretmen adaylarının fen
öğretimine yönelik tutumları incelenmiş ve bazı bağımsız değişkenler açısından betimlenmiştir.
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde çalışmakta olan okul öncesi
öğretmenleri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemi ise 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde İç Anadolu Bölgesinde bulunan
iki il merkezindeki devlet (f=80) ve özel (f=20) okul öncesi kurumlarında görev yapmakta olan 100 okul öncesi
öğretmeninden oluşmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgiler Ölçeği (KBÖ)
Araştırmada öğretmenlerin fen öğretimine yönelik tutumlarının muhtemel nedenlerinin açığa çıkarılması
amacıyla KBÖ uygulanmıştır. Bu ölçekte cinsiyet, yaş, kıdem, eğitim durumu, hizmet için eğitim alma durumu,
fen eğitimi etkinliklerine katılma sıklığı, çalışılan kurum türü, halen görev yapılan yaş grubu, fen laboratuvar
durumu, deney yapma sıklığı, bilimsel gezi düzenleme sıklığı, okul bahçesinin durumu, fen köşesinin durumu, fen
etkinlikleri ve problem çözme ilişkisi, fen etkinlikleri ve yaratıcılık ilişkisi, bilimsel konulardaki yeterlilik, bilimsel
yayınları takip etme durumu, okul öncesi dönemde fen derslerinin gerekliliği olmak üzere 19 madde yer
almaktadır.
Fen Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği (FÖYTÖ)
Araştırmada Cho, Kim ve Choi (2003) tarafından geliştirilen ve Çamlıbel Çakmak (2012) tarafından
Türkçeye uyarlanarak okul öncesi öğretmen adaylarına uyarlanan Fen Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği
(FÖYTÖ) kullanılmıştır. Uygulanan örneklemden bağımsız olarak 17 maddelik 5’li likert tarzı tutum ölçeğinde
15 madde olumlu, 2 madde ise olumsuzdur. FÖYTÖ’den standart olarak en fazla puan 77, en az ise 25 puan
alınabilir. Normal dağılım eğrisinde testin ortalama puanı 51 (77+25/2) ve standart sapması 8,67 (52/6)’dir. Ölçek
tutum düzeyi açısından düşük-orta-yüksek düzey olarak üç kısma ayrıldığında düzeyleri belirlemek için:
- 1SS < k < + 1SS formülü kullanılırsa; 25 ve 42,33 aralığı düşük düzey, 42,34 ve 59,67 aralığı orta
düzey, 59,68 ve 77 aralığı yüksek düzey olarak kabul edilebilir.
Araştırmaya katılan 100 öğretmenden elde edilen verilere göre; 17 maddeden oluşmuş Fen Öğretimine
Yönelik Tutum Ölçeğinden en yüksek 81 en düşük 31 puandır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı α = .83 olarak
bulunmuştur.
Verilerin Analizi
Uygulama neticesinde toplanan verilerin istatistiki analizinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır.
Öğretmenlerin fen öğretimine yönelik tutumlarının düzeyi incelenirken aritmetik ortalama ( ), yüzde (%), standart
sapma (SS) ve frekans (f) hesaplamaları kullanılmıştır. Yapılan araştırmada verilerin normal dağılım gösterip
göstermediğini belirlemek için Skewness (çarpıklık) ve Kurtosis (basıklık) ile Shapiro-Wilk testi sonuçları
değerlerine bakılmıştır. Skewness ve Kurtosis değerleri -1,5 ile +1,5 aralığında olmadığı için ve Shapiro-Wilk testi
sonuçları p< .05 olduğundan dolayı toplanan verilerin normal dağılım göstermemektedir (Tabachnick ve Fidell,
2007). Bunun için veriler analiz edilirken SPSS 20 programı ile nonparametrik testlerden olan Kruskal Wallis ve
Mann Whitney U-testi kullanılmıştır. Fen öğretimine yönelik tutumlarının yaş ve kıdem değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla parametrik olmayan testlerinden biri olan Kruskal Wallis testi,
çalışılan kurum türü ve kendini yeterli hissetme değişkenlerinin incelenmesinde ise yine parametrik olmayan
testlerden biri olan Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.
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Bulgular
1. alt probleme ilişkin bulgular (Okul öncesi öğretmenlerinin fene yönelik tutumları nasıldır?)
Araştırmaya katılan toplam 100 öğretmenin tutum ölçeğine ilişkin vermiş oldukları cevapların betimsel
bulguları aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmiştir
Tablo 1.
Öğretmenlerin tutum ölçeğine yönelik bulguları.
Katılımcı
(N)

Minimum

Maximum

Ortalama
( )

Standart Sapma
(SS)

Basıklık
(Kurtosis)

100

31

81

66,860

7,728

3,776

Çarpıklık
(skewness)
-1,05

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan 100 öğretmenin tutum ölçeğinden aldıkları en düşük puan 31; en
yüksek puan 81 olarak hesaplanmıştır. Öğretmenlerin bu ölçeğe ilişkin ortalama puanı 66,86’dır. Öğretmenlerin
tutum ölçeğinden almış oldukları ortalama puan dikkate alındığında öğretmenlerin fen yönelik tutum puan
ortalamalarının yüksek olduğu bu yüzden fene yönelik tutumlarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
2a. alt problemine ilişkin bulgular (Okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumları kıdem
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?)
Bu alt probleme ilişkin bulgular aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2.
Fene yönelik tutumlarının kıdeme göre Kruskal Wallis Testi Sonucu.
Kıdem

n

Sıra Ort.

1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl

27
28
20

52,13
43,32
49,68

16 yıl ve üzeri

25

57,44

df

X2

P

Anlamlı Fark

3

3,261

,353

Yok

Analiz sonuçları, çalışamaya katılan fen öğretimine yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanların, meslek
yıllarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını göstermektedir. [X 2 (3) = 3,261, p> .05]. Bu bulgu, mesleki
deneyimin fen öğretimine yönelik tutumu artırmada etkisiz olduğunu gösterir. Grupların sıra ortalamaları dikkate
alındığında en yüksek tutuma 16 yıl ve üzeri çalışmakta olanların sahip olduğu, bunu 1-5 yıl arası, 11-15 yıl arası
ve en az 6-10 yıl arası çalışanların izlediği görülmektedir. Ancak tutum puanları farklı olsa da istatistiksel olarak
çalışma yılı süresinin tutumu değiştirmede etki meydana getirmediğini göstermektedir.
2b. alt problemine ilişkin bulgular (Okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumları çalışılan
kurum türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?)
Bu alt probleme ilişkin bulgular aşağıdaki Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3.
Öğretmenlerin Fene Yönelik Tutumlarının Çalışılan Kurum Türüne Göre U-Testi Sonucu.

80

Sıra
ortalaması
50,13

Sıra
Toplamı
4010,50

20

51,98

1039,50

Grup

N

Devlet
Özel

U

P

770,500

,799

Tablo 3’e göre, özel kurumlarında çalışmakta olan öğretmenler ile devlet kurumlarında çalışmakta olan
öğretmenlerin tutum puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı bulunmuştur (U=770,500, p> .05). Sıra
ortalamaları incelendiğinde, özel kurumlarda çalışmakta olan öğretmenlerin tutum puanları, devlet kurumlarında
çalışmakta olandan daha yüksek olsa da bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir. Bu bulgu,
çalışılan kurum türünün tutumu değiştirmede etkili olmadığını gösterir.
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2c. alt problemine ilişkin bulgular (Okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumları kendini
yeterli hissetme değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?)
Bu alt probleme ilişkin bulgular aşağıdaki Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4.
Öğretmenlerin Fene Yönelik Tutumlarının Kendini Yeterli Hissetme Değişkenine İlişkin U-Testi Sonucu.
Grup

N

Sıra
ortalaması

Sıra
Toplamı

Yeterli

77

53,53

4122,00

Yetersiz

22

37,64

828,00

U
575,000

P
,022***

Tablo 4’e göre, kendini yeterli hisseden öğretmenler ile kendini yeterli hissetmeyen öğretmenlerin tutum
puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir (U=575,000, p< .05). Sıra ortalamaları
incelendiğinde, kendini yeterli hisseden öğretmenlerin tutum puanları kendini yeterli hissetmeyen öğretmenlerden
daha yüksek olduğu için bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir. Bu bulgu kendini yeterli hissetme
faktörünün öğretmenlerin fene yönelik tutumlarını değiştirmede etkili olduğunu gösterir.
2d. alt problemine ilişkin bulgular (Okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumları hizmet
içi eğitim alma değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?)
Bu alt probleme ilişkin bulgular aşağıdaki Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5.
Öğretmenlerin Fene Yönelik Tutumlarının Hizmet içi Eğitim Alma Değişkenine İlişkin U-Testi Sonucu.
Grup

N

Sıra
ortalaması

Sıra
Toplamı

U

P

Eğitim almış
Eğitim almamış

37
62

50,45
49,73

1866,50
3083,50

1130,500

,905

Tablo 5’e göre, öğretim konusunda hizmet içi eğitim almış öğretmenler ile almayan öğretmenlerin tutum
puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (U=1130,500, p> .05). Sıra ortalamaları
incelendiğinde, hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin tutum puanları, devlet almayanlardan daha yüksek olsa da bu
farklılık istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir. Bu bulgu, hizmet içi eğitimin tutumu değiştirmede etkili
olmadığını gösterir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Öğretmenlerin tutum ölçeği ortalama puanları dikkate alındığında fen öğretimine yönelik tutumlarının
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin fen öğretimine yönelik tutumlarının yüksek olmasının olası
nedenlerini incelemek için kişisel bilgiler ölçeğinde yer alan veriler kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 100
öğretmenden 19’u (%19,2) lise veya ön lisans programlarından mezun, 80’i (%80,8) ise lisans veya yüksek lisans
derecesine sahiptir. Lisans eğitimini tamamlamış olan öğretmenlerin tamamı lisans döneminde zorunlu ders olarak
Fen eğitimi ve insan anatomisi ve fizyolojisi derslerini almış ve özellikle fen eğitimi dersini teorik ve uygulamalı
olarak deneyimlemiş kişilerdir. Fen eğitimi dersinde bir yandan fen kavramlarını öğrenmiş bir yandan fen
kavramlarının öğretimine yönelik pedagojik dersler almışlardır. Öğretmenlerin lisans döneminde almış oldukları
bu dersler onlarda fen öğretimine yönelik olumlu bir tutum sağlamış olabilir. Araştırma verilerine göre,
öğretmenlerin tamamı (%100) senede bir ya da daha fazla sayıda düzenlenen fen etkinliklerine katıldığını
belirtmiştir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin %62’si haftada en az bir ya da daha fazla fen etkinliğine yer
vermektedir. Öğretmenlerin %34’ü zaman zaman okullarında düzenlenen bilimsel gezilere katılmaktadır.
Öğretmenlerin %83’ünün sınıflarında fen öğrenme merkezleri bulunmaktadır. Öğretmenlerin tamamı (%100) fen
etkinliklerinin çocukların problem çözme becerilerini geliştirdiğini düşünmektedir. Öğretmenlerin %99’u fen
etkinlikleri çocukların yaratıcılıklarını geliştirdiğine inanmaktadır. Öğretmenlerin %90’ı çocuklar için fen
konularıyla ilgili bilimsel yayınları takip etmektedir. Öğretmenlerin %77’si bilimsel konularda kendilerini yeterli
görmektedir. Son olarak öğretmenlerin tamamı (%100) fen derslerini okul öncesinde gerekli görmektedir.
Öğretmenlerden elde edilen bu verilerden de görüldüğü gibi, öğretmenlerin büyük bir kısmı gerek sınıf içinde fen
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öğrenme merkezlerinde etkinlikler yaparak, gerekse sınıf dışı ortamlarda fen ile ilgili etkinlikler yaparak
öğrencilere eğitim vermektedir. Ayrıca, okul dışı öğrenme ortamlarında çocukların fen kavramlarıyla karşı karşıya
gelmelerini sağlayacak öğrenme yaşantıları sunmaktadırlar. Öğretmenlerin çoğunluğu fen eğitimi alanında
donanımlı olmak için hizmet içi kurslara katılmakta ve bilimsel yayınları takip etmektedir. Öğretmenlerin tamamı
fen eğitiminin okul öncesinde verilmesi gerektiğine yönelik bir inanca sahiptir. Dahası öğretmenler fen eğitiminin
çocukların yaratıcılık ve bir problemin üstesinden gelme gibi yüksek düzey düşünme becerilerini geliştirdiğine
inanmaktadır. Öğretmenlerin fene yönelik bu tür olumlu inançları ve davranışları onların fen öğretimine yönelik
tutumlarının yüksek olmasını sağlıyor olabilir. Benzer bir bulgu Çamlıbel Çakmak (2012) tarafından elde
edilmiştir. 231 okul öncesi öğretmen adayının fen öğretimine yönelik tutumları üzerine yürütülen çalışmada
öğretmen adaylarının yüksek seviyeli tutumları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarını
destekleyen bir diğer çalışma 2002 yılında Özkan, Tekkaya ve Çakıroğlu tarafından yapılmıştır. Öğretmen adayları
ile yapılan bu çalışmada da katılımcıların tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmada bilimsel konularda kendini yeterli gören öğretmenlerin fen öğretimine yönelik tutumlarının
yetersiz görenlere göre daha olumlu olduğu görülmüştür. Kendini bir alanda yeterli görme inancı zihinsel faaliyet
ve ilgi alanı ile ilgilidir. Zihinsel faaliyetler ve ilgi alanları tutumları etkileyen faktörlerdir. Buradan bilimsel
konulara karşı öz-yeterlilik inancı arttıkça fen öğretimine yönelik tutumların da artacağı sonucuna ulaşılabilir.
Araştırmada, öğretmenlik mesleğini çalışma süreleri (kıdem) açısından fen öğretimine yönelik tutumlarda anlamlı
bir farklılık tespit edilmemiştir. Kıdem yılı arttıkça öğretmenlerin deneyimleri artmaktadır. Deneyim tutumu
etkileyen bir faktördür. Ancak araştırma bulgularında kıdeme göre tutum farklılaşmamaktadır. Bu durum
öğretmenlerin görev yaptıkları yıllar içerisinde kendilerini önceki yıllara göre fen öğretimi açısından geliştirecek
nitelikte deneyimler yaşamadıklarını göstermektedir. Araştırmada, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin
tutum puanları ile devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiştir. Özel okullar devlet okullarına göre sosyal statü açısından avantajlı okullar olarak görülmektedir.
Sosyal statü ve çevre tutumu etkileyen bir faktördür. Ancak bulgularda anlamlı farklılık çıkmamıştır. Bu durum
gerek özel gerekse devlet okullarının sınıf içi ve sınıf dışı fen öğrenme merkezlerinin birbirine denk özellikte
olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Araştırmada, hizmet içi eğitimlere katılan öğretmenlerin tutum puanları ile
bu tür eğitim seminerlerine katılmayan öğretmenlerin tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiştir. Hizmet içi eğitimler öğretmenlere eğitim ve deneyim kazandıran seminerlerdir. Eğitim ve deneyim
tutumu etkileyen faktörlerdendir. Ancak araştırma bulgularında tutum anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Bu
durum hizmet içi kursların öğretmenlerin fen öğretimine yönelik tutumlarını anlamlı ölçüde etkileyecek nitelikte
olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Uyanık Balat, Akman ve Günşen (2018) tarafından yapılan çalışmada okul
öncesi öğretmen adaylarının öz-yeterlilik algıları ile fen öğretimine yönelik tutumları arasında pozitif bir ilişki
bulunmuştur. Benzer bir bulgu Olgan, Güner Alpaslan ve Öztekin (2014) tarafından yapılan çalışmada elde
edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi öğretmen adaylarının öz-yeterlilik inançları ile fen öğretimi
tutumları arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur.
Araştırmanın sonuçlarından yararlanarak aşağıdaki öneriler yapılabilir:
•

•

Araştırmada örneklem sayısından dolayı birçok değişken arasından kıdem, kurum türü, kendini yeterli
hissetme ve hizmet içi eğitim değişkenlerindeki farklılaşmaya bakılabilmiştir. Yeni yapılacak
araştırmalarda ölçeğin daha geniş örneklemlere uygulanması ile kişisel bilgiler ölçeğinde yer alan ancak
karşılaştırmaları yapılmamış olan diğer değişkenler de incelenerek daha kapsamlı sonuçlar elde
edilebilir.
Mevcut çalışmada iki ölçek kullanılarak tarama yoluyla bir takım veriler toplamaya çalışılmıştır. Yeni
yapılacak çalışmalarda hem nicel ve hem de nitel araştırma yöntemleri bir arada kullanılarak daha fazla
veri zenginliğinin sağlandığı yeni çalışmalar yapılabilir.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRENME
MERKEZLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

EXAMINING PRESCHOOL TEACHERS' USE OF SCIENCE
LEARNING CENTERS

Ümit DEMİRAL, Ahi Evran Üniversitesi, udemiraltr@gmail.com

Özet
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarındaki fen öğrenme merkezlerinin durumunun açığa çıkarılması
ve okul öncesi öğretmenlerinin fen öğrenme merkezlerinin kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Bu
çalışmada, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ilde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ekonomik düzeyi
düşük-orta-yüksek olan 6 merkez anaokulu ve anasınıflarında çalışmakta olan 12 öğretmen oluşturmaktadır. Veri
toplama araçları olarak “Fen öğrenme merkezi gözlem formu”, “Fene Yönelik Farkındalık Ölçeği”, “Fen öğrenme
merkezi materyalleri formu” ve “Görüşme Soruları” kullanılmıştır. Veri toplama süreci fen öğrenme merkezlerinin
gözlemlenmesi, öğretmenlerin fen öğrenme merkezlerinde bulunan materyallerin durumlarına ilişkin görüşlerinin
alınması ve öğretmenlerin fen öğrenme merkezine ilişkin görüşlerinin alınması olmak üzere üç aşamada
gerçekleştirilmiştir. Toplanan verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın
bulgularına göre, 12 öğretmenin fen öğrenme merkezlerinin gözlemlenmesi sonucunda, fen öğrenme merkezi
materyalleri formunda yer alan 86 materyalin %28 kadarının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlere verilen
fen öğrenme merkezi materyalleri formunda öğretmenler 86 materyalin %62 kadarının fen öğrenme merkezlerinde
mevcut olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin fen öğrenme merkezlerinde
bulunduğunu ifade ettikleri materyaller ile gözlemlenen materyaller arasında önemli bir farklılık olduğu tespit
edilmiştir. Bu farklılık öğretmenlerin fen öğrenme merkezlerine yeterince hakim olmamalarından kaynaklandığını
sonucunu göstermektedir. Öğretmenlerin büyük bir kısmı fen öğrenme merkezini kendisi hazırladığını ancak bu
konuda yeterince bilgiye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Daha etkili ve kullanışlı bir fen öğrenme merkezinin
hazırlanması için pedagojik destek ve maddi desteğin verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre,
öğretmenlere fen öğrenme merkezlerini hazırlamaya yönelik pedagojik desteğin verilmesi önerilmektedir. Ayrıca
öğretmen adaylarına lisans döneminde öğrenme fen öğrenme merkezlerinin hazırlanmasına yönelik eğitimlerin
verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, fen eğitimi, okul öncesi öğretmenleri, fen öğrenme merkezi

Abstract
The aim of this study is to reveal the status of science learning centers in preschool education institutions and to
examine the views of preschool teachers about the use of science learning centers. The case study design used in
qualitative research methods was used. The study group consisted of 12 teachers working in 6 central preschools
and kindergartens with low-middle-high economic level in a province located in the Central Anatolia Region under
the Provincial Directorate of National Education. “Science Learning Center Observation Form”, “Science
Awareness Scale”, “Science Learning Center Materials Form” and “Interview Questions” were used as data
collection tools. The data collection process was carried out in three stages: observation of science learning centers,
obtaining teachers 'views on the status of materials in science learning centers and obtaining teachers' views on the
science learning center. Descriptive and content analysis were used together in the analysis of the collected data.
According to the findings of the study, as a result of observing the science learning centers of 12 teachers, it was
found that 28% of the 86 materials in the form of science learning center materials were present. In the form of
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science learning center materials given to teachers, teachers stated that 62% of the 86 materials are available in
science learning centers. According to the results of the study, it was found that there was a significant difference
between the materials that teachers stated that they were in science learning centers and the observed materials.
This difference is due to the fact that teachers do not have sufficient command of science learning centers. Most
of the teachers stated that they prepared the science learning center themselves but they did not have enough
information about it. They stated that pedagogical and financial support should be given in order to prepare a more
effective and useful science learning center. According to these results, it is suggested that teachers should be
given pedagogical support to prepare science learning centers. In addition, it is suggested that teacher candidates
should be given training to prepare science learning centers during their undergraduate years.
Keywords: Preschool education, science education, preschool teachers, science learning center

Giriş
Erken çocukluk dönemi, çocuğun karakterinin oluşmasında önemli bir yaş aralığı olup çocuğun becerilerinin
şekillenmesi ve açığa çıkarılması, fizyolojik temel gereksinimlerinin giderilmesi, temel yaşam becerilerinin
kazandırılması ve onu bir sonraki eğitim sürecine hazırlaması açısından oldukça önemlidir (Ağgül Yalçın ve
Yalçın, 2018). Birçok ülkede olduğu gibi okul öncesi eğitimin önemini fark eden Türkiye’de okul öncesi eğitime
olan ilginin artması ile ülke olarak bu eğitim kademesine yönelik alt yapı, okul öncesi eğitimcisi sayıları, bu yaş
grubunda yer alan öğrenci mevcudu, ulusal öğretim programı, programda çocuktan istenen bilgi ve beceriler,
ebeveynler ve ebeveynlerin okul öncesi eğitimin her türlü boyutuna yönelik tutumları, toplumun okul öncesi
eğitime bakışı gibi konular incelenmeye başlanmıştır (Ağgül Yalçın ve Yalçın, 2018). İncelenen bu konulardan
biri de okul öncesi eğitim kurumlarının sahip olduğu fiziksel yapı ve donanımdır.
Okul öncesi eğitim kurumlarında sınıfın çocukların öğrenme sürecinde aktif olabilecekleri, yaratıcılık,
problem çözme, bağımsız hareket edebilme ve öz düzenleme becerilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunacak
şekilde organize edilmesi beklenmektedir. Böylece çocukların nitelikli bir eğitim süreci içine dahil olmaları
sağlanırken, aynı zamanda öğretmenin sınıf yönetimi, davranış yönetimi ve üretkenliği de olumlu yönde
etkilenmektedir (Hannah, 2013). Ancak Ağgül Yalçın ve Yalçın (2018) tarafından okul öncesi öğretmenleri
üzerine yapılan bir çalışmada öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıfların alan olarak öğrenci sayısı
ve etkinlikler için uygun olmadığı görüşünde oldukları tespit edilmiştir. Öğrenci sayısının fazla olduğu sınıflarda
öğrencinin ilgisi ve öğretmenin sınıf kontrolü azalmaktadır (Kubanç, 2014). Öğretim programında sınıfların olması
gereken fiziki durumları ile ilgili bir açıklama verilmiştir. Programda da belirtildiği gibi sınıf belli alanlara
bölünmüştür. Bu alanlar, öğrenme merkezleri olarak adlandırılmaktadır. Çocuklar, günlük eğitim akışı içinde
serbest oyun zamanında öğrenme merkezlerinde oynamaktadır. Öğrenme merkezleri; birbirlerinden, açık raflı
çocuk boyundaki dolaplar ya da paravanlar vd. kullanılarak ayrılmakta ve böylece her bir öğrenme merkezinin
belli bir alana sahip olması sağlanmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013).
Fen merkezinin temel amacı, çocukların araştırma, meraklarını teşvik etme, problem çözme, neden-sonuç
ilişkisi kurma, düşünme, duyularını kullanma gibi becerilerini geliştirmektir (Simsar, Doğan ve Yalçın, 2017). Fen
merkezi öğrencilere kavramsal öğrenmeyi sağlar, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler kazandırır ve
çocuklara bilim insanı gibi düşünmenin nasıl olduğunu gösterir. Fen merkezi, çocukların sadece gözlem
yapacakları materyalleri değil, aktif şekilde kullanacakları materyalleri de içermelidir (Simsar, Doğan ve Yalçın,
2017).
Okul öncesi bir sınıfta fen etkinlikleri yapabilmek için bulundurulması gereken materyaller kullanım alanları
açısından dört grupta incelenebilir:
1. Genel Materyaller
2. Hareket Öğreten Materyaller
3. Dönüşüm Öğreten Materyaller
4. Doğal Ortamı Gözlemleme (Bredekamp ve Rosegrant, 1995).
Fen merkezinin bu önemine rağmen bazı çalışmalarda sınıfların fen merkezi köşelerinin donanım bakımından
yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Simsar, Doğan ve Yalçın, 2017). Mevcut çalışmada sosyoekonomik düzeye
göre farklılık gösteren okullardaki fen merkezlerinin durumu açığa çıkarılmaya çalışılacaktır. Açığa çıkan
durumun nedenlerinin ortaya konulabilmesi için okulun sosyal durumunun yanı sıra öğretmenlerin pedagojik
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bilgileri, pedagojik alan bilgileri ve deneyimleri incelenecektir. Bu sayede literatürdeki fen merkezlerinin durumu
ve iyileştirilmesi yönelik boşluklar doldurulmaya çalışılacaktır.
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarındaki fen öğrenme merkezlerinin durumunun açığa
çıkarılması ve fen öğrenme merkezlerinin kullanımına ilişkin durumların incelenmesidir. Bu amaca ulaşabilmek
için aşağıdaki alt problemlere cevaplar aranacaktır.
1- Fen merkezleri materyal yeterliliği açısından ne durumdadır?
2- Okul öncesi öğretmenlerinin fen merkezlerinin amacı hakkındaki düşünceleri nelerdir?
3- Öğretmenlerin fen merkezlerini hazırlama yeterlilikleri ne durumdadır?
4- Öğretmenlerin fen merkezlerini hazırlama kriterleri nelerdir?
5- Öğretmenlerin fen merkezlerinin niteliğine yönelik düşünceleri nelerdir?
6- Öğretmenlerin fen merkezlerinin geliştirilmesine yönelik önerileri nelerdir?

Yöntem
Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan özel durum çalışması desenlerinden biri olan
bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, araştırmacının bir durumu, olayı, eylemi, süreci ya
da bir veya daha fazla bireyi derinlemesine analiz ettiği bir araştırma desenidir (Creswell, 2013). Araştırmada
sosyoekonomik düzeyi düşük-orta-yüksek olmak üzere üç farklı durum seçilmiştir. Her bir okulundan seçilen iki
sınıfın fen öğrenme merkezlerinin durumu ve öğretmenlerin öğrenme merkezlerinin kullanımına ilişkin durumları
incelenmiş, daha sonra bu okullar ve öğretmenler birbiri ile karşılaştırılmıştır. Araştırma deseninin doğasına bağlı
kalmak üzere üç düzeydeki her bir okulda yer alan sınıflarda ortak olarak fen merkezlerinin durumu incelenmiş ve
araştırmaya katılan öğretmenlerin fen merkezlerine yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırmada problem
durumundan yola çıkarak okullara standart veri toplama araçları ile gidilmiş ve her üç durumda da karşılaştırılabilir
veriler toplanmıştır.
Çalışma Grubu
Bu çalışma Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’ndeki bir ilin merkezinde, sosyoekonomik düzeyi birbirinden
farklı devlete bağlı 6 okul öncesi kurumunda aktif görev yapan 12 okul öncesi öğretmenin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda amaçlı örneklem yöntemi ile sosyoekonomik düzeyi;
düşük seviyeli kurumlarda (K1 ve K2) 4 öğretmen (Ö1, Ö2, Ö3 ve Ö4), orta seviyeli kurumlarda (K3 ve K4) 4
öğretmen (Ö5, Ö6, Ö7 ve Ö8), yüksek seviyeli kurumlarda (K5 ve K6) 4 öğretmen (Ö9, Ö10, Ö11 ve Ö12)
seçilmiştir. Etik durumlardan dolayı kurum ve öğretmen isimleri için kısaltma kodlar kullanılmıştır. Okul ve
öğretmenlerin bazı özellikleri aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1.
Öğretmenlerin demografik özellikleri.
Sosyoekonomik
Düzey

Kurum

Öğretmen

Cinsiyet

Mezun olduğu
alan

Mesleki deneyim
(Yıl)

Ö1

Kadın

Okul öncesi
öğretmenliği

9

Ö2

Kadın

Okul öncesi
öğretmenliği

14

Ö3

Kadın

Okul öncesi
öğretmenliği

13

Ö4

Kadın

Okul öncesi
öğretmenliği

7

K1
Düşük

K2
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Ö5

Kadın

Okul öncesi
öğretmenliği

10

Ö6

Kadın

Okul öncesi
öğretmenliği

12

Ö7

Kadın

Okul öncesi
öğretmenliği

15

Ö8

Kadın

Okul öncesi
öğretmenliği

9

Ö9

Kadın

Okul öncesi
öğretmenliği

14

Ö10

Kadın

Okul öncesi
öğretmenliği

11

Ö11

Kadın

Dekoratif el
sanatları

23

Ö12

Kadın

Okul öncesi
öğretmenliği

14

K3

Orta
K4

K5
Yüksek

K6

Veri Toplama Araçları
Araştırmada özel durum çalışmalarının doğasında yer alan veri zenginliğini artırmak için veri toplama işlemi
3 şekilde gerçekleştirilmiştir. (1) Fen merkezlerinde bulunan materyallerin tespit edilebilmesi ve öğretmenlerden
toplanan verilerle karşılaştırılabilmesi amacıyla Gözlem kayıt formu, (2) Öğretmenlerin fen etkinliklerini yapma
sıklıklarının, feni önemseme durumlarının ve fen merkezlerinde materyallerin durumunu bilip bilmediklerinin
açığa çıkarılması amacıyla Öğretmen formu, (3) Yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır.
1- Gözlem formu
Nitel araştırmalarda kullanılan temel veri toplama yöntemlerinden birisi gözlemlerdir (Creswell, 2012).
Merriam (2009)’a göre, gözlem, üzerinde araştırma yapılan sosyal gerçeğin ilk elden araştırılmasını sağlayarak,
diğer nitel veri toplama yöntemlerinin de işe koşulmasıyla araştırılan sosyal durumun bütünsel bir yorumunu
olanaklı hale getirmektedir (Merriam, 2009). Buradan yola çıkarak, mevcut araştırmada verilerin
çeşitlendirilmesini sağlamak için gözlem yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir. Okul öncesi eğitim
kurumlarındaki sınıfların fen merkezlerinin durumunu tespit etmek amacıyla alan taraması yapılmış (Bredekamp
ve Rosegrant, 1995; Simsar, Doğan ve Yalçın, 2017) ve gözlem formları incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde
okul öncesi sınıflarında fen merkezlerinde bulunan materyallerin durumunu açığa çıkarabilecek nitelikte bir form
dikkate alınarak yarı-yapılandırılmış bir gözlem formu oluşturulmuştur. Oluşturulan taslak gözlem formun
geçerliğini sağlamak amacıyla Okul öncesi eğitim ortamlarının düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapan bir alan
eğitimcisi uzmanına (Dr. Öğ. Üy.) ve okul öncesi fen konularını çalışan diğer bir alan eğitimcisi uzmanına (Dr.
Öğ. Üy.) taslak görüşme formu sunulmuştur. Uzmanlardan alınan geribildirimler doğrultusunda uygun görülen
değişiklikler ve düzeltmeler gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, taslak gözlem formlarının kapsam geçerliği için
ulusal okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılmış ve devlete bağlı bir okul öncesi kurumunda görev yapan
öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Son haline getirilen taslak gözlem formunun amacına uygun hazırlanıp
hazırlanmadığını belirlemek amacıyla devlete bağlı bir okul öncesi kurumunda görev yapan öğretmen ile sesli
düşünme tekniği ile uygulama yapılmıştır. Yapılan pilot uygulama sonucunda, taslak gözlem formunun amacına
uygun olarak hazırlandığı kanaatine varılarak, formun uygulama sürecinde kullanılabileceğine karar verilmiştir.
2- Öğretmen Formu
Nitel araştırmalarda veri çeşitliliğini sağlamak için kullanılan veri kaynaklarından biri dokümanlardır.
Dokümanlar, araştırılması amaçlanan sosyal gerçek hakkında bilgi içeren önemli bilgi kaynaklarıdır (Yıldırım ve
Şimşek, 2008). Araştırmada veriler çeşitlendirmek ve veriler arasındaki tutarlılığı sağlamak amacıyla
öğretmenlerin demografik bilgilerini, etkinlileri kullanma sıklıkları, öğrenme merkezlerini kullanma sıklıkları ve
sınıflarındaki fen merkezinde bulunan materyallerin bulunma durumları hakkındaki farkındalıklarını tespit etmek
amacıyla Öğretmen formu hazırlanmıştır. Öğretmenlerin sınıflarındaki fen merkezinde bulunan materyallerin
bulunma durumlarını tespit etmek amacıyla kullanılan çizelge ile gözlem kayıt formu birbirinin aynısıdır. Her iki
formun ayrı ayrı süreçte kullanılması ile öğretmenlerin sınıflarındaki materyallerin mevcudiyeti hakkındaki
477

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
farkındalıkları tespit edilecektir. Öğretmenlerin demografik özellikleri, etkinliklere yer verme sıklıkları ve
merkezleri kullanma durumları gibi diğer veriler ise elde edilen sonuçların yorumlanmasında kullanılacaktır.
3- Yarı yapılandırılmış görüşme soruları
Nitel araştırmalarda veri çeşitliliğini artırmak için yararlanılan bir diğer nitel veri toplama aracı
görüşmeleridir. Görüşme yöntemi, bireylerin deneyimlerin, tutumlarına, görüşlerine, duygularına, inançlarına
ilişkin bilgi elde etmede oldukça etkili bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu araştırmada araştırma
sorularına cevap aramak amacıyla görüşme türlerinden biri olan yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemi
kullanılmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşmede araştırmacı görüşmenin akışına göre görüşme yapılan kişiye
yeni/sondaj sorular sorabilir, görüşme konusunu derinleştirebilir (Merriam, 2013). Bundan dolayı mevcut
araştırmada verilerin çeşitlendirilmesine katkı sağlayabileceği düşüncesinden hareketle yarı-yapılandırılmış
görüşme yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenlerin fen merkezlerinin kullanımına ilişkin düşüncelerinin açığa
çıkarılabilmesi için literatür taraması yapılmış ve görüşme soruları incelenmiştir (Simsar, Doğan ve Yalçın, 2017).
İncelenen araştırmalar dikkate alınarak 6 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır.
Hazırlanan taslak sorular üzerinde iki alan eğitimi uzmanından (2 Dr. Öğ. Üy.) gelen dönütler sonunda görüşme
sorularının son hali verilmiştir. Ardından 6 sorudan oluşan taslak görüşme sorularının amacına uygun olup
olmadığını belirlemek için il merkezinde bulunan sosyoekonomik düzeyi orta düzeydeki bir okul öncesi eğitim
kurumunda görev yapan öğretmen ile sesli düşünme tekniği kullanılarak pilot görüşmeler yapılmıştır.
Gerçekleştirilen pilot görüşmelerde, taslak görüşme sorularına 4 adet soru eklenerek ana uygulamaya hazır hale
getirilmiştir. Görüşme süresi yaklaşık 20 dakika olarak belirlenmiştir. Görüşme sorularından üçü öğretmenlerin
fen etkinliklerine yer verme durumlarını açığa çıkarıcı nitelikte, yedisi ise fen merkezlerini kullanma durumlarını
açığa çıkarıcı niteliktedir.
Nitel Verilerin Geçerliği ve Güvenirliği
Bir araştırmada verilerin niteliğinin artırılabilmesi (1) yapı geçerliği, (2) iç geçerlik (3) dış geçerlik ve (4)
güvenirlik özelliklerinin sağlanması gerekmektedir (Yin, 2009). Nitel araştırmalarda geçerlik; araştırmacının
üzerinde çalıştığı sosyal gerçeği, olduğu biçimiyle ve olabildiğince objektif olarak gözlemleyebilmesi olarak ifade
edilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırmanın veri toplama sürecinde öznel yargılarını istenen düzeyde
tutmak için yani yapı geçerliğini artırmak amacıyla veriler; gözlem, doküman incelemesi ve görüşme olmak üzere
üç farklı yolla toplanmıştır. Veri toplama sürecinde araştırmacı her bir veri toplama aşamasını bizzat kendisi
yürütmüştür. Diğer yandan, katılımcı teyidi tekniği (Creswell, 2013; Yıldırım ve Şimşek, 2008) kullanılarak,
toplanan veriler analiz edildikten sonra üç okuldan birer öğretmen rastgele seçilerek analiz sonuçları öğretmenlere
okutulmuş ve sonuçların onları temsil edip etmediği teyit edilmiştir. Araştırmada iç geçerliğin artırılması amacıyla
araştırmacı bulduğu sonuçlara nasıl vardığını açık seçik biçimde ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra, oluşturulan
veriler betimsel bir yaklaşımla herhangi bir yorum katılmadan doğrudan aktarım şeklinde sunulmuştur. Dış
geçerliğin artırılması amacıyla sosyoekonomik düzeyi üç farklı düzeyde (düşük-orta-yüksek) yer alan ve her bir
düzeyde gönüllülük esasına dayalı olarak ikişer okul öncesi öğretmen seçilmiştir. Dış geçerlik çalışması
kapsamında veri oluşturma, işleme, analiz etme, yorumlama ve sonuçlara ulaşma süreçlerine açık ve ayrıntılı bir
şekilde değinilmiştir. Güvenirliğin artırılması amacıyla araştırmacının araştırma süresince izlediği süreçler açık
biçimde tanımlanmıştır. Ayrıca güvenirlik için Miles ve Huberman (1994)’ın geliştirdiği [Güvenirlik=Görüş
Birliği/Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı X 100] güvenirlik hesaplama formülü kullanılmıştır. Araştırmacı ve Okul
öncesi eğitim ortamlarının düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapan bir alan eğitimcisi uzmanın (Dr. Öğ. Üy.)
verileri analiz ederken oluşturdukları kodların uyuşum yüzdesi %89 olarak hesaplanmıştır. Nitel araştırmalarda
puanlayıcılar arası uyum yüzdesi %70 veya daha fazlası yeterli görülmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Bu
yüzden verilerin güvenilir bir şekilde analiz edildiği düşünülmektedir.
Nitel Verilerin Analizi
Araştırmada, nitel verilerin elde edilmesinde gözlem formu, öğretmen formu ve yarı yapılandırılmış görüşme
soruları kullanılmıştır. Nitel verileri analiz etmeye başlamadan önce, okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan
gözlemler, öğretmenlerin doldurması istenen formlar ve öğretmenlerle yapılan yüz yüze görüşmelerde toplanan
nitel veriler, araştırmacı tarafından bilgisayar ortamına (Word ve Excel) aktarılmıştır. Kaydedilen tüm nitel veriler
kişi ve türüne (gözlem, doküman, görüşme) göre ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. Araştırmada etik sorunların ortadan
kaldırılması amacıyla bir kod listesi oluşturulmuştur (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Kod verme işlemlerinde;
öğretmene Ö kodu ve okullara O kodu verilmiştir. Araştırmada, elde edilen verilerin analizinde, nitel araştırma
veri analizi yöntemlerinden olan “betimsel analiz” ve “içerik analizi” birlikte kullanılmıştır. Betimsel analizde,
veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Betimsel analizde, görüşme yapılan
bireylerin görüşlerini çarpıcı biçimde yansıtmak için doğrudan alıntılara sık sık yer verilir (Yıldırım ve Şimşek,
2008). Betimsel analiz sürecinde Yıldırım ve Şimşek (2008) tarafından belirtilen dört aşama takip edilmiştir.
Birinci aşama olarak betimsel analiz için çerçeve oluşturma uygulamasında araştırmanın gözlem ve görüşme
süreçlerinde yer alan boyutlardan yola çıkarak veri analizi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Verilerin hangi temalar
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altında düzenleneceği ve sunulacağı belirlenmiştir. Betimsel analizin ikinci aşamasında tematik çerçeveye göre
verilerin işlenmesi uygulamasında daha önce oluşturulan çerçeveye göre elde edilen veriler okunmuş ve
düzenlenmiştir. Oluşturulan çerçeveye göre anlamlı ve mantıklı veriler tutulmuş bazı veriler ayıklanmıştır. Üçüncü
aşama olarak bulguların tanımlanması uygulamasında veriler kolay anlaşılır ve okunabilir bir dille tanımlanmıştır.
Son aşamada bulguların yorumlanması uygulamasında bulgular arasındaki neden-sonuç ilişkileri açıklanmıştır.
Araştırmada kullanılan içerik analizi türünde ise, temel amaç toplanan verileri açıklayabilecek ilişkilere
ulaşılmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Buradan yola çıkarak araştırmada betimsel analizde yorumlanan veriler
içerik analizi ile daha derin işleme tabi tutulmuş ve kavram ve temalar bu şekilde ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
İçerik analizi sürecinde, tümevarımcı bir yaklaşımla (1) verilerin kodlanması, (2) temaların bulunması, (3) kodların
ve temaların düzenlenmesi, (4) bulguların tanımlanması ve yorumlanması basamakları takip edilmiştir.

Bulgular
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki fen öğrenme merkezlerinin durumu ve okul öncesi öğretmenlerinin fen
öğrenme merkezlerinin kullanımına ilişkin görüşlerine ait bulgular; doküman inceleme, gözlem ve görüşme
bulguları olarak verilmiştir.
Öğretmen Dokümanı ve Gözlem Bulguları
Öğretmen ve gözlem formuna ilişkin betimsel bulgular (Okul öncesi öğretmenlerinin fen merkezleri
materyal yeterliliği açısından ne durumdadır?)
Araştırmada, çalışmaya katılan 12 okul öncesi öğretmenin fen merkezlerinde bulunan materyallerin
durumunun tespit edilmesi ve öğretmenlerin kullandıkları materyallerin neler olduğuna yönelik düşüncelerinin
açığa çıkarılması için ilk olarak öğretmenlerin sınıfları gözlem formu (GF) kullanılarak gözlenmiş, ardından
öğretmen formu (ÖF) kullanılarak öğretmenlerin fen merkezinde bulunan materyallerin durumu hakkındaki
farkındalıkları incelenmiştir. GF ve ÖF kullanılarak elde edilen veriler aşağıdaki Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2.
GF ve ÖF kullanılarak toplanan verilerin betimsel bulguları.
Sosyoekonomi
k

Öğretme
n

Fen
etkinli
k önem
sırası

Fen
merkezi
kullanm
a sırası

düzey

Düşük
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Genel
materyal

Hareket
öğreten
materyal

Dönüşüm
öğreten
materyal

Doğal
ortamı
gözlemlem
e
materyali

ÖF

GF

ÖF

GF

ÖF

GF

ÖF

GF

Ö1

7

5

60.7

25.0

33.3

0

94.7

0

51.5

9.37

Ö2

1

1

67.9

21.4

33.3

0

89.5

21.1

51.5

6.25

Ö3

7

6

50.0

25.0

33.3

16.6

94.7

47.4

51.5

18.8

Ö4

8

5

50

21.4

33.3

16.6

84.2

78.9

42.4

21.9

57.2

23.2

33.3

8.3

90.8

36.9

49.2

14.1

Ortalam
a

Orta

Fen öğrenme merkezinde bulunan
materyaller

Ö5

10

6

100

35.7

100

16.6

94.7

36.8

84.8

15.6

Ö6

8

6

35.7

42.9

33.3

16.6

15.8

26.3

24.2

31.3

Ö7

5

4

67.9

17.9

33.3

0

94.7

36.8

51.5

18.8

Ö8

3

3

82.1

25

66.7

0

100

21.1

84.4

15.6
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Ortalam
a

71.4

30.4

58.3

8.3

76.3

30.3

61.2

20.3

Ö9

8

5

64.3

42.9

33.3

0

89.5

47.4

57.6

15.6

Ö10

6

4

17.9

35.7

0

0

0

10.5

9.1

18.8

Ö11

8

4

85.7

82.1

83.3

50

100

100

84.8

62.5

Ö12

6

5

89.3

32.1

33.3

33.3

100

94.7

63.6

18.8

Ortalam
a

64.3

48.2

37.5

20.8

72.4

63.2

53.8

28.9

Genel
ortalama

64.3

33.9

43

12.4

79.8

43.5

54.7

21.1

Yüksek

Tablo 2 betimsel olarak incelendiğinde, öğretmen formundan elde edilen verilere göre öğretmenler fen
merkezlerinde listede yer alan materyallerin yaklaşık % 60’ına sahip oldukları görüşündedirler. Fen merkezlerinde
bulunan materyaller kullanım alanlarına göre incelendiğinde öğretmenler genel materyallerin yaklaşık olarak
%64’ünün, hareket öğretmen materyallerin %43’ünün, dönüşüm öğretmen materyallerin %80’inin ve doğal ortamı
gözlemleme materyallerinin % 55’inin kendi fen merkezlerinde bulunduğunu düşünmektedirler. Burandan da
görüldüğü gibi öğretmenler en fazla dönüşüm öğreten, en az ise hareket öğreten materyallerin yer aldığını
belirtmiştir. Tablodaki veriler incelendiğinde, öğretmen formu verileri ile bizzat fen merkezlerinin gözlenmesi
sonucu elde edilen veriler arasında önemli fark görülmektedir. Araştırmaya katılan 12 öğretmenden elde edilen
veriler ve fen merkezlerinin gözlemlenmesi sonucu elde edilen verilere göre, Genel materyaller, hareketi öğreten
materyaller ve doğal ortamı gözlemleme materyallerinin bulunma yüzdeleri arasında farklılık bulunmaktadır.
Yapılan gözlem sonucu fen merkezlerinde toplam materyallerin yaklaşık %28’i bulunmaktadır. Gözlem sonucu,
genel materyallerin yaklaşık olarak %34’ü, hareket öğretmen materyallerin %12’si, dönüşüm öğretmen
materyallerin %44’ü ve doğal ortamı gözlemleme materyallerinin % 21’i bulunmaktadır. Bir diğer bulguda ise,
okulların bulundukları çevrenin sosyoekonomik düzeyi değiştikçe fen merkezlerindeki materyallerin bulunma
yüzdeleri de değişmektedir. Gözlem formundan elde edilen verilere göre, sosyoekonomik düzeyi düşük bir
bölgede yer alan sınıfların fen köşelerinde tüm materyallerin yaklaşık %21’i, orta düzeydeki bölgede yer alan
sınıflarda %22’si, yüksek düzeydeki bölgede yer alan sınıflarda %40’ı bulunmaktadır. Tablo 2’deki gözlem formu
verilerinden yararlanarak aşağıdaki Grafik 1 elde edilmiştir.
70
60

Genel

50
40

Hareketi öğreten

30

Dönüşümü öğreten

20
Doğal ortamı
gözlemleme

10
0
Düşük

Orta

Yüksek

Grafik 1’e göre, okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyi yükseldikçe genel, hareketi öğreten,
doğal ortamı gözlemleme materyallerin bulunma yüzdesi de artmaktadır.
Görüşme Bulguları
Okul öncesi öğretmenlerinin fen merkezlerinin amacı hakkındaki görüşlerinin incelenmesi (Okul
öncesi öğretmenlerinin fen merkezlerinin amacı hakkındaki düşünceleri nelerdir?)
Okul öncesi öğretmenin fen merkezlerinin amaçları hakkındaki düşüncelerinin açığa çıkarılması amacıyla
“Fen merkezinin amacı nedir?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerin ifadeleri incelendiğinde aşağıdaki Tablo 3
oluşturulmuştur.
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Tablo 3.
Fen merkezinin amaçlarını tanımlaya yönelik bulgular.
Sosyoekonomik

Kod

Tema

düzey
Yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlar (f=3)
Düşük

Somut yaşantılarla öğrenme sağlar(f=1)

(f=4)

Olayları gözlemleme fırsatı verir (f=2)

Öğrenme

Bilimsel süreç becerileri

Neden-sonuç ilişkisi kurmasını sağlar (f=1)
Çocukların dikkatlerini farklı noktalara çeker (f=1)

İlgi ve motivasyon

Çocukların deneme yapmalarına fırsat verir (f=1)

Deneyim

Çocuğun araştırma yapmasını sağlar (f=2)

Bilimsel süreç becerileri

Orta

Yaratıcılık ve hayal güçlerini geliştirir (f=1)

Bilimsel düşünme

(f=4)

Çocuklara bilimi sevdirmek (f=1)
Materyale dokunma, hissetmesini, deneyimlemesini
sağlar (f=2)

Deneyim

Yaparak öğrenmeyi sağlar (f=1)

Öğrenme

Dünyayı tanımasına fırsat verir (f=1)

Yüksek
(f=4)

Somut bir şekilde, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlar
(f=3)

Öğrenme

Çocukların merak duygusunu geliştirir, güdüler (f=1)

İlgi ve motivasyon

Çocuklara araştırmacı bir yapı sağlar (f=1)

Bilimsel düşünme

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmenlerin sınıflarındaki fen merkezinin amaçları olarak öğrenme (f=9), bilimsel
süreç becerileri (f=5), ilgi ve motivasyon (f=2), deneyim (f=3), bilimsel düşünme (f=2) temalarını ortaya
koydukları görülmektedir. Sosyoekonomik düzeyi düşük seviyeli bir çevredeki okulda görev yapan öğretmenler
fen merkezlerinin amacı hakkında görüş belirtirken öğrenme, bilimsel süreç becerileri, ilgi ve motivasyon
temalarını kullanmışlardır. Bu grupta yer alan Ö1 kodlu öğretmen fen merkezlerinin amacına yönelik “fen merkezi
yaparak-yaşayarak öğrenmeye, olayları gözlemleme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme ve somut yaşantılarla
öğrenmeye yardımcı olur” şeklinde ifade kullanmıştır. Sosyoekonomik düzeyi orta seviyeli bir çevredeki okulda
görev yapan öğretmenler fen merkezlerinin amacı hakkında öğrenme, bilimsel düşünme ve deneyim temalarını
ifade etmişlerdir. Bu grupta yer alan Ö5 kodlu öğretmen, “çocuğun araştırma yapması, dünyayı tanıması,
materyale dokunması, hissetmesi ve yaparak öğrenmesini sağlayan bir ortam” şeklinde görüş belirtmiştir.
Sosyoekonomik düzeyi yüksek seviyeli bir çevredeki okulda görev yapan öğretmenler ise fen merkezlerinin amacı
hakkında öğrenme, ilgi ve motivasyon ve bilimsel düşünme temalarını belirtmişlerdir. Bu grupta yer alan Ö9 kodlu
öğretmen, “çocukların somut bir şekilde görerek, yaşayarak öğrenmelerinin sağlandığı yerdir.” şeklinde bir ifade
kullanmıştır.
Öğretmenlerin fen merkezlerini hazırlama yeterlilikleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
(Öğretmenlerin fen merkezlerini hazırlama yeterlilikleri hakkındaki düşünceleri nelerdir?)
Öğretmenlerin fen merkezlerini hazırlama yeterlilikleri hakkındaki düşüncelerinin neler olduğunun tespit
edilmesi amacıyla “Daha önce fen merkezini hazırlamaya yönelik ders, seminer tarzında bir eğitim aldınız mı?”
ve “Fen merkezini siz mi hazırladınız? Nasıl hazırlanması gerektiğini biliyor musunuz? Neden?” soruları
yöneltilmiştir. Öğretmenlerin ifadeleri incelendiğinde aşağıdaki Tablo 4 oluşturulmuştur.
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Tablo 4.
Öğretmenlerin fen merkezi hazırlama yeterliliklerine yönelik bulgular.
Sosyoekonomik

Öğretmen

düzey

Düşük

Orta

Yüksek

Fen merkezi hazırlamaya
yönelik eğitim alma
durumu

Fen merkezini hazırlama
şekli

Fen
merkezini
hazırlama
bilgisi

Ö1

Eğitim
almış

Üniversitede
lisans eğitimi

Bireysel

Yeterli

Ö2

Eğitim
almış

Üniversitede
lisans eğitimi

Diğer öğretmenlerle birlikte

Kısmen
yeterli

Ö3

Eğitim
almış

Üniversitede
lisans eğitimi

Bireysel ve veli destekli

Kısmen
yeterli

Ö4

Eğitim
almış

Üniversitede
lisans eğitimi

Bireysel, deneyde kullanılacak
malzemeler önceden konulur.

Kısmen
yeterli

Ö5

Eğitim
almış

Üniversitede
lisans eğitimi

Bireysel, okulun imkanları
ölçüsünde

Yeterli

Ö6

Eğitim
almış

Üniversitede
lisans eğitimi

Bireysel, fen merkezi sınıfın
sessiz yerinde, kitap
merkezinin yanında

Yeterli

Ö7

Eğitim
almış

Üniversitede
lisans eğitimi

Bireysel

Yeterli

Ö8

Eğitim
almış

Üniversitede
lisans eğitimi

Bireysel, okulun mevcut
materyalleri kullanılmakta,
Veliler materyal desteği
sağlamakta

Kısmen
yeterli

Ö9

Eğitim
almamış

-

Bireysel, çocukların
anlayabileceği basit
materyallerle çocukların
dikkatini çekme

Kısmen
yeterli

Ö10

Eğitim
almamış

-

Bireysel

Kısmen
yeterli

Ö11

Eğitim
almamış

-

Bireysel, okulun temin ettiği
materyaller, şahsi temin edilen
materyaller, programa uygun
hazırlama, çocukların merak
duygusunu geliştirme

Kısmen
yeterli

Ö12

Eğitim
almamış

-

Bireysel, okulun mevcut
materyalleri

Kısmen
yeterli

Tablo 4 incelendiğinde, sosyoekonomik durumu düşük ve orta seviyeli bölgelerde yer alan okullardaki sekiz
öğretmen üniversite lisans döneminde iken bir fen merkezinin hazırlanmasına yönelik eğitim aldıklarını
belirtmişlerdir. Sosyoekonomik durumu yüksek seviyeli bölgelerde yer alan okullarda görev yapan dört öğretmen
ise fen merkezi hazırlama konusunda herhangi bir eğitim almadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerden dördü
(Ö1, Ö5, Ö6 ve Ö7) fen merkezi hazırlama konusunda bilgilerinin yeterli olduğunu, sekizi ise (Ö2, Ö3, Ö4, Ö8,
Ö9, Ö10, Ö11 ve Ö12) kısmen bilgilerinin yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Diğer bir bulgu olarak öğretmenlerin
fen merkezlerini hazırlanma şekilleri incelendiğinde, altı öğretmen (Ö1, Ö4, Ö6, Ö7, Ö9 ve Ö10) fen merkezini
kendi imkanları ile bireysel olarak hazırladığını belirtmiştir. Bu duruma bir örnek olarak Ö10 kodlu öğretmen
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“…Fen merkezini hazırlamaya yönelik eğitim almadım… Fen merkezi hazırlama konusunda çok bilgim yok… Fen
merkezini kendim hazırlıyorum.” şeklinde görüş belirtmiştir. Fen merkezi hazırlama şekline yönelik olarak, üç
öğretmen (Ö5, Ö11 ve Ö12) fen merkezini okulun mevcut imkanları ile temin edilmiş malzemeleri kullanarak
bireysel olarak hazırladığını belirtmiştir. Bu duruma bir örnek olarak Ö11 kodlu öğretmen ifadesinde “…Eğitim
almadım… Fen merkezini ben hazırladım. Okuldan isteğim malzemelerle ve kendi yaptığım materyallerle
hazırladım. Programda zaten nasıl yapılması gerektiği anlatılıyor. Ekstradan benim de elde ettiğim malzemeleri
kullanarak çocukların merak duygusunu geliştirmek açısından hazırladım.”. Fen merkezini hazırlama şekliyle
ilgili olarak bir öğretmen (Ö8) öğretmen okulun mevcut materyallerinin yanı sıra velilerin desteğiyle bireysel
olarak fen merkezini hazırladığını, bir öğretmen (Ö3) kendi imkanları ve veli desteği ile bireysel fen merkezini
hazırladığını ve bir öğretmen (Ö2) ise diğer öğretmenlerle fen köşelerini hazırladığını belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin fen merkezlerini hazırlama kriterlerinin incelenmesi (Öğretmenlerin fen merkezlerini
hazırlama kriterleri nelerdir?)
Öğretmenlerin fen merkezi hazırlarken hangi kriterleri dikkate aldıklarını tespit etmek amacıyla “Fen
merkezini hazırlarken hangi kriterleri dikkate alıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerin ifadeleri
incelendiğinde aşağıdaki Tablo 5 oluşturulmuştur.

Tablo 5.
Fen merkezini hazırlama kriterlerine yönelik bulgular.
Sosyoekonomik

Kod

Tema

düzey
Öğretim programına uygunluk (f=1)

Öğretim programı

Düşük

İnternet ve teknoloji destekli (f=3)

Teknoloji

(f=4)

Diğer merkezlerle iç içe olmama (f=1)

Sınıfın fiziksel özelliği

Öğretim programına uygunluk (f=3)

Öğretim programı

Orta

İnternet ve teknoloji destekli (f=3)

Teknoloji

(f=4)

Öğrenci seviyesine uygunluk (f=1)

Öğrenciye uygun

Kullanılan kaynak çeşitliliği (f=1)

Zengin materyal

Yardımcı kaynak destekli (f=2)

Zengin materyal

Yüksek

İnternet ve teknoloji destekli (f=2)

Teknoloji

(f=4)

Tehlikeli olmama (f=2)

Güvenlik

Öğrenci seviyesine uygunluk (f=1)

Öğrenciye uygun

Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uygunluk (f=1)
Uzun süreli etkinlik kullanım (f=1)

Kullanışlılık

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenler fen merkezlerini hazırlarken, öğretim programına uygunluk (f=4),
teknoloji destekli (f=5), sınıfın fiziksel özelliğini dikkate alma (f=1), öğrenciye uygunluk (f=3), zengin materyal
(f=3), güvenlik (f=1), kullanışlılık (f=1) gibi kriterleri dikkate aldıkları görülmektedir. Öğretim programı,
öğrenciye uygunluk, zengin materyal ve teknoloji kriterlerine bir örnek olarak Ö7 kodlu öğretmen, “ Çocukların
seviyesine göre hazırlamaya çalışıyorum. Öğretim programı içerisinde yine ders kitabı, yardımcı kaynaktan,
internetten sadece bir kaynağa bağlı kalmıyoruz. Mesela araştırma içerisinde internetten bulduğum çok güzel bir
şeyi getirip bu merkeze koyabiliyorum. Zaten her hafta deney yaptığımız için bir hafta boyunca deney malzemeleri
masanın üzerinde kalıyor. Daha sonraki hafta deney değiştikçe onların yerine başka şeyler geliyor.” şeklinde
görüş belirtmiştir. Sınıfın fiziksel özelliği temasına örnek olarak Ö2 kodlu öğretmen ifadesinde, “Fen merkezinin
diğer merkezlerle iç içe olmamasına özen gösteriyorum. Sınıfımda özel gereksinimli öğrencim olduğu için fen
merkezindeki tehlikeli materyalleri kullanabilir. Bu yüzden o merkezden öğrencimi uzak tutuyorum.” şeklinde
görüş belirtmiştir. Bir diğer bulgu olarak, okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyi yükseldikçe
483

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
öğretmenlerin fen merkezlerini hazırlama kriterleri de artmaktadır. Düşük düzeyde üç kriter, orta düzeyde dört
kriter ve yüksek düzeyde altı kriteri göz önüne alarak fen merkezleri hazırlanmaktadır.
Öğretmenlerin fen merkezlerinin öğretime katkısına ve geliştirilmesine yönelik görüşlerinin
incelenmesi (Öğretmenlerin fen merkezlerinin öğretime katkılarına yönelik düşünceleri nelerdir?/ Öğretmenlerin
fen merkezlerinin geliştirilmesine yönelik düşünceleri nelerdir?)
Öğretmenlerin fen merkezlerinin öğretime katkılarına ve geliştirilmesine yönelik düşünceleri neler olduğunu
ortaya koymak için yapılan görüşmede “Sınıfınızın fen merkezi çocukların merak ve öğrenme arzusunu, temel fen
kavramlarını ve bilimsel süreç becerilerini kazandıracak nitelikte midir? Neden?” sorusu ardından “Fen köşesinde
öğretimi daha etkili hale getirmek için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir.
Öğretmenlerin ifadeleri incelendiğinde aşağıdaki Tablo 6 oluşturulmuştur.

Tablo 6.
Öğretmenlerin fen merkezi nitelikleri ve öneriler.
Sosyoekonomik

Öğretmen

Nitelik
durumu

Neden

Daha nitelikli hale
getirmek için yapılması
gerekenler

Ö1

Niteliğe
sahip değil

Fen etkinlikleri doğal ortamda
yapılmalı

MEB tarafından gerekli
yardım

Ö2

Niteliğe
sahip değil

Malzeme eksikliği

MEB tarafından gerekli
yardım

Düzey

Düşük

İnternetin kalkması
Öğretmenlerin eğitim alması

Ö3

Niteliğe
sahip değil

Fen etkinlikleri için uygun değil

Nitelikli üniversite eğitimi

Ö4

Kısmen
niteliğe
sahip

Materyaller etkinlik anında
gösterilmekte

Kullanışlı ve sağlam
malzemelerin temin
edilmesi

Ö5

Kısmen
niteliğe
sahip

Malzeme eksikliği

Sınıf ortamının daha geniş
olması

Ö6

Kısmen
niteliğe
sahip

Çocukların fene karşı ilgi
eksikliği

Sınıf ortamının daha geniş
olması

Orta

İlgi çekmek için bol materyal
bulunmakta

Niteliğe
sahip

Çocuklarla birlikte hazırlanmış

Ö8

Niteliğe
sahip değil

Özel gereksinimli öğrenciler için
tehlikeli

Doğal ortamda olması

Ö9

Niteliğe
sahip değil

Çocukların ilgi ve meraklarını
uyandıracak nitelikten yoksun
olma

Materyallerle zenginleştirme

Ö10

Niteliğe
sahip değil

Sınıfın alan yetersizliği

Çocuklarda merak
uyandıracak düzenlemeler
yapılması

Ö7

Yüksek

Sınıfın alan yetersizliği

Öğrencilerin seviyesine uygun

Malzeme eksikliği

Sınıf ortamının daha geniş
olması
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Ö11

Ö12

Niteliğe
sahip

Niteliğe
sahip değil

Öğrencilerin seviyesine uygun

Her kuruma laboratuvar
yapılması

Öğrencilerin etkin katılımını
sağlama

Hayvan, bitki yetiştirme
alanları sağlanması

Malzeme eksikliği

Materyallerle zenginleştirme

Tablo 6 incelendiğinde, yedi öğretmen (Ö1, Ö2, Ö3, Ö8, Ö9, Ö10 ve Ö12) fen merkezlerinin çocuklara fen
kavramlarını öğretecek nitelikte olmadığını, üç öğretmen (Ö4, Ö5 ve Ö6) kısmen nitelikli olduğunu, iki öğretmen
(Ö7 ve Ö11) ise fen merkezlerinin fen öğretecek nitelikte olduğunu belirtmiştir. Sınıflarındaki fen merkezlerinin
nitelik yönünden yetersiz olduğunu düşünen öğretmenler bu durumun nedeni olarak, malzeme eksikliği, sınıf
alanlarının yetersizliği, fen merkezlerinin çocukların ilgi ve merak uyandıracak nitelikten yoksun olması gibi
temalar üzerinden görüş belirtmişlerdir. Buna bir örnek olarak, Ö9 kodlu öğretmen ifadesinde, “Hayır. Onları
daha da geliştirecek, daha anlayacakları, ilgi ve meraklarını uyandıracak nitelikte olduğunu düşünmüyorum.”
şeklinde görüş belirtmiştir.
Fen merkezlerinin kısmen yeterli olduğunu düşünen öğretmenler eksiklik
olarak, materyallerin sadece etkinlik anında gösterildiğini, çocukların fene karşı ilgisiz olduğunu, malzemelerin
eksik olduğunu belirtmişlerdir. Bu duruma bir örnek olarak, Ö6 kodlu öğretmen ifadesinde, ”Kısmen yeterli
diyebilirim çünkü fen merkezine her çocuğun ilgisi olmuyor maalesef ama ilgili çocukların da dikkatini çekebilecek
fen merkezim var çünkü çok çeşitli materyallerim var.” şeklinde ifadesi yer almaktadır. Fen merkezlerinin nitelikli
olduğunu düşünen öğretmenlerin bunun nedeni olarak fen merkezlerinde öğrencilerin seviyesin uygun
malzemelerin yer aldığını, öğrencilerin etkin katılımının sağlandığını ve malzemelerin öğrencilerle birlikte
hazırlandığını belirtmişlerdir. Buna bir örnek olarak Ö11 kodlu öğretmen ifadesinde, “Evet niteliktedir çünkü
onlara yönelik etkinlikler yapılmaktadır. Çocukları da dahil ediyorum. O etkinlikleri yaparken birebir çocukların
içinde olmasını istiyorum.” şeklinde görüş belirtmişlerdir. Öğretmenler fen merkezlerinin daha nitelikli hale
getirilmesi için Milli eğitimin gerekli desteği sağlaması (f=2), öğretmenlerin bu konuda eğitim alması (f=2), sınıf
ortamının daha geniş olması (f=3), sınıfların materyallerle zenginleştirilmesi (f=2), sınıf ortamlarının farklı
öğretim modellerine uygun biçimde yeniden düzenlenmesi (f=4) gerektiğini belirtmişlerdir. Bir örnek olarak, Ö7
kodlu öğretmen fen merkezlerinin niteliğinin artırılması için “Ben aslında daha büyük bir sınıfa sahip olmak
istiyorum. Yani çocukları bir sınıfın içerisine değil de hani fen odası gibi laboratuvar tarzında bir yerde ders
yapmak istiyorum. Öyle bir şey olsa çocukların ilgisini daha çok çekecek.” şeklinde bir öneride bulunmuştur.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmaya katılan 12 öğretmen fen öğrenme merkezi gözlem formuna göre gözlenmiş ve öğretmenlere
verilen öğretmen formu ile öğretmenlerin fen merkezlerinde hangi materyallerin bulunduğu tespit edilmiştir.
Yapılan incelemeler sonucunda öğretmen formundan elde edilen bulgularda, öğretmenler fen merkezlerinde
toplam materyallerin %64’ünün, konu alanlarına göre; genel materyallerin %64’ünün, hareketi öğreten
materyallerin %43’ünün, dönüşüm öğreten materyallerin %80’inin, doğal ortamı gözlemleme materyallerinin
%55’inin, bulunduğunu belirtmişlerdir. Oysa araştırmacı tarafından gözlem formu kullanılarak incelenen fen
merkezlerinde toplam materyallerin %28’inin, konu alanlarına göre; genel materyallerin %34’ünün, hareketi
öğreten materyallerin %12’sinin, dönüşümü öğretmen materyallerin %43’ünün, doğal ortamı gözlemleme
materyallerinin ise %21’inin bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, en az bulunan materyallerin
(%12.40) hareketi öğreten materyallerde (kronometre, pusula, robotik aletler, …vb. gibi), en fazla bulunan
materyallerin (%43.50) ise dönüşümü öğretmen materyallerde (renkli kağıtlar, ip, lastik, huni, tuz, ....vb. gibi)
olduğu tespit edilmiştir. Bu durum dönüşümü öğreten materyallerin temin edilmesinin kolay ve ucuz olmasından
kaynaklanıyor olabilir. Öğretmenlerin fen merkezini oluşturma şekli incelendiğinde, çoğunun fen merkezini
bireysel oluşturduğu görülmektedir. Oysa robotik malzemeler kronometre gibi temin edilmesi zor ve pahalı
elektronik cihazları öğretmenler satın almakta zorlanıyor olabilirler. Yapılan gözlem sonuçlarından yola çıkarak,
fen merkezlerinin materyal yönünden yetersiz olduğu sonucuna ulaşılabilir. Araştırma sonuçları diğer çalışmalarla
da benzerlik göstermektedir. Örneğin, Simsar, Doğan ve Yalçın (2017) tarafından 41 okul öncesi öğretmenin
sınıflarındaki fen merkezlerinin incelendiği çalışmada, fen merkezlerinin materyallerin yetersiz olduğu tespit
edilmiştir.
Bu sonucun nedenlerinin anlaşılabilmesi için öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular
incelenmiştir.
Araştırmaya katılan 12 öğretmen ile yapılan görüşmelerde öğretmenlerin fen öğrenme merkezlerinin
amaçları hakkında oldukça sınırlı bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğretmenler fen merkezinin amacının
öğrenmeyi destekleme olduğunu ifade etmişlerdir. Oysa problem çözme becerilerini geliştirme gibi beceri destekli
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bir amaç ve duyuları kullanma gibi davranış odaklı bir amaçtan bahsedilmemiştir. Fen merkezlerinin amacının
yeterine özümsenmemesi bu yetersizliğin bir nedeni olarak düşünülebilir. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin çoğu 10
yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olmalarına karşın öğrenme merkezleri hazırlama konusundaki eğitimlerini
lisans dönemlerinde aldıklarını belirtmişlerdir. Aradan geçen zaman sürecinde fen merkezi hazırlama konusunda
herhangi bir eğitim almadıkları görülmektedir. Zaten öğretmenlerin çoğu, fen merkezi hazırlama konusunda
kendilerini kısmen yeterli görmektedirler. Buna ek olarak, öğretmenlerin büyük bir kısmı fen merkezlerini bireysel
hazırladıklarını belirtmişlerdir. Diğer öğretmenlerle yapılacak ekip çalışmaları eksikliklerin görülmesi yönünden
onlara bir destek sağlayabilir. Oysa öğretmenler fen merkezlerini bireysel hazırlamayı tercih etmektedir. Bu durum
da yine fen merkezlerinin yetersizliğinin bir nedeni olarak görülebilir.
Öğretmenlerin fen merkezi hazırlama kriterlerini yeterince bilmedikleri incelenen fen merkezlerinin
yetersizliğinin bir nedeni olabilir. Öğretmenlerden sadece dördü öğretim programındaki kriterlere göre fen
merkezini hazırladığını belirtmiştir. MEB (2013) programında öğrenme merkezleri ile ilgili olarak öğrenme
merkezlerinin çocukların bireysel gereksinimlerini karşılamak amacıyla farklı ayırma materyalleri ile bölünmüş,
küçük gruplar hâlinde etkileşimde bulunacakları ve dikkatlerini yoğunlaştırarak oynayabilecekleri öğrenme
alanları olduğu belirtilmiştir. Yine programda fen merkezinin Çocukların bilimsel süreç becerilerini
geliştirebilecekleri nitelikte, aydınlık, rahat çalışılabilecek şekilde düzenlenmiş ve görece sessiz merkezlere yakın
olması gerektiği belirtilmiştir. Öğretmenlerin ifadeleri incelendiğinde büyük kısmının bunun gibi programda yer
alan diğer kriterleri dikkate almadıklarını göstermektedir.
Bu bulgulara ek olarak öğretmen formuna yönelik öğretmenlerin cevapları ile araştırmacının gözlem
sonuçları arasında gözle görülür bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu durum (1) öğretmenlerin fen merkezlerine
yönelik farkındalıklarının yetersizliği, (2) güvenlik (3) materyallerin korunması (4) beklenti açısından olduğu
düşünülebilir. Birinci durum için özellikle fen merkezlerinde materyal sayısı yeteriz olan öğretmenlerle yeterli
olan öğretmenlerin fen etkinlik yapma ve fen merkezi kullanma sıraları incelendiğinde fen etkinliklerini
önemseyen ve fen merkezlerini sık kullanan öğretmenlerin (Ö2 ve Ö8) fen merkezlerinde bulunan materyallerin
özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci ve sorunlu öğrenciler nedeniyle kapalı dolaplarda tutulduğu belirtilmiştir. Bu
durum öğretmenlerin fen merkezlerine yönelik farkındalıklarının yanı sıra güvenlik ve materyallerin korunması
faktörlerini ön plana çıkarmaktadır. Öğretmenlerin fen eğitimine yönelik tutumları, etkili fen eğitimi için önemli
bir unsur olarak görülse de (Stefanich ve Kelsey, 1989) öğretmenlerin sınıf yönetimi ve öğretime yönelik
inançlarındaki pedagojik yetersizlikleri fen merkezlerinin etkili kullanılmasında önemli bir engelleyici faktör
olarak görülmektedir. İkinci duruma örnek olarak Ö2 kodlu öğretmen özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencisinden
dolayı fen malzemeleri kapalı dolaplarda tuttuğunu ifade etmiştir. Üçüncü duruma örnek olarak Ö4 kodlu öğretmen
materyallerin sağlam kalabilmesi için materyalleri sadece gerekli olduğu zaman çıkardığını diğer zamanlarda
kapalı dolaplarda tuttuğunu ifade etmiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokul ve üstü sınıflardan farklı olarak
ders arası verilmemesine rağmen öğretmenin öğrencileri kontrol edememesi sınıf yönetimi yetersizliği yani
pedagojik yetersizlikten kaynaklanıyor olabilir. Dördüncü durum olan “beklenti” faktörü okulun ilişki halinde
bulunduğu sosyoekonomik çevre ile doğrudan ilgilidir. Sosyoekonomik bakımdan yüksek seviyeli ailelerin
çocuklarının çoğunlukta olduğu okullarda görev yapan Ö9, Ö10, Ö11 ve Ö12 kodlu öğretmenlerin materyal
durumları incelendiğinde diğer öğretmenlere göre daha fazla materyale sahip oldukları görülmektedir. Bu durum
ailelerin okuldan beklentilerinin öğretmenlerin pedagojileri üzerinde etkili olduğu sonucunu göstermektedir.
Seyfullahoğulları tarafından 2012 yılında 67 anne baba üzerinde yapılan çalışmada anne-babaların okuldaki
eğitimden en çok davranış geliştirme alanında beklentileri olduğu ortaya çıkarılmıştır. Öğretim materyallerinin
davranış geliştirmeye önemli katkısı olduğu (Karataş ve Yapıcı, 2006) düşünüldüğünde velilerin materyal
bakımından zengin bir fen köşesi beklentisinde olmaları öğretmenleri etkiliyor olabilir.
Fen merkezlerinin durumunun incelenmesinin ardından, öğretmenlerin fen merkezlerinin niteliği hakkındaki
görüşleri incelendiğinde, sadece iki öğretmen fen merkezlerinin nitelikli olduğunu düşünmektedir. Bu
öğretmenlerden Ö11 kodlu öğretmen fen merkezinde bulunması beklenen materyallerin yaklaşık olarak %74’üne
sahiptir. Bu öğretmen fen etkinliklerini diğer etkinliklere göre daha az yapmaktadır ve fen merkezini orta seviyede
kullanmaktadır. Materyallerin fazla sayıda bulunmasında okulun sosyoekonomik çevresinin bir etkisi olabilir. Bu
öğretmen hem bireysel hem de okul tarafından temin edilen materyallerle fen merkezini hazırladığını belirtmiştir.
Aynı okulda görev yapan Ö12 kodlu öğretmen 12 öğretmen içerisinde en fazla materyale sahip olan ikinci
öğretmendir ve materyallerin yaklaşık %45’ini bulundurmaktadır. Sosyoekonomik düzeyi yüksek diğer okuldaki
Ö9 ve Ö10 kodlu öğretmenler diğer öğretmenlere göre fazla materyal bulundurmaktadırlar. Bu durum okulun veli
profilinin fen merkezlerini etkilediği sonucunu gösterebilir. Öğretmenlerin fen merkezlerinin niteliği hakkında
yetersiz olduğu görüşüne sahip olmaları bu merkezi istenen düzeye getirmeleri konusunda bir ışık olabilir. Ancak
bu öğretmenlerin büyük bir kısmı fen merkezlerinin daha nitelikli hale getirilmesi için MEB tarafından materyal
desteği olması gerektiğini ve sınıflarının fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ancak
öğretmenlerin sadece ikisi (Ö2 ve Ö3) öğretmenlerin fen merkezleri ya da diğer öğrenme merkezlerinin
oluşturulması konusunda eğitilmeleri gerektiğine yönelik görüş belirtmişlerdir. Yani öğretmenler sorunun
çözümünü kendilerinde değil dışarıda aramaktadırlar.
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Araştırma sonucunda aşağıdaki öneriler verilebilir:
•
•
•

Öğretmenlerin lisans döneminden başlayarak sınıf yönetimi ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların
eğitimine yönelik pedagojik desteğin verilmesi önerilmektedir.
Öğretmenlere öğrenme merkezleri hazırlama konusunda profesyonel desteğin verilmesi önerilmektedir.
Bu sayede öğretmenler fen öğrenme merkezlerinin amaçları ve hazırlama kriterleri hakkında yeterince
bilgi sahibi olabilirler.
Sosyoekonomik düzeyi düşük seviyeli okullarda görev yapan öğretmenlerin fen merkezlerini donanımlı
hale getirmeleri için benzer fen kavramlarını kazandıracak düşük maliyetli ve kolay temin edilebilir
malzemelerin alternatif olarak öğretim programlarında verilmesi gerekmektedir. Örneğin Türkiye’de
gittikçe yaygınlaşan STEM eğitimlerinde kullanılan ve sosyoekonomik düzeyi düşük kırsal kesimlerde
temin edilmesi zor olan malzemeler yerine geri dönüşümlü kolay bulunabilir malzemeler öğretim
programı içerisinde alternatif olarak sunulabilir.
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OKUL ÖNCESİNDE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA FARKLI
BİR BAKIŞ
A DIFFERENT VIEW TO INCLUSION PRACTICES
IN EARLY CHILDHOOD
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Özet

Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin, kaynaştırma eğitimi sürecinde karşılaştıkları problemler ve aynı
zamanda kaynaştırma uygulamalarının yapıldığı bu anaokullarında eğitim gören ve normal gelişim gösteren çocuk
annelerin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İçinde yaşadığımız toplumda
kaynaştırma uygulamalarına ihtiyaç duyan çocuklar dikkate alındığında sayı azımsanmayacak kadar fazladır.
Eğitim sürecinde çocukların içinde bulunduğu her durumda olduğu gibi bu durumda da ailelerin ve öğretmenler
odak noktasıdır. Bu iki odak noktası çalışmanın da iki açıdan incelenmesini gerekli kılmıştır. Araştırmanın
problem cümlesini “Sınıfında özel gereksinimli çocuk bulunan okul öncesi öğretmenleri ile normal gelişim
gösteren çocukların anneleri kaynaştırma eğitimine ilişkin neler düşünmekteler?” sorusu oluşturmaktadır.
Araştırma okul öncesi dönemde kaynaştırma uygulamalarına ilişkin normal gelişim gösteren çocukların
annelerinin görüşleri ve kaynaştırma sınıflarında karşılaşılan problemlere yönelik okul öncesi öğretmenlerinin
görüşlerinin incelendiği nitel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından
geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu ve demografik bilgi formu kullanılmış, elde edilen veriler
tümevarımsal içerik analizi ile çözümlenmiştir. Veri analizi sonucunda; katılımcı öğretmenlerin kaynaştırma
eğitimine yönelik bilgi eksikliklerinin olduğu, sınıf yönetiminde zorlandıkları, sınıf içinde sosyal, davranışsal ve
iletişim problemlerin yaşandığı ve öğretmenlerin rehber öğretmen ile özel eğitim uzmanının desteğine ihtiyaç
duydukları çalışmada elde edilen bulgular arasındadır. Katılımcı annelerin çocuklarının öğrenim gördükleri
sınıflarda özel gereksinimli çocuklarının bulunmasına olumlu bir görüş sergiledikleri, sınıf öğretmenine talebi
olduğu takdirde destekte bulunacaklarını ifade ettikleri görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre katılımcı
öğretmenlerin aile desteğine ihtiyaç duydukları ancak katılımcı annelerin görüşlerine göre öğretmen ile herhangi
bir çalışma yapılmadığı ayrıca katılımcı öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi konusunda kendilerini yetersiz
hissettikleri bu durumun altında yatan temel sebebin ise lisans eğitimi sürecinde yeterli eğitimi almamaları olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında lisans eğitimleri süresince özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine
yönelik ilgili derslerin daha etkili ve alanda uzman kişilerce yürütülmesi gerektiği, öğretmenlerin ailelerle iş birliği
halinde hareket etmesinin kaynaştırma eğitimi sürecine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma, Problemler, Anne, Öğretmen

Abstract
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In this research, preschool teachers discuss the situation of inclusion education and we also aim to discuss the
inclusion of mothers of education and normal aged children in these kindergartens. The number of children who
need inclusion practices in the society we live in is highly sought after. It is the focus of the education of the family
and the teacher. These two focal points of study. The problem sentence of the research was "What do the preschool
teachers who have inclusion students in their class and the mothers of children with normal development think
about inclusion education?" question. The research is a qualitative study examining the opinions of mothers of
children who develop normal development in the preschool period and the opinions of preschool teachers about
the problems encountered in mainstreaming classes. In the research, semi-structured interview form developed by
the researchers and demographic information form was used as data collection tool and the data obtained were
analyzed by inductive content analysis. As a result of data analysis; It was found that the participant teachers had
lack of knowledge about mainstreaming education, difficulty in classroom management, social, behavioral and
communication problems in the classroom and the teachers needed the support of guidance counselor and special
education specialist. According to the results of the study, it was concluded that the participant teachers needed
family support, but according to the opinions of the participating mothers, no studies were conducted with the
teacher and the main reason for this was that they did not receive sufficient education during the undergraduate
education. In the light of these results, it is thought that the courses related to special education and mainstreaming
education should be conducted more effectively and by experts in the field during the undergraduate education.
Keywords: Preschool Education, Inclusive Education

Giriş

Günümüzde eğitim erken çocukluk yıllarından itibaren önem arz etmektedir. Eğitim sürecine okul öncesi eğitimle
beraber dâhil olan çocuklar beraberlerinde birçok bireysel farklılığı da getirmektedir. Her çocuk kendine has bir
öğrenme yapısına, farklı bir yaşantıya ve bedensel veya zihinsel yapıya sahiptir. Okul öncesi dönemde eğitim
süreci planlanırken, okul ve sınıf ortamı düzenlenirken sınıf içindeki bütün çocukların bu bireysel farklılıkları göz
önünde bulundurulmalıdır. Eğitim süreci bireyselleştirilirken sadece normal gelişim gösteren çocuklar değil
sınıftaki özel gereksinimli çocuklarda göz önünde bulundurulmalıdır.
Ülkemizde, 1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı kanun hükmünde kararnamede kaynaştırma eğitimi “Özel
Eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri, hazırlanan bireysel eğitim planları doğrultusunda akranları ile her tür ve
kademedeki okul ve kurumlarda uygun yöntem ve teknikler kullanılarak sürdürülür.” şeklinde ifade edilmiştir.
Normal eğitim ortamında eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, normal gelişim gösteren öğrencilerle birlikte
eğitim almakla; etkileşmeyi, iletişim kurmayı, arkadaşlıklar geliştirmeyi, birlikte çalışmayı ve bireysel olarak
güçlü ve zayıf oldukları alanlarda birbirlerine yardımcı olmayı öğrenmektedirler (Stainback ve Stainback 1992’den
Akt. Kayılı, Koçyiğit, Doğru ve Çiftci, 2010).
Okul öncesi dönemde kaynaştırma uygulamalarının başarılı bir şekilde yürütülmesinde sınıf öğretmeni, sınıfta
bulunan çocukların birbirlerine ve programa uyum sağlamalarında önemli rol oynamaktadır (Özdemir, 2010).
Öğretmenler süreci planlarken özel gereksinimli çocukların bireysel farklılıklarını göz ardı etmemelidir. Okul
öncesi öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin ihtiyaçlarını; öğrenciler arasındaki etkileşimi artırmaya
yönelik uygun strateji ve müdahale tekniklerini bilmeleri, bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirmeleri ve
değerlendirmeleri, olumlu davranış öğretimi için davranış stratejilerini geliştirmelerini ve bunlarla birlikte etkili
sınıf yönetimi becerilerine sahip olmaları gerektiğini şeklinde sıralamışlardır (Bruns ve Mogharberran 2009’dan
Akt. Küçük Doğaroğlu ve Bapoğlu Dümenci, 2015).
Kaynaştırma uygulamalarında öğretmene olduğu kadar ailelere de büyük rol düşmektedir. Öğretmenler ile aileler
bu süreci birlikte planlamalı ve karşılaşılan güçlüklerle beraber mücadele etmelilerdir. Bakkaloğlu (2013) yaptığı
bir çalışmasında özel gereksinimli çocukların ebeveynlerinin bu süreçte önemli sorunlar yaşadıklarını
öğretmenlerden sınırlı hizmet aldıklarını, ebeveynlerin geçiş sürecinin tüm sorumluluğunu tek başlarına
üstlendiklerini ifade etmiştir. Çalışma sonucundan hareketle de ailelerin iş birliğine ve çevrelerinden desteğe
ihtiyaç duydukları görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin sınırlı hizmet vermesi kaynaştırma uygulamalarına yönelik
yeterliliklerini de göz önünden bulundurmamız gerektiğini göstermektedir. Ayrıca özel gereksinimli çocukların
aileleri yalnızca öğretmenin veya okul idaresinin değil normal gelişim gösteren çocukların ebeveynlerinin de
desteğine ihtiyaç duyabilirler.
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Kaynaştırma uygulamaları sürecinde, kaynaştırma eğitimine ilişkin verilen eğitimlerde özel gereksinimli
çocukların ailelerine gerekli bilgilendirme verilirken, bu sınıflarda eğitim gören ve normal gelişim gösteren
çocukların ebeveynlerinin göz ardı edildiği düşünülmektedir. Literatürde normal gelişim gösteren çocukların
ebeveynlerinin kaynaştırma süreci hakkındaki görüşlerine yönelik çalışmaların sınırlı olması bu görüşü destekler
niteliktedir. Bununla birlikte okul öncesi sınıflarında da kaynaştırma uygulamalarına yer verilmesinden dolayı okul
öncesi öğretmenlerine büyük sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle araştırmada Muş ili merkezine bağlı resmi
anaokullarında görev yapan ve sınıflarında kaynaştırma uygulamalarına yer veren okul öncesi öğretmenleri ile
normal gelişim gösteren çocukların anneleri ile çalışılmıştır.
Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin, kaynaştırma eğitimi sürecinde kaynaştırma öğrencileri ile ilgili
karşılaştıkları problemler, öğretmenlerin süreç esnasında karşılaştıkları problemler ve problemlere yönelik
geliştirdikleri önlemler ve çözüm önerilerinin neler olduğunun araştırılması ve aynı zamanda kaynaştırma
uygulamalarının yapıldığı bu anaokullarında eğitim gören ve normal gelişim gösteren çocuk annelerin kaynaştırma
uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda “Sınıfında özel gereksinimli
çocuk bulunan okul öncesi öğretmenleri ile normal gelişim gösteren çocukların anneleri kaynaştırma eğitimine
ilişkin neler düşünmekteler?” problem cümlesine cevap aranmıştır.

Yöntem
Bu çalışmada, sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan okul öncesi öğretmenlerinin ve kaynaştırma
uygulamalarının yapıldığı bu anaokullarında eğitim gören ve normal gelişim gösteren çocuk annelerin kaynaştırma
uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışma, nitel bir
araştırma modeli olan durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. “Durum çalışmasında, bir veya birkaç duruma
ilişkin etkenler bütüncül bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl
etkilendikleri üzerine derinlemesine araştırma yapılır.” (Yıldırım ve Şimşek 2016).

Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Muş ili merkezine bağlı devlet anaokulunda
görev yapan ve sınıflarında özel gereksinimli çocuk bulunan beş okul öncesi öğretmeni ile sınıflarında öğrenim
gören ve normal gelişim gösteren yedi çocuğun annesi oluşturmaktadır.

Veri Toplama Araçları
Çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ve aile bilgi formu ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış
görüşme formundaki sorular ile katılımcı öğretmen ve annelerin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri
değerlendirilmiştir. Görüşme formu sorularının birbirini desteklemesi ve istenilen bilgiye ulaşılması bakımından
yeterli olup olmadığı hususunda üç uzman tarafından incelenmiştir Yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer
alan sorular ilgili alan yazın dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış ölçme aracının geliştirilmesi
sürecinde ilgili alan yazın taranarak açık uçlu görüşme soruları araştırmacılar tarafında hazırlanmış, iç geçerliliğini
sağlamak için uzman görüşü (okul öncesi eğitimi alanında uzman iki öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi) ve
katılımcı onayı alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda form düzenlenerek Muş ilinde görev yapan dokuz okul
öncesi öğretmenine ve çocuğu normal gelişim gösteren dört anneye ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulama ile
görüşme sorularının rahat bir şekilde anlaşılıp cevaplandırıldığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerden ve annelerden
elde edilen veriler alanyazınla karşılaştırılarak doğruluğu kontrol edilmiş ve görüşme formu yeniden
düzenlenmiştir. Görüşme formu düzenlenmiş hali ile öğretmenlere ve annelere uygulanmıştır.
Araştırma için hazırlanan görüşme formu, kişisel bilgiler ve çalışma ile ilgili soruların yer aldığı iki bölümden
oluşmaktadır. Katılımcılara ilişkin demografik bilgiler Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 1.
Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri(Öğretmen).
Katılımcılar

Cinsiyet

Yaş

Medeni
Durum

Mezun
Olunan
Kurum

Mesleki
Kıdem

Ö1

Kadın

26-30

Evli

Eğitim
Fakültesi

2

Ö2

Kadın

26-30

Evli

Eğitim
Fakültesi

3

Ö3

Erkek

31-35

Evli

Eğitim
Fakültesi

4

Ö4

Kadın

26-30

Evli

Eğitim
Fakültesi

4

Ö5

Kadın

41-45

Evli

Açık Öğretim
Fakültesi

19

(Öğretmen)

Tablo 1 incelendiğinde katılımcı öğretmenlerden üçünün kadın ikisinin erkek olduğu, yaşlarının ağırlı olarak 2630 arasında değiştiği ve dördünün eğitim fakültesi mezunu olduğu görülmektedir.

Tablo 2.
Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri (Anne).
Katılımcılar

Yaş

Çocuk Sayısı

Eğitim Durumu

Sosyoekonomik
Durum

20-25
20-25
26-30
30-35
30-35
26-30
26-30

1
2
2
2
3
1
2

Lise
Ortaokul
Ortaokul
Lise
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul

Orta
Orta
Orta
Düşük
Düşük
Orta
Orta

(Anne)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Tablo 2 incelendiğinde katılımcı annelerin ağırlıkla iki çocuk sahibi oldukları, öğrenim durumlarının lise olduğu
ve sosyo-ekonomik durumlarının ise ağırlıklı olarak orta düzeyde olduğu görülmektedir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Verilerin toplanması niteliksel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşmelerle gerçekleştirilmiş,
veriler 11-22 Mayıs 2019 tarihleri arasında toplanmış ve tümevarımsal içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz
edilmiştir.
Bulgular

Araştırmada bulgular öğretmen ve anne görüşleri halinde ayrı olarak yer verilmiştir. Araştırmaya ait bulgular her
bir araştırma sorusu altında yer alan temalar, alt temalar, kategoriler ve kodlar tablolar halinde sunulmuş, öğretmen
ve anne görüşleri örneklerine ayrıca yer verilmiştir.
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Öğretmen Görüşleri
Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşler
Tablo 3.
Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşler
Tema

Kategori

Kodlar

Örnek Görüşler

Eşit Eğitim Hakkı(N=5)

Doktor raporlu, fiziksel,
nörolojik vs. sorunları
olan çocukların MEB
tarafından, normal gelişim
gösteren akranları ile aynı
çatı
altından
eğitim
görmeleridir. (Ö4)

Akranlarla
Ortamda
Bulunma(N=4)

Kaynaştırma eğitimi özel
gereksinimi
olan
çocuklarla
normal
çocuklar
arasında
yaşamına devam etmesi
için yapılan eğitimdir.
(Ö3)

Eğitim

Kaynaştırma
Eğitimine
İlişkin
Görüşler
Fiziki Ortam

Aynı

Tablo 3’e göre katılımcı öğretmenlere kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri sorulmuş ve elde edilen görüşleri
eğitim ve fiziki ortam temalarında belirtilmiştir. Kaynaştırma eğitiminin eğitim teması altında eşit eğitim hakkı
olarak, fiziki ortam teması adı altında ise akranlar ile aynı ortamda bulunma olarak ifade edildiği belirtilmiştir.
Kaynaştırma Eğitimi Alma ve Yeterli Hissetme
Tablo 4.
Kaynaştırma Eğitimi Alma ve Yeterli Hissetme İle İlgili Görüşler.

Tema

Kaynaştırma
Durumu

Katego
ri

Eğitimi

Alma

Kodlar

Örnek Görüşler

Yeterli(N=1)

Bulmak ya da bulmamak arasında bir şey.
Engel durumuna göre değişir ama genel
olarak yeterli buluyorum. (Ö1)

Yetersiz(N=4)

Maalesef ders kapsamında aldık. MEB ne
okul idarecilerini ne eğitimcileri ne de
velileri bu konuda eğitmiyor. Büyük bir
eksiklik. (Ö3)

Evet
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Tablo 4’de öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi alma durumları ve kendilerini kaynaştırma eğitimi konusunda
yeterli hissetmelerine dair görüşleri incelenmiş ve katılımcıların hepsi kaynaştırma eğitimi aldığını ancak
çoğunlukla kendilerini yetersiz hissettiklerini belirtmiştir.
Kaynaştırma Uygulamaları Sürecinde Karşılaşılan Sınıf İçi Problemlere İlişkin Görüşler
Tablo 5.
Kaynaştırma Uygulamaları Sürecinde Karşılaşılan Sınıf İçi Problemlere İlişkin Görüşler.
Tema

Kategori

Alt Kategori

Kodlar

Örnek Görüşler

Sınırlı Kelime
Hazinesi(N=1)

İletişim
kurma
konusunda çok eksikti
çünkü diğer çocuklar
işaret
dilini
bilmiyorlardı. (Ö3)

Kötü Konuşma
(N=1)

İletişimi kötü. Çok fazla
küfrediyor ve bu küfürler
net
bir
şekilde
anlaşılıyor. (Ö2)

Fiziksel
Saldırganlık
(N=2)

…Arkadaşlarına sürekli
vuruyor, zarar veriyor…
(Ö1)

Sözel
Saldırganlık
(N=1)

Birbirleri
ile
anlaşamıyorlardı. Herkes
kendi dünyasında kendi
dünyasının kuralları ile
hareket
etmeye
çalışıyordu.
Arkadaşlarına
sözlü
saldırılarda
bulunup
kavga çıkaran taraf
oluyordu. (Ö5)

Akışı
(N=2)

Bozma

Aşırı derecede hırçınlık,
ders işleyişini bozma ve
buna benzer sorunlarla
karşılaşıyorum. (Ö1)

Yalnız Kalma
İsteği (N=1)

…hep tek başına hareket
etmeye çalışıyordu. (Ö4)

Oyuna Katılma
İsteksizliği
(N=1)

Çoğunlukla
arkadaşlarıyla oynamak
istemiyordu. (Ö5)

İletişim
Problemleri

Sınıf İçi Problemler

Saldırganlık
Davranış
Problemleri

Uyum
Sağlayamama
Sosyal Problemler

Tablo 5’de kaynaştırma eğitimi sürecinde yaşanan sınıf içi problemlere ilişkin görüşler iletişim, davranış ve sosyal
problemler alt kategorilerinde bütünleştirilmiştir. İfade edilen görüşlere göre sınıf içinde yaşanan iletişim
problemlerinin sınırlı kelime hazinesi ve kötü konuşmadan kaynaklandığı, davranış problemlerini fiziksel ve sözel
saldırganlıktan kaynakladığı, sosyal problemlerin ise akışı bozma, yalnız kalma isteği ve oyuna katılma
isteksizliğinden kaynaklandığı belirtilmiştir.
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Sınıfta Özel Gereksinimli Çocuk Bulunmasının Sınıf Yönetim Becerilerine Etkisine Yönelik Görüşler.
Tablo 6.
Sınıfta Özel Gereksinimli Çocuk Bulunmasının Sınıf Yönetim Becerilerine Etkisine Yönelik Görüşler.
Tema

Kategori

Kodlar

Örnek Görüşler

Olumlu

Tecrübe
(N=3)

İyi etkiliyor hep bir deneyim gözüyle
baktığım
için
ilerde
tekrar
karşılaşabileceğim
bir
durum
olduğunu kestirebildiğim için bir
şeyler öğrenmeye çalışıyordum. (Ö1)

Olumsuz

Bilgi
Eksikliği
(N=2)

Olumsuz
etkiliyor.
Kontrol
edemiyorum ve bu nedenle sınıf
kapımı kilitliyorum. (Ö5)

Sınıf Yönetim Becerileri

Tablo 6’da sınıfta özel gereksinimli çocuk bulunmasının sınıf yönetim becerilerini etkilemesine ilişkin alınan
görüşler olumlu ve olumsuz olarak iki kategoride incelenmiştir. Olumlu etkilediğine ilişkin görüşler kaynaştırma
sürecinin bir deneyim olarak ifade edilmesi olarak ifade edilmiştir. Olumsuz etkilediğine ilişkin görüşlerin ise bilgi
eksikliğinde kaynaklı olduğu belirtilmiştir.
Sınıfta Yaşanan Problemlerle Baş Etme Yollarına Yönelik Görüşler
Tablo 7.
Sınıfta Yaşanan Problemlerle Baş Etme Yollarına Yönelik Görüşler.
Tema

Kategori

Alt Kategori

Fiziki
Koşulları
Düzenleme
Önlem

Problemlerle
Etme

Kodlar

Örnek Görüşler

Stajyeri
Görevlendirme
(N=2)

Sınıfımdaki stajyer öğretmeni
sadece onunla ilgilenmesi için
görevlendiriyordum. (Ö2)

Kapı Kilitleme
(N=1)

…hiperaktivite bozukluğu var. Bu
nedenle sınıf kapımı kilitliyorum.
(Ö5)

Planlama
(N=1)

Etkinliği
ona
özel
olarak
planlıyordum ve ona ayıca
anlatıyordum. (Ö1)

Bireysel Oyun
(N=1)

Grup oyunlarından ziyade bireysel
oyunlara
yer
vermeye
çalışıyordum. İletişim problemi
olduğu için tek başına olduğu
zaman daha zevk alıyordu. (Ö4)

Baş
Engel
Durumuna
Yönelik
Uyarlama

Tablo 7’de sınıfta yaşanan problemlerle baş etmelerine ilişkin görüşler önlem ve uyarlama kategorileri altında
incelenmiştir. Fiziki koşulları düzenleme alt kategorisi altında öğretmenlerin stajyerleri görevlendirdikleri, kapıyı
kilitledikleri belirtilmiştir. Uyarlama alt kategorisine göre ise öğretmenlerin bireysel planlama yaptıkları veya
bireysel oyunlara yer verdikleri belirtilmiştir.
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Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Uzman Desteğine İhtiyaç Duyma Durumuna İlişkin Görüşler
Tablo 8.
Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Uzman Desteğine İhtiyaç Duyma Durumuna İlişkin Görüşler.
Tema

Uzman
İhtiyacı

Kategori

Kodlar

Örnek Görüşler

Rehber Öğretmen

Çocuğa ve Aileye
Yeterli
Desteğin
Verilmesi (N=3)

Çocuklar zor aileleri daha da zor. Bu
nedenle
rehber
öğretmenine
yönlendirme ihtiyacım oluyor. (Ö3)

Bilgi Eksikliği (N=2)

Görmezden
gelinemeyecek
durumlarda
ne
yapacağımı
bilmiyorum. Bu nedenle rehber
öğretmene ihtiyaç duyuyorum. (Ö2)

Engel
Durumuna
Yönelik (N=3)

… engel durumuna göre de özel
eğitim uzmanına ihtiyaç duyuyorum.
(Ö4)

Bilgi Eksikliği (N=2)

Çalıştığım çocuk otistik olduğu için
bazen duygu durumuna anlam
veremiyorum ve bu durumda özel
eğitim uzmanına ihtiyaç duyuyorum.
(Ö5)

Desteği
Özel
Uzmanı

Eğitim

Tablo 8 incelendiğinde kaynaştırma eğitimi konusunda ihtiyaç duyulan uzman desteğine ilişkin görüşler rehber
öğretmen ve özel eğitim uzmanı olarak iki kategoride incelenmiştir. Öğretmenler tarafından çocuğa ve aileye
yeterli desteğin verilmesi ve bilgi eksiklerinin giderilmesi içi rehber öğretmene engel durumuna yönelik eğitim
verilmesi ve bilgi eksikliklerinin giderilmesi için özel eğitim uzmanına ihtiyaç duydukları belirtilmiştir.
Özel Gereksinimli Çocukların Yaşadığı Sorunlara Yönelik Çözüm Önerilerine İlişkin Görüşler
Tablo 9.
Kaynaştırma Sürecinde Yaşanılan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerilerine İlişkin Görüşler
Tema
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Kategori

Kodlar

Örnek Görüşler

Aile

Aile Desteği(N=3)

…süreçte
ailelerinde
desteğini
almamız
gerekiyor. (Ö3)

Aile Eğitimi (N=1)

Aileler de ne yapacaklarını
bilmiyorlar.
Çoğunlukla
bizim fikrimize ihtiyaç
duyuyorlar. Biz de onlarla
toplantı
düzenlemeye
çalışıyoruz. (Ö1)

Psikolojik Destek (N=1)

Aile için de zor bir durum.
Psikoloğa veya psikiyatriste
yönlendiriyorum.(Ö5)
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Çözüm Önerileri

Çocuk

Öğretmen

Engel Durumuna
Eğitim (N=2)

Yönelik

İşitme engeli olan bir
çocuğum
var.
Sınıfta
yeterince ilgilenemiyorum
işaret dilini bilmiyorum.
Oysa
engel
durumuna
uygun bir okula gitse onun
için daha iyi olurdu. (Ö4)

Birebir Eğitim (N=1)

Birebir eğitim alacağı okula
gidip, oyun saatlerinde
sınıfa alınmalı. (Ö2)

Hizmet İçi Eğitim (N=1)

MEB ne okul idarecilerini
ne eğitimcileri bu konuda
bilgilendirmiyor. Hafta sonu
kaynaştırma
eğitimine
yönelik kurslar verilebilir.
(Ö1)

Tablo 9 incelendiğinde kaynaştırma uygulamalarında yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri aile, çocuk ve
öğretmen olmak üzere üç kategoride incelenmiştir. Aile kategorisi altında aile desteği, aile eğitimi ve psikolojik
desteğe ilişkin çözüm önerileri belirtilmiştir. Çocuk kategorisi altında engel durumuna yönelik çözüm önerisi ve
öğretmen kategorisi altında ise birebir eğitim ve hizmet içi eğitime yönelik çözüm önerilerine ilişkin görüşler
belirtilmiştir.
Anne Görüşleri
Özel Gereksinimli Çocuk ile Normal Gelişim Gösteren Çocuk Arasındaki Farklılıklara İlişkin Görüşler
Tablo 10.
Özel Gereksinimli Çocuk ile Normal Gelişim Gösteren Çocuk Arasındaki Farklılıklara İlişkin Görüşler
Tema

Farklılıklara
Görüş

Kategori

Kodlar

Örnek Görüşler

Farklılık var

İlgi İhtiyacı (N=2)

Daha çok ilgiye ihtiyaç olduklarını
düşünüyorum. (Ö3)

Bireysel Eğitim İhtiyacı
(N=2)

Normal gelişim gösteren çocuklara
belki bir defa anlatmak yeterliyken
özel durumlu çocuklara birebir daha
çok vakit geçirmek gerekiyor. (Ö2)

Eşit Eğitim
(N=1)

…normal
gelişim
gösteren
çocuklarla aynı sınıfta eğitim
görüyorlar mesela… (Ö5)

İlişkin
Farklılık yok

Hakkı

Tablo 10 incelendiğinde özel gereksinimli çocuklar ile normal gelişim gösteren çocuklar arasında farklılıkların
olması ilgi ihtiyacı veya bireysek eğitim ihtiyacı olarak belirtilmiştir. Farklılığın olmaması ise eşit eğitim hakkı
olarak belirtilmiştir.
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Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Görüşler
Tablo 11.
Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Görüşler
Tema

Kategori

Alt Kategori

Olumlu

Örnek Görüşler

Kodlar
Bütünleştirme
Fırsatı(N=4)

Aynısı benim çocuğumda da
olsaydı diğer çocuklarla bir arada
olmasını isterdim. (A3)

Çocuğa Kendini
İyi
Hissettirme(N=1)

Daha iyi bence, özel gereksinimli
çocukları kendilerinde bir farklılık
görmeyeceklerdir. (A7)

Yararlı
Olmama(N=2)

İşlevsel olduğunu düşünmüyorum.
(A1)

Bilgi Eksikliğinin
Giderilememesi
(1)

…çok
yaygınlaştığını
düşünmüyorum daha çok çalışma
yapılıp yaygınlaştırılmalı. (A2)

Fiziksel Koşulları
Karşılayamama
(N=1)

Sınıf koşulları bu çocuklara göre
düzenlenmiyor
bu
konuda
değişiklikler yapılmalı. (A6)

Kaynaştırma
Eğitimi
Uygulamaları
Olumsuz

Beklentiyi
Karşılayamama

Tablo 11 incelendiğinde kaynaştırma eğitimi uygulamalarının bütünleştirme fırsatı ve çocuğa kendini iyi
hissettirme bakımından olumlu; yararlı olmama, bilgi eksikliğinin giderilmemesi ve fiziksel koşulları
karşılayamama bakımından olumsuz olduğuna dair görüşler belirtilmiştir.
Okul Öncesi Kurumlarında Özel Gereksinimli Çocuk Olmasının Eğitim Sürecinde Farklılaşmaya Etkisi Üzerine
Görüşler
Tablo 12.
Okul Öncesi Kurumlarında Özel Gereksinimli Çocuk Olmasının Eğitim Sürecinde Farklılaşmaya Etkisi
Üzerine Görüşler
Tema

Örnek Görüşler

Kategori

Alt Kategori

Kodlar

Evet

Sosyal

Çocuğun
Dışlanması
(N=5)

Bu
çocuklara
normal
çocuklara davranıldığı gibi
davranılmıyor. Sınıfta diğer
çocuklardan
soyutlanıyorlar.(A2)

Eğitim Süreci

Geri Planda
Kalma (N=1)

Bazı etkinliklere onlar dahil
edilmeyebiliyor… (A4)

Özel Gereksinimli Çocuğun
Eğitim
Sürecinde
Farklılaşmaya Etkisi
Hayır

Tablo 12 incelendiğinde sınıflarda özel gereksinimli çocuk olmasının eğitim sürecinde farklılığa neden olabileceği
ve bu farklılıkların çocuğun dışlanması veya geri planda kalması şeklinde olabileceği belirtilmiştir.
Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Olarak Annelerin Okuldan Beklentilerine İlişkin Görüşler
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Tablo 13.
Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Olarak Annelerin Okuldan Beklentilerine İlişkin Görüşler
Tema

Beklentiler

Kod

Örnek Görüşler

Aile Eğitimi (N=4)

Ailelere de eğitim verilmeli. Hem bu çocukların
ailelerine hem de bizlere eğitim verilmeli. (A2)

Öğretmen Rehberliği
(N=3)

Öğretmenlerinaileleri bilinçlendirmesi gerekiyor.
Bizler de ne yapacağımızı nasıl destekte
bulunacağımızı bilmiyoruz zaman zaman. (A3)

Ailelerle
(N=3)

Görüşme

Özel gereksinimli çocukların ailelerine her türlü
destekte bulunmayı isterim. Elimden ne gelirse onlara
yardım etmeye destekte bulunmaya hazırım. (A4)

Eğitimi

Rehber öğretmenler ya da kaynaştırma eğitimi
konusunda daha uzman kişiler çeşitli eğitimler
verebilirler. İdarenin de bu konuda destek vermesi
önemli. (A5)

Uzman
(N=3)

Tablo 13 incelendiğinde katılımcı anneler kaynaştırma eğitimine yönelik beklentilerini aile eğitimi, öğretmen
rehberliği, ailelerle görüşme ve uzman eğitimi olarak belirtmişlerdir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Öğretmen yanıtları incelediğinde normal gelişim gösteren çocukların ailelerinin sürece dâhil edilmediği
görülmektedir. Annelerin çocuklarının sınıfında özel gereksinimli çocuk olduğundan çoğunlukla haberdar
olmamaları bu sonucu desteklemektedir. Normal gelişim gösteren çocukların annelerin kaynaştırma uygulamasına
yönelik tutumlarının olumlu olduğunu, ancak bilgilerinin yeterli olmadığını görülmüştür. Annelerin kaynaştırma
eğitimine yönelik sınıf öğretmeni ile herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtmesi aslında öğretmen ve aileler
arasında iş birliği eksikliği olduğunu göstermektedir. Alanyazında yapılmış benzer çalışmalardan elde edilen
sonuçlar, bu araştırmanın sonucu ile paralellik gösterir niteliktedir (Öncül ve Batu, 2005; Çalışoğlu ve Tanışır,
2018; Akcan ve İlgar, 2016).
Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi konusunda kendilerini yetersiz gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun
nedeninin lisans sürecinde özel eğitimle ilgili alınan derslerin eksikliği olduğu düşünülmektedir. Doğaroğlu ve
Bapoğlu-Dümenci (2015) tarafından yapılan bir çalışmada da öğretmenlerin uyarlamalar ve müdahalelerdeki
yetersizliklerinin aslında kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgi yetersizliğinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Benzer şekilde Ünal ve İflazoğlu Saban (2014) tarafından yapılan bir çalışmada da öğretmenlerin kaynaştırma
eğitimine ilişkin olumsuz tutumlarının olduğu sonucuna ulaşıldığı ve bu olumsuz tutumun asıl nedeninin
kaynaştırma eğitimine yönelik bilgi eksikliği olduğu ve hizmet içi eğitimlerin verilmesi gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Araştırmada öğretmenlerin sınıflarında özel gereksinimli çocuk olmasına yönelik bakış açılarının olumlu olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Kılıç (2011), Bozarslan ve Batu (2014) ve Yılmaz ve Batu (2016) tarafından yapılan
çalışmaların sonuçlarında da öğretmenlerin *sınıflarında özel gereksinimli çocuk bulunmasına yönelik bakış
açılarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma sonucunda öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına yönelik bilgi eksikliklerinin olduğu görülmüştür.
Alanyazında yapılmış benzer çalışmalardan elde edilen sonuçlar, bu araştırmanın sonucunu destekler niteliktedir
(Altun ve Gülben, 2009; Yılmaz ve Batu, 2016; Çalışoğlu ve Tanışır, 2018; Akalın, 2015; Yıkmış, Aktaş,
Karabulut ve Terzioğlu, 2018; Bozarslan ve Batu, 2014).
Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlardan biri olarak sınıfında özel gereksinimli çocuk bulunan öğretmenlerin,
sınıflarında uyum sorunu olduklarını ifade etmişlerdir. Nayır ve Karaman-Kepenkçi (2013) tarafından yapılan bir
çalışmada da öğretmenlerin özel gereksinimli çocukların sınıfa uyum sağlamada problemler yaşadıkları ifade
edilmiştir.
Çalışoğlu ve Tanışır (2018) ve Akalın (2015) tarafından yapılan çalışmalarda sınıfında özel gereksinimli çocuk
bulunan öğretmenlerin sınıf yönetiminde çeşitli zorluklar yaşadıkları, uygun sınıf yönetimi becerilerine sahip
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olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmada da benzer sonuçlara ulaşılması, öğretmenlerin kaynaştırma
sınıflarında sınıf yönetimi konusunda zorluklar yaşadıklarını destekler niteliktedir.
Öğretmen ve annelerin süreci değerlendirmelerine yönelik fikirleri alındığında iki grubunda kaynaştırma eğitimi
üzerine eğitimlerin verilmesini istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin süreç içinde yaşanan problemlerle
nasıl başa çıktıkları sorulduğunda verdikleri yanıtlarda çoğunlukla tek başlarına mücadele ettikleri veya uzman
desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Koçyiğit (2015) tarafından yapılan bir çalışmanın sonucunda da
ailelerin kaynaştırma uygulamaları esnasında karşılaştıkları sorunları çözmek için öğretmen, rehber öğretmen,
okul yöneticileri ve uzmanların yardımına başvurduklarını ifade etmeleri bu çalışmanın sonucunu
desteklemektedir.
Bu sonuçlar ışığında kaynaştırma eğitimine yönelik hizmet içi eğitimlerin arttırılması gerektiği, lisans eğitimleri
süresince özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine yönelik derslerin daha etkili ve alanda uzman kişilerce yürütülmesi
gerektiği söylenebilir. Öğretmenlerin sadece özel gereksinimli çocuklarının aileleriyle değil normal gelişim
gösteren çocukların aileleriyle de iş birliği halinde olması gerektiğinden dönem başında özel gereksinimli
çocukları sınıfa kaydolduğunda normal gelişim gösteren çocuklar ve aileleri ile özel gereksinimli çocuklar ve
ailelerini bir araya getiren bir toplantı yapabilir. Toplantıya alanda uzman kişileri, rehber öğretmeni çağırıp onların
da desteğini alabilir.
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Özet

Bu araştırma, kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminde yer alan paydaşların; mevcut uygulamalara yönelik
düşünceleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, her bir paydaşın görev ve sorumluluklarının
neler olduğuna ilişkin görüşlerinin alınması amacıyla yapılmıştır. Nitel durum çalışması desenindeki bu çalışmada,
kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi uygulamalarında tanı, tedavi ve eğitim sürecinde görev alan dört özel eğitim
öğretmeni, dört rehber öğretmen, yedi okul öncesi öğretmeni, altı okul yöneticisi ve dört özel gereksinimli çocuğun
ebeveyni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Kayıt altına alınan veriler yazılı doküman haline
getirilerek betimsel analiz yoluyla incelenmiştir. Sonuç olarak; okul öncesi öğretmenleri, özel gereksinimli çocuk
ile normal gelişim gösteren çocuklar arasında köprü kurma, kaynaştırma çocuğu velisine karşı sorumluluk, BEP
hazırlama, uyarlama yazma ve destek öğretmeniyle işbirliği kurma gibi görevlerinin olduğunu söylemişlerdir.
Rehber öğretmenler, özel gereksinimli çocuğun gelişimini takip etme ve BEP hazırlamada öğretmene destek olma
konusunda görevlerinin olduğunu belirtmişlerdir. Yöneticiler ağırlıklı olarak özel gereksinimli çocuklar için
okulda BEP birimi oluşturmak, çocukla ilgili neler yapıldığını takip etme, aileler, öğretmenler ve idarecilerin
iletişimi sağlama görevlerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Aynı zamanda uygulamada yaşanılan problem durumları
dile getirmiş ve bazı önerilerde bulunmuşlardır. Ebeveynler özel gereksinimli çocukları için kendilerine düşen
görevi yapabilmeleri için öncelikle toplumun bilinçlenmesi, öğretmenlerin kendilerine destek olması ve devlet
okullarında olan eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Kapsayıcı eğitim, okul öncesi eğitim, ekip çalışması, kaynaştırma eğitimi

Abstract
This research was carried out to receive the opinions of the stakeholders involved in inclusive/ integrated education
regarding current practices, the problems encountered in practice, solutions and each stakeholder's duties and
responsibilities. In this qualitative case study design, semi-structured interviews were conducted with four special
education teachers who took part in diagnosis, treatment and education process in inclusive/ integrated education
practices, four counselling and guidance teachers, seven preschool teachers, six school administrators and parents
of four children with special needs. The recorded data were converted into a written document and examined
through descriptive analysis. As a result, preschool teachers stated that they have the duty of bridging between
children with special needs and children with normal development, liability to the parents who have children with
special needs, preparing individualized training programs(BEP), adapting them and collaborating with supportive
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teachers. Counselling and Guidance teachers expressed that they have the duty of following the development of
children with special needs and supporting the teachers while they are preparing individualized training programs.
The administrators stated that they mainly have the duty of establishing an individualized training program unit in
the school for the children with special needs, following what is done about the children and also providing
communication among the families, teachers and administrators. At the same time, they have mentioned problems
experienced in practice and made some suggestions. Parents indicated that in order for their children with special
needs to be able to do their duty, first of all, the awareness of the society should be raised, teachers should support
them and the shortcomings in public schools should be eliminated.
Key words: inclusive education, preschool education, teamwork, integrated education

Giriş
Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve
çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan bedensel, psikomotor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil
gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliklerinin şekillendiği, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitim
sürecidir (Aral, 2011). Bununla birlikte erken çocukluk dönemi, özel gereksinimli çocukların gelişimsel
yetersizliklerinin desteklenmesi, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin hızlanması, oluşabilecek problem davranışların
önlenmesi veya mevcut problem davranışların daha kolay değiştirilmesi ve çocukların yeni durumlara uyum
sağlama becerilerini geliştirebilmeleri açısından da önemlidir (Metin, 2011; Koçyiğit, 2015). Türkiye’ de erken
çocukluk dönemindeki özel gereksinimli çocuklara sunulan hizmetler, 1997 yılında çıkarılan “573 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname” ve 2018 yılında güncellenen “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında
yürütülmektedir (MEB, 1997; 2018). Özel gereksinimli çocukların eğitimi ile ilgili olarak Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliği’nde (2018) kaynaştırma/ bütünleştirme eğitimine yer verilmiş olup yönetmeliğin 4. Maddesinin ö
bendinde “Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları: Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve
kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde
gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla birlikte
tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitim,” şeklinde açıklanmıştır. Lewis ve
Doorlag (1999)’a göre kaynaştırma uygulamalarına katılan özel gereksinimli çocuklar, akranları ile birlikte normal
sınıfın akademik ve sosyal ortamlarını paylaşmakta, gereksinimleri doğrultusunda özel eğitim çalışmalarına
katılmaktadırlar. Erken çocukluk eğitiminde kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına MEB 2013 Okul Öncesi
Eğitim Programında yer verilmiş olup programda yer alan etkinliklerin özel gereksinimli çocuklar için uyarlama
kısmı bulunmaktadır. Uyarlama kısmı ile ilgili şu ifadelere yer verilmektedir: “Eğitimcilerin kurumlarındaki özel
gereksinimli çocukları göz önüne alarak uyarlamalar yapmaları, her çocuğun bireysel ihtiyaçlarının karşılanması
açısından önemlidir. Özel gereksinimli çocukların engel türüne göre her etkinlikte farklı uyarlamalar yapılabilir”
(MEB, 2013a,s.17). Kullanılan terimlerde, yasa ve yönetmeliklerde olması gereken değişiklikler yapılmakla
birlikte tek başına yasal düzenlemeler, özel gereksinimli çocukların eğitiminde etkili ve verimli şekilde eğitim
uygulamalarının sürdürülebildiği anlamını taşımamaktadır. Geçmiş yıllardan günümüze kadar erken çocukluk
döneminde kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında yaşanan sorunlara yönelik birçok araştırma yapılmıştır.
Araştırma kapsamında incelenen çalışmalara bakıldığında kaynaştırmaya yönelik okul öncesi öğretmenlerinin
(Yıkmış, Aktaş, Karabulut, & Terzioğlu, 2018) Küçük Dağaroğlu ve Bapoğlu Dümenci, 2015; Altun ve Gülben,
2009; Artan ve Uyanık Balat, 2003; Özaydın ve Çolak; 2011; Balaban, Yılmaz ve Yıldızbaş, 2009; Dikici
Sığırtmaç, Hoş ve Abbak, 2011; Gök, 2009; Kaya, 2005; Kılıç, 2011; Okyay, 2006, Orhan, 2010; Sünbül ve Sargın,
2002; Temel, 2000; Üstün ve Yılan, 2003; Varlıer, 2004), rehber öğretmenlerin (Akalın, 2014), normal gelişim
gösteren çocukların ebeveynleri (Aksoy, 2010), özel gereksinimli çocukların ebeveynleri (Ceylan, 2004;Temir,
2002; Tuş ve Çifti Tekinarslan, 2013), yöneticiler (Yıkmış ve Sazak Pınar, 2005; Bolat ve Ata, 2017), ebeveyn ile
öğretmenler (Çulhaoğlu İmrak ve Dikici Sığırtmaç 2011; Karamanlı, 1998; Özbaba, 2000), öğretmen, yönetici ve
ebeveynler (Kargın, Acarlar ve Sucuoğlu, 2003), öğretmen, rehber öğretmen ve ebeveynler (Koçyiğit, 2015) ile
çeşitli çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Araştırma sonuçları sıklıkla öğretmenlerin yeterliliklerine ve öğretmen
yetiştirme programlarındaki yetersizliklere odaklanmaktadır. Oysaki kaynaştırma/bütünleştirme yönetmeliğinde
de belirtildiği gibi kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi bir ekip çalışmasıyla yürütülmelidir Bu ekipte; okul
müdürleri, öğretmenler, özel eğitim öğretmenleri, rehber öğretmenler ve ebeveynlerin olması beklenmektedir.
Ekipte bulunması gereken personel çocuğun gereksinimlerine göre değişebilir. Her özel gereksinimli çocuğun
akranlarıyla ve toplumla bütünleştirilmesinde, tek başına ne öğretmen ne de ebeveyn çoğu zaman yeterli
olamamaktadır. Bu araştırmada bütünleştirme eğitimi içerisinde yer alan özel gereksinimli çocuklar ile akranların
eğitiminde, ekip içerisinde yer alabilecek tüm paydaşlarla görüşmeler yapılarak herkesin sorumluluklarının neler
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olduğu, bu sorumluluklarını gerçekleştirmede neler yaptıkları ve nelere ihtiyaç duyduklarının ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
1. Okul öncesi öğretmenlerinin, rehber öğretmenlerin, özel eğitim öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin, özel
gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında kendilerine düşen
sorumluluklar nelerdir?
2. Bu sorumluluklarını yerine getirmede nelere ihtiyaç duymaktadırlar?
3. Etkili bir kaynaştırma/ bütünleştirme uygulamaları için önerileri nelerdir?
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Araştırma betimsel bir durum saptaması niteliğinde olup, nitel araştırma teknikleri temel alınarak desenlenmiştir.
Araştırmada nitel araştırma çeşidi olan tipik durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Durum çalışmalarındaki
amaç belirli bir duruma ilişkin sonuçlar ortaya koymaktır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme, doküman analizi gibi
nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde
ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Bu araştırmada durumu ortaya koyabilmek için okul öncesi öğretmenleri, rehber öğretmenler, özel eğitim
öğretmenleri, okul yöneticileri ve özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler
yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde kullanılmak üzere öğrenmek istediğimiz konuya uygun bir dizi soru
hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular uzman görüşüne sunulmuş ve dönütleri alınmıştır. Araştırma kapsamı dışındaki
iki öğretmen ile görüşme yapılarak soruların anlaşılırlığı, araştırmanın amacı ve kapsamına yönelik yeterli olup
olmadığı teyit edilmiştir. Son olarak görüşmeler yapılmış, görüşmecilerin ve görüşülen kişinin soruları istediği
ayrıntıda yanıtlamasına olanak sağlanmıştır.
Çalışma Grubu
Çalışma grubunda; kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi uygulamalarında tanı, tedavi ve eğitim sürecinde görev
alan dört özel eğitim öğretmeni, dört rehber öğretmen, yedi okul öncesi öğretmeni, altı okul yöneticisi ve dört
özel gereksinimli çocuğun ebeveyni yer almıştır. Rehber öğretmenler, okul öncesi öğretmenleri ve özel eğitim
öğretmenleri farklı okul türlerine bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Yöneticilerden beşi
anaokulunda, bir yönetici de ilkokula bağlı okulda görev yapmaktadır. Ebeveynler ise farklı türde özel
gereksinimli çocuklara sahip olan annelerdir.
Tablo 1.
Öğretmenlerin Mezun Olunan Üniversite/Bölüm, Kıdem Süresi ve Çalıştıkları Okul Türüne İlişkin Bilgiler
Görevi
1. Okul öncesi öğrt.
2. Okul öncesi öğrt.
3. Okul öncesi öğrt
4. Okul öncesi öğrt.
5. Okul öncesi öğrt
6. Okul öncesi öğrt.
7. Okul öncesi öğrt
1.yönetici
2.yönetici
3.yönetici
4.yönetici
5.yönetici
6.yönetici
1. Rehber öğrt.
2. Rehber öğrt.
3. Rehber öğrt
4. Rehber öğrt.
1. Özel eğitim öğrt
2. Özel eğitim öğrt
3. Özel eğitim öğrt
4. Özel eğitim öğrt
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Mezun Olunan Üni/Bölüm
Kıdem Süresi
Çukurova Üni./Okul Öncesi Öğr.
10
Ankara Üni../Çocuk Gelişimi
12
Çukurova Üni./Okul Öncesi Öğrt.
12
İnönü Üni./Okul Öncesi Öğrt.
11
Adnan Menderes Üni./ Okul Öncesi.
9
İnönü Üni./Okul Öncesi Öğrt.
16
Pamukkale Üni./Okul Öncesi Öğrt.
10
Marmara Üni./Okul Öncesi Öğrt.
13
Çukurova Üni./Okul Öncesi Öğrt
12
Atatürk Üni./Sınıf Öğrt.
17
Dokuz Eylül Üni./Sınıf Öğrt.
8
Gazi Üni./Sınıf Öğrt.
20
Süleyman Demirel Üni./Sınıf Öğrt.
15
Çukurova Üni./Pdr
4
19 Mayıs Üni./ Pdr
9
Hacettepe Üni./Pdr
9
Muğla Sıtkı K. Üni./Pdr
1
Çukurova Üni/ Sınıf Öğrt.
15
İstanbul Aydın Üni./Özel Eğitim Ö.
2
İstanbul Aydın Üni./Özel Eğitim Ö.
2
Karadeniz Teknik Üni. /Zihin Eng.Ö. 10

Okul Türü
İlkokul
İlkokul
İlkokul
Anaokulu
Anaokulu
İlkokul
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
İlkokul
Anaokulu
Anaokulu
İlkokul
İlkokul
Ortaokul
Anaokulu
RAM
Ö.E. ve R.A.M
Ö.E. ve R.A.M
İlkokul
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Tablo 2.
Velilerin Yaş, Eğitim Durumu ve Özel Gereksinimli Çocuklarının Tanılarına Yönelik Bilgiler
Yaş
1.Veli
2. Veli
3. Veli
4. Veli

28
30
32
33

Eğitim Durumu
İlkokul
Önlisans
Ortaokul
Üniversite

Çocuğunun Aldığı Tanı
Gelişim Geriliği
Dil ve Konuşma Bozukluğu
Epilepsi ,Zihinsel Gerilik
William Sendromu

Verilerin Toplanması ve Analizi
Gönüllü olan katılımcılar ile görüşme için randevular alınmıştır. Çalışma grubunda yer alan katılımcılar ile birebir
yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler yaklaşık 30-45 dakika sürmüş ve ses kayıt cihazı ile
görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Ses kayıtları yazılı dokümanlar haline dönüştürülmüştür. Ses kayıtları dökümü
yapılırken elde edilen veriler öğretmenlerin kimliklerini paylaşmadan sunabilmek ve karışıklığa sebebiyet
vermemek için görüşülen okul öncesi öğretmenine O1 ve görüşme sırasına göre her bir öğretmene sırasıyla
(“O2”,“O3”, … “O8”) şeklinde kodlar verilmiştir. Diğer öğretmen, yönetici ve velilere de aynı şekilde kodlar
verilmiştir. Görüşme verileri metin haline dönüştürüldükten sonra katılımcı öğretmenlere mail aracılığıyla
gönderilmiş ve katılımcıların da onayı alındıktan sonra elde edilen veriler, betimsel analiz yapılarak
çözümlenmiştir. Betimsel analizde görüşme soruları ana tema olarak kabul edilmiş ve sorulara verilen cevaplar
benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle iki katılımcıya ait görüşme verisi
dört araştırmacı tarafından birlikte kodlanmıştır. Elde edilen kodlar araştırmacılar tarafından karşılaştırılmış ve
kodlamalarda fikir birliğine varılmıştır. Aktarılabilirliği artırmak için doğrudan alıntılara yer verilmiştir.

Bulgular
Bu bölümde okul öncesi öğretmenleri, yöneticiler, özel eğitim öğretmenleri, rehber öğretmenler ve
ebeveynler ile yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular yer almaktadır. Araştırma sorularından önce
kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi konusunda nereden bilgi edindikleri, uygulamalarda problem yaşayıp
yaşamadıkları gibi bulgulara, daha sonra ise araştırma sorularına yönelik bulgulara yer verilmiştir.
Okul öncesi öğretmenleri, yöneticiler ve rehber öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi bilgisini nereden
edindiklerine yönelik bulgular
Okul öncesi öğretmenleri (O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7,O8), rehber öğretmenler (R1,R2,R3,R4) ve yöneticiler
(Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6) kaynaştırma eğitimine yönelik bilgilerinin lisans döneminde alınan özel eğitim dersi
içerisinde sınırlı kaldığını, kaynaştırma eğitime yönelik bilgilerini ağırlıklı olarak tecrübeyle ve çalışma hayatında
aldıkları hizmet içi eğitimlerle kazandıklarını ifade etmişlerdir. Buna ilişkin görüşler aşağıda verilmiştir.
O4: “Üniversitede okurken özel eğitim diye tek bir ders almıştım. Ama ayrıca kaynaştırma eğitimi dersi
almadım. Ama süreç içerisinde, hizmet içi eğitim aldım ve ayrıca ben bir dönem atanamamıştım. O dönemde özel
eğitim merkezinde çalıştım. Zamanla tecrübelerle öğrendim.”
Y3: “Lisans döneminde kaynaştırmayla ilgili derslerimizi aldık, ama daha sonrasında herhangi bir eğitime
katılmadım kaynaştırmayla ilgili. Fakat çocuklarla bizzat karşılaşarak, onlara temas ederek zamanla bilgilerimizi
daha çok geliştirdik.”
Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarında yaşadıkları problemlere ilişkin bulgular
Okul öncesi öğretmenleri, kaynaştırma uygulamalarında sınıf ve okul içerisinde, ayrıca Rehberlik ve
Araştırma Merkezinden kaynaklı problemler yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler, kaynaştırma
uygulamalarında kendilerini yalnız hissettiklerini, sınıflarında yardımcı personel olmadığını ve özel gereksinimli
çocuğun davranış problemleriyle baş etmede zorlandıklarını belirtmişlerdir. O1 kodlu öğretmen RAM’ın
kaynaştırma çocuğunun tanısını koymada hatalar yaptığını, O2 kodlu başka bir öğretmen de kaynaştırma
çocuğuyla ilgili RAM ile iletişim kuramadıklarını ifade etmiştir. İki öğretmen kaynaştırma uygulamalarında
zorlanmadığını, bu konuda aile desteğinin çok önemli olduğu vurgulanmıştır.
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O2: Baya zorluk yaşadım. Çocuk sürekli sınıftan kaçıyordu, hiçbir etkinliğe katılmıyordu. Bazı saldırgan
davranışları vardı. Arkadaşlarına zarar veriyordu. Bu problemler sınıfın ister istemez düzenini bozuyordu. Benim
için bunlarla uğraşmak çok zordu”.
O1: “RAM’ı tanı koymada hatalı buluyorum. Ben bunu Ali’de gördüm. Ali’nin gerçekten ciddi anlamda bir
akademik ya da zekâ anlamında bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Daha ziyade ruhsal ve davranış
boyutunda sıkıntıları vardı. Çok daha kapsamlı süreçlerden geçirilmeli benden alacakları yüzeysel bir raporlama
yerine, rehberlik araştırma merkezinden bir görevli tahsis edilebilir. Hatta okul öncesi öğretmenleri de bence
rehberlik araştırma merkezinde görev almalılar. Sınıf öğretmenleri de almalı, yani her kademeden öğretmenler
rehberlik araştırma merkezinde görev almalılar. Çünkü niye; şimdi ben burada görev almışım, tecrübelerim var,
diyelim ki rehberlik araştırma merkezinde görev aldım çocuğun yapabileceği ya da yapamayacağı şeyleri bir
rehberlik araştırma uzmanından daha ziyade ben bilebilirim sizce de öyle değil mi?”
O6: Ben yaşamadım açıkçası. Hani veliler bilinçliydi. Her konuda destek oluyorlardı. Kaynaştırma eğitimini
yapabildik. BEP’e bile ihtiyaç duymadık. Çok ağır vakalar değillerdi.
Yönetici ve rehber öğretmenlerin okullarında bulunan okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma
uygulamalarında yaşadıkları problemlere yönelik bulgular
Yöneticiler ve rehber öğretmenler, sınıfında özel gereksinimli çocuk bulunan öğretmenlerin bazı problemler
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Elde edilen verilere göre yöneticiler; okullarında bulunan okul öncesi öğretmenlerinin
kaynaştırma uygulamalarında sınıfın fiziki şartlarının yetersizliği, sınıf mevcudunun fazla oluşu, çocukların
problemli davranışlarıyla baş etmede zorlanma gibi durumlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etmişlerdir.
Yöneticiler, Rehberlik ve Araştırma Merkezinin gönderdiği çocukları sınıflara yerleştirirken, okuldaki daha istekli
ve duyarlı öğretmenleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Rehber öğretmenlere göre okul öncesi öğretmenleri
genellikle BEP hazırlama konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu konuda rehber öğretmenleri ile birlikte
çalışmakta ve onlardan destek almaktadırlar. Ayrıca, öğretmenlerin kaynaştırma/bütünleştirme ve özel eğitim
konularında bilgi eksikliklerinin olduğunu dile getirmektedirler. R2 kodlu rehber öğretmen bunlara ek olarak
sınıflarda özel eğitim ile ilgili materyal eksikliğinin olduğunu, öğretmenlerin de o materyalleri çocukların nasıl
kullanacaklarını bilemediklerini ifade etmiş ayrıca öğretmenlerin sınıflarında özel gereksinimli çocuk
istemediklerini belirtmiştir.
Y2 ‘Öğretmenler sınıf mevcutlarından şikâyet ediyorlar, ancak bölgeden bölgeye bu kaynaştırma
öğrencilerinde değişiklik gerçekleşiyor.”
Y1: ‘Bazı ailelerin yine hala özel eğitimli olan çocuğun, o özelliğine o özrünü kabullenmekte zorluk
çektiklerini biliyorum. Bu noktada biraz sıkıntı yaşıyorlar, hani öğretmenimiz işte şuraya yönlendirelim buraya
yönlendirelim çocuğa hiç olmazsa bir tanı konulsun veya bu noktada herhangi bir kullanacağı ilaç varsa herhangi
bir şeyi varsa eğitimi varsa başka yerde de buna devam etsin gibi şeyler dediklerinde bazen velilerin kabul
etmediğini görüyorum.’.
R2: ‘Öğretmenlerimizin kaynaştırmayla ilgili çok fazla bilgileri yok bunu angarya olarak görebiliyorlar çoğu
zaman ama bu destek odasında ücret alımı işimizi biraz kolaylaştırdı yani daha farklı bir bakış açısıyla gelmeye
başladılar artık ama anasınıfında hala bu yok.’
Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında karşılaştığı
problemlere yönelik bulgular
Ebeveynler (V1,V2,V3,V4) özel gereksinimli çocuklarının kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi
uygulamalarında birtakım problemler yaşadığını ifade etmişlerdir. Elde edilen araştırma verilerine göre, veliler
okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında çocuklarını istemediğini, çocuklarının davranışlarını sürekli
eleştirdiklerini, öğretmenlerin çocuğun özel gereksinimi hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söylemişlerdir. V2
kodlu ebeveyn, çocuğunun aldığı kaynaştırma eğitiminden çok memnun olduğunu, öğretmenin özel gereksinimli
çocuğuna karşı ilgili olduğunu belirtmiştir.
V3: ‘Öğretmen bu çocuk konuşamıyor, ben konuşamazsa onu nasıl anlayacağım, ona nasıl davranacağım,
ben bilmiyorum dedi. Bende tepki gösterdim sen nasıl el koyamazsın sen niçin maaş alıyorsun dedim öğretmensin
dedim ben de çocuk buraya gelmişse bakmak zorundasın dedim.’
V2: ‘Yani öğretmenimiz de çok iyiydi gerçekten. Çok iyi bir öğretmene düştük. Çocuğumla ilgilendi. Bizi
yönlendirdi.’
V4: ‘İlk görüştüğüm öğretmen çok da ilgili alakalı gelmedi. Bu durumu tolere edebilecek, taşıyabilecek bir
şefkat merhamet böyle ilgi alaka da görmek istiyor insan bir yandan. Çünkü özel bir çocuk hassas. Anlattığımda
yine umursamazlar olunca yine bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz bir anne olarak. Bırakın eğitim kısmını. Sonra yine
arayışa girdim.’
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Okul öncesi öğretmeni, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, yönetici ve ebeveynlerin
kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminde kendilerine düşen görevlerine ilişkin bulgular
Okul Öncesi öğretmenleri, rehber öğretmenler, yöneticiler ve ebeveynler kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi
uygulamalarında kendilerine düşen görevler olduğunu belirtmişlerdir. Elde edilen araştırma verilerine göre okul
öncesi öğretmenleri, özel gereksinimli çocuk ile normal gelişim gösteren çocuklar arasında köprü kurma,
kaynaştırma çocuğu velisine karşı sorumluluk, BEP hazırlama, uyarlama yazma ve destek öğretmeniyle işbirliği
kurma gibi görevlerinin olduğunu söylemişlerdir. Rehber öğretmenler, özel gereksinimli çocuğun gelişimini takip
etme ve BEP hazırlamada öğretmene destek olma konusunda görevlerinin olduğunu belirtmişlerdir. Yöneticiler
ağırlıklı olarak özel gereksinimli çocuk için okulda BEP birimi oluşturmak, çocukla ilgili neler yapıldığını takip
etme, aile, öğretmen ve idareci iletişimi sağlama görevlerinin olduğunu ifade etmişlerdir. İlkokula bağlı okulda
görev yapan Y6 kodlu yönetici de destek eğitime yönlendirme gibi görevleri olduğunu söylemiştir. Özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezinde görev yapan iki özel eğitim öğretmeni (ÖEÖ2, ÖEÖ3), kaynaştırma sınıflarında
herhangi bir sorumluluklarının olmadıklarını aktarmışlardır. Devlet okulunda görev yapan özel eğitim öğretmeni,
kaynaştırma sınıfının öğretmeni özel gereksinimli çocuk hakkında kendisinden yardım isterse destek olduğunu
söylemiştir. RAM’da çalışan özel eğitimci (ÖEÖ4) ise tanı koymadan ve bulunduğu bölgedeki 70 okulda bulunan
özel gereksinimli çocuktan sorumlu olduğunu belirtmiştir.
ÖEÖ1: ‘Şimdi benim sorumlu olduğum yaklaşık 70 tane okul var. Biz bunları okullara duyuru yaptık. Dedik
ki işte: Şu okullardan şu kişi sorumlu özel eğitimle ilgili soru ya da sorunlarınız var ise bana ulaşabilirsiniz’.
V2: ‘Bir anne çocuğunun engeli ne olursa olsun eğitim almasını ister. Ben de çocuğumun iyi bir eğitim
almasını istiyorum. Kendini idare edebilsin, başkasına muhtaç olmadan yaşayabilsin. Onun eğitimi için elimden
geleni yapmak benim en büyük görevim olmalı’
Y1: ‘Ya bu sorumluluğu aslında MEB’e vermişler. Rehberlik öğretmeniyle öğretmenler birlikte çalışıyorlar.
Ama en çok imza aşamasında ben neler yapılmış neler yapılmamış o çocuğun düzeyine göre kontrol etmeye
çalışıyorum’.
O1: ‘Öğretmen olarak sorumluluklarımız çok fazla. Çünkü hem normal öğrencilerle kaynaştırma öğrencisi
arasında bir köprü görevi görüyoruz. Hem kaynaştırma velisi ile öğrenci arasında bir köprü görevimiz var hem
de diğer öğrencilerimizin velileri ile’
R2: Tabi ki görevlerimiz var. BEP hazırlamada öğretmene destek oluyoruz. Kaynaştırma öğrencisinin
gelişimini takip ediyoruz. Hem de velilere eğitim veriyoruz’.
Okul öncesi öğretmeni, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, yönetici ve ebeveynlerin
kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminde kendilerine düşen görevlerde nelere ihtiyaç duyduklarına ilişkin
bulgular
Okul öncesi öğretmenleri, rehber öğretmenler, yöneticiler ve ebeveynler kaynaştırma eğitimi
uygulamalarında kendilerine düşen görevleri yapabilme de birtakım ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir. Elde
edilen araştırma verilerine göre okul öncesi öğretmenlerinin tek başıma yetersiz kalması ve sınıfı yönetmede
zorlanmaları sınıf düzeni açısından sorun olmuştur. Okul öncesi öğretmenlerinin tamamı kaynaştırma eğitimi
konusunda kendilerine destek olacak personel istemektedir. Rehber öğretmenler okul öncesi öğretmenlerinin
kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili bilgi eksikliğinin olduğunu, özel gereksinimli çocukları sınıflarında
kabullenmeleri gerektiğini söylemişlerdir. Rehber öğretmenler RAM ile yeterince iletişim kuramadıklarını,
çocukların RAM tarafından takiplerinin yapılmadığını belirtmişlerdir. Yöneticiler veli öğretmen arasında iletişim
becerilerinin güçlenmesi, materyal eksikliğinin de giderilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Veliler özel
gereksinimli çocuğu konusunda kendine düşen görevi yapabilmesi için öncelikle toplumun bilinçlenmesini,
öğretmenlerin kendilerine destek olmasını ve devlet okullarında olan eksikliklerin tamamlanmasını istemişlerdir.
ÖEÖ1 kodlu özel eğitim öğretmeni ise, öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi konusunda mutlaka bilgilenmesini ve
her okula bir özel eğitim kadrosu verilmesi gerektiğini söylemiştir.
V3: “Maalesef ki halkımız bilinçli değil. Özellikle çocuğumla ilgili problemi ilk öğrendiğimde kabullenmek
benim için çok zor oldu. İnsanlar bilinçli değildi. Ben de çocuğuma karşı yapmam gerekenleri ertelediğim
zamanlar oldu.”
V1: “Öğretmen desteği şart. Biz bazen çaresiz oluyoruz çünkü”
O6: “Tek başıma çok zor. Veli, okul müdürü, müdür yardımcısı, rehber öğretmen mutlaka bize destek olmalı.
Ama çoğu zaman yalnız kalıyoruz.
ÖEÖ1: “Yani her okula bir pedagog, psikolog kadrosu veremiyoruz belki, ama şunu yapabiliriz yani: her
okula özel eğitim sınıfı olmasa dahi o okulda bir özel eğitim kadrosu verilmeli.
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Y3: “Olumlu veli öğretmen iletişimi şart. Öncelikle herkes birbirine yardımcı olmalıdır diye düşünüyorum.
Veli tüm sorumluluğu öğretmene bırakmamalı. Kendisi de mutlaka sürece katılmalı ama öğretmen de çocuk için
elinden yapmalı.”
Okul öncesi öğretmeni, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, yönetici ve ebeveynlerin etkili bir
kaynaştırma eğitimi için önerilerine ilişkin bulgular
Okul öncesi öğretmenleri, rehber öğretmenler, yöneticiler ve ebeveynler kaynaştırma eğitimi
uygulamalarının daha başarılı hale gelmesi için birtakım önerilerde bulunmuşlardır. Elde edilen sonuçlara göre
etkili bir kaynaştırma eğitimi için okul öncesi öğretmenleri (O2,O4) ve yöneticiler (Y1,Y2,Y3), özel eğitim
öğretmeni ile işbirliği yapılmasını vurgulamışlardır. Okul öncesi öğretmenleri, sınıflarında özel gereksinimli
çocukla birebir ilgilenen gölge öğretmenler olmasının işlerini çok kolaylaştırabileceğini söylemişlerdir. Ayrıca
kendilerini geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını belirten öğretmenler, lisans eğitiminde kaynaştırma eğitiminin çok
daha detaylı öğrenilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Yöneticiler ve rehber öğretmenler, kaynaştırma eğitimi ile
ilgili hizmet içi eğitim çalışmalarının arttırılmasını, öğretmenlerin bu konuda bilgilenmesin şart olduğunu
belirtmişlerdir. Rehber öğretmenler destek odalarının donanımlı hale gelmesini ve aile eğitimlerine önem
verilmesini vurgulamışladır. ÖEÖ1 kodlu özel eğitim öğretmeni sınıf mevcutları uygun hale gelirse daha etkili bir
kaynaştırma eğitimi yapılabileceğini söylemiştir. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin empati becerilerinin
geliştirilmesine yönelik çalışmaların arttırılmasının önemli olduğunu söylemiştir. Veliler özel gereksinimli
çocuklarının akranlarıyla sorun yaşamadan eğitim almasını istemektedirler. Bu konuda önerilerine bakıldığında,
bir veli, özel gereksinimli çocuğa sahip ailelere psikolojik destek sağlanmasını ve çocukların bazı eğitimlerinin
evde yapılmasını istemektedir. Ayrıca veliler toplumun bilinçlendirilmesi, ön yargıların aşılması gerektiği
üzerinde durmuşlar ve bunun için kamu spotunun kullanılabileceği önerisinde bulunmuşlardır.
R2: “Bir kere bireysel destek odası olması yani böyle bir oda gerçekten ama layıkıyla donanımlı bir oda
olmalı.”
V4: “Biz annelere de bakılması lazım babalara da bakılması lazım. Psikolojik destek verilmesi lazım. Eve
gelmesi lazım her şeyden önce ben fizyoterapiste çocuğu kundaklayıp götürmeyeceğim, fizyoterapist eve gelecek”.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Türkiye’de kaynaştırma/bütünleştirme ile ilgili kullanılan terimlerde, yasa ve yönetmeliklerde olması
gereken değişiklikler yapılmaktadır. Fakat uygulama basamağında geçmişten günümüze bazı koşullarda olumlu
yönde gelişmeler olmakla birlikte halen devam eden sorunlar bulunmaktadır. Uygulama basamağındaki en temel
sorunun ise sorumluluğun büyük çoğunluğunun tek başına öğretmene bırakılmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında ekip oluşturulması ve bu ekibin işbirliği içerisinde çalışması
beklenirken birçok okulda bunun sağlanamadığı görülmektedir. Kaya (2005), yılında yaptığı çalışmada
öğretmenlerin özel gereksinimli çocuklarla ilgili bir uzman ile işbirliği kuramadıkları belirlemiştir. Yine yapılan
başka çalışmalarda kaynaştırma eğitiminde ekip çalışmasının önemi vurgulanmıştır (Sığırtmaç, Hoş ve Abbak,
2011; Özaydın ve Çolak, 2011).
Kaynaştırmaya dâhil olan çocuk/öğrenci sayısı giderek artmasına rağmen, alanda çalışan ve sınıftaki
öğretmene destek verebilecek özel eğitim öğretmeni ve rehber öğretmen sayısı yani destek personel sayısı yeterli
değildir. Ayrıca rehber öğretmenler de bu konuda yeterli eğitim almadıklarını ifade etmektedirler. Okul öncesi
öğretmenleri kaynaştırma eğitimi bilgilerini ağırlıklı olarak çalışma hayatlarında öğrendikleri için süreç içinde
zorlanmaktadır. Okul öncesi eğitim sınıflarının niteliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada da sınıf
ortamlarının yeterli niteliğe sahip olmadığı, öğretmenlerin sınırlı düzeyde bilgiye sahip olduğu ve öğretimi
uyarlamada problemler yaşadıklarını gösterilmiştir (Bakkaloğlu, Sucuoğlu & Yılmaz, 2019). Okul öncesi
öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde yeterliklerinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmada ise öğretmenlerin
özyeterlik algılarının anlamlı düzeyde yükseldiği bulunmuştur (Sönmez, Alptekin & Bıçak, 2019).
Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamasında ekip olarak çalışacak personelin ihtiyacına yönelik hizmetiçi
eğitimlerin planlanması ve uygulanmasının eğitimde kalitenin artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Okul öncesi öğretmenleri, özel gereksinimli çocuk ile normal gelişim gösteren çocuklar arasında köprü
kurma, kaynaştırma çocuğu velisine karşı sorumluluk, BEP hazırlama, uyarlama yazma ve destek öğretmeniyle
işbirliği kurma gibi görevlerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Seçkin Gezer ve Aksoy (2019), okul öncesi
öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme eğitimindeki rol algılarını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada
öğretmenlerin; özel gereksinimli çocukların sosyalleşmesi, eğitimlerinin desteklenmesi, aileye rehberlik etmek ve
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değerlendirme sürecinde yer alma görevlerinin olduğunu belirttiklerini bulmuştur. Aynı zamanda kendilerini
destekleyici bir rolde gördüklerini, sınıfta bir yardımcı öğretmenin olması ve özel gereksinimli çocuğa yönelik
planlar hazırlaması gerektiğini ifade ettiklerini belirtmişlerdir. Bu çalışmadan da anlaşılacağı üzere öğretmenler
sorumluluklarının farkında olmakla birlikte kendilerini bu konuda yeterli görmemeleri, sınıf mevcutlarının
kalabalık olması gibi nedenlerle yardımcı bir personelin desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.
BEP ekibinde yer alması beklenen müdür ya da müdür yardımcılarının kendilerini hazırlanan programı
kontrol etmek ve imzalamakla sorumlu olduklarını düşündükleri görülmektedir. BEP ekibinde aktif rol alma
sorumluluğunun kendilerini bu konuda yeterli görmediklerinden kaynaklandığı düşünülebilir.
Eğitimcilerin desteğinin yanı sıra, özel gereksinimli çocukların eğitiminin etkili bir şekilde yürütülebilmesi
için ailelerin eğitime katılımlarının önemi ve eğitim almalarının gerekliliği yapılan çalışmalarda(Hassall, Rose ve
McDonald, 2005; Cangür, Civan, Çoban, Koç, Karakoç ve Budak, 2013; Taşcı Karalı, 2017) ortaya çıkmıştır.
Öğretmen ve ebeveynlerin birlikte çalışarak sahip oldukları bilgi ve deneyimleri paylaşmaları çocuğun gelişiminin
desteklenmesi ve sosyalleşmesi açısından önemlidir. Ayrıca toplumun bilinçlendirilmesi ve özel gereksinimli
çocuklara yönelik ön yargıların yıkılması, ailelerin çocukları ile toplum içerisinde yaşantılarını kolaylaştıracak,
eğitim, sağlık ve duruma özgü ihtiyaçlarına ulaşımları konusunda da daha fazla destek alabileceklerdir.
Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında en temel sorunun ekip içerisinde yer alan paydaşların
çoğunlukla büyük sorumluluğu öğretmene bırakması, işbirliğine yönelik çalışmaların yapılmaması olduğu
düşünülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli yayınlarında Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı şu şekilde
tanımlanmakta ve işbirliğine vurgu yapılmaktadır. “BEP, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin gelişimi veya ona
uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim
vb.) eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel eğitim sınıfı
vb.) ve destek hizmetlerden (kaynak oda sınıf içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon vb.) en üst
düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır. Bu doküman aile öğretmen ve ilgili uzmanların işbirliği ile
planlanır ve BEP kurulunun onayı ile uygulanır.”(MEB,2014). İşbirliğine yönelik bu ifadelerin uygulamaya acilen
geçirilmesi gerektiği ortadadır.
Tüm bu sonuçların yanında araştırmanın bulguları doğrultusunda, kaynaştırma/bütünleştirme
uygulamalarının daha sistematik, etkili ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla karar vericilere,
uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik olarak aşağıda belirtilen bazı öneriler geliştirilmiştir.
Bu alanda çalışacak olan okul öncesi öğretmenleri ve rehber öğretmenlerin yeterlik düzeylerinin gözden
geçirilmesi, bu konunun gerek lisans eğitimi programlarında gerekse hizmet içi eğitim programlarında uygulamaya
dönük detaylı bir şekilde ele alınması sağlanabilir. Okul idarecileri özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme
konularında eğitimler almaya yönlendirilmelidir.
Tüm okullarda en az bir özel eğitim öğretmeni bulundurulup kaynaştırma/bütünleştirme sınıflarındaki özel
gereksinimli çocukların eğitiminin planlanması ve gelişiminin takip edilmesinde aktif görev almaları sağlanabilir.
Özel eğitim öğretmenleri, belirli zamanlarda sınıftaki etkinliklere katılarak gözlemler yapıp sınıfın öğretmenine
ihtiyaç duyduğu konularda destek olabilmelidir.
Kaynaştırma sınıflarındaki öğrenci sayıları azaltılmalıdır, yardımcı (gölge) öğretmen desteği sağlanılmalıdır.
Okulların ve sınıfların fiziki koşulları uygun hale getirilmeli, eğitim materyallerindeki eksiklikler giderilmelidir.
Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında ekip içerisinde yer alması gereken paydaşların iş birliğine
yönelik çalışmaları sağlanmalı ve denetlenmelidir.
Hastaneler, eğitim kurumları, belediyeler, STK lar özel gereksinimli çocuğu olan ailelere ihtiyaç duydukları
hizmetleri sunmak için çalışmalarda bulunabilirler.
Ailelerin içinde bulundukları sosyo-ekonomik ve psikolojik durumlar göz önünde bulundurularak ihtiyaç
duydukları hizmetleri yerinde ve zamanında alabilmeleri sağlanmalıdır.
Toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi ve ön yargıların aşılmasına yönelik sosyal çalışmalar yürütülmelidir.
Yapılacak olan araştırmalarda ise çözüm odaklı çalışmalar yapılmalı, eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik
işbirliğine dayalı uygulamalara odaklanılmalıdır.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN GEÇİCİ KORUMA
ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN VE TÜRK ÇOCUKLARIN DAVRANIŞ
SORUNLARININ VE SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
A COMPARATIVE ANALYSIS OF BEHAVIORAL PROBLEMS AND
SOCIAL COMPETENCE LEVELS OF CHILDREN UNDER
TEMPORARY PROTECTION AND TURKISH CHILDREN IN
PRESCHOOL EDUCATION
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Özet
Göç, mekansal değişimle birlikte sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel alanda birçok değişimi gerektirir. Göç
öncesi, göç sırası ve göç sonrasında ailelerin yaşadıkları sorunlar, çocukların yaşamları üzerinde olumsuz etkiler
bırakmaktadır. Göç eden çocuklar, aile rollerinde değişiklikler, kültürel farklılıklar, aile içi şiddet, dil sorunu,
sağlık, beslenme ve barınma imkanlarında yetersizlik, eğitim sorunları ve uyum problemleri ile karşılaşmaktadır.
Özellikle okul öncesi eğitim çağından bulunan çocuklar, gelişim özelliklerinin bir sonucu olarak göçün getirdiği
bu sorunlardan daha çok etkilenebilmektedir. Bu araştırmada geçici koruma altında olan ve olmayan çocukların
davranış sorunları ve sosyal yetkinlik düzeylerinin incelenmesi ve davranış sorunları ve sosyal yetkinlik düzeyleri
üzerinde bazı değişkenlerin etkili olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel ve nitel verilerin
birlikte kullanıldığı karma desen kullanılmıştır. Araştırmada Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı anaokullarına devam eden geçici koruma altında olan (n=39) ve olmayan çocuklar (n=42) ve
öğretmenleri (n=16) dahil edilmiştir. Çocukların davranış sorunlarının belirlenmesi amacıyla, nicel verilerin elde
edilmesinde Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği-30 (SYDD-30) kullanılmıştır. Ölçek, geçici
koruma altında olan ve olmayan çocukların öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Ayrıca görüşmeyi kabul eden
öğretmenlere görüşme formu uygulanmıştır. Nitel verilerin değerlendirilmesinde ise araştırmacılar tarafından
geliştirilen Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel bulgular
incelendiğinde, geçici koruma altındaki çocukların kızgınlık-saldırganlık ve anksiyete-içe dönüklük puanlarının
Türk çocukların puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu, sosyal yetkinlik puanlarının ise anlamlı düzeyde
düşük olduğu, kızgınlık-saldırganlık puanlarının anne-baba öğrenim durumuna göre; sosyal yetkinlik puanlarının
kardeş sayısı ve anne öğrenim durumuna göre, anksiyete-içedönüklük puanlarının ise anne öğrenim düzeyine göre
farklılaştığı görülmüştür. Nitel bulgular incelendiğinde ise geçici koruma altındaki çocukların kültür farkları, dil
sorunları, uyum sorunları, mekan değişikliği ve yanlış anne baba tutumlarından dolayı akranlarıyla iletişimde
sorun yaşadıkları ve şiddet eğilimi davranışlar sergiledikleri ve bu davranışlarının Türk çocukları olumsuz yönde
etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Göçmen çocuk, göç, davranış sorunları, karma desen

Abstract
Migration causes many changes in the social, economical, political and cultural areas along with geographical
change. Problems experienced by families before, during and after the migration cause negative effects on
children's lives. Migrant children face with many problems such as changes in family roles, cultural differences,
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domestic violence, language problems, inadequate health, nutrition and housing, educational problems and
adaptation problems. Especially, children of preschool age can be affected more by the problems of migration as
a result of their developmental characteristics. The aim of this study was to investigate the behavioral problems
and social competence levels of children with and without temporary protection and to determine whether some
variables are effective on behavioral problems and social competence levels. Mixed method design, which
quantitative and qualitative data were used together, was used. In this study, children with temporary protection (n
= 39) and children without temporary protection (n = 42) and their teachers (n = 16) attending kindergartens of
the Ministry of National Education in Polatlı district of Ankara were included. Social Competence and Behavior
Evaluation Scale-30 (SCBE-30) was used to obtain quantitative data to determine the behavioral problems of
children. The scale was filled in by teachers of children with and without temporary protection. In addition,
interview form was applied to the teachers who accepted the interview. The semi-structured interview form
developed by the researchers was used to evaluate the qualitative data. When the quantitative findings obtained
from the study were examined, it was seen that anger-aggression and anxiety-introversion scores of children under
temporary protection were significantly higher than those of Turkish children, and social competence scores were
significantly lower. It was seen that anger-aggression scores differed according to parental education status, social
competence scores differed according to the number of siblings and mother's education level, and anxietyintroversion scores differed according to mother's education level. When the qualitative findings were examined,
it was found that children under temporary protection had problems in communication with their peers due to
cultural differences, language problems, adaptation problems, change of place, and wrong parental attitudes, and
that these behaviors had negative effects on Turkish children.
Key Words: Refugee child, migration, behavioral problems, mixed method design

Giriş
Göç etmek çok zor bir durumdur. İnsanlar kurulu düzenlerini, sıcak yuvalarını, dostlarını ve sevdiklerini bir
anda terk edip kaçmak zorunda kalırlar. Çünkü temel insan haklarını kullanmak istemişlerdir. Dünya mülteci
nüfusunun büyük bir bölümünü kadın ve çocuklar oluşturuyor. Yetişkin insanların zor kabul edebildikleri,
genellikle travma yaşadıkları ortamlar, çocuk mülteciler üzerinde, iki-üç katı daha fazla olumsuz izler
bırakmaktadır (Çorabatır ve Oskay, 2006). Yetişkinleri de çok ciddi şekilde etkileyen göç olgusunun aile üyeleri
arasında en savunmasız olan çocuklar açısından yeni yaşam koşullarına uyumsuzluk, dışlanma, yetersiz hijyen ve
beslenme, sağlık, psikoloji, bedensel ve zihinsel gelişim geriliği, korunma eksikliği, güvensiz ev ortamı, suç
işleme, antisosyal davranışlar, istismar, ihmal gibi olumsuz etkileri görülmektedir (Şener ve Ocakçı, 2014).
Bebekler savunmasız canlılar olup mücadelenin olduğu bir dünyaya gözlerini açarlar. Yaşamla birlikte yeni
dünyanın kendilerine getirmiş olduğu durumlara adaptasyon kurmak için tüm çabalarını sarf ederler. Tüm gelişim
alanlarının desteğe ihtiyaç duyduğu bebeklik döneminde anne ve baba bebeğe en çok desteği sağlayan kişiler
olarak karşımıza çıkar. Ailenin kendi imkan ve şartlarına göre süreç devam eder.
Okul öncesi dönem ise, çocukların yeni yeni ailelerinden ayrılıp akranları ve öğretmenlerle bir arada vakit
geçirdiği ve sosyalleşmenin önemli olduğu bir dönemdir. Okul öncesi dönemde öğrencilere kazandırılması
gereken temel becerilerden biri de sosyal becerilerdir çünkü bireylerin toplumsal çevreye uygun davranışlar
sergilemesinde ve etkileşim içinde bulunmasında sosyal becerilerin rolü büyüktür. Çocuklar okul çağına gelene
kadar birçok sosyal beceriyi sosyal ortamlarda, anne-babadan, diğer yetişkinler ve kardeşlerinden öğrenirler. Fakat
öğrenme formal bir süreç izlemediğinden olumsuz sosyal davranışlar da edinilebilmektedir. Okul çağına
geldiğinde kendi sosyal davranış ve becerilerinin okulda geçerli olamayacağını keşfeden çocuk farklı biçimlerde
ve kabul görmüş davranışlarda bulunması gerektiğini öğrenmelidir. Çocukların istendik sosyal davranışlarda
bulunması için en temel ve yeterli öğrenme ortamı da kuşkusuz okullardır. (Bülbül, 2008). Bu yüzden, okul öncesi
dönemden itibaren sosyal beceri ve davranışların istenilen düzeyde kazandırılması sağlıklı bir toplumun oluşması
bakımından da oldukça önemlidir. Bireylerin, sosyal gelişimlerini yeterince tamamlayamaması ve yetersiz sosyal
becerilerin varlığı çevreyle ve kendiyle olan bağlarını zedeleyerek ilerideki sosyal davranışlarını olumsuz olarak
etkilemektedir (Güllüce, 2019). Ancak çocukların sorunlarına doğru şekilde müdahale edildiğinde, ihtiyaçlarına
uygun cevaplar verildiğinde var olan problemlerin yeni problemleri ortaya çıkarmasının da önüne geçilebilir ve
daha sağlıklı bir nesil ve toplumun oluşmasının önü açılabilir. Bu araştırmada, okul öncesi eğitime devam eden
geçici koruma altındaki çocuklar ile Türk çocukların davranış sorunları karşılaştırmalı olarak incelenmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem
Bu bölümde araştırma deseni, çalışma grubu, veri toplama araçları ve verilerin toplanması ve analizi
başlıklarına yer verilmiştir.

513

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
Araştırma Deseni
Geçici koruma altında olan ve olmayan çocukların davranış sorunlarının ve sosyal yetkinlik düzeylerinin
incelenmesi ve davranış sorunları ve sosyal yetkinlik düzeyleri üzerinde cinsiyet, kardeş sayısı, anne ve baba
öğrenim durumu gibi değişkenlerin etkili olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada nicel ve
nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma desenden yararlanılmıştır. Karma yöntem araştırmaları,
araştırmacının bir çalışma veya birbirini izleyen çalışmalar içerisinde nitel ve nicel yöntemleri birlikte kullanıldığı
(Johnson ve Onwuegbuzie, 2004), verilerin toplanıp analiz edildiği, bulguların birleştirildiği ve sonuçların
çıkartıldığı araştırmalardır (Tashakkori ve Creswell, 2007). Nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanılması
araştırma probleminin daha iyi açıklanmasını sağlar (Creswell ve Clark, 2017). Bu araştırmada karma deseni
bütünleyiciliği sağlamak amacıyla tercih edilmiştir. Bütünleyicilik, bir desen ile elde edilen sonuçların diğer
desenin sonuçlarıyla detaylandırılmasını, geliştirilmesini, örneklendirilmesini ve açıklanmasını sağlar (Alkan,
Şimşek ve Erbil, 2019).
Çalışma Grubu
Bu çalışmada Ankara ilinin Polatlı ilçe merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sekiz bağımsız
anaokulunda öğrenim gören 39’u mülteci ve 42’si mülteci olmayan olmak üzere toplam 81 çocuk ile bu çocuklara
eğitim veren 16 öğretmen araştırmaya dahil edilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Geçici koruma altında olan ve olmayan çocukların davranış sorunlarının ve sosyal yetkinlik düzeylerinin
karşılaştırmalı olarak incelenmesini amaçlayan bu araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından
geliştirilen “ Genel Bilgi Formu” ve “ Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile Sosyal Yetkinlik ve Davranış
Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır.
Genel Bilgi Formu’nda çocukların ise cinsiyeti, kardeş sayısı ve anne-baba öğrenim durumu bilgileri elde
etmek amacıyla sorular yer almaktadır.
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu, araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmacılar tarafından
geliştirilmiştir. Bu görüşme, yapılandırılmış görüşmeye göre daha esnektir. Yarı yapılandırılmış görüşmede,
görüşmeci önceden hazırladığı soruları görüşmenin akışına göre araştırmanın sınırlılıkları içinde alt sorularla
değiştirerek katılımcının görüşlerini açıklamasını destekleyebilir. Böylece bu tür görüşmelerde katılımcı
görüşmecinin sorduğu soruları özgürce yanıtlama imkanına sahip olur (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Görüşme
formunda, öğretmenlere geçici koruma altında olan çocukların sorun davranış sergileyip sergilemedikleri, geçici
koruma altında olan çocukların sosyal becerilerinin, kaygı ve içe dönük davranışlarının mülteci olmayan çocuklara
göre farklılaşıp farklılaşmadığı, geçici koruma altında olan çocukların karşılaştıkları sorunları çözme konusunda
Türk çocuklara göre tepkilerinin farklılaşıp farklılaşmadığı, geçici koruma altında olan çocukların davranışlarında
hangi faktörlerin etkili olduğunu belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.
Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği-30 (SYDD-30), LaFreniere ve Dumas (1996) tarafından
31-73 aylık çocukların duygusal ve davranış sorunları ile sosyal becerilerinin niteliğini de değerlendirmek
amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Çorapçı, Aksan, Yalçın ve Yağmurlu (2010) tarafından
yapılmıştır. Ölçek, her biri 10 madde içeren kızgınlık-saldırganlık, sosyal yetkinlik, anksiyete-içe dönüklük olmak
üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin uyarlama çalışmasında Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları
kızgınlık-saldırganlık için .87, sosyal yetkinlik için .88, anksiyete-içe dönüklük için .84 olarak bulunmuştur. Her
alt ölçek için madde toplam korelasyon toplam sayısı .41 ve üstünde bulunmuştur. Ölçek, öğretmen ya da ebeveyn
tarafından doldurulabilmektedir (Çorapçı vd., 2010).
Verilerin Toplanması ve Analizi
Verilerin toplanması için gerekli izinler alındıktan sonra sekiz bağımsız anaokulunda görev yapan
öğretmenlerden randevu alınmış ve uygun görülen zamanlarda okula giderek öğretmenlerle boş bir sınıfta
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çocukların davranış sorunlarını ve sosyal yetkinliklerini belirlemek için kullanılan
ölçek formu ise öğretmenlere verilmiş ve doldurduktan sonra teslim alınmıştır.
Görüşme formunun analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz, araştırmacıların
çalışmak istedikleri farklı olgu ve olaylar hakkında özet bilgi elde edebilmeleri için sıklıkla kullanılan bir analiz
yöntemidir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2017). Betimsel analizde elde edilen veriler,
daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Betimsel analiz, elde edilen bulguları düzenlenmiş
ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunulması amaçlanır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce sistematik ve
açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan betimlemeler açıklanır, yorumlanır ve bir takım sonuçlara ulaşılır
(Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu analiz yönteminde görüşmeden elde edilen sonuçlar alıntılarla desteklenir.

514

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
Ölçekten elde edilen verilerin analizi ise SPPS paket programı aracılığıyla yapılmıştır. Elde edilen ham
veriler paket programına işlendikten sonra ölçeğin Cronbach Alfa değeri belirlenmiştir. Sonrasında verilerin
normal dağılıp dağılmadığını belirlemek amacıyla Kolmogrov Smirnov testi yapılmıştır. Verilerin normal
dağıldığı sonucuna ulaşıldığından verilerin analizinde araştırmaya katılan çocukların davranış sorunlarının çeşitli
demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı t testi ile belirlenmiştir.

Bulgular
Geçici koruma altında olan ve olmayan çocukların davranış sorunlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesini
amaçlayan bu araştırmadan elde edilen veriler analiz edilmiş ve sonuçlar aşağıdaki gibi rapor edilmiştir.

Nicel Bulgular
Geçici Koruma Altında Olan ve Olmayan Çocukların Kızgınlık-Saldırganlık, Sosyal Yetkinlik ve Anksiyeteİçedönüklük Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Yapılan t Testi Sonuçları
Alt Ölçekler
Değişken
n
SS
Sd
t
p
X

1.

Kızgınlıksaldırganlık

Sosyal yetkinlik

Anksiyeteiçedönüklük

Geçici koruma altında
olan çocuk

39

18,3590

5,34340

Türk çocuk

42

15,9286

4,87599

Geçici koruma altında
olan

39

26,7179

5,30119

Türk çocuk

42

30,4762

5,75194

Geçici koruma altında
olan

39

17,6154

4,0429

Türk çocuk

42

15,6905

4,38672

79

2,140

,035

79

-3,051

,003

79

2,049

,044

KS=Kızgınlık-saldırganlık, SY=Sosyal yetkinlik, Aİ=Anksiyete-içedönüklük
Tablo 1 incelendiğinde kızgınlık-saldırganlık, sosyal yetkinlik ve anksiyete-içedönüklük puanlarının geçici
koruma altında olma durumuna göre anlamlı olarak farklılaştığı görülmektedir (SY; t 79=2,140, p<.05, SY; t79=3,051, p<.05, Aİ; t79=2,049, p<.05). Buna göre geçici koruma altında olan çocukların kızgınlık-saldırganlık
puanları ( X =18,0385) ve anksiyete-içedönüklük puanlarının ( X =17,6154) Türk çocukların kızgınlık-saldırganlık
puanları ( X =15,9286) ve anksiyete-içedönüklük puanlarından ( X =15,6905) anlamlı düzeyde yüksek olduğu;
Türk çocukların sosyal yetkinlik puanlarının ( X =30,4762) geçici koruma altında olan çocukların sosyal yetkinlik
puanlarından ( X =26,7179) anlamlı düzeyde yüksek olduğu söylenebilir.

2.

Çocukların Cinsiyetlerine Göre Kızgınlık-Saldırganlık, Sosyal Yetkinlik ve Anksiyete-İçedönüklük
Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Yapılan t Testi Sonuçları
Alt Ölçekler

Değişken

n

X

SS

Kızgınlıksaldırganlık

Kız

44

17,4773

5,59688

Erkek

37

16,6486

4,76804

Sosyal yetkinlik

Kız

44

28,3182

6,32372

Erkek

37

29,0811

5,21418

Kız

44

16,9091

4,05668

Erkek

37

16,2703

4,62270

Anksiyeteiçedönüklük

KS=Kızgınlık-saldırganlık, SY=Sosyal yetkinlik, Aİ=Anksiyete-içedönüklük
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Sd
79

t

p

,710
,480

79

,-585

,560

79

,662

,510
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Tablo 2 incelendiğinde kızgınlık-saldırganlık, sosyal yetkinlik ve anksiyete-içedönüklük puanlarının
cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir (KS; t 79=,710, p>.05, SY; t79=,-585, p>.05,Aİ;
t79=,662, p>.05).

3.

Çocukların Kardeş Sayılarına Göre Kızgınlık-Saldırganlık, Sosyal Yetkinlik ve Anksiyete-İçedönüklük
Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Yapılan t Testi Sonuçları

Alt Ölçekler

Değişken

n

Kızgınlıksaldırganlık

Üç ve daha az

40

18,1000

5,51362

Dört ve daha
fazla

41

16,1220

4,78119

Sosyal yetkinlik

Üç ve daha az

40

27,2500

5,01664

Dört ve daha
fazla

41

30,0488

6,26479

Üç ve daha az

40

17,3250

4,14721

Dört ve daha
fazla

41

15,9268

4,40108

Anksiyeteiçedönüklük

X

SS

Sd

t

p

79

1,726

,088

79

-2,216

,030

79

1,471

,145

KS=Kızgınlık-saldırganlık, SY=Sosyal yetkinlik, Aİ=Anksiyete-içedönüklük
Tablo 3 incelendiğinde kızgınlık-saldırganlık ve anksiyete-içedönüklük puanlarının kardeş sayısına göre anlamlı
olarak farklılaşmadığı görülmektedir (KS; t79=1,726, p>.05, Aİ; t79=1,471, p>.05). Sosyal yetkinlik puanlarının
ise, kardeş sayısına göre anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir (t 79=-2,216, p<.05). Buna göre dört ve daha
fazla kardeşi olan çocukların sosyal yetkinlik puanlarının ( X =30,0488), üç ve daha az kardeşi olan çocukların
sosyal yetkinlik puanlarından ( X =27,2500) anlamlı düzeyde yüksek olduğu söylenebilir.

4.

Çocukların Annelerinin Öğrenim Düzeyine Göre Kızgınlık-Saldırganlık, Sosyal Yetkinlik ve Anksiyeteİçedönüklük Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Yapılan t Testi Sonuçları

Alt Ölçekler

Değişken

n

X

SS

Kızgınlıksaldırganlık

Ortaokul ve
altı

52

18,0385

5,25417

Lise ve üstü

29

15,4138

4,79224

Ortaokul ve
altı

52

27,6731

5,67665

Lise ve üstü

29

30,4483

5,74199

Ortaokul ve
altı

52

17,5000

4,17978

Lise ve üstü

29

15,0345

4,14456

Sosyal yetkinlik

Anksiyeteiçedönüklük

Sd

t

p

79

2,223

,029

79

-2,101

,039

79

2,553

,013

KS=Kızgınlık-saldırganlık, SY=Sosyal yetkinlik, Aİ=Anksiyete-içedönüklük
Tablo 4 incelendiğinde kızgınlık-saldırganlık, sosyal yetkinlik ve anksiyete-içedönüklük puanlarının anne
öğrenim durumuna göre anlamlı olarak farklılaştığı görülmektedir (SY; t 79=2,223, p<.05, SY; t79=-2,101, p<.05,
Aİ; t79=2,553, p<.05). Buna göre anne öğrenim durumu ortaokul ve altında olan çocukların kızgınlık-saldırganlık
puanları ( X =18,0385) ve anksiyete-içedönüklük puanlarının ( X =17,5000) anne öğrenim durumu lise ve üstünde
olan çocukların kızgınlık-saldırganlık puanları ( X =15,4138) ve

anksiyete-içedönüklük puanlarından ( X
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=15,0345)anlamlı düzeyde yüksek olduğu; anne öğrenim durumu lise ve üstünde olan çocukların sosyal yetkinlik
puanlarının ( X =30,4483) anne öğrenim durumu ortaokul ve altında olan çocukların sosyal yetkinlik puanlarından
( X =27,6731) anlamlı düzeyde yüksek olduğu söylenebilir.
Çocukların Babalarının Öğrenim Düzeyine Göre Kızgınlık-Saldırganlık, Sosyal Yetkinlik ve Anksiyeteİçedönüklük Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Yapılan t Testi Sonuçları
Alt Ölçekler
Değişken
n
SS
Sd
t
p
X

5.

Kızgınlıksaldırganlık

Ortaokul
altı

ve

Lise ve üstü
Sosyal yetkinlik

Ortaokul
altı

ve

Lise ve üstü
Anksiyeteiçedönüklük

Ortaokul
altı
Lise ve üstü

ve

42

18,2619

6,65711

39

15,8462

4,43988

42

27,8571

6,01044

39

29,5385

5,55284

42

17,3810

4,20773

39

15,7949

79

2,146

,037

79

-1,309

,194

79

1,674

,098

4,31753

KS=Kızgınlık-saldırganlık, SY=Sosyal yetkinlik, Aİ=Anksiyete-içedönüklük
Tablo 5 incelendiğinde sosyal yetkinlik ve anksiyete-içedönüklük puanlarının baba öğrenim durumuna göre
anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir (SY; t79=-1.309, p>.05, Aİ; t79=1,674, p>.05). Kızgınlık-saldırganlık
puanlarının ise, baba öğrenim durumuna göre anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir (t79=2,146, p<.05). Buna
göre baba öğrenim durumu ortaokul ve altında olan çocukların kızgınlık-saldırganlık puanlarının ( X =18,2619),
baba öğrenim durumu lise ve üstünde olan çocukların kızgınlık-saldırganlık puanlarından ( X =15,8462) anlamlı
düzeyde yüksek olduğu söylenebilir.
Nitel Bulgular
Araştırma kapsamındaki öğretmenlere “Geçici koruma altında çocuklarda gözlemlediğiniz sorunlu
davranışlar var mı? Varsa nelerdir?” sorusu sorulmuştur. Verilen cevaplar incelendiğinde uyum-adaptasyon sorunu
yaşadıklarını belirten öğretmenlerle (5) çocuklarda şiddet eğilimi (5) olduğunu belirten öğretmenlerin oranı ile dil
problemi (4) ve akran iletişiminde (4) sorun yaşadıklarını belirten öğretmenlerin oranının birbirine eşit olduğu
görülmüştür. Bunun yanında okula devamsızlık (1) ve kişisel bakımdaki eksiklikler (1) olduğunu belirten
öğretmenler de bulunmaktadır.
Öğretmenlere geçici koruma altında olan çocuklardaki sorunlu davranışlarının nedenleri sorulduğunda;
öğretmenlerin 10’u dil problemlerini neden olarak göstermiştir. Verilen diğer cevaplar incelendiğinde kültür farkı
(4) ve uyum sağlayamamasını (4) neden olarak gösteren öğretmenlerle ülke değişikliği (3) ve yanlış anne baba
tutumlarını (3) neden olarak gösteren öğretmenlerin oranı birbirine eşittir. Bununla beraber aile içinde şiddet
olması (1) ve çocuklardaki akademik yetersizlikleri (1) göçmen çocuklardaki sorunlu davranışlarının nedenleri
olarak gösteren öğretmenler de bulunmaktadır.
Araştırmaya dahil edilen öğretmenlere “Geçici koruma altındaki çocukların istenmeyen davranışları Türk
çocukların davranışlarını olumsuz yönde etkilemekte midir?” sorusu sorulmuştur. Öğretmenler, öfke kontrolü ile
ilgili problemler, şiddet, küfür gibi davranışlar (5) ile dil bilmemelerinden kaynaklanan iletişim problemlerinin (5)
Türk çocukları etkilediğini belirtmiştir. Verilen diğer cevaplara göre öğretmenlerin 4’ü göçmen çocuklardaki
davranış problemlerinin yerli çocuklar tarafından taklit edildiğini belirtmiş, bir öğretmen akademik becerilerdeki
eksiklikler nedeniyle göçmen çocuklara daha fazla zaman harcamalarının yerli çocukları olumsuz etkilediğini ifade
etmiştir. Bir öğretmen ise olumsuz bir durumun olmadığı yönünde görüş bildirmiştir.
Öğretmenlere “Geçici koruma altında olan çocukların sosyal becerileri nasıldır?” sorusu sorulmuş,
öğretmenlerin 9’unun sosyal becerilerin daha zayıf olduğu cevabını verdiği görülmüştür. Öğretmenlerin 6’sı aileye
göre sosyal beceri düzeyinin de değiştiğini, bir öğretmen ise geçici koruma altında olan çocukların Türk çocuklara
göre sosyal becerilerinin farklılaşmadığını bildirmiştir.
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Öğretmenlere “Geçici koruma altında olan çocukların yaşadıkları sorunları çözme konusunda yerli çocuklara
göre nasıl tepkiler vermektedir?” sorusu sorulduğunda 8 öğretmen dil probleminden kaynaklanan davranış
problemleri gösterdiklerini bildirmiştir. Öğretmenlerin 5’i ise kendini kapattığını, sustuğunu ve bu nedenle
problemlerin çözümsüz kaldığı yönünde görüş bildirmiştir. Bununla beraber öğretmenlerin 2’si aile ile
konuşulunca daha olumlu sonuçlar aldıklarını ifade ederken, bir öğretmen göç sebebine göre bu durumun
değiştiğini belirtmiştir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Göç nedeniyle yaşanan aile üyelerinin kaybı veya aile üyelerinden ayrılma, savaş, kıtlık, şiddet, tecavüz ve
işkenceye maruz kalma gibi travmatik deneyimler, dil problemleri, uyum sorunları, istihdam sorunları, sosyal
dışlanma, aile çatışmaları, rol değişiklikleri, ayrımcılık ve stres çocukların yaşamları üzerinde derin etkiler
bırakmaktadır. Özellikle erken çocukluk döneminde bulunan çocukların savunmasız oluşları, kendilerini ifade
etmede güçlük yaşamaları, sosyal çevresinin kısıtlı olması gibi durumlar bu çağdaki çocukların göç sürecinden
daha çok etkilenmelerine neden olmaktadır. Göç yaşayan geçici koruma altında olan çocuklar ile Türk çocukların
davranış sorunlarının ve sosyal becerilerinin karşılaştırılması ve çocukların davranış sorunları ve sosyal becerileri
üzerinde çeşitli değişkenlerin anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel ve
nicel verilerin birlikte kullanıldığı karma desenle yürütülen bu araştırmadan elde edilen nicel verilerin analiz
sonuçları nitel sonuçlarla desteklenerek yorumlanmıştır.
Araştırmada geçici koruma altında olan çocukların kızgınlık-saldırganlık düzeylerinin Türk çocuklara göre
anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, geçici koruma altında olan çocukların dil sorunlarından
dolayı kendilerini ifade etmede güçlük yaşamaları ve dikkat çekmeye çalışarak varlıklarını ortaya koyma
çabalarından kaynaklanabilir. Geçici koruma altında olan çocukların dil yapılarının farklı olması toplumdan
dışlanmalarına neden olabilir. Dil engelleri geçici koruma altında olan çocukların aşağılık kompleksi hissine
kapılmalarına, düşük başarı göstermelerine ve saldırganlığa katkıda bulunan düşük özgüven duygusuna neden
olduğu vurgulanmaktadır (Mwangi, 2014). Öğretmenlerle yapılan görüşmede, öğretmenlerin önemli bir kısmı
geçici koruma altında olan çocukların öfke kontrolü ile ilgili problemler, şiddet, küfür gibi davranışlar ve iletişim
problemi yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Geçici koruma altında olan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmaması,
görmezden gelinmeleri, ayrımcılık ve dışlanmayla karşı karşıya kalmaları, istediklerini yapmalarını engellemekte
ve bu engel durumu da saldırganlık davranışlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Göçe maruz kalan çocuk
beslenme, kişisel bakım, kişisel hijyen, sağlık ve tıbbi bakım açısından yoksunluk yaşayabilir. Bu tür yoksunluklar
çok düşük okul performansı, devamsızlık, okulu bırakma, öğretmenler ve akranlarla kavga, kaygı, mutsuzluk,
depresif hissetme eğilimi, motivasyon eksikliği, ilgisizlik, ne olduğu konusunda endişe, konsantrasyon eksikliği
ve görevlerin tamamlanamaması, uzun vadeli planlama eksikliği ve geleceği tahmin etmeme, düşük özgüven,
antisosyal davranışlar (şiddet, madde kötüye kullanımı gibi) ve intihar davranışı gibi sorunları beraberinde getirir
(Valtolina ve Colombo, 2012).
Araştırmada, geçici koruma altında olan çocukların sosyal yetkinlik düzeylerinin Türk çocukların sosyal
yetkinlik düzeylerine göre anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden de
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Öğretmenler geçici koruma altında olan çocukların sosyal becerilerinin zayıf
olduğunu, kendilerini sosyal ortama kapattıklarını ve bu nedenle problemlerin çözümsüz kaldığını, yerli çocukları
olumsuz davranışlarıyla etkilediklerini belirtmişlerdir. Göçmenlerin, göç ettikleri toplumun değerleriyle
örtüşmeyen yaşam tarzlarının olması, yerli toplumdaki bireylerin istihdam olanaklarını kısıtlamaları, toplumsal
yapıya zarar verici davranışlar sergilemeleri, farklı etnik ve dini yapıda olmaları, dil sorunu yaşamaları, göç
edilecek ülkedeki insanların birbirleriyle uyumlu olmaması, yetkililerin göçmenleri yerli insanlarla bütünleştirme
çabalarının yetersizliği gibi sorunlar göçmenlerin uyum sorunlarını beraberinde getirmektedir (Aydoğdu, 2019).
Bu sorunlar özellikle savunmasız ve güven arayışı içinde bulunan erken çocukluk döneminde bulunan çocukların
sosyal becerilerinin gelişmesini engelleyebilir. Aral, Gürsoy, Aydoğdu ve Özdoğan Özbal (2017) göçmen olan ve
olmayan çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmada, göçmen olan çocukların yalnızlık düzeylerinin göçmen olmayan
çocuklara göre daha yüksek düzeyde olduğunu ve bu durumun göçmen çocukların dil ve uyum sorunu gibi sosyal
beceriyi etkileyen faktörlerden ileri geldiğini ifade etmişlerdir.
Araştırmada geçici koruma altında olan çocukların anksiyete-içedönüklük düzeylerinin mülteci olmayan
çocuklara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Geçici koruma altındaki çocuklar genellikle aile
üyeleri ya da yakınlarından bir kısmını geride bırakarak göç etmektedir. Geçici koruma altında olan çocukların
aile desteğinin yetersiz oluşu ve ebeveyn yokluğu yaşamaları, ayrılık, tecrit ve gelecek korkusu gibi sorunlar
yaşamalarına neden olabilir (Okitikpi ve Aymer, 2000). Göç yaşayan çocuklar, yaşantılarının her alanında göçün
etkilerini hissetmekte, barınma, beslenme, güvenlik, sağlık ve eğitim konularında çeşitli sorunlarla
karşılaşmaktadır (Gürsoy ve ark., 2017). Öğretmenlerle yapılan görüşmede öğretmenler göç eden çocukların kültür
ve dil farklılıklarından dolayı uyum sağlamakta güçlük çektiklerini ve yanlış anne baba tutumlarıyla
yetiştirildiklerini dile getirmişlerdir. Geçici koruma altında olan çocuklar göçün getirdiği stresli durumla başa
çıkmak için uygunsuz davranışlar geliştirerek, travma yaşayarak veya işlevsiz bilişsel mekanizmalar kullanarak
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farklı tepkiler verebilir (Valtolina ve Colombo, 2012). Çocukların daha önce hiç bilmedikleri bir toplumda
belirsizlik içinde yaşamaları ve ebeveynlerinin çocuk yetiştirme konusunda yetersizlik göstermeleri, çocukların
kaygılı ve içedönük davranışlar göstermelerine neden olabilir. Kaygının oluşmasında ebeveyn ve öğretmenlerle
birlikte sosyal çevre de etkili olmaktadır (Güler, 2016).
Araştırmada çocukların kızgınlık-saldırganlık, sosyal yetkinlik ve anksiyete-içedönüklük düzeyleri üzerinde
cinsiyetin anlamlı farklılık oluşturmadığı ortaya koyulmuştur. Her ne kadar çocukların cinsiyetlerinin kaygı,
saldırganlık ve sosyal becerileri üzerinde etkili olduğunu ortaya koyan araştırmalara rastlansa da (Burton, Hafetz
ve Henninger, 2007; Çelik ve Kocabıyık, 2014; İkiz ve Samur, 2016; Frieze ve Li, 2010; Kapıkıran, Kapıkıran,
İvrendi ve Adak, 2006; Karaca, Gündüz ve Aral, 2011; Memiş ve Memiş, 2013), bu araştırmanın sonuçları ilgili
alanlarda cinsiyetin etkili bir değişken olmadığını ortaya koymuştur. Bu sonuçtan hareketle çocukların ilgili
konulardaki davranış sorunlarında ve sosyal yetkinlik düzeylerinde çocukların sosyal çevresinin etkili olabileceği
söylenebilir. Özellikle okul öncesi dönem çocukları çevresinde olup bitene dikkatini vermekte ve başkalarının
sergilediği davranışları hemen içselleştirebilmektedir. Çocukların davranışlarının şekillenmesinde, duygularını
ifade etme ve anlama konusunda sosyal çevrenin rolü vurgulanmaktadır (Granich, Rosenberg, Knuiman ve
Timperio, 2008).
Araştırmada dört ve daha fazla kardeşe sahip olan çocukların sosyal yetkinlik düzeylerinin üç ve daha az
kardeşe sahip olan çocuklara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanırken, kardeş sayısının çocukların
kızgınlık-saldırganlık ve anksiyete-içedönüklük düzeyleri üzerinde anlamlı bir etki bırakmadığı belirlenmiştir. Bu
araştırmada mülteci olan ve olmayan çocuklar birlikte ele alındığı da dikkate alındığında çocukların kızgınlık
saldırganlık ve anksiye-içedönüklük düzeylerinde kardeş sayılarından çok sosyal çevrelerinin ve yaşantılarının
etkili olabileceği söylenebilir. Saldırganlık davranışı üzerinden okul yaşantısı, depresyonun (Park, 2014) ve
genetik, nörobiyolojik ve fizyolojik faktörlerin etkili olduğu (Schick ve Cierpka, 2016), anksiyete üzerinde
somatizasyon, anksiyete duyarlılığı ve ayrılık endişesinin (May, 2013) etkili olduğu vurgulanmaktadır. Çocukların
sosyal yetkinlik düzeylerinde kardeş sayısının fazla olması ise, özellikle erken çocukluk döneminde bulunan
çocukların sosyal çevrelerinin kısıtlı olması nedeniyle daha fazla kardeşle etkileşime girmeleri ve daha fazla zaman
geçireceği kardeşe sahip olmalarıyla açıklanabilir. Çocuğun erken dönemdeki sosyal gelişiminde aile üyeleriyle
erken etkileşimler sonucu ortaya çıkan fırsatların etkili olduğu belirtilmektedir (Waddell, 2012). Gülay (2009) ve
Özyürek ve Ceylan (2014) okul öncesi dönem çocukları üzerinde yaptıkları araştırmada kardeş sayısı çok olanların
az olanlara göre sosyal becerilerinin daha yüksek düzeyde olduğunu saptamışlardır.
Araştırmada ortaokul ve üstünde öğrenim düzeyine sahip annelerin çocuklarının kızgınlık-saldırganlık ve
anksiyete-içedönüklük düzeylerinin ilkokul ve altında öğrenim düzeyine sahip anne-babaların çocuklarına göre
anlamlı düzeyde düşük olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan ortaokul ve üstü öğrenim düzeyine sahip annelerin
çocukların sosyal yetkinlik düzeylerinin ilkokul ve altında öğrenim düzeyine sahip anne-babaların çocuklarına
göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Annelerin öğrenim düzeyinin ele alınan alanlarda etkili olduğu
belirlenmiştir. Özellikle okul öncesi dönem çocukları zamanlarının önemli kısmını annesiyle geçirmekte ve henüz
dış çevrenin etkisinden daha az etkilenmektedir. Bu dönem eğitim düzeyi yüksek olan annelerin, çocukların
gelişimlerini destekleme konusunda daha etkili olduğu söylenebilir. Eğitim düzeyi düşük ebeveyne sahip çocuklar
zihinsel sağlık sorunları ve sosyal destek eksikliği nedeniyle bilişsel zorluklar ve davranışsal sorunlar için yüksek
risk altında olduğu belirtilmektedir (Teti vd., 2009). Ogelman ve Topaloğlu (2014) ve Topaloğlu (2013) yaptığı
araştırmada çocukların sosyal yetkinlik ve saldırganlık düzeylerinin anne eğitim düzeyine göre farklılaştığını
saptamışlardır.
Araştırmada baba öğrenim düzeyine göre çocukların sosyal yetkinlik ve anksiyete-içedönüklük puanlarında
anlamlı farklılaşma görülmezken, ortaokul ve altında öğrenim düzeyine sahip babaların çocuklarının kızgınlıksaldırganlık puanlarının lise ve üstünde öğrenime sahip babaların çocuklarının kızgınlık-saldırganlık puanlarından
anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Elibol Gültekin (2008), beş yaş çocukları üzerinde yaptığı
araştırmada, baba öğrenim düzeyi düşük olan çocukların dışşal ve problem davranışlarının daha çok olduğunu,
içsel davranışlar ve sosyal beceri puanlarında farklılık olmadığını saptamıştır. Tanrıverdi ve Eraslan (2015)’da
anaokulunda eğitim gören çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmada baba öğrenim düzeyinin çocukların sosyal
becerilerinde etkili bir değişken olmadığını ortaya koymuşlardır. Sosyal yetkinlik ve anksiyete-içedönüklük
puanlarının baba öğrenim düzeyine göre farklılaşmaması, sosyal yetkinlik ve anksiyete-içedönüklük
davranışlarında babanın eğitim düzeyinden çok babanın çocukla geçirdiği zamanın kalitesinin, çocuğa sunulan
sosyal ortamların ve çocuğun yaşantısında travmatik yaşantılarının olup olmamasıyla açıklanabilir. Çocukla
geçirilen zamanın niteliğinin çocuğun gelişimi açısından önemli olduğu, olumlu rol model ve yönlendirme etkisi
bulunan yetişkinlerin çocukların sosyal becerilerinin gelişiminde etkili olduğu (Özyürek ve Ceylan, 2014) ve erken
travmaitk yaşantıların anksiyeteyi artırdığı vurgulanmaktadır (Tekin ve Tekin, 2014).
Araştırmadan elde edilen nicel bulgular incelendiğinde, geçici koruma altında olan çocukların kızgınlıksaldırganlık ve anksiyete-içedönüklük puanlarının mülteci olmayan çocukların puanlarından anlamlı düzeyde
yüksek olduğu, sosyal yetkinlik puanlarının ise anlamlı düzeyde düşük olduğu, kızgınlık-saldırganlık puanlarının
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anne-baba öğrenim durumuna göre; sosyal yetkinlik puanlarının kardeş sayısı ve anne öğrenim durumuna göre,
anksiyete-içedönüklük puanlarının ise anne öğrenim düzeyine göre farklılaştığı görülmüştür. Nitel bulgular
incelendiğinde ise, öğretmenlerin geçici koruma altında olan çocuklarda şiddet eğilimi davranışlar
gözlemledikleri, dil problemlerinin olduğu, akranlarıyla iletişimde sorun yaşadıklarını ve sosyal becerilerinin
zayıf olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenler bu sorunların kültür farkları, dil sorunları, uyum sorunları, mekan
değişikliği ve yanlış anne-baba tutumlarından ileri geldiğini vurgulamışlardır. Geçici koruma altında olan
çocukların öfke kontrolü ile ilgili problemleri, şiddet ve küfür gibi davranışlarının Türk çocukları etkilediği ve
geçici koruma altında olan çocukların karşılaştıkları sorunları çözmede yetersiz oldukları ve içedönük davranışlar
sergiledikleri ortaya koyulmuştur.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda;
•
•
•
•
•
•

Göç yaşayan çocuklara ve ailelerine uyum eğitimlerinin verilmesi,
Geçici koruma altındaki çocukların sosyal becerilerinin desteklenmesi,
Geçici koruma altındaki çocuklarla Türk çocukları kaynaştırmaya yönelik uygulamalara yer verilmesi,
Kardeş sayısı az olan çocukların sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla beceri eğitimlerinin yapılması,
Anne öğrenim düzeyi düşük olan çocuklara davranış eğitimlerinin verilmesi
Baba öğrenim düzeyi düşük olan çocukların kızgınlık-saldırganlık davranışlarını azaltmak amacıyla babalara
etkili ebeveynlik becerilerine yönelik eğitimler verilmesi önerilebilir.
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Özet
Okul öncesi öğrenme ortamları, çocukların gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamlardan biridir. Bu eğitim
ortamlarında bölünmüş alanlardan oluşan öğrenme merkezleri çocukların keşfetme, yaratma, deneme ve ilgi
alanlarında uğraşmalarına fırsat tanır. Öğretmenlerin öğrenme merkezlerini çocukların gelişimlerini
destekleyebileceği şekilde düzenlenmesi, güncellemesi, çocukları öğrenme merkezlerine yönlendirmesi ve bu
merkezlerde çocukların gözlemlenmesi konusundaki çabaları, çocukların öğrenme merkezlerinden daha çok
yararlanmalarını sağlar. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır.
Araştırmaya Erzincan il merkezinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinden seçkisiz örnekleme yöntemiyle
belirlenen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 50 öğretmen dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlere
“ Genel Bilgi Formu” ve “ Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” uygulanmıştır. Görüşme formunda,
öğretmenlerin öğrenme merkezlerine ilişkin görüşlerine yönelik yönelik sorular sorulmuş ve “Öğrenme
merkezleri……… benzer. Çünkü……………” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada görüşmelerden
elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular
incelendiğinde öğretmenlerin öğrenme merkezleri kavramına yönelik 42 metafor ürettikleri ve bu metaforların 10
kategori altında toplandığı görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin sınıflarında öğrenme merkezlerine yer verdiği,
öğrenme merkezilerinin çocukların gelişimine katkı sağladığı; bununla birlikte öğrenme merkezlerinin
oluşturulması ve kullanılması konusunda güçlükler yaşadıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme merkezi, okul öncesi öğretmeni, görüşme, metafor
Abstract
The pre-school learning environments are one of the most suitable environments in order to support the children’s
development. In such learning environments, the learning centers consist of divided areas give children an
opportunity to discover, create, try and engage in their areas of interest. Teachers’ effort to organize and update
the learning centers in order to support children’s development and direct them to such centers and observe them
there ensure children’s benefitting from the learning centers more. In this study it was aimed to determine preschool teachers’ view on the learning centers. Interview technique, one of the qualitative research methods, was
used in the study. 50 pre-school teachers, who work in Erzincan city center, are chosen with random sampling and
participate in the study voluntarily, were included in the study. The teachers who participated in the school were
applied ‘General Information Form’ and ‘Semi-Structured Interview Form”. In the interview form the teachers
were asked questions related to their views on the learning centers and they were wanted to fill in the sentence
“The learning centers resemble to ……. because …………..”. In the study the data obtained as a result of the
interviews were analyzed using descriptive analysis method. When the findings obtained from the study were
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examined, it was found that the teachers produced 42 metaphors about the concept of learning centers and those
metaphors were grouped under 10 categories. It was also determined that the teachers gave a place to the learning
centers in their classrooms, the learning centers contributed to children’s development; however, some difficulties
were experienced in creating the learning centers and their usage.
Keywords: Learning centers, pre-school teacher, interview, metaphor

Giriş
Özenli ve bilinçli bir şekilde düzenlenmiş fiziksel çevre, çocukların deneyimlerine ve gelişimlerine katkı
sağlar. Diğer yandan mekansal nitelik açısından yoksun bir öğrenme ortamı, öğretmenin motvasiyonunu, dolaylı
olarak çocuğun eğitimini olumsuz yönde etkiler (Salleh, Kamaruzzaman ve Mahyuddin, 2013). Fiziksel çevre
müfredat ile birlikte ele alındığında, çocukların kendi kendilerine birşeyler yapma becerisi gelişir. Eylem ve
sorumluluklarını kontrol eder, etkinlikleri başlatır ve tamamlar. Başkalarıyla kolay iletişim kurar. Motor ve algısal
becerileri gelişir. Özellikle okul öncesi dönem çocuklarının fiziksel ortamlarının çocukların eğitimleri ve
gelişimleri üzerinde önemli bir etkisi olduğu vurgulanmaktadır (Inan, 2009).
Okul öncesi dönem çocukları fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal olarak hızla geliştiğinden, fiziksel çevre
ile olan deneyimlerinin gelişimi üzerinde uzun süre kalıcı etkileri olabilir (Martin, 2004). Okul öncesi eğitim
sınıfları,farklı öğrenme deneyimleri sunan alanlara bölünür. Önceleri ilgi alanı, etkinlik merkezi, ilgi köşeşi ve ilgi
merkezi olarak anılan bu alanlar (Ramazan ve ark., 2018), en son yayınlanan Okul Öncesi Eğitim Programında
(2013) öğrenme merkezi olarak isimlendirilmiştir. Öğrenme merkezleri günlük eğitim akışında yer alan
etkinliklerde ele alınan kazanım ve göstergeler doğrultusunda seçilmiş farklı materyalleri de barındıran,
birbirinden çeşitli malzemelerle (çocuk boyundaki dolap/raflar, pano, farklı renkte halılar, yer döşemeleri veya
yere yapıştırılan bantlar, vb.) ayrılmış oyun alanlarıdır (MEB, 2013). Okul öncesi eğitim sınıflarında blok, kitap,
müzik, sanat, fen ve dramatik oyun merkezinin yer alması önerilmesiyle birlikte kazanım göstergeler
doğrultusunda seçilen temalara göre geçici öğrenme merkezlerinin oluşturulabileceği belirtilmektedir.
Öğrenme merkezleri, çocukların materyalleri tanımalarına, fikirleri keşfetmelerine, çıkarımda
bulunmalarına, kendilerini ifade etmelerine ve karar verme becerilerinin gelişmesine olanak tanıyan alanlardır.
Öğrenme merkezleri, çocuğa sorunları çözme, akranlarıyla fikir alışverişinde bulunma ve uygun sosyal
davranışları öğrenme fırsatı sunar. Öğrenme merkezlerinde öğretmen çocukları kendi ilgileri ve hızları
doğrultusunda öğrenmelerine fırsat tanımalıdır. Öğretmen, çocukların hangi merkezde çalışacağına, ne kadar süre
merkezde duracağına, hangi materyalleri kullanacağına ve etkinliğin ne olacağına karar vermesi için rehberlik
eder. Bazı planlı aktiviteler için ise öğrenme merkezleri öğretmen tarafından çocuklara öğrenme deneyimleri
sunmak için kullanılır. Öğretmenler, çocukların öğrenme merkezlerini kullanması ve planlanmış etkinliklerinde
öğrenme merkezlerinden yararlanmaları için öğrenme merkezlerinin oluşturulması ve düzenlenmesi, çocukların
öğrenme merkezlerine yönlendirilmesi ve onlara rehberlik edilmesi konusunda aktif rol üstlenir. Okul öncesi
öğretmenlerin öğrenme merkezlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, öğrenme merkezlerinin çocukların
gelişimlerini en üst düzeyde destekleyebilecek şekilde oluşturulması ve kullanılması konusunda ilgililere önemli
mesajlar verebilecektir. Alanyazın incelendiğinde okul öncesi öğretmenlerin öğrenme merkezlerine ilişkin
görüşleri, öğrenme merkezlerinin çocukların gelişimlerine etkisi ve öğrenme merkezlerinin durumunu belirlemeye
yönelik çeşitli çalışmalar olmasına rağmen (Aktulun ve Kızıltepe, 2018; Aysu ve Aral, 2016; Çakır, 2011; Çelebi
Öncü, 2017; Demirci ve Şıvgın, 2017; Doğan, Yalçın ve Simsar, 2017; Erşan, 2011; Gülay Ögelman, 2014; Gülay
Ögelman ve Karakuzu, 2016; Gürpınar, 2006; Kocamanoğlu, 2014; Metin, 2017; Özyürek ve Aydoğan, 2011;
Özyürek ve Kılınç, 2015; Ramazan, Çiftçi ve Tezel, 2018), okul öncesi öğretmenlerin öğrenme merkezlerine
ilişkin görüşlerini, hem düşünceleri biçimlendirici ve etkileyici bir yapıya aktaran metaforlar hem de açık uçlu
sorularla ortaya koyan bir araştırmanın olmadığı görülmüştür. Bu düşünceden hareketle araştırmada okul öncesi
öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerinin metaforlar ve açık uçlu sorularla belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem
Okul öncesi öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu
araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme nitel araştırmalarda en çok
kullanılan tekniklerden biridir (Gordon, 2009). Görüşme, insanların belirli bir olgunun algıları, anlayışı ve
deneyimleri hakkında fikir edinmesi için değerli bir yöntemdir ve derinlemesine veri toplanmasına katkıda
bulunabilir. Görüşme iki kişi arasındaki karşılıklı bir etkileşimin ötesindedir ve görüşmeci adına önemli miktarda
bilgi ve beceri gerektirir (Ryan, Coughlan ve Cronin, 2009). Bu nedenle görüşmecinin görüşmeyi önceden
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planlaması gereklidir. Görüşme sürecinin planlı ve amaçlı olması görüşme tekniğini, bir sohbet olmaktan farklı
kılar ve görüşmenin hedeflere yönelik gerçekleşmesini sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2018).
Nitel araştırmalarda kültür analizi, olgu bilim, kuram oluşturma, durum çalışması, eylem araştırması
türünde farklı araştırma gelenekleri/ stratejileri/ yaklaşımları kullanılır (Taşdemir ve Taşdemir, 2016). Bu
araştırmada bu desenlerden olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgu bilim deseni farkında olduğumuz ancak
derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018).

Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Erzincan il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 16 bağımsız anaokulunda
görev yapan 160 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile
belirlenmiştir. Bu örnekleme yönteminde evrendeki her birimin örnekleme girme olasılığı eşit ve birbirinden
bağımsızdır. Bu özelliklerden dolayı, sonuçlar (örneklem büyüklüğü de uygunsa) evrene genellenebilir (Erkuş,
2009). Araştırmanın örneklemi, evrende yer alan anaokullarından bu yöntemle belirlenen yedi anaokulunda görev
yapan öğretmenlerden araştırmaya katılmaya gönüllü olan 60 öğretmen dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen
öğretmenlerin % 92’sinin kadın olduğu, % 64’ünün 30 yaş ve altında olduğu ve % 60’ının beş yıldan az mesleki
kıdeme sahip olduğu belirlenmiştir.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme
Formu” kullanılmıştır.
Genel bilgi formunda, okul öncesi öğretmenlerin cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi ve mesleki kıdemlerini
belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.
“Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu “ nda okul öncesi öğretmenlerin öğrenme merkezlerine ilişkin
görüşlerinin belirlenmesi için metaforların ve açık uçlu soruların yer almaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme
formu, araştırmacıya araştırma yapma özgürlüğü tanıdığı gibi katılımcının da görüşlerini rahat bir şekilde ifade
etmesini sağlar. Bu özelliğinden dolayı yarı yapılandırılmış görüşme, görüşmenin standartlaştırılmış bir konu
üzerinde sürdürülmesini sağlarken, konuyla ilgili sorunların ortaya çıkması için yeterli fırsat sağlar (O'Keeffe,
Buytaert, Mijic, Brozović, ve Sinha, 2016). Yarı yapılandırılmış görüşme formunda, öğretmenlere sınıflarında
hangi öğrenme merkezleri olduğu, öğrenme merkezlerini ne sıklıkla düzenledikleri, öğrenme merkezlerinin
çocuklara katkılarının neler olduğu ve öğrenme merkezlerinin oluşturulması ve kullanılması sırasında yaşadıkları
güçlüklerin neler olduğunu belirlemeye yönelik sorularla birlikte “Öğrenme merkezleri……………benzer.
Çünkü………………” sorusu yer almıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmada, okul öncesi öğretmenlerin öğrenme merkezlerine ilişkin görüşlerinin analiz edilmesinde,
metafor sorusunun analizi için içerik analizi yapılmıştır Metafor sorusunun analizi için içerik analizi
kullanılmasının nedeni, verilerin önceden belirlenen kavramsal boyutlarının olmamasından dolayı, verilerin
araştırmacı tarafından uygun kategoriler altında analiz edilmesini sağlamaktır (Lichtman, 2012). İçerik analizi,
geçerli ve tekrarlanabilir bir çıkarım yapmak için veriyi kodlama ve yorumlamayı sağlayan bir araştırma tekniğidir.
Metaforların içerik analizi yapılırken adlandırma, kategori geliştirme ve geçerlik-güvenirlik aşamalarına
yer verilmiştir. Adlandırma aşamasında, öğretmenlerin cevap kağıtlarını araştırma amacına uygun olarak doldurup
doldurmadığı incelenmiş ve metafor yazılmaması, nedenlerin yazılmaması ve metafora uygun nedenlerin
açıklanmamış olmasından dolayı uygun olmayan beş kağıt değerlendirme dışında tutulmuştur. Araştırma
kapsamına alınan cevap kağıtlarına numara verilmiştir.
Kategori geliştirme aşamasında, öğretmenler tarafından üretilen metaforlar “öğrenme merkezi”
kavramına yönelik sahip oldukları ortak özellikler açısından incelenmiştir. Bu işlem sırasında metaforlardan
oluşturulan liste ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğretmenler tarafından üretilen metaforlar “öğrenme merkezi”
olgusuna ilişkin sahip olduğu bakış açısına göre belli bir tema ile ilişkilendirilerek kategoriler geliştirilmiştir.
Geçerlik ve güvenirlilik sağlama aşamasında, araştırmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla kategoriler
altında gruplandırılan metaforların söz konusu kategorileri temsil edip etmediğini belirlemek amacıyla iki uzman
görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda Miles ve Huberman ‘ nın (1994) güvenirlik
formülü “Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği +görüş ayrılığı x 100” kullanılarak araştırmanın güvenirliği
saptanmıştır. Uzmanların uzlaşma oranı % 91 olarak belirlenmiştir. Güvenirlik açısından % 70 ve üzeri yeterli
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görüldüğünden (Miles ve Huberman, 1994) metaforların analizi için bulunan bu oranın yeterli olduğu söylenebilir.
Ayrıca araştırmanın geçerlik ve güvenirlik kapsamında öğretmenlerin geliştirdikleri metaforlarla ilgili örneklere
yer verilmiştir.
Diğer soruların analizi için betimsel analiz yapılmıştır. Betimsel analizde ise, elde edilen veriler, daha
önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara
göre organize edilebileceği gibi, görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar dikkate alınarak
da aktarılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2018).

Bulgular
Araştırmada metafor sorusu ve diğer soruların analiz edilmesinden elde edilen sonuçlar aşağıda
sunulmuştur.
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öğrenme Merkezi Kavramına İlişkin Geliştirdikleri Metaforlar
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, geliştirilen metaforlar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Öğretmenlerin öğrenme merkezleri kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar
Metafor Adı

Metafor

F

Kodu
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Metafor

Metafor Adı

f

Kodu

1

Hayat

5

22

Gelecek mekanizması

1

2

Yaşam alanı

1

23

Geleceğin temeli

1

3

Türlü yemeği

1

24

Yaşam

1

4

Ayna

1

25

Çiçek bahçesi

1

5

Oyun alanı

1

26

Zeka oyunu

1

6

Çınar ağacı

1

27

Duyu organı

1

7

Mikser

1

28

Hayal dünyası

1

8

Sulu boya

1

29

Özgür ortam

1

9

Kitap

1

30

Geleceğe ışık tutmak

1

10

Vücut

1

31

Gökkuşağı

1

11

Yağmur

1

32

Kavram

1

12

Sihirli sandık

1

33

Mutfak

1

13

Çoklu zeka kuramı

1

34

Labirent

1

14

Kırlangıç çiçeği

1

35

Tünel

1

15

Sosyal yaşam

1

36

Ev

1
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16

Işık

1

37

İstasyon

1

17

Deneyim

1

38

Meslek

1

18

Oyun

1

39

İnci

1

19

Besin

1

40

Oyuncak

1

20

Pratik

1

41

Özel alan

1

21

Ağaç dalı

1

42

Laboratuvar

1

Tablo 1’de görüldüğü gibi, araştırmaya dahil edilen öğretmenler “Öğrenme merkezi” kavramına ilişkin
42 metafor geliştirmiştir. Geliştirilen metaforlarla ilgili örnek ifadeler aşağıda verilmiştir:
Hayat: Çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmesine imkan sunar.
İstasyon: Çocuklar her istasyonda farklı bir alana gider. Yeni deneyimler edinir. Belli bir alanda değil farklı
alanlarda etkinlik yapma imkanı bulur.
Oyun: Oyun tadında tatlandırılan aktiviteler çocukların ilgili alanlarını belirlemeye yardımcı olur.
Çoklu zeka kuramı: Her bölümde çocuğun zekasını geliştirmeye yönelik uygun ortamlar vardır.
Sihirli sandık: Her çocuk bu sandıkların içinde bir şeyler bulur, keşfeder.
Ayna: Çocuk yaptığı her etkinlikte, her oyunda kendini görme şansı bulur.
Vücut: İnsan vücudunun her uzvuna ihtiyacı olduğu gibi çocuklarında farklı gelişimlerine yönelik öğrenme
merkezlerine ihtiyacı vardır.
Türlü yemeği: her merkezin çocuğun farklı gelişim alanlarına ayrı ayrı katkısı vardır.
Mikser: Gün sonunda çocuk tüm merkezde bulunanları zihninde harmanlar, bilgiyi hazinesine yerleştirir.
Duyu organı: Dokunarak görerek, işiterek kısacası tüm duyu organları kullanarak öğrenirler.
Öğretmenlerin öğrenme merkezi kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların kategorileri Tablo 2’de
gösterilmiştir.

Tablo 2. Öğretmenlerin “öğrenme merkezi” kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların kategorileri
Kategori

Metaforlar

Metafor

f

%

8

9

19,57

8

8

17,4

5

5

10,87

adedi
Öğrenme olanağı

Hayat (2), geleceğin temeli (1), çınar ağacı (1),
mikser (1), hayal dünyası (1), gökkuşağı (1), duyu
organı (1), özel alan (1)

Yaşayarak öğrenme

Kavram (1), hayat (1), yaşam (1), pratik (1),
deneyim (1), sihirli sandık (1), inci (1), laboratuvar
(1)

Yaşam alanı

Ev(1), istasyon (1), tünel (1), mutfak (1), hayat (1)
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Yön verme

Labirent (1), gelecek (1), gelecek mekanizması (1),

5

5

10,87

4

4

8,7

Hayat (1), zeka oyunu (1), ayna (1), oyuncak (1)

4

4

8,7

Yaşam kaynağı

Besin (1), yağmur (1), vücut (1)

3

3

6,52

Çok yönlülük

Kitap (1), türlü yemeği (1), çiçek bahçesi (1)

3

3

6,52

Özgürlük sunma

Suluboya (1), özgür ortam (1), meslek (1)

3

3

6,52

Yaşama hazırlık

Geleceğe ışık tutmak (1), yaşam provası (1)

2

2

4,35

45

46

100

ışık (1), oyun (1)
Gelişimi destekleme

Yaşam alanı (1), sosyal yaşam (1),

çoklu zeka

kuramı (1), ağaç dalı (1)
Kendine

yönelik

farkındalık

TOPLAM

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmenlerin “öğrenme merkezi” kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar
10 kategori altında toplanmıştır. Bunlar; öğrenme olanağı (% 19,57), yaşayarak öğrenme (% 17,4), yaşam alanı
(% 10,87), yön verme (% 10,87), gelişimi destekleme (% 8,7), kendine yönelik farkındalık (% 8,7), yaşam kaynağı
(% 6,52), çok yönlülük (% 6,52), özgürlük sunma (% 6,52) ve yaşama hazırlık (% 4,35) şeklinde belirtilmiştir.
Öğretmenler sınıflarında hangi öğrenme merkezlerinin bulunduğuna yönelik soruya verdikleri yanıtlar
Tablo 3 ‘te gösterilmiştir.

Tablo 3. Öğretmenlerin Sınıflarında Bulunan Öğrenme Merkezleri
Öğrenme merkezini adı

f

Kitap merkezi

47

Blok merkezi

45

Müzik

43

Fen merkezi

34

Dramatik oyun

28

Sanat

25

Yok

3

Tablo 3’te görüldüğü gibi 47 öğretmenin sınıfında kitap merkezi, 45 öğretmenin sınıfında blok merkezi,
43 öğretmenin sınıfında müzik merkezi, 34 öğretmenin sınıfında fen merkezi, 28 öğretmenin sınıfında dramatik
oyun merkezi, 25 öğretmenin sınıfında sanat merkezi olduğu ve 3 öğretmenin sınıfında ise öğrenme merkezi
olmadığı görülmektedir.
Öğretmenlerin öğrenme merkezlerinin çocukların gelişimine katkısına yönelik soruya verdikleri cevaplar
incelendiğinde; çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmeye olanak tanıması (f=19), yaparak ve yaşayarak öğrenme
olanağı sunması (f=11), sorumluluk becerilerini geliştirmesi (f=5), özgüvenlerini geliştirmesi (f=4), kendilerini
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ifade etmeyi kolaylaştırması (f=3), kendilerini tanımalarına yardımcı olduğu (f=3), hayal gücü ve yaratıcılığı
desteklemesi (f=2), duyusal gelişimi desteklemesi (f=1) ve dikkat ve odaklanma becerisini geliştirmesi (f=1)
yönüyle çocukların gelişimine katkı sunduğunu ifade etmişlerdir.
Öğretmenlerin öğrenme merkezlerinin oluşturulmasında yaşadıkları güçlüklere ilişkin soruya verdikleri
cevaplar incelendiğinde öğretmenlerin bu soru altında birden çok cevap verdikleri görülmüştür. Buna göre
öğretmenler bu konuda, sınıfın fiziki ortamının öğrenme merkezlerini oluşturmaya uygun büyüklükte olmaması
(f=30), materyal eksikliği (f=28) ve alan belirleme (f=3) ve öğrenme merkezleri arasında bağlantı kurmada
zorlanma (f=1) nedeniyle öğrenme merkezlerini oluştururken sorun oluşturduğunu dile getirmişlerdir.
Öğretmenlerin öğrenme merkezlerinin kullanılması konusunda yaşadıkları güçlüklere ilişkin soruya verdikleri
cevaplar incelendiğinde; öğretmenler öğrenme merkezlerini kullanırken alanlara çocukların sığmaması (f=23),
çocukların materyalleri özensiz şekilde kullanması (f=14), merkezlere aynı anda rehberlik edememe (f=5),
çocukların aynı merkezlere yönelmesi (f=2), çocukların bazı merkezlere daha çok yönelmeleri (f=2) gibi sorunların
öğrenme merkezlerinin kullanılmasını güçleştirdiğini belirtmişlerdir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Okul öncesi ortamdaki fiziksel çevre çocukların davranışlarını ve zihinsel sağlığını etkiler. Çocuklar
yaşam alanlarında keşifler yapak ve araştırarak nasıl tepki vermeleri ve nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler.
Bu nedenle okul öncesi eğitim ortamları ilgi çekici, heyecan verici ve çocukların uygun kaynakları kullanarak
öğrenebileceği ve keşfedeceği şekilde düzenlenmelidir (Ancheita, 2005). Bu ortamların düzenlenmesi ve
kullanılmasında öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerin öğrenme
merkezlerine yönelik metaforik algıları ve öğrenme merkezleri konusundaki görüşleri incelenmiş, elde edilen
sonuçlar literatür eşliğinde tartışılmıştır.
Öğretmenlerin öğrenme merkezlerine yönelik metaforik algıları 10 kategorileri altında toplanmıştır. Elde
edilen kategoriler öğretmenlerin öğrenme merkezilerine yönelik algılarının olumlu olduğunu göstermektedir. İyi
tasarlanmış bir öğrenme ortamı çocukların öğrenmelerini ve bütüncül gelişimlerini destekler (Sylya vd., 2006).
Tasarlanmış erken çocukluk ortamlarının, farklı öğrenme deneyimleri sağlayan öğrenme merkezilerini içermelidir
(Cryer, Harms ve Riley, 2013). Öğrenme merkezleri, çocukların fiziksel ve zihinsel bağlantılar kurarak duyusal
keşif, sosyal deneyim ve yaparak yaşayarak öğrenme imkanı sunarak fiziksel ve sosyal çevreleriyle etkileşime
girmelerini ve gelişimlerinin desteklemelerini sağlar. Öğrenme merkezlerine yönelik olumlu yöndeki algılar,
öğretmenlerin sınıflarında farklı öğrenme merkezlerine yer vermeleri ve öğrenme merkezlerinin çocukların
gelişimlerine katkısını dile getirdikleri görüşmelerle de ortaya koyulmuştur.
Araştırmaya katılan 47 öğretmenin sınıfında kitap merkezi, 45 öğretmenin sınıfında blok merkezi, 43
öğretmenin sınıfında müzik merkezi, 34 öğretmenin sınıfında fen merkezi, 28 öğretmenin sınıfında dramatik oyun
merkezi, 25 öğretmenin sınıfında sanat merkezi olduğu ve 3 öğretmenin sınıfında ise öğrenme merkezi olmadığı
belirlenmiştir. Öğretmenlerin % 68’inin sınıfında en az dört öğrenme merkezi olduğu dikkat çekmektedir.
Öğretmenlerin öğrenme merkezlerinin çocukların gelişimine katkısına yönelik soruya verdikleri cevaplar
incelendiğinde; çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmeye olanak tanıdığı, yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı
sunduğu, sorumluluk becerilerini geliştirdiği, özgüvenlerini geliştirdiği, kendilerini ifade etmeyi kolaylaştırdığı,
kendilerini tanımalarına yardımcı olduğu, hayal gücü ve yaratıcılığı desteklediği, duyusal gelişimi desteklediği ve
dikkat ve odaklanma becerisini geliştirdiği konusunda görüş bildirmişlerdir. Öğrenme merkezlerinde yapılan
düzenlemelerin çocukların dil, okuryazarlık ve matematik becerilerinin gelişimine önemli katkılar sağladığını
belirtilmektedir (Aktulun ve Kızıltepe, 2018). Aysu ve Aral (2016) yaptıkları araştırmada benzer sonuçlar elde
etmişlerdir. Öğrenme merkezlerinin çocukların gelişimini desteklediği, kendilerini ifade etmelerini sağladığı,
sosyal becerileri geliştirdiği, sorumluluk almayı öğrettiği, yaratıcılıklarını geliştirdiği ve yaparak yaşayarak
öğrenmelerine olanak tanıdığını ortaya koymuşlardır.
Araştırmada öğretmenler sınıfın fiziki ortamının öğrenme merkezlerini oluşturmaya uygun büyüklükte
olmaması, materyal eksikliği, alan belirleme ve öğrenme merkezleri arasında bağlantı kurma konusunda
yaşadıkları güçlüklerin öğrenme merkezlerini oluştururken sorun oluşturduğunu dile getirmişlerdir.
Öğretmenlerin, çocukların ilgisini çeken anlamlı öğrenme etkinlikleri tasarladıkları yerlerde öğrenmeye daha fazla
yatkın olduğunu göstermektedir (De Kruif, McWilliam, Ridley ve Wakely, 2000). Bu nedenle öğretmenlerin
öğrenme merkezlerini oluştururken aile ve çocukları öğrenme merkezi oluşturma sürecine katmasının öğrenme
merkezlerinin oluşturulmasını ve aktif kullanılmasını sağlayabilecektir. Ramazan vd. (2018) yaptığı araştırmada,
okulu maddi yetersizliği nedeniyle sınıflarında bulunan öğrenme merkezlerini yetersiz bulduklarını, materyal ve
oyuncakları kendi imkanlarıyla temin ettiklerini belirtmişlerdir. Aysu ve Aral (2016) ise yaptıkları araştırmada
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öğretmenler sınıfın küçük olması, malzeme yetersizliği, öğrenme merkezlerinin uygulanabilir bulunmaması, ikili
öğretim nedeniyle sınıfın başka bir öğretmenle paylaşılması ve sorunlu çocukların varlığı gibi nedenlerle öğrenme
merkezlerini oluşturmada güçlük çektiklerini ifade etmişlerdir.
Öğrenme merkezlerinin kullanılması konusunda ise öğretmenler öğrenme merkezlerini kullanırken
alanlara çocukların sığmaması, çocukların materyalleri özensiz şekilde kullanması, merkezlere aynı anda rehberlik
edememe, çocukların aynı merkezlere yönelmesi, çocukların bazı merkezlere daha çok yönelmeleri gibi sorunların
öğrenme merkezlerinin kullanılmasını güçleştirdiğini belirtmişlerdir. Özsırkıntı, Akay ve Yılmaz Bolat (2014)
yaptıkları araştırmada sınıfın fiziki yapısının uygun olmayışı ve çocuk sayısının fazlalığı nedeniyle merkezlerini
kullanma konusunda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda;
•
•
•
•
•
•

Öğretmenlerin sınıflarında, sınıfın fiziki durumuna göre birkaç öğrenme merkezine yer vermeleri ve belli
aralıklarla değiştirmeleri
Öğrenme merkezlerinin oluşturulmasında hazır materyallerle birlikte çocuklarla birlikte ürettikleri
materyalleri kullanmaları,
Öğrenme merkezlerine materyal temini için ailelerden destek almaları,
Çocukları öğrenme merkezine yönlendirdiklerinde çocuklara rehberlik etmeleri
Okul yöneticilerinin öğrenme merkezleri için boş bir alanı ortak olarak kullanıma açmaları,
Öğretmenlerin merkezleri oluştururken, okul yöneticileri, diğer öğretmen ve ailelerden fikir almaları
konusunda öneriler geliştirilmiştir.

Kaynakça
Aktulun, Ö. U., & Kızıltepe, G. I. (2018). Using Learning Centers to Improve the Language and Academic Skills
of Preschool Children. World Journal of Education, 8(6), 32-44.
Ancheita, M. M. G. (2005). The Impact of the Learning Environment on a Child's Behavior (Doctoral dissertation,
University of Florida).
Aysu, B., & Aral, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme merkezleri hakkındaki görüş ve
uygulamalarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2561-2574.
Cryer, D., Harms, T., & Riley, C. (2003). All about the ECERS-R: A detailed guide in words and pictures to be
used with ECERS-R. Lewisville, NC: Pact House Publishing.
Çakır, A. (2011). Okul öncesinde ilgi köşelerinin düzenlenmesinin ve kullanılmasının öğretmen görüşlerine göre
değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Çanakkale.
Çelebi Öncü, E. (2017). Okul öncesi çocuklarının sınıflarında yapılandırdıkları öğrenme merkezlerinin
İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 1-15.
Demirci, F. G., & Şıvgın, N. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğrenme Merkezleri İle İlgili Uygulama Ve
Görüşleri. Electronic Turkish Studies, 12(18), 271-292.
De Kruif, R. E., McWilliam, R. A., Ridley, S. M., & Wakely, M. B. (2000). Classification of teachers’ interaction
behaviors in early childhood classrooms. Early Childhood Research Quarterly, 15(2), 247-268.
Doğan, Y., Yalçın, V., & Simsar, A. (2017). Okul öncesi sınıflarındaki fen merkezleri ve kullanım durumlarının
incelenmesi-Kilis örneği. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 147-164.
Erkuş, A. (2009). Bilimsel araştırma Süreci. (5.Basım). Ankara: Seçkin Yayınevi.
Erşan, E. (2011). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ilgi köşelerinde serbest oyun
etkinlikleri ile ilgili görüş ve uygulamalarının incelenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Gordon, D. (2009). Interviewing in qualitative research. Computing at Dublin Institute of Technology.
Gülay Ögelman, H. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarında serbest zaman etkinliklerinin gözlemlenmesi.
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 125-138.

529

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
Gülay Ögelman, H., & Karakuzu, E. (2016). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirtilen öğrenme
merkezlerinin uygulamaya yansımalarının incelenmesi: Aydın ili örneği. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 6(2), 73-98.
Gürpınar, H.A. (2006). Okulöncesi öğrenime devam eden çocukların tercih ettikleri ilgi köşeleri ve tercih etme
nedenlerİ. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Inan, H. Z. (2009). The third dimension in preschools: preschool environments and classroom design. European
Journal of Educational Studies, 1(1), 55-66.
Kocamanoğlu, D.Ö. (2014). Öğrenme Merkezleri Kullanılarak Oluşturulan Bir Okul Öncesi Eğitim Sınıfında
Çocukların Sanat Ürünlerinin İncelenmesi ve Estetik Yargılarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi.
Ankara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Lichtman, M. (2012). Qualitative research in education: A user's guide: A user's guide. Sage.
Metin, Ş. (2017). Investigation of the practices in learning centers of pre-school education institutes. Turkish
Journal of Education, 6(1), 1-16.
Miles, M. B., and Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.
O'Keeffe, J., Buytaert, W., Mijic, A., Brozović, N., & Sinha, R. (2016). The use of semi-structured interviews for
the characterisation of farmer irrigation practices. Hydrology and Earth System Sciences, 20(5), 1911-1924.
Özsırkıntı, D., Akay, C. & Yılmaz Bolat, E. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı
hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1),
313-331.
Özyürek, A., & Aydoğan, Y. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin serbest zaman etkinliklerine ilişkin
uygulamalarının incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 41- 58.
Özyürek, A., & Kılınç, N. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenme merkezlerinin çocukların serbest
oyun davranışları üzerine etkisi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 125-138.
Ramazan, O., Çiftçi, H. A., & Tezel, M. (2018). Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin durumunun
belirlenmesi ve öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Erken Çocukluk
Çalışmaları Dergisi, 2(2), 213-233.
Ryan, F., Coughlan, M., & Cronin, P. (2009). Interviewing in qualitative research: The one-to-one
interview. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 16(6), 309-314.
Salleh, N. M., Kamaruzzaman, S. N., & Mahyuddin, N. (2013). Sick building symptoms among children in private
pre-schools in Malaysia: Association of Different Ventilation Strategies. Journal of Building
Performance, 4(1), 73-81.
Sylva, K., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., Sammons, P., Melhuish, E., Elliot, K., & Totsika, V. (2006). Capturing
quality in early childhood through environmental rating scales. Early childhood research quarterly, 21(1),
76-92.
Taşdemir, M., & Taşdemir, F. (2016). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Kavramına Yükledikleri
Metaforlar. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(1), 419-438.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

530

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

INSTAGRAMDA “OKUL ÖNCESİ” ETİKETİYLE YAPILAN
PAYLAŞIMLARIN İNCELENMESİ
RESEARCH OVER POSTS TAGGED AS ‘’ PRESCHOOL’’ ON
INSTAGRAM
Oğuz Serdar KESİCİOĞLU, Giresun Üniversitesi,
kesiciogluserdar@gmail.com

Özet
Araştırmada instagramda “Okul Öncesi” etiketiyle yapılan paylaşımların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma
bir nitel durum çalışmasıdır. Durum çalışması; araştırmacının, gerçek yaşamda güncel bir durumu çeşitli bilgi
kaynakları kullanarak detaylı ve derinlemesine incelediği nitel bir yaklaşımdır. Bu çalışmada da çevrimiçi bilgi
toplama yönteminden yararlanılmıştır. Çevrimiçi bilgi toplama yöntemi ile sanal ortamlardan ulaşılan veriler
araştırmacılar tarafından analiz edilmekte ve yorumlanmaktadır. Araştırmanın evrenini bir sosyal paylaşım sitesi
olan instagram kullanıcıları tarafından paylaşılmış, okul öncesi ile ilgili fotoğraf ve videolar araştırmanın evrenini
oluşturmaktadır. İnstagramda “okulöncesi” etiketiyle paylaşılmış 500 paylaşım çalışmaya dahil edilmiştir.
Instagramda “Okul Öncesi” ile ilgili yapılan son 500 paylaşım içerik incelenmiştir. Elde edilen verilerin daha
ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi amacıyla, nitel veri analizinde kullanılan yöntemlerden biri olan “içerik analizi”
kullanılmış ve elde edilen veriler kodlama yapılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda instagramda paylaşılan
içeriklerde çocukların yüzlerinin görünmesine dikkat edilmediği, paylaşım yapanların büyük kısmının kadın
olduğu, büyük oranda öğretmenlerin paylaşım yaptığı, en çok eğitsel etkinliklerin paylaşıldığı ve oyun/hareket
etkinliğinin paylaşıldığı, paylaşılan matematik etkinlikleri arasında en çok işlem ve sayı/sayma etkinliklerinin
paylaşıldığı, içeriklerin büyük kısmının okul ortamından paylaşıldığı, en çok paylaşılan yaklaşımının montessori
yaklaşımı olduğu ve okul öncesiyle en çok ilişkilendirilen sözcüklerin oyun ve eğlence olduğu görülmektedir.

Abstract
The aim of the research was to examine posts tagged ‘’Preschool’’ on Instagram. This research is a qualitative
case study. Case study is qualitative approach of researchers detailed and in depth examination of a situation from
real life. The online information gathering technique was used in this study. With the online information gathering
technique the datas found online are analyzed and commented by researchers. ‘’Preschool’’ tagged photos and
videos which are shared by the users of a social media platform called Instagram, forms the population of this
research. 500 posts that are tagged as ‘’preschool’’ are included in this study. 500 posts that are tagged as
‘’preschool’’ are examined. To examine results in more detail one of qualitative data analysis technique, ‘’ content
analysis’’ was used and results were analyzed with coding. At the end of the research, it is seen that, the visibility
of the children's face is unobserved, the large part of the population who share these posts are women, mostly
teachers share, mostly educational and game/kinesthetic activities are shared, mostly equations and
numbers/counting activities are shared among the mathematic activities, most of the contents are shared from
school environment, mostly shared approach was Montessori approach and the words that are mostly

associated with ‘’Preschool’’ are game and fun.

Giriş
Günümüzde mekana bağlı kalmaksızın haberlere, güncel bilgilere daha hızlı ulaşma isteği, her hangi bir konuda
dünyanın her yerindeki insanlarla etkileşim kurabilme ve birden fazla kanala tek bir yoldan ulaşabilme fırsatı
sunması sosyal medyaya olan ilgiyi her giderek arttırmaktadır (Becan, 2018). Son yıllarda yoğun olarak kullanılan
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bu yeni medya çeşidi sosyal medya olarak adlandırılmaktadır. Sosyal medyada kullanıcıların kişisel bilgilerini,
düşüncelerini, ilgi alanlarını vb. paylaştıkları sosyal ağlar mevcuttur. 2016 yılı itibari ile Türkiye’de 40 milyon
aktif sosyal medya hesabı bulunmaktadır (Ersöz ve Doğdubay, 2012; Kemp, 2016). Bu sosyal medya
uygulamalarından en popüler olanlardan biride instagramdır. Instagram 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike
Krieger tarafından geliştirilen ve fotoğraf ve video paylaşımının yapıldığı, gerçek zamanlı fotoğraflarla yaşamın
tüm anlarının paylaşılması için tasarlanmış bir mobil cihaz uygulamasıdır (Kim vd., 2017; Kırcaburun, 2017).
Sosyal medya günümüzde günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Yapılan araştırmalarda 2000’li
yıllardan sonra yetişkinlerin internet kullanımında belirgin artışlar olduğunu göstermektedir (Johnson, 2010;
Lenhart, Purcell, Smith, & Zickuhr, 2010).
Sosyal medya uygulamalarının herkes tarafından kullanılabilindiği ve paylaşımların kullanıcılar tarafından
kolaylıkla idare edilebildiği için aktif öğretme-öğrenme teknikleri açısından başarı kaydedileceği iddia
edilmektedir (Ajjan ve Hartshorne, 2008). İnstagram ve benzeri sosyal medya araçları ve bu araçların
kapsamındaki sosyal ağların eğitsel araçlar olarak kullanılabileceği belirtilmiştir (McLoughlin & Lee, 2008). Bu
nedenle günümüzdeki öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımları eskilerde olduğu gibi nadir görülen ve
yararlanılan bir araç olmak yerine günümüzde eğitime entegre edilmesi gereken bir ek materyal gibi düşünülebilir.
Benzer şekilde bir çok araştırmacı (Brown, 2008; Kocadere ve Aşkar, 2013; Sarsar, Başbay ve Başbay, 2015;
Veziroğlu Çelik ve diğ, 2018) günümüzde öğrencilerin, ebeveyn ve öğretmenlerin sosyal medyadan ödevler,
dersler, etkinlik bulma gibi eğitsel amaçlı olarak faydalandıklarını ve bir çok materyale sosyal medya üzerinden
erişim sağlandıklarını belirttiğinden dolayı günümüzde sosyal medya bireylerin bilgiye ulaşmada en önemli araçlar
haline geldiği düşünülebilir. Özellikle deneyimli annelerin sosyal ağlar ve içerik paylaşım siteleri aracılığıyla
deneyimli annelerin paylaştığı hamilelik, annelik, bebek bakımı ve bebek/çocuk eğitimi gibi konularda içerikler,
deneyimsiz anneler ve anne adayları için bir bilgi kaynağı olmakta ve bu içeriklerden faydalanmaktadırlar (Yazıcı
ve Özel, 2017). Bu nedenle sosyal medyada nelerin paylaşıldığı, kimin paylaştığı, paylaşılan içeriğin uygunluğu
kullanıcıların paylaşımları nasıl algıladığı oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Çünkü paylaşılan içeriklerin
hatalı olması yanlış öğrenmelere neden olacaktır. Bu bilgilerden hareketle bu çalışmada instagramda “Okul
Öncesi” etiketiyle yapılan paylaşımların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için şu sorulara cevap
aranmıştır;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

İnstagram içeriklerinde çocukların yüzlerinin görünme durumları nasıldır?
İnstagram içeriklerinde paylaşım yapanların cinsiyete göre dağılımları nasıldır?
İnstagram içeriklerinde paylaşım yapanların mesleğe göre dağılımları nasıldır?
İnstagramda en çok ne paylaşılıyor?
İnstagram içeriklerinde en çok paylaşılan etkinlikler nelerdir?
İnstagramda paylaşılan matematik etkinliklerinin dağılımı nasıldır?
İnstagram içeriklerinin paylaşıldığı ortama göre dağılımları nasıldır?
İnstagram içeriklerinde en çok paylaşılan yaklaşımlar melerdir?
İnstagram içeriklerinde okul öncesi ile ilişkilendirilen sözcükler nelerdir?
Yöntem
Bu bölümde araştırma deseni, çalışma grubu, verilerin toplanması ve analizi alt başlıklarına yer verilmiştir.
Araştırma Deseni

Araştırmada instagramda “Okul Öncesi” etiketiyle yapılan paylaşımların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
araştırma bir nitel durum çalışmasıdır. Durum çalışması; araştırmacının, gerçek yaşamda güncel bir durumu çeşitli
bilgi kaynakları kullanarak detaylı ve derinlemesine incelediği nitel bir yaklaşımdır (Creswell, 2013). Nitel
araştırmalarda görsel materyaller de temel bilgi kaynaklarıdır. Nitel araştırmalarda görüşme, gözlem ve doküman
incelemesi olmak üzere üç ana veri toplama yöntemi bulunmaktadır. Sanal ortamlardan ulaşılabilecek veriler de
nitel araştırmaları kapsamaktadır. Görsel programlar; sanal görüntü, video ve fotoğraf paylaşılan sitelerden
toplanacak bilgiler belge ve veri olarak kabul edilebilir. Sanal ortamlardan çeşitli yollarla bilgi toplama “Çevrimiçi
Bilgi Toplama” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada da çevrimiçi bilgi toplama yönteminden yararlanılmıştır.
Sanal ortamlardan veri toplamak araştırmacının var olan veriye daha kolay ulaşmasını sağlayan araştırma
tekniklerinin elektronik dalı olarak kabul edilmektedir (Glesne, 2013; Merriam, 2013).
Araştırmanın Evreni
Araştırmanın evrenini bir sosyal paylaşım sitesi olan instagram kullanıcıları tarafından paylaşılmış, okul öncesi
ile ilgili fotoğraf ve videolar araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.
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Çalışma Materyali
Araştırmanın çalışma materyali amaçlı örnekleme türlerinden olasılıksız örnekleme tekniğinin ölçüt örnekleme
çeşidi ile belirlenmiştir (Patton, 2014). Bu çalışmada amaç “okulöncesi” konu etiketiyle paylaşılan fotoğraf ve
videoların incelenmesi olduğu için ölçüt olarak #okulöncesi konu etiketi kullanılmıştır. İnstagramda “okulöncesi”
etiketiyle paylaşılmış 500 paylaşım çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen paylaşımlar 1 Nisan-30
Nisan 2019 tarihleri arasındaki paylaşımları içermektedir. Bu paylaşımlar rast gele seçilmiş olup birer hafta arayla
her hafta 125 paylaşım seçilmiştir. Böylece durumsal çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada içerikleri
incelenen kişilerin kimliklerini belli edecek her hangi bir bilgi paylaşılmamıştır. Glesne (2013) bu durumu
“internet görgü kuralları” olarak tanımlamaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Instagramda “Okul Öncesi” ile ilgili yapılan son 500 paylaşım içerik incelenmiştir. Elde edilen verilerin daha
ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi amacıyla nitel veri analizinde kullanılan yöntemlerden biri olan “içerik analizi”
kullanılmış ve elde edilen veriler kodlama yapılarak analiz edilmiştir. Kodlama yapılırken araştırmanın amacı göz
önüne alınmış ve bu doğrultuda kodlar oluşturulmuştur. Kodlar açık kodlama yöntemi ile oluşturulmuştur. Bu
doğrultuda elde edilen kodlar öncelikli olarak tablolaştırılmış sonrasında yorumlanmıştır (Bilgin, 2006).

Bulgular
Tablo 1.
İnstagram İçeriklerinde Çocukların Yüzlerinin Görünme Durumları.
N

%

Görünüyor

236

47.2

Görünmüyor

108

21.6

Çocuk Yok

156

31.2

Toplam

500

100

Tablo 1’ incelendiğinde paylaşılan içeriklerde çocukların % 47.2’sinin yüzlerinin görünürken % 21.6’sının
yüzlerinin görülmediği belirtilmiştir.

Tablo 2.
İnstagram İçeriklerinde Paylaşım Yapanların Cinsiyete Göre Dağılımları.
N

%

Kadın

442

88.4

Erkek

11

2.2

Belirsiz

47

9.4

Toplam

500

100

Tablo 2’ incelendiğinde paylaşım yapanların % 88.4’ ünün kadın, % 2.2’sinin ise erkek olduğu görülmektedir.

Tablo 3.
İnstagram İçeriklerinde Paylaşım Yapanların Mesleğe Göre Dağılımları.

Öğretmen

533

N

%

369

73.8
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Anne

60

12

Psikolog/PDR

40

8

Akademisyen

5

1

Baba

5

1

Belirsiz

21

4.2

Toplam

500

100

Tablo 3’ incelendiğinde paylaşım yapanların mesleğinin en yüksek oranda % 73.8’inin öğretmen, % 12’sinin ise
kendini anne olarak tanımladığı görülmektedir.

Tablo 4.
İnstagramda En Çok Ne Paylaşılıyor.
N

%

Etkinlik

337

67.4

Materyal Yapım

125

25

Sözler/Bilgilendirme

38

7.6

Toplam

500

100

Tablo 4’ incelendiğinde en fazla paylaşılan içeriklerin %67.4’ünün etkinlik, %25’inin ise materyal yapım olduğu
görülmektedir.

Tablo 5.
İnstagram İçeriklerinde En Çok Paylaşılan Etkinlikler.
N

%

Oyun/Hareket

91

18.2

Matematik

81

16.2

Okuma Yazmaya H.Ç.

58

11.6

Sanat

51

10.2

Fen

23

4.6

Müzik

20

4

Türkçe

13

2.6

Materyal + Sözler

163

32.6

Toplam

500

100

Tablo 5’ incelendiğinde instagram içeriklerinde paylaşılan etkinliklerin en fazla %18.2’ ile Oyun/Hareket, % 16.2
ile Matematik olduğu, en az paylaşılan etkinlik çeşidinin ise %2.6’ile Türkçe etkinliği olduğu görülmektedir.
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Tablo 6.
İnstagramda Paylaşılan Matematik Etkinliklerinin Dağılımı.
N

%

İşlem

34

42

Sayı/Sayma

23

28

Eşleştirme/Gruplama

19

24

Grafik

3

3.6

Örüntü

2

2.4

Toplam

81

100

Tablo 6’ incelendiğinde instagram içeriklerinde paylaşılan matematik etkinliklerinin en fazla %42 ile İşlem, % 28
Sayı/Sayma olduğu, en az paylaşılan etkinlik çeşidinin ise %2.4’ile Örüntü olduğu görülmektedir.

Tablo 7.
İnstagram İçeriklerinin Paylaşıldığı Ortama Göre Dağılımları.
N

%

Okul

232

46.4

Ev

194

38.8

Açık Alan

9

1.8

Belirsiz

65

13

Toplam

500

100

Tablo 7’ incelendiğinde instagram içeriklerinde paylaşılan etkinliklerinin %46.4 ile Okul, % 38.8’ ile Ev ve
%1.8’ile Açık Alandan paylaşıldığı görülmektedir.

Tablo 8.
İnstagram İçeriklerinde En Çok Paylaşılan Yaklaşımlar.
N

%

Montessori

84

16.8

Reggio Emilio

26

5.2

Orman Okulu

14

2.8

Waldorf

8

1.6

Yaklaşım Belirtilmeyen

368

73.6

Toplam

500

100

Tablo 8’ incelendiğinde instagram içeriklerinde paylaşılan yaklaşımların %16.8 ile Montessori, %5.2’ ile Reggio
Emilio yaklaşımı olduğu görülmektedir.
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Tablo 9.
İnstagram İçeriklerinde Okul Öncesi İle İlişkilendirilen Sözcükler.
N

%

Oyun

150

30

Eğlence

105

21

Gelişim

70

14

Yaratıcılık

70

14

Anne

55

11

Sevgi

25

5

Baba

15

3

Temizlik

10

2

Toplam

500

100

Tablo 9’ incelendiğinde instagram içeriklerinde okul öncesi ile en çok ilişkilendirilen sözcüklerin %30’ ile oyun,
%21 ile Eğlence olduğu görülmektedir.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırma sonucunda instagramda paylaşılan içeriklerde çocukların yüzlerinin görünmesine dikkat edilmediği,
paylaşım yapanların büyük kısmının kadın olduğu, büyük oranda öğretmenlerin paylaşım yaptığı, en çok eğitsel
etkinliklerin paylaşıldığı ve oyun/hareket etkinliğinin paylaşıldığı, paylaşılan matematik etkinlikleri arasında en
çok işlem ve sayı/sayma etkinliklerinin paylaşıldığı, içeriklerin büyük kısmının okul ortamından paylaşıldığı, en
çok paylaşılan yaklaşımının montessori yaklaşımı olduğu ve okul öncesiyle en çok ilişkilendirilen sözcüklerin
oyun ve eğlence olduğu görülmektedir.
Araştırma sonucunda instagramda paylaşılan içeriklerde çocukların yüzlerinin görünmesine dikkat edilmediği
görülmektedir. Sosyal medyanın günümüzde sayabileceğimiz birçok olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır.
Sosyal medya, başta bir konu ile ilgili fikir alma ve verme, birbirinden haberdar olma, birbirine destek olma ve
yardım etme, sosyalleşme, merak edilen bir konu hakkında araştırma yapma, güzel anıları biriktirmeye vesile olma
gibi olumlu etkilere sahipken, özel hayatlarını kamuya açması neticesinde mahremiyet, ifşa olma, çocuk istismarı,
pedofili ile ilgili meseleleri gündeme getirmiştir (Bal, 2019). 2014 yılında Michigan Üniversitesi tarafından, 0-4
yaş arasında çocuğu olan 569 anne-baba ile yapılan araştırma sonucuna göre ailelerin %70’inden fazlası başka
ailelerin yaptığı paylaşımlardan çocuklarının utanabileceğini, %51’i çocukların konumlarının açık olarak
belirtildiği paylaşımlar gördüğünü, %27’si ise uygunsuz denebilecek şekilde çocuklarının fotoğraflarını paylaşan
aileler gördüklerini belirtmiştir (Davis, 2015; akt. Erişir ve Erişir, 2018).
İnsagram içerikleri incelendiğinde paylaşımları yapanların kendilerini öğretmen veanne olarak tanımladıkları
görülmektedir. Literatür incelendiğinde öğretmenlerin dersler, etkinlik bulma gibi eğitsel amaçlı olarak
faydalandıklarını ve bir çok materyale sosyal medya üzerinden erişim sağlandıkları ve özellikle deneyimli
annelerin sosyal ağlar ve içerik paylaşım siteleri aracılığıyla deneyimli annelerin paylaştığı hamilelik, annelik,
bebek bakımı ve bebek/çocuk eğitimi gibi konularda içerikler, deneyimsiz anneler ve anne adayları için bir bilgi
kaynağı olmakta ve bu içeriklerden faydalandıkları görülmektedir. maktadırlar (Brown, 2008; Kocadere ve Aşkar,
2013; Sarsar, Başbay ve Başbay, 2015; Yazıcı ve Özel, 2017; Veziroğlu Çelik ve diğ, 2018).
İnstagram içerikleri incelendiğinde okul öncesiyle en çok ilişkilendirilen sözcüklerin oyun ve eğlence olduğu
görülmektedir. Bu durum okul öncesi eğitimin algılanma biçimini de ortaya koyabileceği düşünülmektedir. Oyun
ve eğlence kategorisinin gelişimi yaratıcılık gibi kategorilerden fazla olması okul öncesi eğitimin akademik ve
gelişimsel yönünün dikkate alınmadığı ortaya koymaktadır. Bulut ver Avcı (2016) çocukluğa atfedilen imgeler
üzerine yaptığı çalışmalarında kişilerin en çok çocukluk dönemlerine özgü yiyecekleri ve oynadıkları oyunlarla
oyuncakları paylaştıklarını, çocukluğa atfedilen sözcükler ve duygularda ise kişilerin en çok çocukluğa karşı özlem
duydukları ve çocukluk yaşantılarının zaman içerisinde farklılaştığını belirtmiştir.
İnstagram içerikleri incelendiğinde en çok ve oyun/hareket etkinliğinin paylaşıldığı, paylaşılan matematik
etkinlikleri arasında en çok işlem ve sayı/sayma etkinliklerinin paylaşıldığı görülmektedir. Bu durum okul
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öncesine ilişkin bir algıyı da ortaya koyduğu düşünülebilir. Okul öncesinde daha çok oyun etkinliklerinin ve
matematiksel olarak da daha çok işlem ve sayma becerilerinin ele alındığının algıladığı söylenebilir.
•
•
•
•

En çok paylaşım yapan kişilerin mesleklerinin “öğretmen” oldukları görülmektedir. Bu nedenle öğretmenler
için hizmet öncesi ve sonrasında sosyal medyanın nitelikli kullanımı üzerine çalışmalar yapılması,
İnstagramda en çok “eğitim etkinlikleri” nin paylaşıldığı görülmektedir. Bu etkinlikleri paylaşan kişilerin
niteliklieri tartışmalıdır. Bu nedenle bu alanın “erken çocuklukta sosyal medya” gibi bilimsel bir alan haline
dönüştürmek için çalışmalar yapılması,
En çok paylaşılan matematik etkinliklerinin işlem ve sayı/sayma olduğu görülmektedir. Bu durum öğretmenin
bakış açısından veya ailelerin beklentisinden kaynaklandığı düşünülebilir. Bu nedenle matematiğin diğer
kavramları üzerine çalışmalar yapılması,
İçerikler incelendiğinde yapılan paylaşımların en çok kapalı mekanlarda yapıldığı görülmektedir. Bu durum
dış mekan kullanımına ilişkin genel algımızı ortaya koymaktadır. Bu nedenle eğitimci ve velilere dış mekan
kullanımı konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılması, eğitim örnekleri sunulması önerilmektedir.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA YÖNELİK ÇİZGİ
FİLMLERİN YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI (LVEP)
AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF CARTOONS FOR PRESCHOOL CHILDREN IN
TERMS OF LIVING VALUES EDUCATION PROGRAM (LVEP)

Nazlıcan TOKSOY, Milli Eğitim Bakanlığı, nazlicantoksoyy@gmail.com
Özkan SAPSAĞLAM, Yıldız Teknik Üniversitesi, ozkaanim@gmail.com

Özet
Okul öncesi dönem çocuğun kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı kritik bir süreçtir. Bu süreçte biyolojik ve
çevresel faktörler çocuğun gelişimi üzerinde yoğun bir etkiye sahiptir. Bugün çocukları etkileyen çevresel
faktörlerin başında televizyon, tablet ve akıllı telefon gibi elektronik ve dijital aletler gelmektedir. Günün önemli
bir dilimini televizyon karşısında geçiren çocuklar düşünüldüğünde televizyon programlarının içeriği çok önem
kazanmaktadır. Çocuklar televizyon programları içerisinde en fazla çizgi filmleri izlemektedirler. Yapılan
araştırmalar okul öncesi dönem çocuklarının zamanlarının önemli bir bölümünü çizgi film izleyerek geçirdiğini
ortaya koymaktadır. Model alarak öğrenmenin yoğun olduğu bu dönemde çocuklar çizgi filmlerde yer alan
karakterlerin kişilik özelliklerini ve değer yargılarını özümsemekte ve gündelik yaşamlarına aktarmaktadırlar. Bu
nedenle çizgi film karakterlerinin özellikleri ve çizgi filmlerde öne çıkarılan kavramlar ve değerler özel bir önem
kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çizgi filmlerinin UNESCO Yaşayan Değerler Eğitimi
Programı açısından incelenmesidir. Araştırmanın deseni, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Bu
çalışmada TRT Çocuk Kanalı’nda, 3-5 yaş kategorisinde belirtilen ve güncel yayın akışında yer alan çizgi filmler
belirlenmiştir. Belirlenen 5 çizgi filmden 3’er bölüm rastgele seçilerek toplamda 15 bölüm çizgi film izlenmiştir.
İzlenen çizgi filmler UNESCO Yaşayan Değerler Eğitimi Programında yer alan 12 değere göre analiz edilmiştir.
Bu değerler: barış, sadelik, alçakgönüllülük, dürüstlük, sevgi, saygı, mutluluk, birlik, işbirliği, sorumluluk,
özgürlük ve hoşgörüdür. Araştırma verilerinin analizinde, nitel veri analiz türlerinden, içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. Analiz sonucunda, incelenen çizgi filmlerde en fazla işbirliği ve mutluluk değerlerinin işlendiği,
sadelik ve barış değerine ise hiçbir çizgi filmde yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları
doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Abstract
Preschool period is a critical process in which the foundations of the child's personality development are laid. In
this process, biological and environmental factors have an intense impact on the child's development. Today, the
most important environmental factors affecting children are electronic and digital devices such as televisions. The
content of television programs becomes very important considering the children who spend an important part of
the day in front of television. Children watch the most cartoons among television programs. Research shows that
preschool children spend most of their time watching cartoons. In this period of intense learning by taking a model,
children absorb the value judgments of the characters in cartoons and transfer them to their daily lives. For this
reason, the characteristics of cartoon characters and the concepts and values highlighted in cartoons gain
importance. The aim of this study is to examine pre-school cartoons in terms of UNESCO Living Values Education
Program. The research design is a case study, one of the qualitative research methods. In this study, the cartoons
which are mentioned in the TRT Children's Channel in the 3-5 age category and which are in the current
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broadcasting stream were identified. 3 sections were selected randomly from the 5 selected cartoons and 15
cartoons were watched. The watched cartoons were analyzed according to the 12 values included in the Living
Values Education Program. These values are: peace, simplicity, humility, honesty, love, respect, happiness, unity,
cooperation, responsibility, freedom and tolerance. The research was conducted using content analysis, one of the
qualitative data analysis types. As a result of the analysis, it was concluded that the values of cooperation and
happiness were the highest in the examined cartoons, and the value of simplicity and peace were not included in
any cartoons.

Giriş
Okul öncesi dönem, gelişim alanlarında önemli gelişmelerin kaydedildiği ve kişilik yapısının oluşmaya
başladığı kritik bir süreçtir (Yaşar ve Aral, 2010). Gönen ve Balat (2002)’a göre okul öncesi dönem, çocuğun
gelişim alanlarının her yönüyle desteklenmesi gereken en önemli yıllardır. Bu kritik yıllarda kazanılan bilgi, beceri
ve alışkanlıklar ilerleyen süreçlerde bir prototip rolü üstlenmektedir. niteliği taşımaktadır (Erbay, 2008; Oruç,
2010). Okul öncesi dönem gelişimin hızlılığı ve etkilerinin kalıcılığı açısından önemlidir (Gülay, 2009).
Gelişimi etkileyen faktörler biyolojik ve çevresel faktörler olarak ikiye ayrılmaktadır. Televizyonun da içinde
olduğu kitle iletişim araçları gelişimi çevresel faktörler kategorisinde etkilemektedir (Ertürk ve Gül, 2006).
Çocuğu etkileyen çevresel faktörler içerisinde özellikle televizyon yaygınlığı sebebiyle bütün alanlarda belirleyici
durumdadır (Tekarslan, Kılınç, Şencan ve Baysal, 2000). Çocukların televizyon ile iletişimi de küçük yaşlardan
itibaren başlamaktadır (Özkan ve Yılmaz, 2016).
Çizgi filmler, okul öncesi dönem çocukları tarafından en fazla tercih edilen programlardır (Aktaş, 2005).
Literatürde çocukların televizyon yayını türü tercihi üzerine pek çok çalışma bulunmaktadır. Cesur ve Paker (2007)
tarafından yapılan araştırma; çocukların televizyonda en çok neyi seyretmekten hoşlandığına verilen cevapların
çoğunlukla “çizgi film” olduğunu göstermektedir. Kurugöl, Yenigün ve Özgür (1994) tarafından yapılan
çalışmaya göre, çocuklar haftada ortalama 23.8 saat televizyon izlemekte ve bu programların % 89.9’unu çizgi
filmler oluşturmaktadır. Aral, Ceylan ve Bıçakçı (2011), yaptıkları araştırmada, çocukların program türleri
arasında en çok çizgi filmleri izlediğini ortaya koymuşlardır.
Albert Bandura’nın (2001) Sosyal Öğrenme Kuramı’na göre özellikle çocuklar model alarak
öğrenmektedirler. Çocuk, kişiliğinin gelişiminde bir modelle kendini özleştirir. Bu model başlangıçta çocuğun
yakın çevresiyken, zamanla yerini film ve kitap kahramanlarına bırakır. (Yavuzer’den aktaran Karataş, 2014).
Okul öncesi dönem çocukları, çizgi filmlerden pek çok değer ve davranışı model alma yoluyla öğrenirler. (Güder,
Ay, Saray ve Kılıç, 2017). Çizgi film kahramanını model olarak seçen çocuk, bu modele denk bir tutum
sergileyebilmektedir. (Koç, 2011 )
Bandura, Ross ve Ross (1963)’a göre kurgusal karakterler gerçek karakterlerden daha etkili olmaktadır. Bu
dönemde çocuklar çizgi filmlerde gördüklerini tekrarlamaya çalışabilir (Tümkan, 2007). Çocuklar dünyayı çizgi
filmler aracılığı ile anlamaya ve tanımaya çalışırlar ( Temel, Kostak ve Çelikalp, 2014). Çizgi filmler vasıtasıyla
çocuğun dünyasını biçimlendirmek mümkündür (Türkmen, 2012). Bu yüzden çizgi filmlerde yer alan değerlerin
küçük yaştan itibaren kazandırılması önemlidir (Bolay, 2007). Yağlı (2013), değerlerin, çizgi filmler aracılığı ile
gelecek nesillere aktarılabileceğini öne sürmektedir. Değerlerin öğretimi ilk olarak ailede başlar, çevre ve okulla
devam eder. Çocuk dünyasının vazgeçilmez öğelerinden biri olan çizgi filmlerle de değer öğretimi
yapılabilmektedir.
Değerler hakkında çok sayıda farklı tanım olduğu gibi değer sınıflamaları da farklılaşmaktadır. Rokeach,
Schwartz, Spranger, Nelson gibi değer araştırmacıları, değerleri farklı kategoriler altında sınıflandırmıştır
(Sapsağlam, 2016). Yazıcı (2006)’ya göre değerler üzerine yapılan bir çalışma da 1995 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nde UNESCO tarafından hayata geçirilen Yaşayan Değerler Eğitimi Programıdır. Yaşayan Değerler
Eğitimi Programı (YDEP) değerlerin eğitimini işleyen bir eğitim programıdır. (Tılmann ve Hsu’dan aktaran Özer,
2015) Bu değerler; barış, saygı, sevgi, işbirliği, mutluluk, dürüstlük, alçakgönüllülük, sorumluluk, sadelik,
hoşgörü, özgürlük ve birliktir.( http://livingvalues.net/values/)
Çizgi filmlerin incelendiği çalışmalar; saldırganlık ve şiddet ögeleri, , cinsiyet rolleri, sosyal değerler ve kültür
aktarımı ekseninde yoğunlaşmıştır. (Kalaycı, 2015; Temel Kostak ve Çelikalp, 2014; Türkmen, 2012) İlgili
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literatür incelendiğinde, okul öncesi dönem çizgi filmlerinin UNESCO Yaşayan Değerler Eğitimi Programı
açısından incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Yöntem
Araştırma Deseni

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması, araştırmacının bir
ya da daha fazla durumu ayrıntılı bir biçimde ortaya koyduğu nitel araştırma yöntemidir (Aypay, 2015).
Araştırmada açıklanmaya çalışılan durum, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hazırlanan çizgi filmlerde yer
verilen değerlerdir.
Çalışma Grubu
Bu çalışmada TRT Çocuk Kanalı’nda yayın yapan okul öncesi dönem çizgi filmleri incelenmiştir. Televizyon
kanalına ait resmi internet sitesinde yer alan 3-5 yaş dönemine ait yedi adet çizgi film belirlenmiştir. Belirlenen
çizgi filmler, yayın akışında yer alma durumlarına göre yeniden düzenlenmiş ve belirlenen çizgi filmlerden ikisinin
güncel yayın akışında yer almadığı görülmüştür. Yayın akışında yer alan beş adet çizgi film araştırma kapsamına
alınmıştır. Araştırmacı tarafından araştırma kapsamına alınan çizgi filmlerin her birinden seçkisiz örnekleme
yöntemi ile üçer bölüm seçilmiştir. Araştırmacı tarafından belirlenen 15 bölüm çizgi film örneklem olarak kabul
edilmiştir.

Veri Toplama Araçları
Araştırma verilerinin toplanması sürecinde, araştırmacılar tarafından çizgi filmlerde yer alan değerlerin
kaydedilmesine yönelik veri formu hazırlanmıştır. Araştırmacılar tarafından birbirinden bağımsız olarak çizgi
filmler izlenmiş ve çizgi filmin kodu, çizgi filmlerde yer alan değerler ve çizgi film süreleri veri toplama formuna
işlenmiştir. Aynı işlem tüm bölümler için tekrar edilmiştir.
Araştırma Verilerinin Analizi
Araştırma, nitel veri analiz türlerinden, içerik analizi kullanılarak yapılmıştır. İçerik analizi ağırlıklı olarak
yazılı ve görsel verilerin analiz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. İçerik analizinde araştırmacı öncelikli olarak
araştırma konusu ile ilgili kategoriler geliştirmektedir. Araştırmacı daha sonra incelemiş olduğu veri setinde, bu
kategorilerin içerisine giren kelime, cümle ya da resimleri saymaktadır (Silverman’dan aktaran Özdemir, 2010).
Veri analiz sürecinde çalışma grubunda yer alan çizgi filmler iki ayrı kodlayıcı tarafından birbirinden bağımsız
olarak izlenmiş ve kodlanmış, akabinde kodlayıcılar arasındaki uyum yüzdeki hesaplanmıştır. Buna göre
kodlayıcılar arası uyum yüzdesi %90 olarak bulunmuştur. (Miles ve Huberman)

Bulgular
Çalışma kapsamında yer alan beş adet çizgi film A, B, C, D ve E kodları ile ifade edilmiştir. A çizgi filminden
seçilen üç bölüm A1, A2 ve A3 kodları ile, B çizgi filminden örneklem olarak seçilen üç bölüm B1, B2 veB3
kodları ile, C çizgi filminden örneklem olarak seçilen üç bölüm C1, C2 ve C3 kodları ile, D çizgi filminden
örneklem olarak seçilen üç bölüm D1, D2 ve D3 kodları ile, E çizgi filminden örneklem olarak seçilen üç bölüm
E1, E2 ve E3 kodları ile temsil edilmiştir.
Tablo 1.
A Kodlu Çizgi Filmin Bölümlerinde Yer Alan Değerler.
A1
İşbirliği
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A2
X

A3
X

X
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Özgürlük
Mutluluk

X

X

X

X

X

Dürüstlük
Saygı

X

Sevgi

X

Alçakgönüllülük
Birlik

X
X

X

X

Sadelik
Sorumluluk

X

Hoşgörü

X
X

Barış

Tablo 1. de yer alan bulgular incelendiğinde, A kodlu çizgi filmde en fazla işbirliği (n=3), sevg
i(n=3), mutluluk (n=3) ve birlik (n=3) değerlerine yer verilmiştir. Barış, özgürlük, sadelik ve
dürüstlük değerlerine ise yer verilmemiştir. Bulgulara örnek ifadelerden bazıları aşağıda
verilmiştir.
‘Ceren: Ben kulenin yamuk olmamasını sağlarım.
Arda: Ben de merdivenleri yaparım.’ ( İşbirliği)
‘Arda: Yaşasın bugün de bayrammış!’(Mutluluk)
‘Arda: O zaman yine elini öpelim anneciğim.’’ (Saygı)
‘Arda ve Ceren babalarına sarılırlar.’ (Sevgi)

Tablo 2.
B Kodlu Çizgi Filmin Bölümlerinde Yer Alan Değerler.

İşbirliği

B1

B2

B3

X

X

X

X

X

X

Özgürlük
Mutluluk
Dürüstlük

X

Saygı
Sevgi

X

Alçakgönüllülük
Birlik

X

X

X
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Sadelik
Sorumluluk

X

Hoşgörü

X
X

Barış

Tablo 2. de yer alan bulgular incelendiğinde, B kodlu çizgi filmde en fazla işbirliği (n=3), mutluluk (n=3) ve birlik
(n=3) değerlerine yer verilmiştir. Saygı, alçakgönüllülük barış, özgürlük ve sadelik değerlerine ise yer
verilmemiştir. Bulgulara örnek ifadelerden bazıları aşağıda verilmiştir.

‘Kuzucuk: Yaşasın! Tam vaktinde!’ ( Mutluluk)
‘Birlikte Tıpır’ı ararlar.’ (Birlik)
‘Çitleri beraber tamir ederler.’ ( İşbirliği)

Tablo 3.
C Kodlu Çizgi Filmin Bölümlerinde Yer Alan Değerler.

İşbirliği

C1

C2

C3

X

X

X

X

X

X

Özgürlük
Mutluluk
Dürüstlük

X

Saygı
Sevgi
Alçakgönüllülük
Birlik

X

X

X

X

X

X

Sadelik
Sorumluluk
Hoşgörü
Barış

Tablo 3. de yer alan bulgular incelendiğinde, C kodlu çizgi filmde en fazla sorumluluk(n=3), işbirliği
(n=3), mutluluk (n=3) ve birlik (n=3) değerlerine yer verilmiştir. Saygı, sevgi, alçakgönüllülük, hoşgörü
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barış, özgürlük ve sadelik değerlerine ise yer verilmemiştir. Bulgulara örnek ifadelerden bazıları aşağıda
verilmiştir.
‘Enda: Sen çok yoruldun, yer değiştirelim.’ ( İşbirliği)
‘Pengi: Evet, açık bırakmış olabilirim.’ (Dürüstlük)
‘Çizgi film kahramanları ‘Kare Zamanı’ diyerek bileklerini kare şekline getirirler.’ (Birlik)

Tablo 4.
D Kodlu Çizgi Filmin Bölümlerinde Yer Alan Değerler.

İşbirliği

D1

D2

D3

X

X

X

X

X

X

Özgürlük
Mutluluk
Dürüstlük
Saygı

X
X

X

X

X

X

X

Sevgi
Alçakgönüllülük
Birlik
Sadelik
Sorumluluk
Hoşgörü

X
X

X

Barış

Tablo 4. de yer alan bulgular incelendiğinde, D kodlu çizgi filmde en fazla işbirliği (n=3), mutluluk (n=3), birlik
(n=3) ve saygı (n=3) değerlerine yer verilmiştir. Sevgi, barış, alçakgönüllülük, özgürlük ve sadelik değerlerine ise
yer verilmemiştir. Bulgulara örnek ifadelerden bazıları aşağıda verilmiştir.
‘Sırayla soru sorarlar.’ (Saygı)
‘Çilli yanlışlıkla Kıpır’ın taşını kırar. Kıpır tepki vermez.’ (Hoşgörü)

Tablo 5.
E Kodlu Çizgi Filmin Bölümlerinde Yer Alan Değerler.
E1

E2

E3
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İşbirliği

X

X

Özgürlük

X

X

Mutluluk

X

X

Dürüstlük

X

Saygı

X

Sevgi

X

X

X

X

Alçakgönüllülük
Birlik

X

X

X

Sadelik
Sorumluluk

X

Hoşgörü
Barış

Tablo 5. de yer alan bulgular incelendiğinde, E kodlu çizgi filmde en fazla işbirliği (n=3), saygı (n=3) ve birlik
(n=3) değerlerine yer verilmiştir. Hoşgörü, barış, alçakgönüllülük ve sadelik değerlerine ise yer verilmemiştir.
Bulgulara örnek ifadelerden bazıları aşağıda verilmiştir.
‘Sümüklü Böcek: Canım ne isterse onu yaparım. Doğada bulunanlar tüm canlılara aittir.’ (Özgürlük)
Karıncalar ve arılar görev dağılımı ile solucanı kurtarır. (İşbirliği)

Tablo 6.
Çizgi Filmlerde Değerlere Yer Verilme Durumu.

İşbirliği

A

B

C

n=3

n=3

n=3

D

E

n=3

n=3

Özgürlük
Mutluluk

n=2
n=3

Dürüstlük

n=3

n=3

n=3

n=2

n=1

n=1

n=1

n=1

n=3

n=3

Saygı

n=1

Sevgi

n=3

Alçakgönüllülük

n=1

Birlik

n=3

n=1

n=3

n=3

n=3

Sorumluluk

n=2

n=2

n=3

n=1

n=2

Hoşgörü

n=1

n=1

n=1

n=1

Sadelik
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Barış

Tablo 6. da yer alan veriler incelendiğinde, çizgi filmlerde en fazla işbirliği (n=15) , ve mutluluk (n=14)
değerlerine yer verilmiştir. Sadelik ve barış değerlerine ise hiçbir çizgi filmde yer verilmemiştir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada okul öncesi dönem çizgi filmleri, UNESCO Yaşayan Değerler Eğitimi Programı açısından
incelenmiştir. Araştırma sonucunda çizgi filmlerde en fazla işbirliği ve mutluluk değerine yer verildiği
saptanmıştır. Sadelik ve barış değerine ise hiçbir çizgi filmde yer verilmemiştir. Sadelik ve barış dışında kalan
değerlere çizgi filmlerde yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır.
Değerler günümüzün önemli ve temel sorun olarak görülen araştırma konularından birisidir (Dilmaç ve Ekşi,
2007). Örneğin, doğruluk, yardımseverlik, hoşgörü, saygı, sevgi ve barış gibi değerler sadece yasalar yoluyla
benimsetilemez. Toplumsal ilişkilerin daha sağlıklı yürütülebilmesi bireylerin ve toplumun değerlere yüklediği
anlama ve aidiyet duygusuna bağlıdır (Yörükoğlu, 1983). Bu durum medyaya çok büyük görev ve sorumluluk
yüklemektedir. Medyanın toplumsal değerlerin dışına çıkıp kendi sanal dünyasını oluşturması ve etik anlayışını
sarsıcı yayınlar yapması mümkün olduğu gibi etik sınırlar çerçevesinde toplumsal değerlerle çatışmayan, toplum
yapısı dinamiklerini göz ardı etmeyen yayınlar yaparak sağlıklı bir toplum oluşturma imkânına da sahiptir (Ceylan,
2012). Televizyonda toplumun tüm yaş gruplarına yönelik yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınların çocukları
etkilediği bir gerçektir. Genellikle çocukları hedef alan programlarda “Eğlendirirken eğitir” ilkesi geçerlidir.
Kaynaklar televizyonu insanların toplumsallaşmasını sağlayan, çocuklara küçük yaşta bilgi veren, sözcük bilgisini
genişleten, değerleri farklı şekillerde yansıtan önemli bir araç olarak göstermektedir (Güler, 1989).
Kurugöl, Yenigün ve Özgür (1994) tarafından yapılan çalışmaya göre, çocuklar haftada ortalama 23.8 saat
televizyon izlemekte ve bu programların % 89.9’unu çizgi filmler oluşturmaktadır. Okul öncesi dönem çocukları
model alma yoluyla pek çok kavram ve değeri çeşitli TV programları ve çizgi filmlerden öğrenirler (Güder, Ay,
Saray ve Kılıç, 2017). Akıncı tarafından hazırlanan bir çalışmada, TRT Çocuk Kanalı’nda yer alan çizgi filmlerde
çoğu değerin verildiği ortaya çıkmıştır (Akıncı, 2013). Sevim (2013) çalışmasında çizgi filmlerin değerler eğitimi
bakımından karşılaştırılmasını amaçlamış ve çizgi filmleri 15 değere göre incelemiştir. Sonuç olarak vatanseverlik
ve barış değerlerine yer verilmediği belirtmiştir. Barış değerine yer verilmemesi bu çalışmanın sonucu ile
uyumludur. İnan (2016) çalışmasında TRT Çocuk kanalında 2016 yılında yayınlanan 11 farklı çizgi filmin üçer
bölümünü izlemiş ve ‘Evrensel ve Yerel Değerler Kontrol Listesi’ kullanarak çizgi filmlerde yer verilen değerleri
saptamayı amaçlamıştır. Araştırma bulgularına göre, TRT Çocuk kanalında yayınlanan toplam 11 çizgi filmin %
100’ünde yardımlaşmanın ve %91’inde dayanışmanın vurgulandığı görülmektedir. İnan’ın çalışmasında
vurgulanan değerler bu araştırmanın bulguları ile benzerlik göstermektedir. Niloya çizgi filmini incelediği
çalışmasında random metoduyla seçilen 18 bölüm içerisinde toplam 157 değer tespit edilmiş ve en çok “sevgi,
duyarlılık, hoşgörü, iyilik” değerlerini yansıtan örnekler bulmuştur. Araştırmada tespit edilen değerler bu
çalışmanın “sevgi ve hoşgörü” değerleri ile benzerlik göstermektedir.
Unutulmamalıdır ki çocuk yaşamının ilk yıllarından itibaren aile başta olmak üzere arkadaş çevresi, oyun
grupları, medya, sosyal medya, farklı kurumlar ve her türlü uyarıcı aracılığıyla toplumsal değerleri öğrenir
(Kurtulmuş, 2009). Bireyi sosyalleştiren ve toplumla bütünleşmesini sağlayan yerlerin başında ailesi ve okul
ortamı gelir. Bunun yanında arkadaş grupları, kitle iletişim araçları, gençlik kuruluşları da toplumun değer
sisteminin bireye kazandırılmasında önemli yere sahiptir (Celkan, 1989). Bu sebeple değerlerin çocukların
üzerinde birçok etkiye sahip olan çizgi filmlerde yer verilmesi değerlerin kazanımında etkili olmaktadır.
Araştırma sonucunda çizgi film yapımcılarına çizgi filmlerde yer verilmeyen değerlere de yer vermeleri ve
anne babaların çocukları için program tercihlerinde, programların içerik özelliklerini dikkate almaları
önerilmektedir.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN
ÇOCUKLARA DİJİTAL OYUNLARLA DESTEKLENEREK
UYGULANAN SOSYAL BECERİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİNİN
İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR PİLOT ÇALIŞMA

A PILOT STUDY ON THE EFFECTS OF A SOCIAL SKILLS
TRAINING PROGRAM SUPPORTED WITH DIGITAL GAMES ON
PRESCHOOL CHILDREN

Adeviye İnci DÖĞER, Milli Eğitim Bakanlığı,dogerinci@gmail.com
Esra ÖMEROĞLU,Gazi Üniversitesi, esra.omeroglu@gmail.com
Özet

Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklara dijital oyunlarla desteklenerek uygulanan sosyal beceri eğitim
programının çocukların sosyal becerilerine olan etkisini araştırmak amacıyla dijital oyunlarla desteklenen sosyal
beceri eğitim programı hazırlanmıştır. Bu çalışmanın amacı hazırlanan eğitim programının uygulaması yapılmadan
önce pilot çalışması yapılarak eğitim programının uygulanabilirliği ve anlaşılabilirliğinin ortaya koymaktır.
Çalışma deneysel desenlerden deneme öncesi tek gruplu ön test son test modelindedir. Bu doğrultuda sadece deney
grubu belirlenerek çalışmaya okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 13 çocuk dahil edilmiştir. Veriler kişisel
bilgi formu ve Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formu OSBED aracılığı ile
toplanmıştır. Pilot çalışma 16 gün süre ile uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS sitemi ile gerçekleştirilmiştir.
Wilcoxon işaretli sıralar testi ile yapılan analiz sonucunda deney grubunun hem sosyal beceri ölçeği alt
boyutlarında hem de toplam puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Hazırlanan eğitim
programının çocuklar tarafından anlaşılır olduğu ve programın uygulanabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: sosyal beceriler, dijital oyun

Abstract
A digital game-supported social skills training program was prepared to investigate the effects of digital gamesupported social skills training programs on the social skills of children attending preschool education institutes.
This study aims to demonstrate the applicability and comprehensibility of the training program by conducting a
pilot study before its implementation. The study was carried out in a single-group pre-test post-test preexperimental design. In this respect, only the experimental group was determined and 13 children attending
preschool education were included in the study. Data
were collected with a personal information form and the Preschool Social Skills Assessment Scale (PSSAS)
Teacher Form. The pilot study was conducted for 16 days. Data analysis was performed using SPSS software. As
a result of the analysis performed using the Wilcoxon signed-rank test, it was observed that there was a significant
difference in the pre-test post-test scores of the experimental group, both in the subscales of the social skill scale
and in the total score means. It was concluded that the education program was understood by the children and the
program was applicable.
Keywords: Social skills, digital game
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Giriş
Sosyal bir varlık olan insan, dünyaya geldiği andan itibaren diğer insanlarla etkileşim
içerisindedir(Bacanlı,1999). Sosyal gelişim süreci içerisinde yaşam boyu devam eden bu etkileşimin sağlıklı bir
şekilde sürdürülebilmesi için bireyin bazı becerileri kazanması gerekmektedir. Bu kazanılması gereken beceriler,
bireyin içinde bulunduğu topluma uyumunu ve toplumun bir parçası olabilmesini sağlayan sosyal
becerilerdir(Bak,2011).
Sosyal beceriler; çevre ve diğer kişiler ile olumlu etkileşimi destekleyen, bireyin yaşamını şekillendiren ve tüm
yaşamı boyunca gerekli olan iletişim kurma, problem çözme, karar verme, kendini yönetebilme, ilişkileri başlatma
ve sürdürmeyi sağlayan becerilerdir (Alisinanoğlu&Özbey,2011;Lynch &Simpson,2010;Stanley,2009).
Sosyal gelişim ve sosyalleşme, çocuk doğduğu andan itibaren başlayıp yaşamı boyunca devam etmesine
rağmen; sosyal becerilerin çoğu erken çocukluk yıllarında kazanılmakta ve yaşamın ileriki yıllarının temelini
oluşturarak tüm yaşamı etkilemektedir. Bundan dolayı sosyal becerilerin okul öncesi dönemde kazanılması önemli
görülmektedir(Gander&Gardiner,2004; Lynch&Simpson,2010).
Sosyal beceriler ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında; sosyal becerilerin drama temelli, oyun temelli,
hikâye anlatma temelli sosyal beceri eğitim programları, felsefe eğitimi, değerler eğitim programı, sosyal değerler
eğitim programı, drama etkinlikleri ve sosyal beceri eğitim programları ile kazandırıldığı görülmüştür
(Okur,2008;Aslan,2008;Durualp&Aral,2010;Eti,2010;Aksoy,2014;Dereli
İman,2014;Sapsağlam,2015;Sevgen,2016). Bu nedenle okul öncesi eğitim içerisinde sosyal becerileri
desteklemeye yönelik eğitim programının verilmesi önemli görülmektedir.
Teknoloji günümüzde hızlı bir ivme ile gelişerek hayatın her alanında aktif olarak kullanılmaktadır .Dünyadaki
ve teknolojideki yeni gelişmeler, oyunda da yeni bir kavram olan, dijital oyun kavramını ortaya koymuştur. Dijital
oyunlar; görsel ortam ile kullanıcıya giriş yapmayı sağlayan, teknolojinin zengin uyarıcıları ile donatılmış, ara yüz
aracılığı ile etkileşim sağlayan oyunlardır(Bozkurt,2014;Çetin,2013).
Dijital oyunlar başlangıçta eğlence amaçlı olarak üretilmiştir. Ancak sahip olduğu özellikler ve yaygın
kullanımı düşünüldüğünde, dijital oyunların kullanımının olumlu yönde dönüştürülerek eğitsel amaçlı
kullanılabileceğini akla getirmiştir. Çocukların öğrenmelerinde etkili olan, en önemli yöntemlerden biri olan oyunu
içinde barındırması, etkileşime dayalı olması ve zengin uyaranla beraber çeşitli içerik sunması dijital oyunların
eğitim alanında kullanılmasının önemli olacağını düşündürmüştür. Bu eğitsel amaçlı kullanım çocuklara oyun
temelli öğrenmeler sunması ile beraber, aktif katılım ve etkileşim sağlayacağı için olumlu sonuçlar
sağlamaktadır(Çetin,2013).
Buradan hareketle değişik eğitim yöntemleri ile kazandırılabilen sosyal becerilerin dijital oyunlar aracılığı ile
kazandırılabileceği beklenmektedir. Bir becerinin kazandırılabilmesi için planlı ve programlı eğitim programının
olması gerektiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklara dijital
oyunlarla desteklenerek uygulanan sosyal beceri eğitim programının çocukların sosyal becerilerine olan etkisini
araştırmak amacıyla dijital oyunlarla desteklenen sosyal beceri eğitim programı hazırlanmıştır. Bu çalışmanın
amacıda hazırlanan eğitim programının uygulaması yapılmadan önce pilot çalışması yapılarak eğitim programının
uygulanabilirliği ve anlaşılabilirliğinin ortaya konmasıdır. Bu çalışmada da pilot uygulama ile ilgili sonuçlar
paylaşılacaktır.

Yöntem
Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklara dijital oyunlarla desteklenerek uygulanan sosyal
beceri eğitim programının anlaşılabilirliği ve uygulanabilirliğinin ortaya konmasını amaçlayan bu çalışma
deneysel desenlerden deneme öncesi tek gruplu ön test son test modelindedir. Bu çalışmada dijital oyunlarla
desteklenerek uygulanan sosyal beceri eğitim programının uygulaması yapılmadan önce eğitim programının ön
denemesi yapılmıştır.

Çalışma Grubu
Çalışma grubu belirlenmeden önce çalışma grubunun sahip olması beklenen özellikler belirlenerek bu
özellikler doğrultusunda okul seçimi yapılmıştır. Bundan dolayı çalışma grubu belirlenirken amaçsal örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Amaçsal örnekleme; belirli özelliklere yönelik çalışılmak istenildiğinde, o özelliklere
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yönelik seçimlerin yapıldığı örnekleme türüdür.(Büyüköztürk,2017). Dijital oyunlarla desteklenerek uygulanan
sosyal beceri eğitim programının uygulanabilmesi için sınıfında akıllı tahtası olan bir okul tercih edilmiştir. Okulun
kolay ulaşılabilirliği de göz önüne alınarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilinin Yavuzeli ilçesindeki
bir ilkokulun anasınıfında yer alan 13 çocuk ile deney grubu belirlenmiştir. Çalışmada deneme öncesi deneysel
desenlerden tek gruplu ön test son test modeli kullanıldığı için sadece deney grubu belirlemiştir. Çalışmaya katılan
bu çocuklara ve ailelerine yönelik demografik bilgiler incelendiğinde;
Tablo 1.
Çalışmaya Katılan Çocukların Demografik Bilgilerine İlişkin Dağılım .
Değişken

Deney Grubu
f

%

Yaş

67-72 ay

13

100.00

Cinsiyet

Kız

10

76.90

Erkek

3

23.10

Birinci

2

15.40

İkinci

6

46.20

Üçüncü

2

15.40

Diğer

3

23.10

13

100.00

Doğum Sırası

Okul Öncesi Eğitim 0-6 ay
Kurumuna Devam
Süresi

Çalışmaya üçü erkek 10’u kız olmak üzere 13 çocuk katılmıştır. Çalışmaya katılan çocukların tamamı 67-72
aylık yaş dönemi içerisindedir ve ilk defa okul öncesi eğitim almaktadırlar. Eğitimlerinin ilk altı aylarının
içerisindedirler. Çocukların ailedeki doğum sırasına bakıldığında %15.40’ının ilk,46.20’sinin ikinci,%15.40’ının
üçüncü ve %23.10’unun ise dört ve üzeri sırada olduğu görülmektedir.
Çalışmaya katılan çocukların anne ve babalarının eğitim durumlarına yönelik bilgilere tablo 2’de yer
verilmiştir.

Tablo 2.
Çalışmaya Katılan Çocukların Anne Babalarının Eğitim Durumlarına İlişkin Dağılım .

Eğitim Durumu
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Anne

Baba

f

f

%
7.70

%

Okur Yazar Değil

1

İlkokul Terk

1

7.70

-

İlkokul

10

76.90

6

46.2

Ortaokul

1

7.70

7

53.8

-
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Lise

-

Üniversite

-

Çalışmaya katılan çocukların anne ve babalarının eğitim durumlarına ile ilgili bilgilere bakıldığında; çalışmaya
katılan annelerin %7.7’isinin okuma yazma bilmediği ve ilkokul terk olduğu,%76.7’sinin ilkokul mezunu olduğu
,%7.7’sinin ise ortaokul mezunu olduğu görülmektedir. Baba ile ilgili verilere bakıldığında ; %46.2’sının ilkokul
%53.8’inin ortaokul mezunu oldukları görülmüştür.
Ailedeki Çocuk sayısına ilişkin dağılım Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3.
Ailedeki Çocuk Sayısına İlişkin Dağılım .
f
Ailedeki Çocuk Sayısı

%

1

-

2

1

7.70

3

4

30.80

4 ve fazlası

8

61.50

Ailelerin sahip oldukları çocuk sayısına bakıldığında ailede iki çocuğa sahip olan bir, üç çocuğa sahip olan
dört, dört ve daha fazla çocuğa sahip olan ise sekiz aile bulunmaktadır. Buna göre ailelerin %61.50’sinin dörtten
fazla,%30.80’i üç ve %7.70’inin iki çocuğa sahip olduğu görülmektedir.

Veri Toplama Araçları
Çalışmada veri toplama aracı olarak; çocukların ve ebeveynlerinin demografik bilgilerini elde etmek
amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, çocukların sosyal beceri düzeylerini belirlemek
amacıyla Ömeroğlu ve arkadaşları tarafından geliştirilen, “Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği
(OSBED)-Öğretmen Formu” kullanılmıştır.
1.Kişisel Bilgi Formu
Çalışma grubunda yer alan çocuklar ve ebeveynlerinin demografik bilgilerini elde etmek amacıyla
araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formunda çocukların yaşı,
cinsiyeti, ailedeki çocuk sayısı, çocuğun ailedeki kaçıncı çocuk olduğu, okul öncesi eğitim kurumuna devam etme
süresi, anne babasının öğrenim durumuna yönelik bilgileri elde etmeyi sağlayan sorular yer almaktadır.
2.Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği-OSBED Öğretmen Değerlendirme Formu
Anasınıfına devam eden çocukların sosyal beceri düzeylerini belirmek amacıyla “Okul Öncesi Sosyal
Beceri Değerlendirme Ölçeği (OSBED) Öğretmen Değerlendirme Formu” kullanılmıştır.
Okul Öncesi Sosyal Beceriler Değerlendirme Ölçeği (OSBED) , “Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek
Projesi (OSBEP)” içerisinde 2012 yılında Ömeroğlu ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Ölçek; 36-72 aylık
çocukların sosyal becerilerine yönelik yeterliliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçekten elde edilen puanlar
çocukların sosyal becerilerine yönelik performansları hakkında durum belirlenmesi için veriler sunmaktadır. Okul
Öncesi Sosyal Beceriler Değerlendirme Ölçeği, iki ayrı formdan oluşmaktadır. Bu formlardan biri 36-72 aylık
çocukların anne babalarına yönelikken, diğeri öğretmenlerine yöneliktir. Her iki formda da genel demografik
bilgilerin dışında 36-72 aylık çocukların düzeylerine uygun olarak hazırlanmış 49 sosyal beceri maddesi
bulunmaktadır. Ölçekte başlangıç becerileri, akademik destek becerileri, arkadaşlık becerileri ve duyguları
yönetme becerileri olmak üzere dört alt boyut bulunmaktadır. Bu dört alt boyut 49 sosyal beceri maddesi ile
sınırlandırılmıştır. Ölçek çocuğun öğretmeni ya da anne babası tarafından yani bir yetişkin aracılığı ile
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doldurulmaktadır. Aynı çocuk için anne baba ve öğretmen tarafından doldurulan sonuçlar bir arada
değerlendirilebilmektedir. Çocuğun sosyal beceri performansı alt boyutlar çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Ölçekte Başlangıç Becerileri; selamlaşma, arkadaşlarına ismi ile hitap etme, kendini tanıtma, anlaşılır ses
tonu ile konuşma, başkalarını tanıtma, teşekkür etme, izin isteme, özür dileme, yardım isteme, vedalaşma, soru
sorma ve duygularını ifade etmek olmak üzere 12 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler 1-12 numaralı maddeler
arasında yer almaktadır.
Akademik destek becerileri 13 ile 24 numaralı maddeler arasında yer alan 12 maddeden oluşmaktadır. Bu
beceriler; dinleme, soruya cevap verme, yönergelere uyma, alternatif çözümler üretebilme, başladığı etkinliği
sonlandırma, kendini meşgul etme, amaca ulaşmak için çaba gösterme, uygun zamanda söze girme, söz alma,
düşüncelerini ifade etme, eleştiri yapma ve eleştiriye açık olmadır.
Arkadaşlık becerileri 13 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler; arkadaşlarının duygularını anlama,
başkalarının haklarını koruma, arkadaşlarının fikirlerine uygun tepki verme, arkadaşlarıyla işbirliği yapma,
arkadaşlarını takdir edebilme, akran gruplarına katılma, sırasını bekleme, paylaşma, yardım önerme, oyuna davet
etme, oyunun sonuçlarını kabul etme, oyunun kurallarına uyma ve arkadaşlarının duygularına uygun tepki verme
becerilerini içermektedir. Bu beceriler 25-37 numaralı maddeler arasında yer almaktadır.
Duygularını yönetme becerileri; duygularını başkalarını rahatsız etmeden gösterme, engellenme
durumuyla baş etme, hatalarıyla baş etme, başkalarının duygularını anlama, baskı altında sakin kalma, alay etmeyle
baş etme, hayır cevabını kullanma, isteğini erteleme, tepki vermeden önce düşünme, hayır cevabını kabul etme,
hakkını koruma ve kendiliğinden çözülecek sorunları görmezden gelme becerilerinden oluşmaktadır. Bu alt
boyutta 12 madde bulunmaktadır.38-49 numaralı maddeleri kapsamaktadır.
Ölçekte yer alan maddelerin cevapları için beşli dereceleme ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte “Hemen hemen
hiç”, “Nadiren”, “Bazen”, “Çoğu zaman”, “Hemen hemen her zaman” cevap seçenekleri bulunmaktadır. Ölçekte
puanlama çocukların beceriyi kullanma derecesine göre yapılmaktadır. Bu cevap seçeneklerinin puanlanması;
eğer çocuk o beceriyi göstermede hemen hemen hiç iyi değil ise bir puan, nadiren iyi değil ise iki puan, bazen iyi
değil bazen de iyi ise 3 puan, çoğu zaman iyi ise 4 puan ve hemen hemen her zaman iyi ise beş puan verilmek
üzere düzenlenmiştir. Ölçeğin her alt boyutundan alınan puanlar ayrı ayrı hesaplanabildiği gibi genel toplam puan
da hesaplanabilmektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 245 iken en düşük puan 49’dur. Ölçeğin alt
boyutlarından alınan yüksek puan çocuğun o alt beceriye ait sosyal becerilerinin gelişmiş olduğunu, alınan düşük
puan ise o alt beceriye ait sosyal becerilerin yetersiz olduğunu göstermektedir. Ölçekten alınan toplam puanın
yüksek olması çocukların sosyal becerileri kazandığını gösterirken düşük olması o becerilerin yetersiz olduğunu
göstermektedir.
Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği (OSBED)-Öğretmen Formu” için norm çalışması
yapılmıştır. Yapılan norm çalışmasında; 3 yaş grubu için norm örneklemden hesaplanan alfa katsayılarının. 88 ile.
96; 4 yaş grubu için. 90 ile. 97; 5 yaş grubu için. 88 ile. 96 olduğu; norm örneklemin tümünde ise. 90 ile. 96
aralığında olduğu belirlenmiştir. Norm örneklemin tümü için Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği
(OSBED)’den elde edilen alfa katsayısı .96 olarak belirlenmiştir. Ömeroğlu ve arkadaşları tarafından (2014) Okul
Öncesi Sosyal Beceri Eğitimi Değerlendirme Öğretmen formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır.
Çalışma sonucunda OSBED puanlarının güvenirliği için alt becerilerinin Cronbach Alpha değeri başlangıç
becerileri için .89, akademik beceriler için .88, arkadaşlık becerileri için .92, duygularını yönetme becerileri için
.92 olduğu görülmüştür.bu sonuçlar doğrultusunda ölçeğin farklı yaş gruplarındaki çocukların sosyal beceri
düzeylerini belirlemede ve ayırt etmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu görülmüştür.

Eğitim Programının Uygulanması ve Veri Toplama Süreci
Eğitimci çalışmaya başlamadan önce ailelere çalışma hakkında bilgilendirme yapmış, çocuk ve ailelerden
çalışmaya katılmaları için izinlerini almıştır. Eğitim programının uygulanmasından önce eğitimci her bir çocuk
için “Kişisel Bilgi Formu” ve “Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği OSBED Öğretmen
Değerlendirme Formu”larını doldurmuştur. Formların doldurulmasının ardından eğitim programının
uygulanmasına başlanmıştır.
Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocuklara Dijital Oyunlarla Desteklenerek Uygulanan
Sosyal Beceri Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi amacıyla hazırlanan dijital oyunlar ile desteklenen sosyal
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beceri eğitim programı 16 oturum şeklinde planlanmıştır. Bundan dolayı bu çalışma 16 gün süreyle ve ara
vermeden her gün olacak şekilde uygulanmıştır.
Uygulanan eğitim programında başlangıç becerileri, akademik destek becerileri, arkadaşlık becerileri ve
duyguları yönetme sosyal becerilerine yönelik 51 kazanım ve 57 göstergeyi içinde barındıran, Android işletim
sisteminin uygulama marketlerinden herkes tarafından ulaşılabilir olan sekiz dijital oyun yer almaktadır. Bu
oyunlar “Pepy Farm , Pepy Beach, Friends,Feelings,Veterian” isimli oyunlardır. Bu oyunlardan Pepy Farm isimli
oyun içerisinde birbirinden bağımsız ve aşamalılık içermeyen 13 oyundan üç oyun, Pepy Beach isimli oyun
içerisinde birbirinden bağımsız ve aşamalılık içermeyen 14 oyundan iki tane oyun yer aldığı için sekiz dijital oyun
uygulanmıştır. Veterian ve Friends isimli dijital oyunları ile başlangıç becerileri, akademik destek ve arkadaşlık
becerileri, Feelings isimli oyun ile akademik destek ve duyguları yönetme becerilerinin kazandırılmasına
çalışılmıştır. Pepy Beach ve Pepy Farm oyunlarında ise başlangıç becerileri, akademik destek becerileri, arkadaşlık
becerileri ve duyguları yönetme becerilerine yönelik kazanımlar kazandırılmaya çalışılmıştır.
Eğitim programına günlük eğitim akışında beslenme ve temizlik saatinden sonra başlanarak çocukların
okuldan ayrılma zamanlarına kadar geçen zaman diliminde yer verilmiştir. Her uygulama gününde ilk olarak dijital
oyunun oynanmıştır. Dijital oyunların oynanmasından sonra kazanım ve göstergeleri destekleyecek iki etkinlik
uygulanarak pekiştirilmiştir. Her yeni dijital oyunun ilk uygulama gününde o dijital oyunun oynanması ardından
iki pekiştirici etkinlik uygulaması yapılırken, ikinci eğitim günü içinde günlük akışta ilk olarak dijital oyunun
hatırlatılması ardından iki pekiştirici etkinlik uygulaması yapılmıştır.
Eğitim programı uygulanmadan önce eğitimci sınıfı eğitim programını uygulayabilir hale getirmiştir.
Program uygulanırken dijital oyunların çocuklara gösterimi akıllı tahta ile sağlanırken dijital oyunla olan
etkileşimleri akıllı tahtaya bağlanan tablet ile sağlanmıştır. Eğitimci; her uygulama günü öncelikle akıllı tahta ile
tablet arasındaki bağlantıyı sağlayarak oyunların uygulanabilirliğini kontrol etmiştir. Ayrıca pekiştirici olarak
kullanılacak etkinliklerde yer alan dijital görseller, sesli uyaran ve müzikleri de akıllı tahtaya aktarımını sağlamış
çalışabilirliğini kontrol etmiştir. Çocukların sınıfa giriş alanları ile sınıfı o günkü eğitim akışına göre düzenlemiştir,
sandalye ve masaların konumunu plana uygun olarak konumlandırmıştır. Her gün için uygulanacak olan ilk
etkinlik dijital oyunların oynatılması olduğu için çocuklar sınıfa gelmeden önce sandalyeleri yarım ay olacak
şekilde akıllı tahta önüne yerleştirmiştir. Çocukların oyunlar ile olan etkileşimini sağlayacak olan tableti de
çocukların erişim sağlayabileceği masanın üzerine yerleştirmiştir. Gün içerisinde kimi zaman masaları kenara
çekmiş kimi zaman ortada toplamış kimi zamanda etkinlik uygulanması için uygun olan sınıf koridorunu
kullanmıştır. Eğitimci program için gerekli olan eğitim materyallerini hazırlamıştır. Eğitim ortamının hazırlanması
için gerekli olan afiş, poster gibi materyalleri çocuklar gelmeden önce uygun yerlere asmıştır. Ayrıca etkinlik
içinde kullanılacak olan eğitim materyallerini çocuk sayısına uygun olacak şekilde hazırlayarak sınıfın uygun
yerlerine yerleştirmiştir.
Eğitim planının uygulanmasına başlanırken beslenme ve temizlik saatinden gelen çocuklar sınıf
kapısında karşılanarak çocukların o gün ele alınan kazanım göstergeler ile ele alınan başlangıç becerileri, akademik
destek becerileri, arkadaşlık becerileri ve duygularını yönetme sosyal becerilerini destekleyecek bir yöntemle
sandalyelerine geçmeleri sağlanmıştır. Çocukların sandalyelerine geçmelerinin ardından çocuklara merhaba,
nasılsınız, bugün sizler için yeni bir oyun getirdim, bakalım oyunumuzda kimler var gibi sorular sorularak sohbet
edilmiş ardından oyunun oynanmasına geçilmiştir. Oyun hamleleri çocukların belirlediği bir yöntem ile
ilerletilerek her bir çocuğun sürece dahil olması sağlanmıştır. Bu yöntemler; kimi zaman hep beraber ekrana
dokunma, kimi zaman sıra ile kimi zaman da çocukların beraber seçtiği farklı yöntemle ekrana dokunma olarak
belirlenmiştir.
Dijital oyunlar oynanırken eğitimci oyunu kazanım ve göstergelere uygun olarak durdurarak çocukların
bu kazanım ve göstergeleri fark etmelerine yönelik sorular sormuş, çocukların da cevap vermelerine fırsat verilerek
çocuklarla sohbet edilmiştir. Böylece çocukların kazanım ve göstergelere kendilerinin ulaşması sağlanmıştır. Oyun
bittiğinde çocuklarla beraber kazanım ve göstergelere yönelik olan kısımlar tekrar edilerek çocuklar oyunda neler
olmuştu, ne yaptık, neden gibi sorular sorularak oyun üzerine çocuklarla beraber oyun üzerine konuşularak oyun
sonlandırılmıştır.
Dijital oyunun oynanmasının ardından iki pekiştirici etkinlik uygulamasına geçilmiştir. Bu etkinlikler
uygulanırken de her bir çocuğun aktif katılımına ve kazanım göstergelere kendinin ulaşmasına özen gösterilmiştir.
Etkinliklerin uygulanmasının ardından günü değerlendirme zamanına geçilmiştir. Günü değerlendirme Milli
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eğitim Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında da yer alan betimleyici sorular, duyuşsal sorular, yaşamla
ilişkilendirme soruları ve kazanım göstergelere yönelik olan sorular sorularak sağlanmıştır.
Eğitim programının 16 gün süre uygulanmasının ardından “Kişisel Bilgi Formu” ve “Okul Öncesi Sosyal
Beceri Değerlendirme Ölçeği OSBED Öğretmen Değerlendirme Formu” eğitimci tarafından dolduruluralak
çalışma tamamlanmıştır.

Bulgular
Bu bölümde “Kişisel Bilgi Formu” ve “Okul Öncesi Sosyal Beceri Öğretmen Değerlendirme FormuOSBED” ile toplanan verilerden elde edilen verilere yönelik bilgiler yer almaktadır. Deney grubunda yer alan
çocuklara uygulanan Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocuklara Dijital Oyunlarla Desteklenerek
Uygulanan Sosyal Beceri Eğitim Programının çocukların sosyal beceri düzeylerine olan etkisine ilişkin bulgular
bulunmaktadır.
Deney Grubu Ön Test-Son Test Puanlarına İlişkin Bulgular
Verilerin analizi SPSS sistemi yardımıyla yapılmıştır.Deney grubunun örneklem büyüklüğü gerekli sayıyı
sağlamadığından dolayı non parametrik testlerden bağımlı gruplar için wilcoxon istatistiksel analizleri
uygulanmıştır.
Deney grubunun Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formu-OSBED’den elde
edilen ön test son test wilcoxon testi sonuçları tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4.
Deney Grubu Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formu-OSBED’den Elde Edilen Ön
Test Son Test Wilcoxon Testi Sonuçları.
N

Başlangıç Becerileri

Mean

ss

Min.

Max.

Ön Test

13

32.77

4.94

23

39

Son Test

13

44.85

3.78

39

51

Akademik Destek

Ön Test

13

35.00

5.60

24

43

Becerileri

Son Test

13

45.77

5.20

37

54

Arkadaşlık Becerileri

Ön Test

13

37.38

5.25

27

43

Son Test

13

47.08

5.04

39

55

Duyguları Yönetme

Ön Test

13

34.62

5.50

22

45

Becerileri

Son Test

13

40.46

4.96

35

52

Toplam

Ön Test

13

139.77

19.42

Son Test

13

178.15 17.67

102 170
151

z

p

-3.192

0.00142

-3.195

0.00140

-3.195

0.00140

-3.187

0.00144

-3.181

0.00147

210

Tablo 4 incelendiğinde; deney grubu ön test ortalama puanlarının başlangıç becerileri için 32.77;
akademik destek becerileri için 35.00; arkadaşlık becerileri için 37.38; duygularını yönetme becerilerinin ise 34.62
iken toplam puanın 139.77 olduğu görülmüştür.
Deney grubunun son test puanlarına bakıldığında başlangıç becerileri için 44.85; akademik destek
becerilerinin 45.77; arkadaşlık becerilerinin 47.08, duyguları yönetme becerilerinin ise 40.46 olduğu toplam
ortalamasının ise 178.15 olduğu gözlenmiştir.
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Bu sonuçlara bakıldığında hem sosyal beceri ölçeğinin alt boyutları olan başlangıç becerileri, akademik
destek becerileri, arkadaşlık becerileri ve duyguları yönetme becerilerinde hem de toplam puanda ön test son test
puanları arasında farklılık olduğu ve p değerlerine bakıldığında (P<.05) bu farklılığın anlamlı olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu çalışma okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklara dijital oyunlarla desteklenerek uygulanan
sosyal beceri eğitim programının anlaşılırlığı ve uygulanabilirliğini test etmek amacıyla yapılmıştır.
Deneysel desenlerden deneme öncesi tek gruplu ön test son test modelinde olan bu çalışma amaçsal
örnekleme yöntemi ile belirlenen bir ilkokulun anasınıfında yer alan 13 çocuk ile gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve Ömeroğlu ve arkadaşları tarafından
geliştirilen Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği –(OSBED) Öğretmen Formu veri toplama aracı
olarak kullanılmıştır. Eğitim programı 16 gün süre ile dijital oyunlarla desteklenen sosyal beceri eğitim programı
uygulanmıştır. Eğitim programında başlangıç becerileri, akademik destek becerileri, arkadaşlık becerileri ve
duyguları yönetme sosyal becerilerini desteklemeye yönelik belirlenen 51 kazanım ve 57 gösterge temelinde
seçilmiş sekiz dijital oyun planlı ve programlı bir şekilde kullanılmıştır. Program uygulanırken öncelikle dijital
oyunun oynanması ardından bu dijital oyunun iki etkinlik ile pekiştirilmesi yapılmıştır.
Yapılan bu çalışmanın önemli bulgular sunduğu görülmektedir. Bu bulgulara bakıldığında; başlangıç
becerilerinde eğitim programı uygulanmadan önce alınan ön test puanların 32.77 olduğu eğitim programı
uygulanmasından sonra alınan son test puanlarının ise 44.85 olduğu saptanmıştır. Eğitim programı
uygulanmasından sonra son test puanlarında artış olduğu ve bu artışın anlamlı olduğu görülmüştür(P<.05).Buna
göre Dijital Oyunlarla Desteklenerek Uygulanan Sosyal Beceri Eğitim Programı başlangıç becerilerini
kazandırmada etkili olduğu görülmüştür.
Akademik destek becerilerinde ön test puanlarına bakıldığında 35.00 iken uygulama sonrasında son test
puanlarının 45.77 olduğu görülmüştür. Ön test son test puanları arasındaki bu farklılığın Dijital Oyunlarla
Desteklenerek Uygulanan Sosyal Beceri Eğitim Programından kaynaklı anlamlı bir farklılık olduğu
düşünülmektedir(P<.05). Yapılan çalışma ile akademik destek becerilerine yönelik kazanımları kazandıkları
görülmüştür.
Yine uygulanan eğitim programı sonrasında arkadaşlık becerilerine yönelik puanlara bakıldığında ön test
puanlarının 37.38 iken uygulama sonrasında son test puanlarının 48.08 olduğu saptanmıştır. Bu bulgulara göre son
test puanlarının arttığı ve bu artışın anlamlı olduğu görülmektedir(P<.05). Buna göre uygulanan eğitim
programının çocukların arkadaşlık becerilerini geliştirmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Duyguları yönetme becerilerine bakıldığında ön test puanlarının 34.62 iken son test puanlarının
40.46’dır.Bu bulgulara göre ön test son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın son test
lehine olduğu görülmektedir(P<.05). Dijital Oyunlarla Desteklenerek Uygulanan Sosyal Beceri Eğitim
Programının çocukların duygularını yönetme becerilerini kazanmasını sağladığı sonucuna varılmıştır.
Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Öğretmen Formu – OSBED’den elde edilen toplam puanlara
bakıldığında ön test puanlarının 139.77 olduğu eğitim programının uygulanmasından sonra alınan son test
puanlarının ise 178.15 olduğu görülmüştür.Ön tetst son test puanları arasında farklılık olduğu ve bu farkın anlamlı
olduğu (P<.05) sonucuna ulaşılmıştır.Buradan hareketle hazırlanan dijital oyunlarla desteklenerek uygulanan
sosyal beceri eğitim programın sosyal becerileri kazandırmada etkili olduğu saptanmıştır.Ayrıca programın
çocuklar tarafından anlaşılır ve etkili olduğu düşünülmüştür.
Aslan(2008), drama temelli sosyal beceri eğitiminin, altı yaş çocuklarının sosyal ilişkiler ve işbirliği
davranışlarına olan etkisini incelemiştir. Deneysel desende yaptığı araştırmasının sonucunda, drama temelli sosyal
beceri eğitimini alan çocukların sosyal ilişkiler ve işbirliği davranışlarında olumlu yönde etkisi olduğuna
ulaşılmıştır.
Durualp ve Aral (2010), altı yaşındaki çocukların sosyal becerilerine oyun temelli sosyal beceri eğitiminin
etkisini inceledikleri araştırmalarında; okul öncesi eğitim programı dikkate alınarak çocukların sosyal becerilerini
geliştirmeye yönelik çocuk merkezli 24 oyun etkinliğinden oluşan Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi Programı
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hazırlanmıştır. Çalışmaya 48 deney ve 48 kontrol olmak üzere 96 çocuk katılmıştır. Program haftada üç kez 75120 dakikalık süreçlerde,8 hafta boyunca uygulanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre; oyun temelli sosyal beceri
eğitimi alan çocukların bu eğitimi almayan çocuklara göre sosyal beceri ölçeğinin iletişim alt testinden daha
yüksek puan aldıkları ve başkaları ile konuşma kendinin ve başkalarının duygu durumunu fark etme, duyguları
ifade edebilme, oyuna davet etme, yardım isteme ve yardım etme, grup etkinliklerine katılma gibi davranışları
oyun temelli sosyal beceri eğitimi alan grubun daha hâkim olduğu görülmüştür. Toplam puana göre deney grubu
kontrol grubundan daha yüksek puan almıştır. Eğitim alan grubun daha fazla sosyal beceriye sahip olduğu
görülmüştür.
Eti (2010),okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş çocuklarının sosyal becerilerine drama
etkinliklerinin etkisini incelemek amacıyla yaptığı araştırmasını yarı deneysel model olarak yürütmüştür.
Araştırmaya 21 deney grubu ve 22 kontrol grubu olmak üzere 43 çocuk dâhil edilmiştir. Araştırmada; ilişkiyi
başlatma ve sürdürme sosyal becerilerini geliştirmek üzere 22 yaratıcı drama etkinlik planı hazırlanmıştır. Deney
grubuna 6 haftası hazırlık ve ısınma çalışmalarını içeren 15 hafta yaratıcı drama etkinlikleri uygulanmıştır.
Çocuklardan elde edilen verilere göre deney grubu yönünde anlamlı olumlu değişimler olduğu, deney grubunda
popüler çocukların arttığı ve reddedilen çocukların azaldığı görülmüştür. Drama etkinliklerinin çocukların sosyal
etkileşimlerini olumlu yönde etkilediği sonucunda ulaşılmıştır.
Aksoy (2014), hikâye anlatma temelli ve oyun temelli sosyal beceri eğitiminin anasınıfına devam eden
çocukların sosyal becerilerine olan etkisini incelemiştir. Araştırmasının sonucunda hikâye anlatma temelli sosyal
beceri eğitimine katılan çocukların iletişim, uyum, kendini kontrol, prosoyal davranışlar boyutunda ve toplam
sosyal becerilerinde; oyun temelli sosyal beceri eğitimine katılan çocukların ise iletişim, uyum, kendini kontrol,
prosoyal davranışlar, atılganlık boyutunda ve toplam sosyal becerilerinde eğitime katılmayan çocuklara göre daha
yüksek düzeyde sahip oldukları belirtilmiştir.
Dereli İman (2014), değerler eğitim programının, 5-6 yaş çocuklarının sosyal gelişimine, sosyal
becerilerine, psikososyal gelişimlerine ve sosyal problem çözme becerilerine olan etkisini incelemiştir.
Araştırmanın sonucunda değerler eğitim programına katılan çocukların sosyal beceri düzeylerinin yüksek olduğu,
eğitim programının sosyal becerilerin kazandırılmasında etkili olduğu görülmüştür.
Sapsağlam (2015), anasınıfına devam eden çocuklara uygulanan sosyal değerler eğitimi programının
sosyal beceri kazanımına olan etkisini incelemek amacıyla yaptığı araştırmasında, okul öncesi eğitim kurumana
devam eden 40 çocuk ile çalışmıştır. Araştırmada sosyal beceri kazanımını desteklemek amacıyla Sosyal Değerler
Eğitimi Programı uygulanmıştır. Eğitim programı 12 hafta süre ile haftada 3 gün olmak üzere 36 oturumdan
şeklinde deney grubuna uygulanırken kontrol grubu normal eğitim programına devam etmiştir. Araştırma
sonucunda sosyal değerler eğitimi programının çocukların sosyal becerileri kazanımında etkili olduğuna
ulaşmıştır.
Sevgen (2016), anasınıfına devam eden çocuklara yaratıcı drama yolu ile uyguladığı sosyal beceri eğitim
programının, çocukların yaratıcı davranışlarına ve çocukların sosyal gelişimlerine olan etkisini incelemiştir.
Araştırmanının sonucunda yaratıcı drama eğitim programının, çocukların sosyal becerilerini olumlu yönde
etkilediği görülmüştür.
Kılıç (2016), araştırmasını okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklara uygulanan Sosyal Beceri
Eğitim Programının, çocukların sosyal becerileri düzeylerine olan etkisine ve sosyal beceri düzeyleri ile mizaçları
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapmıştır. Araştırmanın sonucunda sosyal beceri eğitim programının,
çocukların sosyal becerilerini geliştirmede olumlu etkisi olduğu görülmüştür.
Kaya (2016), yaşam becerileri programının dört yaş çocukların problem davranışlarına ve sosyal
becerilerine etkisini incelediği araştırmasında; 31 deney ve 31 kontrol grubu olmak üzere toplam 62 dört yaş grubu
okul öncesi kuruma devam eden çocuk ile çalışmıştır. Araştırmada deney grubuna haftada iki gün ve günde bir
saat olmak üzere 12 hafta “Yaşam Becerileri Programı” uygulanırken, kontrol grubuna normal okul öncesi eğitim
programına devam edilmiştir. Araştırmanın sonucunda Yaşam Becerileri Programının çocukların sosyal becerileri,
sosyal iş birliği, sosyal kabul, sosyal etkileşim ve sosyal bağımsızlık becerilerinin puanlarını anlamlı düzeyde
arttırdığı görülmüştür. Yaşam Becerileri Programının 4 yaş çocuklarının problem davranışlarını azalttığı ve sosyal
becerilerin gelişmesinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
İbiş(2017), değerler eğitimi temelli yaratıcı drama programının 5-6 Yaş çocuklarının sosyal becerilerinin
gelişimine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı araştırmasında sosyal becerilerin amaç oluşturma ve görevleri
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tamamlama, akran baskısı ile başa çıkma kendini kontrol etme, kızgınlık davranışlarını kontrol etme ve
değişikliklere uyum sağlama, sonuçları kabul etme dinleme sözel açıklama boyutlarını ele almıştır. Araştırmada
okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş arası 24 çocuk ile çalışılmıştır. Deney grubuna değerler eğitimi
temelli yaratıcı drama programı haftada iki gün, günde 30 dakika olmak üzere 12 hafta süre ile uygulanırken
kontrol grubu normal okul öncesi eğitim programına devam etmiştir. Araştırmanın sonucunda sosyal beceriler
değerlendirme ölçeğinin akran baskısı ile başa çıkma amaç oluşturma ve dinleme becerileri boyutlarında değerler
eğitimi temelli yaratıcı drama eğitim programının anlamlı bir etkisi görülmezken diğer boyutlarda olumlu yönde
etkili olduğu görülmüştür. Değerler üzerine eğitim verilmesinin çocukların sosyal becerilerini etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır.
Chuang ve Chen(2007), bilgisayar tabanlı dijital oyunların bilişsel öğrenme sürecini kolaylaştırıp
kolaylaştırmadığı amacıyla bilişsel öğrenmeler için dijital oyunlar üzerine yaptıkları pilot çalışmaya 22 çocuk dahil
edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen 22 çocuktan 11’inin önceki sınav puanı düşük, 11’inin sınav puanı yüksek iki
farklı olarak belirlenmiş ve düşük ve yüksek puanlı gruplar arasındaki farklılığa bakılmıştır. Araştırmanın
sonucunda dijital oyunların kullanımını öğrencilerin bilişsel öğrenme sürecini kolaylaştırabilecek deneysel kanıtlar
sağladığı görülmektedir.
Aghlara ve Hadidi Tamjid(2011), SHAIEx adlı dijital bilgisayar oyununun İranlı çocukların İngilizceyi
ilköğretim düzeyinde ikinci bir dil olarak ediniminde kelime kazanımına olan etkisini belirlemek amacıyla
yaptıkları deneysel çalışmaya 6-7 yaş grubu 40 çocuk dahil edilmiştir. Hafta boyunca üç tane 90 dakikalık seanslar
olmak üzere 45 gün süresince uygulanan öğretim süreci sonunda deney grubundaki çocukların kontrol
grubundakilere göre ortalama puanlarının anlamlı olarak yüksek olduğu, dijital oyunların çocuklara İngilizce
öğretilmesinde ve kelime dağarcığının gelişiminde olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca dijital oyunların
öğrenme süreci üzerine olumlu etkileri olabileceği, motivasyon sağladığı ve bilişsel başarıları kolaylaştırdığına
ulaşılmıştır.
Marklund ve Dunkels(2016), araştırmaları İsveçli okulöncesi öğretmenlerin çocukların okuryazarlık
gelişimlerini destelemek için tablet ve dijital oyunları nasıl kullandığını incelemeye yönelik yapılmıştır.
Netnografiden esinlenmiş çevrimiçi etnografik bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda okul öncesi
öğretmenlerin öğrenme fırsatı yaratmak için tablet ve dijital oyunları kullandıkları görülmüştür. Özellikle
okuryazarlık adına başka bir anadili konuşan çocukların desteklenmesi veya özel ihtiyacı olan çocukları
desteklemek için dijital oyunları ve tabletleri kullanıldıkları da görülmüştür. Ayrıca okuryazarlık gelişimi ile
çalışma fırsatlarını dijital oyunlar aracılığı ile genişlettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Arnott (2016), 3-5 yaş arasındaki çocukların dijital oyun esnasında sosyal deneyimlerin nasıl
kullandıklarını tanımlamak ve dijital deneyimleri esnasında sosyal deneyimlerine nasıl katkıda bulunduğunu
araştırmıştır. Araştırmanın sonucunda çocukların oyun esnasında sosyal etkileşime girdikleri, sosyal katılım
rollerini ve sosyal statü rollerine girdikleri görülmüştür. Dijital oyun sırasında çocukların sosyal deneyimlerini
ekolojik sistemin bir tek unsura bağlı olarak belirlenemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.
Lawrence(2018); dijital oyunlar aracılığı ile okul öncesi dönem çocuklarının sosyal etkileşimlerini
gözlemlemek amacıyla yaptığı araştırmasında; tek bir ipad üzerinden oyun oynarken beş yaş çocuklarının akranları
ile olan sözel ve sözel olmayan etkileşimlerini inceleyerek sosyal etkileşim süreçlerine ve sonuçlarına
odaklanmıştır. Araştırmanın sonucunda çocukların sözel ve sözel olmayan sosyal davranışlar sergiledikleri,
çocukların birbirlerine yardımcı oldukları, işbirliği içinde oldukları zaman zaman müzakere ettikleri görülmüştür.
Ancak bu durumunda oyun türüne göre değişiklik gösterdiği görülmüştür. Çocuklar ipad ile oynarken, çocuklar
ekrana bakarken birbirlerinden ayrı olmadıkları, birbirleri ile etkileşime girip konuştukları oynadıkları ve hayal
ettikleri görülmüştür. İpadlerin genel olarak sosyal etkileşime davet ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Yukarıdaki çalışmalarda görüldüğü gibi sosyal becerilerin drama temelli, oyun temelli, hikâye anlatma
temelli sosyal beceri eğitim programları, değerler eğitim programı, sosyal değerler eğitim programı, drama
etkinlikleri ve sosyal beceri eğitim programları ile kazandırıldığı görülmüştür. Yine yapılan çalışmalara
bakıldığında dijital oyunların bilişsel başarıyı geliştirmede, dil ediniminde, çocukların akran etkileşiminde ve
sosyal etkileşimlerinde olumlu etkisi olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları yapılan çalışmanın
araştırma bulgularına paralellik göstererek, Dijital Oyunlarla Desteklenerek Uygulanan Sosyal Beceri Eğitim
Programının çocukların sosyal beceriliri kazanmasında etkili olduğu sonucunu desteklemektedir.
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Bu durum teknolojinin karşımıza çıkardığı yeni bir ürün olan dijital oyunların içerisinde bulundurduğu
zengin uyaranlar ve aktif etkileşimi eğitim ortamına taşınarak eğitsel materyal olarak kullanılabileceğini
göstermektedir. Çalışma dijital oyunların eğitsel bir araç olarak farklı bir yöntem ile kullanılması açısından alana
bir katkı sunmaktadır.
Çalışma eğitsel materyal olarak kullanılan dijital oyunların hazırlanan eğitim programı ile çocukların
sosyal becerilerini geliştirmede etkili bir yöntem olacağını sunmuştur. Buradan hareketle araştırmacılara ve
eğitimcilere dijital oyunların eğitsel araç olarak kullanılması üzerine yönelmeleri, bu eğitsel araç ile destekleyerek
eğitim programları geliştirmeleri ve yaygınlaştırmaları önerilmektedir.
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Özet
Teknolojinin tarihsel sürecine bakıldığında ilkçağlardan itibaren gelişmekte olan bir alan olup sanayi devrimi ile
hız kazandığı söylenebilir. Bu gelişmeler içerisinde başta bilgisayar ve telefon olmak üzere pek çok teknolojik
aletin yaşamın her alanını etkilediği ve bireyin karşısına çıktığı yadsınamaz bir gerçektir. Türkiye dahil pek çok
ülkede, artık hemen hemen her sınıf ortamında bilgisayar veya akıllı tahta bulunmaktadır, ancak sınıf ortamlarında
teknolojik aletlerin bulunması öğretmenlerin bunları aktif biçimde kullandıkları anlamına gelmemektedir. Bu
çalışmada, yaşamın ilk yıllarında çocukla birebir ve etkin biçimde iletişime sahip olan okul öncesi öğretmenlerinin
eğitim teknolojilerini kullanımları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma
yöntemleri arasında yer alan olgu bilim (fenomenoloji) deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu
Türkiye’nin çeşitli illerinde MEB’e bağlı devlet anasınıflarında 2018-2019 eğitim öğretim yılında çalışan
okulöncesi öğretmenlerinden gönüllü olan 30 öğretmen ile oluşturulmuştur. Tamamı kadın olan öğretmenlerin
yaşları 23 ile 50 arasında değişmektedir. Meslekteki hizmet süreleri ise 1 yıl ile 28 yıl arasında değişmektedir. Var
olan durum ile ilgili ayrıntılı bilgi toplamak amacı ile yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Formu
oluşturmak için ilk olarak soru havuzu oluşturulmuş ardından bu soru havuzunun genelini temsil edebilecek 5’i
kişisel bilgilere ait olmak üzere 16 nitel soru belirlenmiştir. Sorular okul öncesi eğitimi alanında görev yapan iki
uzmana sunulmuş ve bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, içerik analizi ve
betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerden yola çıkılarak kodlara ulaşılmış ve bu
kodlara göre temalar oluşturulmuştur. Öğretmenler “Günlük yaşamda teknoloji kullanımının yararları nelerdir”
sorusuna zaman kazandırma, pratiklik sağlama, ulaşım kolaylığı, ev işlerinde kolaylık gibi cevaplar vermişlerdir.
Öğretmenlere “Günlük yaşamda teknoloji kullanımının zararları nelerdir” diye sorulmuştur. Cevaplara göre
öğretmenler sosyallik, zaman, sağlık ve bağımlılık gibi pek çok açıdan teknolojinin insan hayatı için zararlı
olduğunu düşünmektedirler. Bununla birlikte bilinçli kullanıldığı sürece, kullanıldığı zamana ve amaca bağlı
olarak teknoloji kullanımının zararlı olmadığı da söylenilmektedir. “Okul öncesi eğitime teknoloji
entegrasyonunun öğretmene sağladığı yarar var mıdır” sorusuna; çocukların etkinliğe ve eğitime daha ilgili
oldukları, daha çok olumlu dönütlerde bulundukları; teknoloji entegrasyonunun öğretmenlerin etkinlikleri daha
hızlı planlanabilmesine ve farklı etkinliklere ulaşılabilmesine imkan sağladığı vurgulanmıştır. Bulgulara göre
teknoloji entegrasyonunun öğretmenlere sağladığı bir diğer yarar ise gelişime ve dönüşüme açıklığı destekliyor
olmasıdır. Okul öncesi öğretmenlerine eğitime teknoloji entegrasyonunun öğretmen için zorlukları var mıdır diye
sorulmuştur. Öğretmenler sürekli kendini yenilemeyi gerektirme, bir konuyu araştırırken farklı alanlara
yönelmekten dolayı zaman kaybetme, göz ve boyun sağlığını olumsuz etkileme gibi zararlarından bahsetmişlerdir.
Öğretmenler sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda Teknoloji Entegrasyonu Matrisi (TIM)’nin uygun
seviyelerine yerleştirilmişlerdir. Çoğu katılımcının giriş seviyesinde, bir kısmının kabullenme seviyesinde çok
azınınsa uyarlama seviyesinde teknolojiyi sınıflarına entegre ettiği bulgular arasındadır. Buradan yola çıkılarak
farklı değişkenlerden dolayı teknolojinin okul öncesi sınıflarına ileri seviyelerde entegre edilemediği sonucuna
varılabilir. Kimi etmenlerin (zaman), teknolojinin hem yararları hem de zararları arasında yer alıyor olması ise
dikkate değer bir bulgudur.
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Abstract
Technology development has been rapidly improving especially since the industrial revolution. It is a fact that
technological improvements and inventions, such as the computer, Internet and the telephone, surround every
aspect of human life. Nearly in every classroom, there is at least a smart table or a computer, in Turkey and all
around the World. However, this does not mean teachers use these tools actively for educational purposes. In this
manner, the aim of this study is the identification of preschool teachers opinions about educational technology
usage and technology integration in education. In this study, interviewing method within the framework of
qualitative research namely phenomenological model was used. The sampling model of the study was convenient
sampling. Participants of the study were 30 preschool teachers around Turkey. Ages of participants are between
23 - 50. Working year of participants ranges from 1 to 28. The data was conducted via a semi-structured interview,
16 open-ended questions were asked. Participants voluntarily participated and researchers called them via
telephone. The gathered data were analyzed through descriptive and content analyses. Codes used to designate
data
and
themes
created
in
accordance
with
these
codes.
Findings: The answers of the preschool teachers for the question of "which technological tools you are using during
your daily life" were gradable from most said to least as communication instruments (telephone, computer, etc.),
kitchen utensils (refrigerator, washing machine, dishwasher, etc.) and small home appliances. The answers of the
participants for the question of "what are/would be the profits of technology usage during daily life" were timesaving and making transportation and home responsibilities like cleaning easier. The answers of the participants
for the question of "what are the harms of technology usage during daily life" were making people unsocial,
wasting time, causing technology addiction and health problems. In contradiction to these, most of the participants
stated that if the technology is used consciously it is not harmful to people. The answers of the participants for the
question of "what the profits of technology integration in early childhood education activities are" were children
becoming more interested in educational activities, gathering more positive feedbacks from children and finding
and planning different activities more easily thanks to technology integration. Besides, another mentioned profit
was that technology integration supports teachers' improvement. The answers of the participants for the question
of "what are the harms of technology integration in early childhood education activities" were self-perpetuation is
needed continuously, wasting time because of deviation from aimed issue to off-topic issue and causing health
problems like a physical ailment and visual impairment. Under the given answers to the questions, participants
were placed in the appropriate sections of "Technology Integration Matrix - TIM" by researchers. Most of the
participants (22) were placed in "entrance level", some of them (6) were placed in "adoption level" and 2
participants were placed in "adaptation level" of Technology Integration Matrix. It could be said from this findings
technology integration level is changeable because of different variables like teacher accessibility of technological
tools, teacher beliefs, and interests. So, supplying technological tool for each classroom is not enough, the
sufficiency of teacher could be supported for effective usage of the technology in education.
Keywords: early childhood education, technology usage, technology integration

Giriş
Yunanca “teknik” kelimesinden türeyen (Işık, 1981) teknoloji terimi Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından
“ İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin
tümü” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Teknolojinin tarihsel sürecine bakıldığında ilkçağlardan itibaren
gelişmekte olan bir alan olup sanayi devrimi ile hız kazandığı söylenebilir. Bu teknolojik gelişmeler içerisinde
bilgisayarın yaşamın her alanını etkilediği ve bireyin karşısına çıktığı yadsınamaz bir gerçektir. 1970’li yıllarda
bilgisayarların icadıyla birlikte bu teknolojik gelişimin öğrencilerin öğrenmesi açısından potansiyeli eğitimciler
tarafından çokça tartışılmıştır (Hew ve Brush, 2007). İlk zamanlar bilgisayar fiyatları çok ucuz olmasa da,
bilgisayarların sayısı öğrenci sayısına göre çok kısıtlı olsa da günümüzde Türkiye’de dahil pek çok ülkede artık
hemen hemen her sınıf ortamında bilgisayar veya akıllı tahta bulunmaktadır. Okulun imkanı bu noktada kısıtlıysa
da öğretmenler kendi imkanlarıyla sınıf ortamlarına teknolojik aletleri (laptop, tablet vb.) getirebilmektedir.
ABD’de yapılan bir araştırmaya göre öğretmenlerin %97’si sınıflarında bilgisayara sahiptir ve bu bilgisayarların
%93’ünde internet erişimi vardır (IES, 2010), ancak sınıf ortamlarında teknolojik aletlerin bulunması
öğretmenlerin bunları aktif biçimde kullandıkları anlamına gelmemektedir.
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Ertmer (1999), öğretmenlerin teknolojiye uyumlarını iç ve dış farktörlerin etkilediğini belirtmiştir. İç
faktörlere örnek olarak öğretmen inançları, vizyonları, öğrenme, öğretme ve bilgi hakkındaki görüşleri, tekno-fobi
örnek olarak verilebilir (Cuban, 2009; Ertmer, Addison, Lane, Ross ve Wood, 1999). Dış faktörlere ise sunulan
imkan ve kaynaklar, eğitim düzeyleri, teknik destek ve zaman örnek olarak verilebilir (Ertmer, ve diğ. 1999).
Bununla birlikte öğretmenlerin teknolojiye ulaşma imkanı (Clark, 2006), basit teknoloji kullanım bilgisine sahip
olma ve teknolojiyi öğrenme ortamlarına entegre edebilme becerileri (Hughes, 2004) ile öğretmenlerin
teknolojinin eğitimde kullanılmasına yönelik pozitif algıları vardır. Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna
yönelik bu algıları ise öğretmenin karakteri, eğitimi, teknolojik yeterliliği, ulaşılabilir teknoloji vb. faktörler
tarafından etkilenmektedir (Shameem, 2016). Çok sayıda araştırma öğretmenlerin sınıf ortamında teknolojiyi
kullanıp kullanmamalarının buna yönelik olumlu veya olumsuz algıları ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Badia,
Meneses, Sigales, & Fabregues, 2014; Inan & Lowther, 2010; Van Braak, Tondeur, & Valcke, 2004). Hsu ve Lin
(2008) ise çalışmalarında öğretmenlerin teknolojiyi kabul etmelerinde etkili olan 3 faktörü algılanan kullanışlılığı
(perceived usefulness), algılanan kullanım kolaylığı (perceived ease of use) ve algılanan keyif (perceived
enjoyment) olarak tanımlamışlardır. Tüm bunlar göz önüne alındığında dış faktörleri değiştirmek veya ortadan
kaldırmak daha kolay olmakla birlikte öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik iç faktörlerini değiştirmek daha
zor ve daha uzun zaman almaktadır.
Öğretmen algılarının sınıf ortamına teknolojiyi entegre etmedeki etkisinin yanı sıra; öğretmen ve
öğrencilerin teknolojiyi sınıf ortamında nasıl kullanacakları da üzerinde durulması gereken önemli bir başka
konudur. Örneğin ABD’deki öğretmenlerin %97’si sınıflarında bir bilgisayara sahipken (IES, 2010),
öğretmenlerin %40’ı aktif biçimde bilgisayarları kullandıklarını, %29’u nadiren veya hiç kullanmadıklarını ifade
etmişlerdir. Kullananların da genellikle basit düzeyde kullandıkları (sunu, video gösterimi, internet kullanımı vb.)
ifade edilmiştir (Gray, Thomas ve Lewis, 2010).
Öğretmenlerin teknolojiyi entegre etme seviyelerini belirlemek amacıyla Florida Eğitim Teknolojileri
Merkezi tarafından Teknoloji Entegrasyonu Matris’i (Technology Integration Matrix - TIM) geliştirilmiştir. Bu
matrise göre seviyeler giriş (entry), kabullenme (adoption), uyarlama (adaptation), katma (infusion) ve dönüşüm
(transformation) olarak sıralanmıştır (Harmes, Welsh ve Winkelman, 2016):
Giriş Seviyesi: Bu düzeyde öğretmenler teknolojiyi sadece çocuklara bilgiyi ulaştırmak amacıyla kullanırlar.
Çocuklar pasiftir ve teknolojiyi öğretmen direktifleri doğrultusunda kullanırlar. Böyle bir düzen çocuk merkezli
olmayıp öğrenci merkezlidir. Teknolojinin esas kullanıcısı hala öğretmendir.
Kabullenme Seviyesi: Bu seviyede teknolojinin entegre edildiği sınıflar hala öğretmen merkezlidir, fakat
öğrenciler de teknolojiyi kullanmaya başlamışlardır. Öğrencilerin yönergelerden tam bağımsız bir kullanımı hala
söz konusu değildir.
Uyarlama Seviyesi: Bu düzeyde artık öğrenciler bilgiyi nasıl keşfedeceklerine veya hangi materyalleri
kullanacaklarına dair seçeneğe sahiptirler, ancak hala öğrencilerin öğrenme süreci öğretmen tarafından desteklenir.
Tam bir bağımsızlık bu seviyedeki eğitim ortamında tam bir bağımsızlık hala söz konusu değildir.
Katma Seviyesi: Bu aşamada sınıf ortamı tamamen öğrenci merkezlidir. Öğretmen ilk olarak konuyu aktarır
ardından öğrencilerin konuyu derinlemesine öğrenmeleri için istedikleri teknolojiyi kullanmalarına izin verir.
Öğrenciler kendi tercihleri doğrultusunda teknolojiden yararlanırlar. Bu seviyede öğretmen rehber rolünde olup
sık sık öğrencilere seçenek sunar, yeri geldiğinde birlikte çalışmayı teşvik eder.
Dönüşüm Seviyesi: Teknoloji entegrasyonunun bu seviyesinde teknoloji kullanmadan bir etkinliğin veya konunun
işlenmesi mümkün değildir. Sınıf ortamı çocuk merkezlidir, öğretmen çocukların yenilikçi teknoloji
kullanmalarını teşvik eder ve destekler. Bu seviyede teknoloji kullanımı çok fazladır. Üst düzey ve işbirlikli
öğrenme aktiviteleri gerçekleştirilir.
Sawyer’ın da (2017) belirttiği gibi öğrencilerin karşılaştıkları öğrenme fırsatlarının tipinde ve niteliğinde
öğretmenlerin önemli etkisinin olduğu bu matristen de anlaşılmaktadır. Sınıfta teknoloji kullanımına dair yapılan
Yarının Apple Sınıfı (Apple Classroom of Tomorrow - ACOT) çalışma raporunda (1995), öğretmenin işbirliğini
ve sorgulamayı destekleyen çevre oluşturmanın yanı sıra öğrencilerin teknolojiyi kullanarak bilgilerini
yapılandırmalarında da etkili ve önemli rolü olduğunu ortaya konmuştur (ACOT, 1995’den akt. Sawyer, 2017).
ABD Eğitim Birimi öğretmenlerin teknolojiyi sınıf ortamlarına nasıl entegre edecekleri konusunda desteklenmesi
gerektiğini belirtmiştir (US Education Department, 2017).
Konuyla ilgili yapılan bir çalışmada okul öncesi dönemden başlayarak 12. sınıfa kadar görev yapan
öğretmenlerin eğitim durumları ile teknolojiyi entegre etme algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya
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katılan öğretmenler teknoloji kullanımı ile ilgili eğitim almış olmalarına rağmen, teknolojiyi eğitim öğretim amaçlı
daha az kullanıp içerik aktarımı veya profesyonel çalışmalarında daha çok kullandıklarını belirtmişlerdir (Gorder,
2008). Clark ve Zagarel (2012) teknolojinin sınıf ortamından izole edilmesini önlemek için öğretmenlerin hangi
problemlerle karşılaştıklarını ve bu problemlerin onların teknolojiye karşı tutumunu ne şekilde etkilediğini
anlamada önemli olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan bir diğer çalışmada mobil teknolojinin öğrenmeye etkileri
arasında bilgiye ulaşmayı kolaylaştırma, öğrenme için yeni yollar sunma ve öğrenme isteğinin artması
gösterilmiştir (Zhang, Wang, Pablos, Tang ve Yan, 2015). Bir diğer çalışma da mobil eğitimde mobil teknoloji
kullanımının öğrencilerin öğrenmeye katılımını artırdığını belirtmiştir (Churchill ve Wang, 2014).
Alan yazından anlaşıldığı üzere 21.yy ile birlikte teknolojik gelişmeler daha da hız kazanmıştır.
Günümüzde yeni doğan bir bebek teknolojinin hızla geliştiği bir dünyaya gelmekte ve kendisini kuşatan teknolojik
aletleri kullanmaya hızla uyum sağlamakta hatta bu neredeyse bir zorunluluk haline gelmektedir. Dolayısıyla
birey teknolojinin belirli bir amaç doğrultusunda, zararlarından korunarak faydalı ve ölçülü biçimde kullanımına
yönelik rol modellere ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada ailelerin ve çocuğun eğitiminden sorumlu olan
öğretmenlerin sorumluluğu büyüktür. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı yaşamın ilk yıllarında çocukla birebir ve
etkin biçimde iletişime sahip olan okul öncesi öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini kullanımları ile ilgili
görüşlerinin belirlenmesidir.
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırma nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan olgu bilim (fenomenoloji) deseninde
tasarlanmıştır. Olgu bilim bireylerin belli bir olguya ilişkin yaşantılarını, bireysel algılarını, bunlara yüklediği
anlamları ortaya çıkarmaya çalışmaktadır ancak genellenebilir sonuçlar ortaya koymayı amaçlayan bir desen
değildir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).

Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu Türkiye’nin çeşitli illerinde MEB’e bağlı devlet anasınıflarında 2018-2019
eğitim öğretim yılında çalışan okulöncesi öğretmenlerinden gönüllü olan 30 öğretmen ile oluşturulmuştur.
Çalışmanın örnekleme yöntemi ise kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemidir. Tamamı kadın olan öğretmenlerin
yaşları 23 ile 50 arasında değişmektedir. Meslekteki hizmet süreleri ise 1 yıl ile 28 yıl arasında değişmektedir. 4’ü
yüksek lisans diğerleri lisans mezunu olan öğretmenlerin günlük teknoloji kullanım süreleri 1 saat ile 12 saat
arasında değişmektedir. Öğretmenlerin tamamı günlük yaşamlarında teknolojik alet kullandıklarını ifade
etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin gerçek isimleri, gizlilik ilkesi gereği kullanılmamış ve 30
öğretmenin her birine kodlar verilerek araştırmada bu kodlarla isimlendirilmişlerdir.

Veri Toplama Aracı
Var olan durum ile ilgili ayrıntılı bilgi toplamak amacı ile yarı yapılandırılmış görüşme formu
hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış nitel sorular oluşturulmadan önce alan yazın incelenmiş ve öğretmenlere
sorulabilecek soru havuzu oluşturulmuştur. Ardından bu soru havuzunun genelini temsil edebilecek 5’i kişisel
bilgilere ait olmak üzere 16 nitel sorular belirlenmiştir. Sorular okul öncesi eğitimi alanında görev yapan iki
uzmana sunulmuş ve bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir. Bu şekilde araştırmacılara var olan konu hakkında
derinlemesine soru sorma ve süreç içerisinde tekrar soru sorma imkanı sağlanmıştır. Bu şekilde var olan durum
hakkında daha ayrıntılı ve derinlemesine bilgi edinilebilir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel, 2016; Yıldırım & Şimşek, 2016).

Uygulama
Görüşme araştırmacının tanıdığı Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görev yapan okul öncesi
öğretmenlerinden gönüllü olanlara telefon yoluyla uygulanmıştır.
Verilerin analizi
Araştırmada elde edilen veriler, içerik analizi ve betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde
edilen verilerden yola çıkılarak kodlara ulaşılmış ve bu kodlara göre temalar oluşturulmuştur.
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Bulgular
Bu kısımda çalışma kapsamında sorulan sorulara verilen cevaplar içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri ile
analiz edilmiştir. Bu doğrultuda oluşturulan bulgular aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.

Tablo 1.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Günlük Yaşamlarında Kullandıkları Teknolojik Aletlere yönelik Frekans Dağılımı
Kullanılan Teknolojik Aletler

f

Evde kullanılan aletler(bulaşık çamaşır mak. vb.)

84

Telefon

30

Bilgisayar

28

Televizyon

13

Tablet

10

Saç-fön düzleştiricisi

6

Projeksiyon

5

Akıllı tahta

5

Yazıcı

3

Fotoğraf makinesi

2

Radyo

1

Tablo 1 incelendiğinde okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamlarında en çok hangi teknolojik aletten
yararlandıkları sırası ile verilmiştir. Tabloya göre öğretmenler mutfak aletleri (çamaşır mak., bulaşık mak.,
buzdolabı vb.) başta olmak üzere iletişim ve haberleşme araçlarını (telefon, bilgisayar vb.), daha büyük oranda
kullanmaktayken, projeksiyon, akıllı tahta, yazıcı, fotoğraf makinesini daha az kişi kullanmaktadır.
Okul öncesi öğretmenlerine “Günlük ortalama ne kadar sure ile teknoloji kullanıyorsunuz?” sorusu
yöneltilmiştir. Teknolojiyi en az kullanan öğretmen 1 saat kullandığını, teknolojiyi en fazla kullanan öğretmen ise
12 saat kullandığını belirtmiştir. Genel dağılım ise 3-6 saatler arasındadır.

Tablo 2.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Günlük Yaşamda Teknoloji Kullanımının Yararları Nelerdir” Sorusuna Verdikleri
Cevaplara İlişkin Bulgular
Temalar

Alt Temalar

Temayı Vurgulayan Katılımcı
Sayısı

Zaman kazanma
Hayatı
Kolaylaştırma

Pratiklik – hız

30

Ulaşım
Ev işlerini kolaylaştırma

Güncellik
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Bilgi edinimi
Özgünlük

1

Tablo 2’de görüldüğü üzere öğretmenler teknoloji kullanımının zamansal, pratiklik, ulaşım, ev işi yapma
açılarından hayatlarını kolaylaştırdığını düşünmektedirler. Bunun aksini iddia eden kimse çıkmamıştır. Aşağıda
öğretmenlerin cümleleri sıralanmıştır.
Ö 30: artık bilgiye çok daha kısa zamanda ulaşıyoruz. Hayatımızı kolaylaştırıyor ciddi anlamda kolaylaştırdığını
düşünüyorum. Banka işlemlerini telefondan yapıyoruz, mobil bankacılık olsun, elektriğimiz suyumuz hepsini
internetten ödüyoruz. Bunun için artı zaman ayırmamıza gerek kalmıyor. Doğru kullanıldığında hayatımızı
kolaylaştırıyor... Mesela şehir dışında abim Ankara'da yaşıyor, yeğenim büyüyor uzakta büyüyor ama sürekli
görüntülü arama yapıyoruz. Uzakta olduğunu hissetmiyoruz. Her aşamasını kolayca görebiliyoruz.
Ö 26: Bence teknoloji kullanımının en önemli faydalarından biri dünya gündeminden anında haberdar olmak.
Yaşamımızı kolaylaştırmak. Bilgiye hızlı erişim.
Ö 8: Hayatımızı kolaylaştırıyor. Farklı ürünler ortaya çıkartıyoruz... iletişim kuruyoruz, haber alıyoruz

Tablo 3.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Günlük Yaşamda Teknoloji Kullanımının Zararları Nelerdir?” Sorusuna
Verdikleri Cevaplara İlişkin Bulgular
Temalar

Temayı Vurgulayan Katılımcı Sayısı

Sosyalliği azaltır

15

Bağımlılık yapar

10

Sağlığa zararlıdır

6

Zararı yok

4

Zamanı boşa harcama

3

Diğerleri

5

Tablo 3’de görüldüğü gibi okul öncesi öğretmenleri sosyallik, zaman, sağlık ve bağımlılık gibi pek çok
açıdan teknolojinin insan hayatı için zararlı olduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte bilinçli kullanıldığı sürece,
kullanıldığı zamana ve amaca bağlı olarak teknoloji kullanımının zararlı olmadığını belirten katılımcılar da
mevcuttur.
Ö 2: Asosyallik olabilir. Tembellik. Hayattaki yaşayan değerleri kaybetmek. Sürekli rekabet içinde olması. Sürekli
hızlı yaşamak.
Ö 11: Bilinçsiz kullanımının zararlı olduğunu düşünüyorum. Günümüzde sosyal medyanın bağımlılık yapıp, çok
fazla zamanın boşa harcandığını düşünüyorum
Ö 15: Özellikle telefon ve televizyon kullandıktan sonra boyun ağrıları, baş ağrıları, bir sersemlik hissediyorum.
Sohbetler azalıyor, çocuklar televizyonda, ben telefonda, aile paylaşımları azalıyor. Ama ev eşyalarından çok
memnunum, onlar hayatını kolaylaştırıyor.
Ö 7: Hiçbir zararı yok
Ö 20: Aslında zarar olarak değil de doğru yönlendirmemekten diye düşünüyorum. Mesela kodlama eğitimi. Çok
güzel. Telefonun tabletin ebeveyn kontrolü olmadan, yönlendirmeden kullanılmasının doğru olmadığını
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düşünüyorum. Aslında problem teknolojinin yanlış zararlı olması değil de; yanlış şekilde kullanılması... Zararlı
olabilir, anne babaların daha bilinçli teknoloji kullanması gerekiyor.
Ö 22: Bilgiye çok çabuk ulaşılabildiği için kirli bilgilere de çok çabuk ulaşılabiliyor. Ben sadece bu yönden zararlı
olduğunu düşünüyorum.
Görüşmede okul öncesi öğretmenlerine “teknolojiyi eğitim ortamına entegre ettiğinizi düşünüyor
musunuz” sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin 22’si evet 7’si kısmen bir öğretmen ise entegre edemediğini
düşündüğünü belirtmiştir.

Tablo 4.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Eğitimde Hangi Teknolojik Araçları Kullanıyorsunuz?” Sorusuna Verdikleri
Cevaplara İlişkin Bulgular
Kullanılan Teknolojik Aletler

f

Bilgisayar

17

Projeksiyon

11

Telefon

7

Akıllı Tahta

6

Tablet

3

Televizyon

3

Hoparlör

2

Laptop

2

Yazıcı

1

Kamera

1

Tablo 4’de görüldüğü gibi okul öncesi öğretmenleri eğitimde pek çok teknolojik araç-gereçlerden
yararlanmaktadırlar. Kimi öğretmenler sınıflarında yeterli teknolojik aletlerin olmadığından ötürü
kullanamadıklarını da belirtmişlerdir. Fakat çoğunluğa bakıldığında 30 kişinin çoğunda bilgisayar vb. işleve sahip
alet bulunmakta ve etkinliklerde özellikle konu sunumu ve video gösterimi amacı ile öğretmenler tarafından
sıklıkla kullanılmaktadır.
Görüşmede okul öncesi öğretmenlerine “haftalık ne sıklıkla entegre ediyorsunuz?” sorusu sorulmuştur.
Sekiz öğretmen bu soruya cevap vermemiş olup kalan öğretmenler en az haftada iki kere en fazla her gün
kullandıklarına yönelik cevap alınmıştır.
Görüşmede okul öncesi öğretmenlerine “teknolojiyi eğitim ortamına nasıl entegre ediyorsunuz?” sorusu
sorulmuştur. Öğretmenlerin çoğu etkinlikler esnasında farklı teknolojik aletlerden yararlandıklarını belirtmişlerdir.
Cevaplar arasında serbest zaman esnasında müzik açmak için kullanmak da mevcuttur.

Tablo 5.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Eğitime Teknoloji Entegrasyonun Öğretmene Sağladığı Yarar Var Mıdır?”
Sorusuna Verdikleri Cevaplara İlişkin Bulgular
Temalar

Alt Temalar

Temayı Vurgulayan Katılımcı
Sayısı

Çocuklara yönelik cevaplar

Somutlaştırma

14
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Kolay aktarma
İlgi çekme
Aktif katılım
Bilgi Paylaşımı

Hızlı Planlama

12

Farklı etkinliklere ulaşma

Gelişime açıklık

3

Tablo 5’de görüldüğü üzere öğretmenlerin teknolojiyi eğitim ortamlarına entegre etmelerinin başlıca
nedenleri arasında çocukların etkinlik ve eğitim ortamına dahil olmaları vurgulanmıştır. Buna ek olarak teknoloji
entegrasyonu ile etkinliklerin hızlı planlanabilmesi ve farklı etkinliklere ulaşılabilmesi öğretmenlerin teknoloji
kullanımının kendilerine yönelik algıladıkları yararları arasındadır. Teknoloji entegrasyonunun öğretmenlere
sağladığı bir diğer yarar ise gelişime ve dönüşüme açıklığı destekliyor olmasıdır.
Ö 4: Tabii ki çocukların bakış açısını değiştiriyor. Çocuklar öğrenmeye meraklı oluyor, ufuklarını açıyor. Çok
faydasını görüyorum
Ö 5: Öğretmen planlamasını hızlı yapabiliyor, farklı etkinlikleri planına koyabiliyor, konusuna göre yapacağı
uygulamaya göre dünyanın her yerinden birçok etkinliğe, internet sitesine ulaşabiliyor. Kendi öğrencilerimizin
bireysel gelişimlerine uygun etkinlikler hazırlayabiliriz.
Ö 6: Vardır. Bazı soyut kavramları hemen çocuğa açıkça gösterebiliriz, daha kalıcı oluyor .
Ö 7: Gelişme. Farklı eğitim örneklerinden yararlanma. Fikir bütünlüğü, zenginliği sağlıyor. Diğer eğitim ve
öğretimle ilgilenen kişilere ulaşılması kolay oluyor.
Ö 17: Tabii ki var. İnsan tabiatı gereği sosyal bir varlıktır, sosyalleşmesini sağlar. İnsanlar teknoloji olmasa bu
kadar bilgiye nasıl ulaşacak ki?
Ö 20: Mesela ben bir hikaye merak ettim, mesela kitap Şırnak'taki arkadaşımda. Bunu nasıl ulaştıracağım
kendime? Kargo 34 günü buluyor ama arkadaşımla iletişim kurarak, web 0.2 araçları kullanarak direk hikayeyi
ben okuyabilirim. Türkiye'nin ve dünyanın her yerine kolayca ulaşabilirim
Ö 25: Çocuğa anlık bilgi sağlayabiliyorsunuz. Mesela çocuğun çok merak ettiği bir konu, atıyorum, balinalar
nasıl yüzer gibi bir konuyu sen çocuğa anlatamıyorsun ama o anda bilgisayarda telefonda yaz onları, ekran
görüntüsü al, ya da işte bir video paylaşacaklar. Daha hızlı ve daha rahat uyum sağlıyor. O yüzden de çok
kolaylıklar sağlıyor.
Ö 13: Yenilikleri ve gelişmeleri takip eden öğretmenler bunu kullanabiliyorlar.
Ö 28: Öğretmenin kendini geliştirmesi, yeniliklere ayak uydurması açısından çok büyük faydası olduğunu
düşünüyorum.

Tablo 6.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Eğitime Teknoloji Entegrasyonunun Öğretmen İçin Zorlukları Var Mıdır?”
Sorusuna Verdikleri Cevaplara İlişkin Bulgular

Temalar

Alt Temalar

Temayı Vurgulayan
Katılımcı Sayısı

Yeterlilik
Öğretmene ait faktörler

Kendini güncelleme

10

Yaş
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Zaman kaybı

4

İlgi dağılımı

3

Hazırlık aşaması

3

Teknik aksaklıklar

1

Öğretmenlerin 6 tanesi eğitime teknoloji entegrasyonunun öğretmenler için zorluk teşkil etmediğini
belirtmişlerdir ve bu öğretmenler tabloda yer almamıştır. Tablo 6 incelendiğinde, 10 yerde öğretmen
yeterliliklerinin eksik olması durumunda teknoloji entegrasyonunun zor olacağı vurgulanırken 4 yerde zaman
kaybının, 3 yerde ilginin konudan dağılımının, 3 yerde hazırlık aşamasının ve 1 yerde teknik aksaklıkların
teknolojinin entegrasyonunun öğretmen açısından zor olduğu belirtilmiştir.
Ö 8: Eğer programları çok iyi yönetebiliyorsa bence öğretmen için çok uygun. Zorlukları olduğunu
düşünemiyorum.
Ö 11: Yeni nesil öğretmenler için olduğunu sanmıyorum, bilgi almaya açık öğretmenler için olduğunu
sanmıyorum, yaşamın gerekliliği bu teknolojiye yakın herkesin kolayca yapabileceğini düşünüyorum.
Ö 4: Yenisini öğrenmeye çalışmak vakit alır, kendimizi güncellemeye çalışıyoruz. Çok da zor değil aslında ya
birazcık zor, birazcık çabayla olur teknoloji.
Ö 10: Eğitim ve teknoloji kullanımını bilmeyen öğretmen için zorlu bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bunun
eğitimi aldığında bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum.
Ö 25: Bazen çok ihtiyacım olduğu anda mesela bilgisayarın bozulabiliyor. Yazıcının toneri bitiyor, orada
kalıyorsun. ... mesela akşam çocuğu uyuttuktan sonra ben ertesi gün ne yaptıracaksam onun araştırması için belki
bir iki saat bakıyorum. Onu ertesi gün okula gidip hazırlamaya çalışıyorum kendim mesela çocuklar serbest zaman
yaparken. Yine benim bir saatimi alıyor hazırlama. Yani bir hazırlanmak 3-4 saati buluyor
Çalışma grubuna sorulan teknolojinin eğitime entegre edilmesinin çocuklara sağladığı yararlar var mıdır
sorusu sorulmuştur. Bu soruya 29 öğretmen “var” olduğunu söylerken 1 tanesi “çok yoktur” demiştir. Yararı var
olduğunu belirten öğretmenlere bu yararların neler olduğu sorulmuştur. Verilen yanıtlardan temalar ve alt temalar
oluşturulmuştur. Bunlara ait bulgular Tablo 7’de verilmiştir.
Görüşmede okul öncesi öğretmenlerine “Teknolojiyi entegre ettiğiniz uygulamalarda çocuklarda farklılık
gözlemliyor musunuz?” sorusu sorulmuştur. 27 öğretmen bu soruya çocuklarda olumlu olarak farklılık
gözlemledikleri yönünde cevap verirken, 2 öğretmen soruyu cevaplamamış 1 öğretmen ise bilmiyorum şeklinde
cevap vermiştir.
Görüşmede okul öncesi öğretmenlerine “Sizce bu tarz uygulamaların çocukların gelecekteki yaşamlarına
katkıları olabilir mi? Ne gibi?” sorusu sorulmuştur. İlk soruya 26 öğretmen olumlu yönde cevap verirken, 2
öğretmen yararlı katkısı olabileceği gibi zararı da olabileceğini belirtmiştir. 2 öğretmen ise bu soruya cevap
vermemiştir. Ne gibi katkı sağlayabileceğine yönelik soruya verilen cevaplar Tablo 7’de temalaştırılmıştır.

Tablo 7.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Sizce Bu Tarz Uygulamaların Çocukların Gelecekteki Yaşamlarına Ne Gibi
Katkıları Olabilir?” Sorusuna Verdikleri Cevaplara İlişkin Bulgular
Temalar

Alt Temalar

Olumlu teknoloji tumumu

Temayı Vurgulayan Katılımcı
Sayısı
9

Çalışma hayatı
Hayat şartlarını olumlu etkileme
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Genel

8

Yaratıcılık ufkunun genişlemesi
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Kişiliği oluşturmaya yönelik
olumlu etkiler

Sosyalleşme
Girişimcilik
Eleştirel düşünme
Merak

Tablo 7’de de görüldüğü üzere öğretmenlerin 9’u eğitime teknolojinin entegre edildiği uygulamalarla
çocukların gelecekte teknolojiye yönelik olumlu tutum geliştirebileceklerini, bu tarz uygulamaların çocukların
genel ve iş hayatlarını olumlu yönde etkileyebileceklerini ve çocukların gelecekteki kişiliklerine olumlu yönde
katkı sağlayabileceğini ifade etmişlerdir.
Ö 23: Öyle uygulamaları gördükçe çocukların ilgisi bu yönde artacaktır, yeni şeylere yönelmesini sağlayacaktır.
Ö 6: İlerideki çalışma hayatları için bir altyapı oluşturduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de kazanımı vardır.
Ö 25: Daha rahat bir hayat sürmeye başlıyor.
Ö 21: İlk olarak şimdiden başlayarak sosyalleşiyor, mesela sosyal beceriler gelişiyor. ...girişimcilik olarak ortaya
çıkacağını düşünüyorum.
Ö 2: Farklı düşünebilirler. Daha yaratıcı olabilirler.
Ö 10: Çocuklarda merak duyguları destekleneceği için sorgulayan çocuklar olacaklardır.
Tablo 8.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Eğitime Teknoloji Entegrasyonunun Çocuklara Sağladığı Yarar Var Mıdır?”
Sorusuna Verdikleri Cevaplara İlişkin Bulgular
Temalar

Alt Temalar

Temayı Vurgulayan
Katılımcı Sayısı

Somutlaştırma
Zevk verme
Öğrenmeye yönelik

Öğrenme
Bilgi verme

18

Çok yönlü öğrenme
Fırsat eşitliği
Günlük yaşama yansıması

Sosyallik
Yaşam ile ilişkilendirme

3

Yaratıcı ürün ortaya koyma

2

Teknolojiye kolay adaptasyon sağlama

1

Tablo 8’de görüldüğü üzere 1 öğretmen hariç diğer tüm katılımcı öğretmenler eğitime teknoloji
entegrasyonunun çocuklar için yararlı olduğunu belirtmektedir. Bu yararların çoğu çocuğun öğrenmesine yönelik
yararlarken, kimileri çocuğun günlük yaşamını olumlu yönde etkileyen yararlardır. 2 öğretmene göre eğitime
teknoloji entegrasyonu ile çocuğun yaratıcı ürün ortaya koyma imkanı artarken 1 öğretmene göre ise eğitime
teknoloji entegrasyonu ile çocuğun teknolojiye adaptasyonu kolaylaşabilir.
Ö 2: Öğrencilerin öğrenmelerine fırsat vermek... Fırsat eşitliği yaratmak... Öğrenmelerini çok yönlü geliştirmek.
Öğrenmeyi ıskalama şansı yok.
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Ö 5: Oğluma sayıları öğretmeye çalışıyordum. 15 gün sonra hesap makinesini açtım. 15 günde öğrenemediği şeyi
bir günde öğrendi.
Ö 10: Daha zevkli ve eğlenceli öğrenmeler gerçekleşiyor.
Ö 17: Evet tabii ki vardır. Yani çocuklara faydalı olmak için, ailelere de destek olmak onları faydalı olan sitelerle
tanıştırmak gerekir.
Ö 19: Doğru kullanıldığında olduğunu düşünüyorum. Çocukları oyalamak anlamında değil eğitici bir şekilde
faydalı olacağını düşünüyorum.
Ö 21: Çocukları sosyal yönden destekliyor.
Ö 24: Evet günlük yaşamlarında daha pratik çözümler üretebildiklerini düşünüyorum.
Ö 29: Evet vardır çocuklar daha fazla bilgi edinebiliyorlar Eğer ben kullanılırsa yaratıcılıklarının da hayal
güçlerinin de geliştiğine inanıyorum

Tablo 9.
Çalışma Grubunun “Eğitime Teknoloji Entegrasyonun Çocuklar İçin Zararı Var Mıdır” Sorusuna Verdikleri
Cevaplara İlişkin Bulgular
Temalar

Alt Temalar

Temayı Vurgulayan Katılımcı
Sayısı

Bilinçsiz kullanım zararlı
Bilinçlilik

Öğretmen bilinçsizse

19

Veli bilinçsizse
Asosyallik
Çocuğa yönelik zararları

Sağlık
Bağımlılık

5

Dikkat eksikliği

Tablo 9’da görüldüğü üzere 22 öğretmen eğitime teknoloji entegrasyonunun çocuklar için zararlı
olduğunu belirtirken 6’sı zararı olmadığını belirtmiştir. 19 kere bilinçli kullanım sayesinde bu zararlardan koruna
bilineceği vurgulanmıştır. Sağlık, bağımlılık ve dikkat eksikliği gibi çocuk sağlığına yönelik zararlarına
katılımcılar tarafından 5 kere değinilmiştir.
Ö 1: Evet bazı öğretmenler sürekli çizgi film açıyor. Evet vardır.
Ö 25: Tabii ki var çünkü bazı ebeveynler telefonu tableti bilgisayarı televizyonu çocuğu bir başından atma aracı
olarak görüyor ve çocuğu çok uzun süre maruz bırakabiliyor.
Ö 9: Fazla zaman harcayabiliyorlar, asosyal olabiliyorlar.
Ö 10: radyasyon zararlı olabilir sağlık dışında bir zararın olduğunu düşünmüyorum
Ö 30: Dikkat eksikliği oluyor. Benim çocuğum 1. sınıfa başladı. Genel olarak tüm çocuklar hiperaktif, dikkat
eksikleri var. Çocuklarda çok fazla dikkat dağınıklığı oluyor.
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Tablo 10.
Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonu Matris’ine Göre Çalışma Grubunun Dağılımı
Giriş
Ö1

x

Ö2

x

Ö3

Kabullenme

x

Ö5

x

Ö6

x

Ö7

x

Ö8

x

Ö9
x

Ö11

x

Ö12

x

Ö13

x

Ö14

x

Ö15

x

Ö16

x

Ö17

x

Ö18

x

Ö19

x

Ö20

x
x

Ö22

Ö24

Dönüşüm

x

Ö10

Ö23

Katma

x

Ö4

Ö21

Uyarlama

x
x
x
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Ö25

x

Ö26

x

Ö27

x

Ö28

x

Ö29

x

Ö30

x

Tablo 10’da öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonu Matrisi (TIM)’ne göre dağılımı verilmiştir. Bu
çalışmanın giriş kısmında da detaylıca bahsedildiği gibi Teknoloji Entegrasyonu Matris’i Florida Eğitim
Teknolojileri Merkezi tarafından öğretmenlerin teknolojiyi entegre etme seviyelerini belirlemek amacıyla
geliştirilmiştir. Bu matrise göre öğretmenlerin eğitime teknoloji entegrasyonu seviyeleri giriş, kabullenme,
uyarlama, katma ve dönüşüm olarak sıralanmıştır Çalışma kapsamında elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin
22 tanesi giriş seviyesinde teknolojiyi sınıflarına entegre ederken, 6 tanesi kabullenme seviyesinde teknolojiyi
sınıflarına entegre etmektedir. Kalan 2 kişi ise uyarlama seviyesinde teknolojiyi sınıflarına entegre ederek en aktif
biçimde teknolojiden eğitim açısından yararlanmaktadırlar.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bir ülkenin her alanda gelişimini sağlayarak uluslararası alanda saygın bir noktaya ulaşmasında nitelikli
insan gücü anahtar rolü oynamaktadır. Nitelikli insan gücünün, eğitim sistemleri tarafından karşılanabilir olması
eğitim sistemlerinin önemini vurgularken, çıktıları uzun yıllar sonucunda alınan ve ülkelerin geleceğine yön veren
eğitim sistemlerinin her bir bileşeninin planlanması ve geliştirilmesine gereken önemin verilmesi gerekmektedir
(Hall ve Hord, 1987). Eğitim sistemimizde yaşanan hızlı ve ani değişiklikler de öğretmenlere yeni görev ve
sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Günümüz şartlarında, öğretmenlerin mesleğe başlarken almış oldukları
eğitimlerin birçoğunun da çağın eğitim gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kaldığı görülmektedir (Akkuş ve
Kadayıfçı, 2007).
Globalleşen dünyada tüm alanlar teknolojiye yönelmektedir. Bu da eğitimde teknoloji kullanımının
gerekliliğini artırmaktadır. Teknoloji entegrasyonu için gerekli alt yapı ve teknolojik araçların temini konusunda
önemli mesafeler kat edilmesinin yanında, özellikle bu teknolojik kaynakları hayata geçirecek öğretmenlerin etkili
teknoloji entegrasyonuna dair uygulamaları önem arz etmektedir. Çünkü birçok öğretmenin teknoloji
entegrasyonunu Powerpoint vb. programlar aracılığıyla hazırlanan sunu kullanımı, internet sayfaları arasında geçiş
yapmak, video izlettirmek olarak algıladıkları görülmektedir (Ertmer, 2005).
Her alanda olduğu gibi eğitim ortamlarında da teknolojiden faydalanma amacıyla; teknoloji alt yapısının
kurulması, mevcut alt yapının değiştirilmesi ya da geliştirilmesi ve beraberinde teknoloji kullanımının derslere
entegre edilmesinin sağlanması günümüzün gereğidir (Bayraktar,2015). Öğretmenler için oluşturulan NETS-T
standartları ile öğretmenlerin teknolojiyi nasıl kullanması gerektiği belirlenmiştir. Pek çok gelişmiş ülke belirlenen
bu standartları kendi eğitim sistemine uyarlamaya çalışmaktadır fakat ülkemizde henüz böyle bir standartlaşma
çalışması bulunmamaktadır. Bu çalışma okul öncesi öğretmenlerinin teknoloji kullanımıyla ilgili algılarını ve
eğitimde teknoloji kullanımı yeterliliklerini anlamak için yapılmıştır.
Farklı yaş gruplarından otuz okul öncesi öğretmeniyle yapılan görüşmelerde, okul öncesi öğretmenlerinin
günlük yaşamında iletişim ve haberleşme araçları (telefon, bilgisayar vb.) başta olmak üzere mutfak aletleri
(çamaşır mak., bulaşık mak., buzdolabı vb.) ve küçük ev aletlerini daha büyük oranda kullandığı görülmüştür.
Teknolojinin hızla ilerlediği bir dünyada teknolojinin iletişim ve haberleşme noktasında insanlığa sunduğu
imkanlar yadsınamaz. İnsanlar akıllı telefon, bilgisayar ve televizyon gibi iletişim araçları kullanarak
birbirlerinden anında haberdar olmaktadırlar. Bununla birlikte katılımcılar teknolojinin ev aletleri boyutuna da
oldukça sıkça değinmişlerdir. Elde ettiğimiz bu veride katılımcıların tamamen kadınlardan oluşmasının etkisi
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olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple bu çalışma farklı çalışma grupları ve heterojen cinsiyetler ile tekrarlanıp
sonuçlar kıyaslanabilir.
Çalışmaya katılan öğretmenler teknoloji kullanımının; onlara zaman kazandırması, pratiklik
kazandırması, bilgiye ulaşımı kolaylaştırması, ev işini daha kolay yapılabilir hale getirmesi açısından hayatlarını
kolaylaştırdığını düşünmektedirler. Bu bulgu sadece öğretmenliğe mahsus olmasa gerek. Bu sayılan kriterlerde
teknolojiden tüm insanlığın yararlandığı düşünülebilir. Fakat teknolojinin yararları olduğu kadar zararları da
bulunmaktadır. Nitekim okul öncesi öğretmenleri teknoloji kullanımının; sosyalliği azaltması, etkinlikleri
hazırlarken ciddi zaman almasından dolayı zaman kaybı yaşatması, omurgaya zararları, göz sağlığına zararları gibi
etkileri olabileceği ve bağımlılık yaratabileceği gibi pek çok açıdan teknolojinin insan hayatı için zararlı
olabileceğini düşünmektedir. Bununla birlikte bilinçli kullanıldığı sürece, kullanıldığı zamana ve amaca bağlı
olarak teknoloji kullanımının zararlı olmadığını belirten katılımcılar da mevcuttur. Teknoloji kullanmanın yarar
ve zararına dair ifadelere bakıldığında günlük yaşamda teknoloji kullanımı zaman anlamında hem tasarruf
sağlamakta hem de zamanın boşa kullanılmasına yol açmaktadır. Sağlık başlığı da gene bu açıdan ele alınabilir.
Teknolojik gelişmeler sayesinde tıp ve sağlık sektöründe oldukça kayda değer ilerlemeler yaşanırken yine
teknoloji yüzünden insan sağlığı ve hatta Dünya’nın sağlığı (sürdürülebilirlik) tehlike altındadır. Teknolojinin aynı
başlıklar altında hem yararının hem de zararının bulunması düşündürücüdür. Bu sebeple kimi katılımcıların bilinçli
kullanımın altını çizmeleri önemli bir bulgudur.
Öğretmenlerin çoğu tereddüt etmeden teknolojiyi eğitim ortamına entegre edebildiğini ifade etmiş iken 7
öğretmen bu konuda kimi nedenlerden ötürü o kadar kesin ifadeler kullanamamıştır. Bir öğretmen ise
kullanamadığını belirtmiştir. Teknolojinin eğitim ortamlarına kolayca entegre edilememesinin başlıca
nedenlerinden birisi teknik altyapı ve materyal eksikliği iken bir diğeri öğretmen yeterlilikleridir. Eğitime teknoloji
entegrasyonu teknolojik alet olmadan elbette olamaz fakat tek başına teknolojik alet desteği de yeterli değildir.
Öğretmenlerin bunları nasıl etkili ve aktif biçimde kullanacaklarını bilmeleri gerekir. FATİH Projesinde olduğu
gibi teknolojiye sadece yatırım yapmak bunların öğretmenler tarafından aktif kullanımını sağlamamaktadır.
Öğretmenlerin algı ve tutumları bu tarz yeniliklere adapte olmaları noktasında önemlidir (Baturay, Gökçearslan,
Ke, 2017). Bir başka bulguda ABD Eğitim Departmanı öğrencilerin eğitim ve öğretiminde öğretmenlerin büyük
etki ve öneme sahip olduklarını, dolayısıyla öğretmenlerin teknolojiyi sınıf ortamlarına nasıl entegre edecekleri
konusunda desteklenmeleri gerektiğini belirtmiştir (ABD Eğitim Departmanı, 2017).
Öğretmenlerin teknolojiyi eğitim ortamlarına entegre etmelerinin başlıca nedenleri arasında çocukların
etkinlik ve eğitim ortamına dahil olmaları vurgulanmıştır. Bu bulgu öğretmenleri teşvik eden en önemli etmenin
çocuklar olduğunu göstermektedir. Öğretmen çocuklar için vardır ve öğretmeni güdüleyen en önemli etmen gene
çocuklar. Çalışmanın bulgularına göre eğitime teknoloji entegre edildiği uygulamalarda çocuklar eğer
öğrendiklerini gösterirlerse, eğlenirlerse, etkinliklere aktif katılırlarsa öğretmenler bu uygulamaları yapma
konusunda daha fazla motive olmaktadırlar. Bir diğer neden ise teknoloji entegrasyonu ile etkinliklerin hızlı
planlanabilmesi ve farklı etkinliklere ulaşılabilmesi öğretmenlerin teknoloji kullanımının kendilerine yönelik
algıladıkları yararları arasındadır. Teknoloji entegrasyonunun öğretmenlere sağladığı bir diğer yarar ise gelişime
ve dönüşüme açıklığı destekliyor olmasıdır. Öğretmenlerin bunun farkında olması çok önemli bir bulgudur.
Teknolojiyi eğitim ortamlarına entegre etmenin öğretmen açısından faydası olmakla birlikte zararı da söz
konusudur. Okul öncesi öğretmenlerinin kimisi eğitime teknoloji entegrasyonunun öğretmenler için zorluk teşkil
etmediğini belirtmiştir. Fakat teknoloji entegrasyonu matrisine bakıldığında öğretmenlerin çoğunun giriş
seviyesinde teknoloji entegrasyonu sağladığı görülmektedir. Bu iki bulgu birbiri ile çelişir niteliktedir. Teknoloji
entegrasyonunu zorlaştıran nedenler arasında sırasıyla öğretmen yeterlilikleri, zaman kaybı, ilgi dağılımı, hazırlık
aşamasının zorluğu ve teknik aksaklıklar gösterilmektedir.
Katılımcı olan öğretmenlerin neredeyse tamamı eğitime teknoloji entegrasyonunun çocuklar için yararlı
olduğunu belirtmektedir. Bu yararların çoğu çocuğun öğrenmesine yönelik yararlar iken, kimileri çocuğun günlük
yaşamını olumlu yönde etkileyen yararlardır. Burada öğretmenlerin teknoloji aracılığı ile yapılan etkinliklerin
gerçek hayatta karşılığının olduğunu belirtmeleri, teknoloji aracılığı ile edilgin öğrenmeden etken öğrenmeye
geçebildiklerini belirtmeleri önemli bir bulgular arasındadır. Öğretmenlerin çoğu eğitime teknoloji
entegrasyonunun çocuklar için zararlı olduğunu belirtirken bir kısmı zararı olmadığını belirtmiştir. Pek çok yerde
bilinçli kullanım sayesinde bu zararlardan koruna bilineceği vurgulanmıştır.
Öğretmenler sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda Teknoloji Entegrasyonu Matrisi’nin uygun
seviyelerine yerleştirilmişlerdir. Çoğu katılımcının giriş seviyesinde, bir kısmının kabullenme seviyesinde çok
azınınsa uyarlama seviyesinde teknolojiyi sınıflarına entegre ettiği bulgular arasındadır. Buradan yola çıkılarak
farklı değişkenlerden dolayı teknolojinin okul öncesi sınıflarına ileri seviyelerde entegre edilemediği sonucuna
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varılabilir. İleri seviyede teknoloji entegrasyonuna okul öncesi dönemde gerek olup olmadığı ise başlı başına
önemli bir tartışma konusudur.
Bir sonra ki çalışmalar için aşağıda sıralanan maddeler önerilmektedir:
•
•
•
•
•
•

Çalışma eşit oranda erkek katılımcı eklenerek tekrarlanabilir.
Çalışmaya öğretmenleri sınıf ortamlarında gözlemleme boyutu da eklenerek benzer bir çalışma yapılabilir.
Öğretmenlerin teknoloji kullanımı ve teknolojiden üretilen aletleri kullanma arasındaki farkı bilip bilmedikleri
irdelenebilir.
Çalışma farklı katılımcılar ile tekrarlanabilir.
Çalışmaya özel ve devlet sektörleri değişkenleri eklenerek çalışma tekrarlanabilir.
Teknolojiye dair karma modelde, belki çocukların da gözlemlendiği daha geniş kapsamlı bir çalışma
yapılabilir.
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ÖĞRETMEN GÖRÜŞME FORMU
Kişisel Bilgiler
1.
2.
3.
4.
5.

Kaç yaşındasınız?
Kaç yıllık öğretmensiniz?
Eğitim durumunuz nedir?
Çocuğunuz var mı? Kaç tane?
Çalıştığınız kurum türü nedir?
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitime Teknoloji Entegrasyonları ile İlgili Görüşme Soruları

1.
a.
i.
b.

Günlük yaşamınızda teknoloji kullanıyor musunuz?
Evet:
Hangi teknolojik araçları kullanıyorsunuz?
Hayır
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2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Günlük ortalama ne kadar sure ile teknoloji kullanıyorsunuz? YAŞ
Teknoloji kullanımının yarar neler olduğunu düşünüyorsunuz?
Teknoloji kullanımının zararlarının neler olduğunu düşünüyorsunuz?
Teknolojiyi eğitim ortamına entegre ettiğinizi düşünüyor musunuz?
Eğitimde hangi teknolojik araçları kullanıyorsunuz?
Nasıl entegre ediyorsunuz?
Haftalık ne sıklıkla entegre ediyorsunuz?
Sizce eğitime teknoloji entegrasyonunun öğretmene sağladığı kolaylıklar var mıdır? - Nelerdir?
Sizce eğitime teknoloji entegrasyonunun öğretmen için zorlukları var mıdır? nelerdir?
Teknolojiyi entegre ettiğiniz uygulamalarda çocuklarda farklılık gözlemliyor musunuz?
Sizce eğitimde teknoloji kullanımının çocuklara faydası var mıdır? Nelerdir?
Sizce eğitimde teknoloji kullanımının çocuklara zararları var mıdır? Nelerdir?
Sizce bu tarz uygulamaların çocukların gelecekteki yaşamlarına katkıları olabilir mi? Ne gibi?
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GENDER STEREOTYPES IN COMMERCIALS ON CHILDREN’S
TELEVISION

Canan Peker, Middle East Technical University, cananpeker4@gmail.com
İrem Ömeroğlu, Middle East Technical University,
omerogluirem7@gmail.com
Abstract
The purpose of this study is to examine gender stereotypical occurrences in television advertisements
targeting young children. A content analysis of two major children’s television channels was conducted to review
approximately eighty hours of television content. Commercials will be analyzed based on their target audience,
pink-blue gender coding, gender of the characters and voiceover (narration). The current study attempts to answer
this question: How gender (particularly gender stereotypical occurrences) is portrayed in television commercials
that specifically address younger audience? Two popular children’s TV channels, Minika Go (a domestic TV
channel), and Cartoon Network (an international TV channel with domestic and international content) was selected
for the content analysis. The data will be collected from all the commercials broadcasted on aforementioned TV
channels over a random weekend. The data will be analyzed based on gender of the characters, voiceovers and
gender associated colors. The findings will provide important clues regarding the amount, format and presence of
the gender biased/stereotypical content young children are being exposed via television advertisements on a daily
basis. The results of this study are most likely to assist parents, educators and policymakers in making informed
decisions in terms of protecting young children from gender biased TV content. Finally, the researchers hope to
further the discourse on the healthy portrayal of gender roles on television to the young television viewers with
impressionable minds. Moreover, the results of this study are aimed to raise awareness of parents, educators and
policymakers concerning the amount, format and presence of the gender biased/stereotypical content young
children are being exposed via television advertisements on a daily basis.
Keywords: gender, children, commercials, children’s television

Introduction
A person’s sex refers to biologically constructed categories of female and male; which are differentiated by
genes, chromosomes, and hormones. Gender, on the other hand, refers to the socially constructed categories of
male and female (Helgeson, 2012). According to Bern’s Gender Schema Theory and Bandura’s Social Cognitive
Theory, the development of children’s thinking and behaviors regarding differentiation of males and females
during early childhood period. Children’s gender schema begins to be formed and develop in early years of life.
Moreover, children start to discover the notion of being female or male with the help of observing their society
from the point of gender (Trepanier-Street & Romatowski, 1999). According to Whitney (as cited in Bakir, 2013),
the considerable amounts of these observations, which help children to explore the concept of being female or
male, are made through the medium of television. The amount of time children spend watching television has
increased nearly one hour per week to a total of more than twenty three hours in between ages of six and fourteen.
Apparently, watching television has become an important component of children’s daily life (Calvert, 2008).
Advertising on television has been one of the most dominant ways of communication that is used by marketers for
years to reach their target audience, e.g. children. When connection of commercials and gender topics are
considered, it can be said that children’s daily lives are permeated by commercials, because they are exposed to
commercials especially when they are watching cartoons on children’s channels. Recent studies have shown that
the advertising market reflects gender stereotypes and this can be observed in the voiceovers. The products linked
with females, such as cosmetics, have female voiceover; whereas the products linked with males, such as cars,
have male voiceover (Paek, Nelson, & Vilela, 2011 as cited in Fasoli, 2017). In addition, from the middle of the
last century, pink and blue colors are usually linked with the sexes, and so a color–gender association has been
formed. Especially, for young children blue items are obligatory for boys and pink items essential for girls makes
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the children to have knowledge about building this formation (Frassanito & Pettorini, 2008; Huun & Kaiser, 2001;
Paoletti & Kregloh, 1989 as cited in Cunningham & Macrae).
The present study tries to answer this question: “How gender (particularly gender stereotypical occurrences)
is portrayed in television commercials that specifically address younger audience?” The purpose of this study is to
analyze gender stereotypes in television advertisement targeting young children on children’s TV channels. To
achieve our purpose, the study focuses on examining target gender, pink-blue gender coding, and gender of
characters in commercials and sex of voiceovers in commercials.

Method
Sample:
The study was conducted as a descriptive study. The study includes content analysis of the advertisements on
children’s TV channels. Two popular children’s TV channels, MinikaGo (a domestic TV channel), and Cartoon
Network (an international TV channel with domestic and international content) was selected for the content
analysis. The data were gathered from all the commercials broadcasted on aforementioned TV channels over a
random weekend.
Data Collection Methods:
The daily broadcasts of the two TV channels were digitally recorded on a weekend (a total of seventy six hours
of programming). The data was collected in a time interval on the hours between 05:00-24:00 (RTÜK approved
hours). All the commercials within the primary data were extracted and analyzed.
Coding sheet was created as a data collection instrument to make content analysis of commercials. Five criteria:
target gender, pink-blue gender coding, presence of characters, gender of characters in commercials and gender of
voiceovers were coded. Gender of target audience was coded according to several components that were
emphasized in commercial. Food and domestic products were coded as neutral, target both genders. Presence of
pink-blue color code was determined by the usage of pink and blue colors associated with gender (i.e. in clothing,
background, etc. of the commercials). While coding sex of voiceover the voiceover of jingles are also included.
The researchers, two undergraduate students from the Elementary and Early Childhood Education Department,
analyzed all recorded advertisements on the five criteria regarding gender stereotypes. Intercoder reliability was
calculated as .86 for pink-blue color code, .88 for sex of voiceover, .86 for target gender, .96 for presence of
characters and .94 for gender of characters. Overall reliability was found to be .90 (Avarage KAPPA score for five
criteria.
The five criteria shown in Table 1 are: Pink-Blue Color Code (present, absent); Sex of Voiceover (female,
male, both, none/neither); Target Gender (male only, female only, both); Characters (present, absent); Gender of
Characters(male adult, female adult, male child, female child, other, nonhuman male, nonhuman female,
nonhuman other).

Table 1.
An Analysis of the Coding Analysis of Commercials on Two Children’s TV Channels, Cartoon Network and
MinikaGO (Numbers Represent Absolute Frequencies).
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CN

Criteria

Pink-Blue Color Code

Sex of Voiceover

Target Gender

Characters

Gender of Characters

Minikago

N

%

N

%

Present

262

45,8

118

33,3

Absent

310

54,2

236

66,7

Female

152

26,6

64

18,1

Male

376

65,7

230

65,0

Both

34

5,9

54

15,3

None/ Neither

12

2,1

6

1,7

Male Only

169

29,5

122

34,5

Female Only

116

20,3

48

13,6

Both

287

50,2

184

52,0

Present

286

50,0

148

41,8

Absent

286

50,0

206

58,2

Male Adult

57

11,1

12

4,3

Female Adult

78

15,2

16

5,7

Male Child

110

21,4

78

28

Female Child

131

25,5

61

21,9

Other

19

3,7

4

1,4

Nonhuman Male

43

8,4

36

12,9

Nonhuman Female

19

3,7

21

7,5

Nonhuman Other

57

11,1

51

18,3

Results
For this study, seventy six hours of children’s programming was analyzed, nine hundred twenty six
commercials were extracted. A total fifty eight unique commercials were included to the final analysis.
Comparisons of all commercials broadcasted in two channels were examined according to five criteria that are
aforementioned. Percentages of features are shown in figures listed below.
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Figure 1. Pink-blue color code.
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Figure 2. Sex of voiceover.

581

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

60

Percentage

50
40
30

Male Only
Female Only

20

Both
10
0
CN

MinikaGo

Figure 3. Target gender.
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Figure 4. Characters.
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30

Percentage

25

Human-Male Adult
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Human-Male Child
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Human-Other
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Non Human-Female
0

Non Human-Other
CN
MinikaGo
Figure 5. Gender of characters.

Conclusion and Discussion
The result of the present study includes considerable data. Almost forty percentages of commercials that were
broadcasted on two TV channels have pink-blue color code. There are more male voiceovers than the female
voiceovers. Approximately sixty five percentages of commercials have male voiceover, while around twenty five
percentages of them have female voiceover. Almost fifty percentages commercials investigated have target gender.
Only thirteen percentages of commercials on MinikaGo were targeting specifically female audience.

Suggestions for Future Research
This study has several limitations. Only two TV channels were analyzed according to five criteria within
seventy six hours. The number of TV channels target children that are analyzed can be increased, analysis of all
of the children’s TV channels can be included. The coding criteria should be enhanced and coded hours should be
extended. Hence this study was conducted as a descriptive study; the results can serve as a base to conduct future
correlational studies.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA VE
TELEVİZYON OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES' MEDIA
AND TELEVISION LITERACY LEVELS

Esra Demir Öztürk, Muş Alparslan Üniversitesi, e.demir@alparslan.edu.tr
Burcu Coşanay, Muş Alparslan Üniversitesi, b.cosanay@alparslan.edu.tr
Özet
Batı ülkelerinde 1930’lu yıllardan itibaren önem kazanmaya başlayan medya okuryazarlığı kavramı 21. yüzyılın
temel okuryazarlık yaklaşımı olarak benimsenmiştir. Ülkemizin bu kavramla tanışması ise 2000’li yıllara
dayanmakta iken günümüzde teknolojik araçların kullanımının artmasıyla bu konuya verilen önemde aynı oranda
artmıştır. Buradan hareketle bu araştırma, okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık
düzeylerinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı
bahar döneminde Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören
116 öğrenci oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin incelendiği bu
çalışmada nedensel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada veriler Korkmaz ve Yeşil (2011) tarafından
geliştirilen "Medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde
Bağımsız Gruplar t testi, Kruskal-Wallis H testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında
okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık puanlarının yüksek olduğu, medya ve
televizyon okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet, yaş, yazılı medyayı takip etme ve akıllı telefonu yoğun kullanma
amacı değişkenlerine göre anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı fakat bağımlılık alt boyutunun öğretmen adaylarının
TV izleme sürelerine göre anlamlı bir biçimde farklılaştığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ilgili
alan yazı ışığında tartışılarak öğretmen adaylarının eğitimine medya okuryazarlık derslerinin eklenmesi,
araştırmanın farklı örneklem grubu ile tekrarlanması gibi önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi, öğretmen adayı, medya, okuryazarlık.

Abstract
The concept of media literacy, which began to gain importance in Western countries since the 1930s, was adopted
as the mainstream literacy approach of the 21st century. While the introduction of this concept to our country dates
back to the 2000s, the importance given to this issue has increased at the same rate with the increasing use of
technological tools. Therefore, this study was planned to investigate the media and television literacy levels of
preschool teacher candidates. The study group of the study consists of 116 students studying in the preschool
teaching department of Muş Alparslan University Education Faculty in the spring term of 2018-2019 academic
year. In this study, prospective teachers' media and television literacy levels were examined using a causal
comparison model. The data were collected by using the scale of media and television literacy levels developed
by Korkmaz and Yeşil (2011). Independent groups t test, Kruskal-Wallis H test and Mann-Whitney U test were
used for data analysis. According to the results of the research, it was observed that preschool teacher candidates'
media and television literacy scores were high, and media and television literacy levels did not differ significantly
according to gender, age, follow-up of written media and intention to use smart phone intensively, but the subdimension of addiction was significantly It was determined that differentiation. The findings obtained from the
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research were discussed in the light of the relevant literature and suggestions were made such as adding media
literacy courses to the teacher candidates' education and repeating the research with different sample groups.
Key words: Preschool, prospective teachers, media, literacy.

Giriş
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılı ifade eden kavramlardan biri de “bilgi çağı” kavramıdır. Bu kavramın
kullanılmasındaki en önemli etken ise bilgisayar, televizyon, medya gibi iletişim ve bilgiye yönelik teknolojik
aletlerin etkili bir biçimde kullanılarak sürekli geliştirilmesidir. Bu tür teknolojik araçlarla bilgiye ulaşımın, bilgiyi
yorumlamanın, bilgi üretiminin, bilginin yayılmasının ve bilgiyi kullanarak kaynak oluşturmanın hızlı bir şekilde
gerçekleştirilebilir olması bu çağın temel özelliğini oluşturmaktadır (Güven, 2014). Günümüzde teknolojideki bu
hızlı akış artık yazılı-basılı (kitap, dergi, gazete vb.) materyallerin yerini dijital materyallerin almasına sebep
olmuştur. Bundan dolayı yeni okuryazarlık kavramı TV, internet, bilgisayar ve akıllı telefon gibi sürekli gelişen
teknolojik araçları ve dijital ortamda hazırlanmış metinleri kullanmak ve anlamak amacıyla gereken okuryazarlık
bilgisi, strateji ve beceriyi oluşturmaktadır. Bundan dolayı yeni okuryazarlık kavramı olan medya ve televizyon
okuryazarlığı, yalnızca düşünme, okuma ve yazma becerilerini değil aynı zamanda bilgiyi inşa etme ve paylaşma,
iletişim kurma gibi sosyal boyutlu faaliyetleri de içermektedir (Destebaşı, 2016).
Bireylerin bilgiye ulaşma hızlarının bu denli etkileyici ve kolay olması bazen endişe verici boyutlara da
ulaşabilmektedir. Bu kaygı durumunun azaltılması için etkili ve sağlıklı medya okur-yazar sayısının artması
gerektiği düşünülmektedir. Öğrencilerin medya vasıtasıyla sunulan materyallerin hazırlanma amacı ve sürecini
titizlikle eleştirel bir biçimde tüketmesi okuma olarak belirtilirken öğrencilerin yakın çevresinden elde ettiği
bilgileri kullanarak farklı bir ortam ve format seçeneğiyle sunması, olanaklar çerçevesinde yayınlaması yazma
olarak belirtilmektedir. Bunlara sahip olma becerisi ise “medya okuryazarlığı” olarak karşımıza çıkmaktadır
(Bilici, 2014).
Günümüzde medya ve özelde televizyonların toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu aynı zamanda
toplumlara şekil veren bir güç olduğu düşünüldüğünde bu gücün toplumu değil, toplumun bu gücü kontrol altına
alması gerekmektedir. Medya bağımlısı olmadan, medyanın bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek
ve engellemek bireylerin iyi derecede medya okuryazar olmaları ile mümkündür. Bu nedenle medyanın olumsuz
etkilerini toplum için yararlı bir hale dönüştürmek temel problemdir. Bu problemin çözümünde ise medya
okuryazarlığının belli bir plan ve program dâhilinde yürütüldüğü eğitim kurumlarına ve bu kurumlarda eğitim
veren öğretmenlere büyük bir sorumluluk düşmektedir (Aslan ve Base, 2017; Karaman, 2010).
Medya okuryazarlığı, farklı disiplinleri içeren ve hayatın erken dönemlerinde verilen bir eğitimle
kazandırılabilecek bir yeterlilik olarak kabul edilmektedir. Bu eğitim sayesinde, sınıf içerisindeki öğrencilerin
derste aktif bir şekilde rol aldığı görülürken öğretmenin bu süreçte sadece rehberlik edeceği belirtilmektedir.
Bundan dolayı günümüzde, öğretmenlerin teknolojiyi yakından takip etmesi, kendini geliştirebilmesi, iyi bir
eğitimsel donanıma sahip olması, sınıf içerisinde farklı yöntemleri kullanarak yaptıkları çalışmalarla çocuklarda
medya okuryazarlık becerilerini geliştirmesi gerektiği ifade edilmektedir (İnan, 2015; Thoman ve Jolls, 2008;
Young ve Daunic, 2012)

Medya Okuryazarlığı dersi 2007 yılından itibaren ilköğretimin ikinci kademesinde seçmeli bir ders şeklinde
okutulmaya başlanmış ve bu da günümüzde özellikle öğretmen adaylarının medya okuryazarlık bilincine sahip
bireyler olması gerektiğini göstermektedir. Teknoloji ve dijital ortamın yaşamın her alanında karşımıza çıktığı
günümüzde her birey bebeklik döneminden itibaren TV, tablet, internet ve bilgisayar gibi materyallerle
karşılaşmaktadır. Çocukların erken yaşlarda çizgi filmler, reklamlar, çocuk programları, diziler ve animasyonlar
gibi medya içeriklerden, akıllı telefon ve internetten etkilenmeleri de ebeveynler ve öğretmenlerin medya
okuryazarlığı konusunda bilinçli olmalarının önemini arttıran faktörlerdendir. Çocuklara sağlanan medya
okuryazarlığı eğitiminin çocuğun gelişimi sürecinde en önemli kişiler olan ebeveynlere de verilmesi ve okul öncesi
çocuklarda erken yaşta bu bilincin oluşturulması çocuğun ileriki dönemlerde bilinçli bir medya okuryazarı olması
açısından oldukça önem taşımaktadır (Yılmaz ve Özkan, 2013).
Özellikle okul öncesi dönem çocukları, medyanın olumlu ve olumsuz etkilerine açıktır. Medyadan gördükleri,
izledikleri ve okudukları bilgilere inanarak televizyondaki karakterleri kendilerine örnek almaktadırlar. Bu yaş
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grubunu eğitecek olan öğretmenlerin iyi düzeyde medya ve televizyon okuryazarı olması öğrencilere bu konuda
bilgi vererek örnek olması açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle bu araştırmada okul öncesi öğretmen
adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ve farklı değişkenler açısından medya ve
televizyon okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi temel problem olarak belirlenmiştir. Temel problemden
hareketle aşağıdaki sorulara da yanıt aranmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.

Okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri nedir?
Okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri cinsiyetleri ve yaşları
açısından farklılaşmakta mıdır?
Okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri yazılı medyayı takip etme
sıklığı açısından farklılaşmakta mıdır?
Okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri TV izleme sıklıkları
açısından farklılaşmakta mıdır?
Okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri akıllı telefonu yoğun
kullanma amaçları açısından farklılaşmakta mıdır?
Yöntem

Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık
düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre fark gösterip göstermediğini belirlemektir. Buna bağlı olarak araştırmada
nedensel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Nedensel karşılaştırma modeli bir durumun ya da olayın nedenlerini,
bu nedenleri etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik bir araştırma türüdür (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012).
Nedensel karşılaştırma araştırmaları var olan, doğal olarak ortaya çıkmış bir durum ya da olayın nedenlerini, bu
nedenlere etki eden değişkenleri ve bir etkinin sonuçlarını belirlemeye yönelik araştırmalardır (Büyüköztürk,
Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2008).
Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu Muş Alpaslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi öğretmenliği
bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alınma yoluna gidilmemiş çalışma
grubunun tümüne ulaşılması amaçlanmıştır. Okul öncesi öğretmenliği bölümünde toplam 180 öğrenci öğrenim
görmektedir. Veri toplama sürecinde araştırmaya gönüllü olarak toplam 116 öğrenci katılmıştır. Yapılan
incelemelerde iki adet ölçek formunun eksik ve hatalı doldurulduğu belirlenmiş ve bu nedenle elenmiştir. Sonuç
olarak araştırmanın çalışma grubu 114 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin 91’i kadın, 23’ü erkektir.
Katılımcıların yaşlarına göre dağılımı ise; 17-20 yaş aralığında 40 kişi, 21-24 yaş aralığında 55 kişi, 25 yaş ve
üzeri ise 19 kişi şeklindedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak iki farklı bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Anketin birinci
bölümünde öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Anketin ikinci
bölümünde ise Korkmaz ve Yeşil (2011) tarafından geliştirilen “Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri
Ölçeği” kullanılmıştır. Medya okuryazarlık düzeyleri ölçeği okuryazarlık ve bağımlılık boyutu olmak üzere iki
faktörden oluşmaktadır. Okuryazarlık faktöründe toplam 13 madde yer almaktadır. Bu faktörde yer alan
maddelerin faktör yükleri .52 ile .74 arasında değişmektedir. Ölçeğin ikinci boyutu olan bağımlılık faktöründe ise
toplam 5 madde yer almaktadır. Bu faktörde yer alan maddelerin faktör yükleri ise .72 ile .84 arasında
değişmektedir. Korkmaz ve Yeşil (2011) tarafından yapılan güvenirlik çalışmalarında okuryazarlık faktörünün
Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .91, bağımlılık faktörünün güvenirlik katsayısı ise .85 olarak belirlenmiştir.
Verilerin Analizi
Veri analizleri gerçekleştirilmeden önce toplanan verilerin istatistiksel testler açısından uygun olup olmadığı
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, veriler öncelikle kayıp ve uç değerler açısından incelenmiştir. Daha
sonra ise çarpıklık ve basıklık değerleri hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda okuryazarlık faktörü için
çarpıklık değerinin -.56, basıklık değerinin .92 olduğu, bağımlılık faktörü için çarpıklık değerinin .85, basıklık
değerinin -.17 olduğu belirlenmiştir. Bu bulgudan hareketle verilerin normal dağılım gösterdiği söylenebilir
(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). Ayrıca araştırmada kullanılan medya okuryazarlık ölçeği için
güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında yapılan analizler sonucunda ise Cronbach alpha iç
tutarlık güvenirlik katsayıları bağımlılık faktörü için 0.84 ve medya okuryazarlık faktörü için .82 olarak
hesaplanmıştır. Güvenirlik katsayısı 1’e yaklaştıkça güvenirlik artmaktadır. .70 ile 1 arasındaki değerler ölçeğin
iyi derecede güvenilir olduğunu ifade etmektedir (Kalaycı, 2006). Bu bulgulardan hareketle ölçme aracının
güvenirlik katsayıların iyi düzeyde olduğu söylenebilir.
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Verilerin analizinde grup sayılarının yeterli olduğu koşullarda ikili grup karşılaştırmalarında t-testi
kullanılmıştır, ancak grup sayılarının 30’un altında olması durumunda ise parametrik olmayan testlerden Mann
Whitney U testi kullanılmıştır. Ayrıca üçlü grup olan testlerin karşılatılmasında ise yine grup sayıları yeterli
olmadığı için tek yönlü varyans analizi yerine Kruskal Wallis-H Testi uygulanmış, gruplar arası farklılığı
belirlemek için ikili grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi uygulanmıştır (Büyüköztürk, 2010; Can,
2014).
Bulgular
Okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri nedir?

1.

Tablo 1.
Çalışma Grubunu Oluşturan Öğrencilerin Medya Okuryazarlık ve Bağımlılık Düzeyleri Aritmetik Ortalaması.
Boyutlar

En Düşük

Medya Okuryazarlık
Bağımlılık

1.92
1.00

En Yüksek
5.00
4.80

Ortalama

Std. Sapma

3.94
2.00

0.58
0.98

Yapılan betimsel analiz neticesinde okulöncesi öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin
aritmetik ortalaması 3.94, standart sapması 0.58 olarak hesaplanmıştır. Bağımlılık faktörü için aritmetik ortalama
puanı 2.00, standart sapma puanı 0.98 olarak hesaplanmıştır. Korkmaz ve Yeşil’in (2011) önerdikleri tabloya göre
okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri yüksek olarak ifade edilebilir.

Okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri cinsiyetleri açısından
farklılaşmakta mıdır?

2.

Tablo 2.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlıkları ve Bağımlıklarının Cinsiyete İlişkin Mann Whitney
U Testi Sonuçları.

Okuryazarlık
Bağımlılık

Değişken

N

X

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

91
23
91
23

3.93
3.99
1.99
2.04

Sıra
Ortalaması
55.91
63.80
58.26
55.17

U

P

1191.50

0.30

1034.50

0.70

Mann Whitney U testi neticesinde okulöncesi öğretmen adaylarının okuryazarlık ve bağımlılık düzeylerinin
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bir başka ifadeyle kadın ve erkek öğrencilerin
benzer düzeyde okuryazarlık ve bağımlılık gösterdiği görülmüştür.
Okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri yaşları açısından
farklılaşmakta mıdır?

3.

Tablo 3.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık ve Bağımlılık Düzeyleri İle Yaşlarına İlişkin KruskalWallis H Testi Sonuçları.
Boyut

Yaş

N

X

Sıra
Ortalaması

Std.
Sapma

1. 17-20

40

3.90

54.78

0.61

Okuryazarlık
2. 21-24
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55

3.89

55.31

0.60

x2

P

3.05

0.21

Anlamlı
Fark
-
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Bağımlılık

3. 25 ve üzeri

19

4.17

69.58

0.41

Toplam

114

3.94

1. 17-20

40

1.95

56.11

1.01

2. 21-24

55

1.94

57.18

0.90

3. 25 ve üzeri

19

2.20

61.34

1.81

Toplam

114

0.58

0.34

0.84

-

Okul öncesi öğretmen adaylarının medya okuryazarlık ve bağımlılık düzeylerinin yaşlarına göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan Kruskal-Wallis H testi sonucunda hem okuryazarlık
hem de bağımlılık faktörlerinde yaşa göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
4.

Okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri düzenli olarak yazılı medyayı
takip edip etmemeleri açısından farklılaşmakta mıdır?

Tablo 4.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri İle Yazılı Medyayı Takip
Etmelerine İlişkin T-Testi Sonuçları.
Boyut
Okuryazarlık
Bağımlılık

Takip etme

N

X

Std. Sapma

sd

t

P

Evet
Hayır
Evet
Hayır

31
83
31
83

4.08
3.84
1.85
2.04

0.47
0.54
0.94
1.00

112

1.30

0.19

112

0.89

0.37

Okulöncesi öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin düzenli olarak yazılı medyayı takip edip
etmeme durumlarına göre anlamlı şekilde fark gösterip göstermediğini belirlemek için t testi kullanılmıştır. Test
sonucunda hem okuryazarlık düzeylerinin [t(112) = 1.30, p > .05] hem de bağımlılık düzeylerinin [t(112) = 0.89,
p > .05] yazılı medyayı takip etme durumuna göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir.

5.

Okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri TV haftalık TV izleme süreleri
açısından farklılaşmakta mıdır?

Tablo 5.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri İle Haftalık TV İzleme
Sürelerinin Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları.
Boyut

Okuryazarlık

Bağımlılık

TV izleme süresi

N

X

1. 1 saatten az
2. 1-5 saat
3. 5saatten fazla
Toplam
1. 1 saatten az
2. 1-5 saat
3. 5saatten fazla
Toplam

62
33
19
114
62
33
19
114

3.95
4.07
3.89
3.97
1.77
2.13
2.45
1.99

Sıra
Ortalaması
56.30
63.09
51.71
49.17
64.02
72.39

Std.
Sapma
0.57
0.45
0.47
0.52
0.93
0.93
1.10
0.98

x2

p

1.61

0.44

9.06

0.01

Anlamlı
Fark
-

1-3

Kruskal-Wallis H testi sonucunda elde edilen bulgular okuryazarlık boyutu açısından incelendiğinde, okul
öncesi öğretmen adaylarının okuryazarlık düzeylerinin haftalık TV izleme süresine göre anlamlı farklılık
göstermediği görülmektedir. Ancak bağımlılık boyutu açısından bakıldığında, bağımlılık düzeyinin TV izleme
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süresine göre anlamlı şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Anlamlı farkın hangi gruplar arasında ortaya çıktığını
belirlemek amacıyla yapılan ikili karşılaştırma testi sonucuna göre, haftalık 1 saatten az TV izleyen öğrencilerin
bağımlılık düzeylerinin haftalık 5 saatten fazla TV izleyen öğrencilere göre anlamlı olarak daha düşük olduğu
belirlenmiştir.

Okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri akıllı telefonu yoğun kullanma
amaçları açısından farklılaşmakta mıdır?

6.

Tablo 6.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri İle Akıllı Telefonu Yoğun
Kullanma Amaçlarına İlişkin Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları.
Sosyal
Medya
Sıra
Std.
Anlamlı
N
x2 p
X
Uygulamaları
Ortalaması
Sapma
Fark
1. İletişim
58
3.96 55.97
0.48
2. Eğlence
22
4.08 65.32
0.54
Okuryazarlık
1.51 0.46 3. Sosyal Medya
34
3.93 55.06
0.58
Toplam
114
3.97
0.52
1. İletişim
58
2.07 59.42
1.04
2. Eğlence
22
2.27 65.82
1.09
Bağımlılık
4.01 0.13
3. Sosyal Medya
34
1.67 48.84
0.73
Toplam
114
1.99
0.98
İletişim: Arama yapma, sms gönderme, mailleri kontrol etme
Eğlence: Müzik dinleme, film ve/veya dizi izleme
Sosyal medya uygulamaları: Facebook, instagram, twitter vb.
Okulöncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin akıllı telefonu yoğunlukla
kullanma amaçlarına göre değişip değişmediğini belirlemek için yapılan analiz sonucunda hem öğretmen
adaylarının hem okuryazarlık düzeylerinin hem de bağlılık düzeylerinin anlamlı şekilde farklılık göstermediği
belirlenmiştir.
Boyut

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmada, okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi
ve medya ve televizyon okuryazarlığına ilişkin algılarının cinsiyet, yaş, yazılı medyayı takip etme, TV izleme
sıklığı ve akıllı telefonu yoğun kullanma amaçları değişkenleri bağlamında anlamlı bir biçimde farklılaşıp
farklılaşmadığı incelenmiştir. Bu bölümde, araştırmanın alt problemleriyle ilgili sonuçlar tartışılarak araştırma
sonuçlarına dayalı öneriler sunulmaktadır.
Araştırmada elde edilen ilk bulgu, okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık
düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmen adaylarının
medyayı doğru bir şekilde okuyabilen, çözümleyebilen, kitle iletişim araçlarından gelen mesajlara eleştirel bir
şekilde bakabilen, medyanın ulaşmaya çalıştığı amaçlar için kullandığı dil ve sembol unsurlarını anlayabilen ve
tüm bu süreçlere yönelik farkındalık düzeyinin yüksek olduğu anlamına gelebilir. Öğretmen adaylarının medya ve
televizyon düzeylerini belirlemeyi amaçlayan farklı çalışmalar bu bulguyu destekler niteliktedir (Çeliköz ve
Çeliköz, 2018; Karaman ve Karataş, 2009; Özel, 2018; Uslu, Yazıcı ve Çetin, 2016; Çepni, Palaz ve Ablak, 2015;
Güney, 2018). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin yüksek olması gelecekteki eğitim
planlamaları için umut verici bir durum olarak görülmektedir. Som ve Kurt (2012), örneklemini Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencilerinin oluşturduğu çalışmalarında öğretmen adaylarının medya
okuryazarlık becerilerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Elde edilen bu bulgu çalışmanın sonucuyla
örtüşmemektedir. Bu farklılık ilköğretim ikinci kademe eğitim programına medya okuryazarlık eğitiminin 2007
yılında seçmeli ders olarak eklenmesinden dolayı öğretmen adaylarının bu dersi daha önce almamalarından
kaynaklanıyor olabilir.
Araştırmadan elde edilen ikinci bulgu ise okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık
düzeyleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığıdır. Çepni ve arkadaşları (2015), 280 sosyal bilgiler
öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada cinsiyetin medya okuryazarlık düzeylerini etkilemediği
sonucuna ulaşmışlardır bu bulgu araştırmamızı destekler niteliktedir. Ertek (2013)’in öğretmenler üzerinde yaptığı
çalışma sonucunda da kadın ve erkek öğretmenlerin medya okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Tatar (2016), sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerini incelediği
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araştırmasında medya okuryazarlık puanlarının cinsiyet değişkenine göre değişmediği sonucuna ulaşmıştır. Fakat,
medya okuryazarlık düzeylerinin cinsiyete göre farklılaştığı bulgularına ulaşan çalışmalar da bulunmaktadır
(Aslan ve Basel, 2017; Kahyaoğlu ve Kenanoğlu, 2014; Özel, 2018; Saçan ve Adıbelli, 2016). Bu bulgular
araştırmadan elde edilen bulgularla örtüşmemektedir.
Elde edilen bir diğer bulgu ise okul öncesi öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin yaş
değişkenine göre farklılaşmadığıdır. Aslan ve Basel (2017), Dokuz Eylül üniversitesi ile Ege üniversitesi eğitim
fakültesinde öğrenim gören 705 öğretmen adayı ile yürüttükleri çalışma da yaş değişkeninin medya okuryazarlık
düzeyini etkilemediğini belirtmişlerdir. Karaman (2016), öğretmen adayları ile yaptığı çalışmada yaş değişkeni ile
medya okuryazarlığı arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulgusuna rastlamamıştır. Bu bulgular
araştırmadan elde edilen bulgularla örtüşmektedir.
Okul öncesi öğretmen adaylarının yazılı medyayı takip etme ve akıllı telefonu yoğun kullanma amaçlarının
medya okuryazarlık puanlarını etkilemediği de araştırmanın bir diğer bulgusunu oluşturmaktadır. Çepni ve
arkadaşları (2015) ile Karaman ve Karataş (2009)’ın yaptığı çalışmalarda öğretmen adaylarının günlük gazete
takip etme durumlarının medya okuryazarlık düzeylerini etkilediği bulgusuna rastlanmıştır. Aynı zamanda Çetin
(2015), sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileriyle yürüttüğü çalışmada yazılı medyayı takip eden öğretmen
adaylarının medya okuryazarlıklarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu bulgular araştırmadan elde
edilen bulguyla örtüşmemektedir. Bu farklılığın ortaya çıkmasında araştırmalarda kullanılan ölçme araçları ile
örneklem gruplarının farklı olmasının rol oynadığı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar da medya okuryazarlık
düzeyine akıllı telefonu yoğun kullanma amaçlarının etkisinin incelendiği bir sonuca rastlanmamıştır.
Araştırmada, okul öncesi öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin haftalık TV
izleme süresine göre anlamlı farklılık göstermezken bağımlılık boyutu açısından bakıldığında, bağımlılık
düzeyinin TV izleme süresine göre anlamlı şekilde farklılaştığı ulaşılan bulgular arasındadır. Örneklem grubunu
öğrencilerin oluşturduğu çalışmalara bakıldığında gün içerisinde TV izleme sürelerinin medya okuryazarlık
becerilerini etkilemediği görülmektedir (Aktı, 2011; Can ve Besler, 2018; Güney, 2018; Som ve Kurt, 2012).
Öğretmen adayları üzerinde yürütülen bazı çalışmalarda öğretmen adaylarının TV izleme sıklıklarının medya
okuryazarlık düzeylerini olumlu bir şekilde arttırdığı sonucuna ulaşıldığı da görülmektedir (Çetin, 2015; Karaman
ve Karataş, 2009; Özel, 2018; Yılmaz ve Özkan, 2013). Bu bulgular araştırmamızla örtüşmemektedir.
Çalışmalardan elde edilen bulguların farklı olmasının nedeni örneklem grubunda yer alan bireylerin demografik
bilgilerinin farklı olması olarak gösterilebilir.
Bu çalışmadan elde edilen bulguya göre, medya ve televizyon okuryazarlığı kapsamında bağımlılık alt
boyutunda öğretmen adaylarının TV izleme sürelerinin anlamlı bir şekilde farklılaşması yani TV izleme süresi
arttıkça bağımlılıklarının da arttığı belirlenmiştir. Yiğit (2015), sınıf öğretmeni adayları ile yürüttüğü çalışmada
da TV izleme sıklığının bağımlılık düzeyini etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgu araştırmayı destekler
niteliktedir.
Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu öneriler sunulabilir;
• Farklı üniversitelerde eğitim gören öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin
internet kullanım sıklığı ve amacına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenebilir.
• Medya ve televizyon okuryazarlık becerilerinin yaşamın erken dönemlerinden itibaren çocuklara
kazandırılması gerektiğinden okul öncesi öğretmenlerine hizmet içi eğitim ve seminer verilerek bu becerileri
desteklenebilir.
• Ülkemizde bulunan tüm üniversitelerin eğitim fakültesi müfredatına “Medya okuryazarlığı” dersi seçmeli
bir ders olarak eklenebilir.
• Medya okuryazarlık becerileri yüksek bir toplum olmak için çocuğun ilk öğretmenleri olan ebeveynlere
de medya okuryazarlık bilincinin yerleşmesi için eğitimler verilebilir.
• Farklı ölçme araçları ve araştırma yöntemleri kullanılarak medya okuryazarlık düzeyleri belirlenmeye
çalışılabilir.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMAYA YÖNELİK
TUTUMLARI İLE OKUMA ALIŞKANLIKLARI ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN READING
ATTITUDES AND READING HABITS OF PRESCHOOHL TEACHER
CANDIDATES

Berna ÜRÜN KARAHAN, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ,
bernacan61@hotmail.com
Özet

Okuma bireyin en önemli ihtiyaçlarından biri, toplumla iletişim ve anlaşma becerilerinin gelişebilmesi için elzem
bir kavram, ilgiye ulaşmanın en ekonomik yolu, öğretim sürecinde ve sonrasında başarının anahtarı ve bir millet
için gelişmişliğin sembolüdür. Bu denli önemli olan bir becerinin doğru edinimi, gelişimi ve kalıcılığı da bir o
kadar önemlidir. Özellikle bu becerinin alışkanlık haline getirilmesinde temellerin atıldığı okul dönemleri ve bu
öğrencilerin okuma ile ilgili duygu ve düşünceleri incelenmeye değerdir. Çalışmada amaç; Okul Öncesi Öğretmeni
adaylarının okumaya yönelik tutumları ile okuma alışkanlıkları arasındaki ilişkiler üzerinde durmaktır. Veriler
Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği ve Okuma Alışkanlığı Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü,
öğrencileri oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Okuma, tutum, alışkanlık, beceri.

Abstract
Reading is one of the most important needs of the individual, an essential concept for developing the skills of
communicating and compromising with society, the cheapest way of obtaining information; a key to success during
and after the educational process, and a symbol of development for a nation. Acquiring, developing and
sustainingsuch an important skill properly are also important. It is worth examining the school periods when bases
are laid especially in making a habit out of that skill, as well as emotions and thoughts of students about reading.
The purpose of thisstudy is to emphasize the relationship between reading attitudes and habits of preschool teacher
candidates. The data were collected using Reading Attitude Scale and Reading Habit Scale. Sample group of the
study consisted of students receiving education in Kafkas University Faculty of Education Department of
Preschool Teaching in the academic year of 2018-2019.
Keywords: Reading, attitude, habit, skill

Giriş
Tutum bireyin bir nesneye, kişiye, duruma ya da kavrama yönelik geliştirdiği duygu ve düşüncelerdir.
Tutum, insanın yaşamı boyunca kendi hayatında bulunan her türlü alana yönelik olarak duygusal, bilişsel ve sosyal
durumuna bağlı bir şekilde geliştirdiği inanç durumu olarak tanımlanabilir. İnsanların herhangi bir nedenle
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hayatlarındaki çeşitli durumlara, olaylara, şahıslara veya uygulamalara karşı bir tavır, bir davranış oluştururlar.
Oluşturulan bu tavır ve davranış sürekli olmasa bile insan hayatını olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilecek
güçtedir. Bir insanın birçok durum ve uyarana karşı birçok tutumu olabilir (Ürün Karahan, 2018).
Dilin dört temel becerisinden olan okuma, bilgi edinmenin en ekonomik ve kolay yollarından biridir.
Türkçe öğretiminin temel amacı, bireylere ana dilini öğretmek ve ana dile ait becerileri kazandırmaktır. Bu
beceriler iki ana başlık altında karşımıza çıkar: Anlama (okuma, dinleme) ve anlatma (konuşma, yazma). Dinleme
ve konuşma ailede, temel okuma ve yazma becerisi ise eğitim süreciyle birlikte karşımıza çıkar. Okuma bireyin
duyu organları aracılığıyla edindiği bilgileri, anlama ve anlamlandırma sürecidir. Bir diğer tanıma göre, “okuma,
basılı ya da yazılı sözcükleri duyu organlarımız yoluyla algılama, bunları anlamlandırıp kavrama, yorumlamadır.
Zihinsel ve düşünsel bir edimdir” (Özdemir. 2011: 11).
Okumaya yönelik tutumun belirleyici olduğu en önemli süreç öğretim sürecidir. Bireyin eğitim öğretim
hayatında ve sosyal hayatta çevresinden edindiği tecrübeler onu geleceğe taşır. Bireyin edindiği her bilgiyi
pekiştirmesi için altyapısının sağlam olması, bu nedenle de okumaya yönelik olumlu bir tutuma sahip olması
önemlidir. Bu süreçte bireyin aile, çevre ve okulda edindiği davranışlar tutumların belirlenmesinde etkili olur.
Aile ve okulda edinilen tutumların belirleyiciliği bireyin beceri kazanımında da öne çıkar. Okuma
becerisinin kazanımı, sevdirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması bu anlamda önemlidir. Çünkü birey sevdiği bir
durumu alışkanlık hâline getirmede zorluk çekmez ve bu duruma karşı olumlu tutum geliştirmesi zor olmaz. Bu
nedenle eğitim sürecinde bireyin okumaya yönelik olumlu tutumlar edinebilmesi sağlanmalıdır.
Okuma bireyin en önemli ihtiyaçlarından biri, toplumla iletişim ve anlaşma becerilerinin gelişebilmesi
için elzem bir kavram, ilgiye ulaşmanın en ekonomik yolu, öğretim sürecinde ve sonrasında başarının anahtarı ve
bir millet için gelişmişliğin sembolüdür. Bu denli önemli olan bir becerinin doğru edinimi, gelişimi ve kalıcılığı
da bir o kadar önemlidir. Özellikle bu becerinin alışkanlık haline getirilmesinde temellerin atıldığı okul dönemleri
ve bu öğrencilerin okuma ile ilgili duygu ve düşünceleri incelenmeye değerdir.
Çalışmada amaç; Okul Öncesi Öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumları ile okuma alışkanlıkları
arasındaki ilişkiler üzerinde durmaktır. Veriler Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği ve Okuma Alışkanlığı Ölçeği ile
toplanmıştır.
Yöntem
Bu araştırmada, Okul Öncesi Öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumları ile okuma alışkanlıkları
arasındaki ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada var olan durum var olduğu şekliyle betimlenmeye
çalışılacağından, araştırma tarama modelinde yapılandırılmıştır. Tarama modeli “bir konuya ya da olaya ilişkin
katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer
araştırmalara göre görece daha büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalardır” (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak,
Akgün, Karadeniz ve Demirel; 2014: 177).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Dede Korkut
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okuyan 3. ve 4. Sınıf öğrencileri oluşturmuştur.
Öğrencilerin demografik özelikleri ile ilgili bilgiler tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin demografik özellikleri
Demografik
Özellikler

Cinsiyet

Frekans (f)

Yüzde (%)

Kız

39

46.4

Erkek

45

53.6

Toplam

84

100.0

3

37

44.0

4

47

56.0

Sınıf
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Toplam

84

100.0

Veri Toplama Araçları
Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Temizkan ve Sallabaş (2009) tarafından geliştirilen “Okumaya Yönelik Tutum
Ölçeği”, 25 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”,
“Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde ve olumlu maddeler 1-2-3-45, olumsuz maddeler ise 5-43-2-1 olmak üzere beşli likert tipinde derecelendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin Cronbach’s Alfa
katsayısı: .84 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma için ise Cronbach’s Alfa katsayısı: .78 olarak tespit edilmiştir.
Okuma Alışkanlığı Ölçeği: Demir (2015) tarafından geliştirilen ölçek 5’li likert yapıda, 31 madde ve 3 alt
boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar sırasıyla 1 “Okuma Yeterliği”, 2 “ Okuma Bilinci” ve 3 “ Okuma
Alışkanlığı” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin boyutları için hesaplanan 1. alt boyut için Cronbach’s Alfa katsayısı:
.88, 2. alt boyut için Cronbach’s Alfa katsayısı: .83, 3. alt boyut için Cronbach’s Alfa katsayısı: .75, ölçeğin tümü
için ise Cronbach’s Alfa katsayısı: .91, olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma için ise Cronbach’s Alfa katsayısı: .96
olarak tespit edilmiştir.
Bulgular
Çalışmada öncelikle öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumları ile okuma alışkanlıklarının cinsiyet
değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla t testi yapılmıştır. Elde edilen
bulgular tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Cinsiyet değişkenine göre t testi sonuçları
Cinsiyet

N

X

S

Sd

p
t

Okuma

Kız

39

63.6

5.6

Yeterliği

78.9
Erkek

Okuma

Kız

45

58.4

39

46.4

3.7

Erkek

45

42.3

7.2

Kız

39

30.8

4.5

Erkek

45

29.2

5.4

Kız

39

114.2

9.5

Erkek

45

104.7

14.9

Alışkanlığı

Okuma

.001

7.9

Bilinci

Okuma

3.51

Tutumu

67.9

3.30

.002

81.8

1.41

.166

75.8

3.50

.001

*p<.05
Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumları ile okuma alışkanlıklarının
cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı farklılık gösterdiği; bu farkın okuma tutum ölçeği ve okuma alışkanlığı
ölçeğinin “okuma yeterliği” ile “okuma bilinci” alt boyutlarında olduğu tespit edilmiştir. Ortalamalara
bakıldığında bu farkın kız öğrencilerin lehine olduğu görülmektedir.
Çalışmada öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumları ile okuma alışkanlıklarının sınıf değişkenine
göre farklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla t testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular tablo 3’te
verilmiştir.
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Tablo 3. Sınıf değişkenine göre t testi sonuçları
Cinsiyet

N

S

X

Sd

p
t

Okuma

3

37

60.3

7.4

Yeterliği

77.4
4

Okuma

3

47

61.2

37

42.8

7.4

7.4

Bilinci

Okuma

4

47

45.2

4.9

3

37

29.0

5.9

4

47

30.7

4.2

3

37

107.2

14.7

4

47

110.6

12.4

Alışkanlığı

Okuma

-

.611

.511

Tutumu

59.6

-1.66

63.4

-1.52

70.1

-1.11

.084

.134

.259

*p<.05
Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumları ile okuma alışkanlıklarının sınıf
değişkeni bakımından herhangi anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
Çalışmada öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumları ile okuma alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi
incelemek amacıyla Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Bulgular tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Korelasyonlar
Değişkenler

2

3

4

1. Okuma

.786**

.631**

.952**

.656*

.932**

Yeterliği
2.
Okuma
Bilinci
3.
Okuma
Alışkanlığı
4. Okuma

.705**
.

Tutumu

**p<.01, *p<.05
Tablo 4 incelendiğinde her iki ölçek arasında çeşitli ilişkiler olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının
okumaya yönelik tutumları ile okuma alışkanlıkları arasında çok yüksek ve yüksek düzeyde ilişkilere rastlanmıştır.
Çok yüksek düzeyde ilişkinin “okuma tutumu” ile “okuma yeterliği” alt boyutu arasında (r= .952**) ve yine
“okuma tutumu” ile “okuma bilinci” alt boyutu arasında (r= .932**) olduğu tespit edilmiştir. Ek olarak yüksek
düzeyde ilişkinin ise “okuma tutumu” ile “okuma alışkanlığı” alt boyutu arasında (r= .837**) olduğu tespit
edilmiştir.
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Sonuç ve Tartışma
Çalışmada Okul Öncesi Öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumları ile okuma alışkanlıkları
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda elde edilen veriler ışığında öğretmen adaylarının
okumaya yönelik tutum ve alışkanlıklarının cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı farklılık gösterdiği bu farkın
kız öğrencilerin lehine olduğu tespit edilmiştir. Yapılan literatür taramasında benzer sonuçları olan çalışmalara
rastlanmıştır (Balcı, Uyar ve Büyükikiz, 2012; Akkaya ve Özdemir, 2013; Stokmans, 1999; Gömleksiz, 2004;
Schooten ve Glopper, 2002; Sallabaş, 2008; Balcı, 2009; Başaran ve Ateş, 2009 ve Baş, 2012). Kız öğrencilerin
yetişme tarzı ve toplumumuz genelinde erken yaşta fazla sorumluluk alma durumları söz konusu olduğu için
genellikle bu tip çalışmalarda sonuçlar kız öğrencilerin lehine olmaktadır.
Çalışmada üzerinde durulan bir diğer husus ise sınıf değişkenidir. Bu değişkenle ilgili herhangi anlamlı
bir farklılığa rastlanmamıştır. Bu sonuç sınıfların birbirine çok yakın olması ile açıklanabilir. Alan yazında farklı
sonucu olan bir çalışmaya rastlanmıştır (Batur, Gülveren ve Bek, 2010).
Son olarak çalışmada öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumları ile okuma alışkanlıkları arasında
herhangi bir ilişki olup olmadığına dair yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; okuma tutumu ile okuma
alışkanlığı arasında pozitif yönde olumlu ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, okuma bilinci, yeterliği
ve alışkanlığı olan öğrencilerin okumaya yönelik tutumları da yüksek düzeydedir.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMAYA YÖNELİK ÖZ
YETERLİKLERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN SPEAKING SELF-EFFICACY AND
COMMUNICATION SKILLS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES

Berna ÜRÜN KARAHAN, Kafkas Üniversitesi, bernacan61@hotmail.com
Özet
Dilin dört temel becerisinden olan konuşma aynı zamanda bireyin iletişim kurmasını, anlamayı-anlaşmayı ve hayat
boyu sosyalleşmesini sağlayan bir beceridir. Konuşma bireyin çeşitli şekillerde edindiği bilgi ve tecrübelerin eski
bilgi ve tecrübelerle pekiştirilerek anlamlandırılması, kavramlara dönüştürülerek sözlü ya da sözsüz bir şekilde dış
dünyaya aktarılmasıdır.
Çalışmada amaç; Okul Öncesi Öğretmeni adaylarının konuşmaya yönelik öz yeterlikler ile iletişim becerileri
arasındaki ilişkiler üzerinde durmaktır. Bu nedenle dilin becerilerini öğretecek olan öğretmenlere büyük bir rol
düşmektedir. Zira erken yaşlarda oluşabilecek problemler için bu süreçte çözümler üretilebilirse ileride aynı
problemler yaşanmayacaktır. Veriler Konuşamaya Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği ve İletişim Becerileri Ölçeği ile
toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri oluşturmuştur.
Anahtar kelimeler: Konuşma, öz yeterlik, iletişim, beceri.

Abstract
One of the four basic skills of language; speaking enables an individual to establish communication, understandcompromise and get social lifelong. Speaking is a way of explaining the meaning of knowledge and experiences
obtained by the individual in various ways by reinforcing them with former knowledge and experiences and
transferring them to the outer world either verbally or non-verbally by conceptualizing them.
The aim of this study is to emphasize the relationships between speaking-oriented self-efficacy and communication
skills of preschool teacher candidates. Thus, teachers who will teach the skills of language have a great role.
Because as long as solutions are generated to problems, which may develop at young ages, in this process, the
same problems will not be experienced in the future. The data were collected using the Speaking Self-Efficacy
Scale and Communication Skills Scale.
Keywords: Speaking, self-efficacy, communication, skill.

Giriş
Konuşma dilin dört temel becerisinden biridir. Buna ek olarak bireyin iletişim kurabilmesi ve kendini
ifade edebilmesi için elzem bir ihtiyaçtır. Öz yeterlik ise bireyin kendini tanıması, kendindeki potansiyelin farkında
olması ve bu anlamda kendine duyduğu inançtır. Yani neyi ne kadar yapabilirim? Sorusunun cevabını bilmesidir.
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Konuşma ise bireyin çeşitli şekillerde edindiği bilgi ve tecrübelerin eski bilgi ve tecrübelerle pekiştirilerek
anlamlandırılması, kavramlara dönüştürülerek sözlü ya da sözsüz bir şekilde dış dünyaya aktarılmasıdır.
“Konuşma, seslerin sözler yoluyla ifade edildiği insanın çevresiyle iletişim kurmasını sağlayan bireyin doğuştan
sahip olduğu temel becerilerden biridir” (Baki ve Kahveci, 2017: 51). Diğer yandan konuşma becerisinin sosyal
bir yönü de vardır. “Konuşma, zihinsel gelişim, kişilik oluşumu ve toplumsal ilişkilerin bir yansıtıcısıdır” (Sever,
2011: 22). Bu sosyal yön bireyin toplum içinde var olması için gereklidir. “Konuşma, her türlü iletişimin temelini
meydana getiren aynı zamanda insanın sosyal bir varlık olabilmesi için taşıması gereken önemli bir unsur olarak
kabul edilmektedir” (Temiz, 2015: 985). İyi ve doğru bir iletişim için konuşma becerisinin doğru edinilmesi
oldukça önemlidir. “İyi bir konuşma yapabilmek ve doğru iletişimle fikirleri aktarabilmek için dilin kurallarını
bilmenin yanında kelimelerin seslendirilmesinde dile hâkim olmak, kelimeyi doğru söyleyebilmek, akıcılık
gereklidir. Konuşmada ses ve söz uyumlu olmalıdır” (Katrancı ve Kuşdemir, 2015: 417).
Öz yeterlik “insanların belli bir performansa ulaşabilmelerini sağlayacak eylemleri örgütleme ve
sergileme becerileri ile ilgili yargılarıdır” (Saracaloğlu, Karasakaloğlu ve Gencel, 2010: 266). Yani öz yeterlik
bireyin neyi ne kadar yapabileceğini bilmesi ve bu bilgiyi beceri ediniminde işe koşmasıdır denebilir. Zimmerman
(1995) ise öz yeterlik algısını, bir işin, davranışın ya da durumun sonucunu etkileyebilecek, bireylerin becerileri
değil bu beceriler ile ilgili ne kadar yetkin olduklarıdır diye açıklamaktadır. Bu durum bireyde olumlu ya da
olumsuz tutumlara sebep olabilir. Zira etkili bir dinleme ya da konuşma becerisine sahip olamayan birey, doğru
potansiyelin de farkında olamayabilir.
Dilin dört temel becerisinden olan konuşma aynı zamanda bireyin iletişim kurmasını, anlamayı-anlaşmayı
ve hayat boyu sosyalleşmesini sağlayan bir beceridir. Kılınç ve Şahin’e (2013) göre konuşma, bireylerin toplumsal
ilişkiler kurmaları ve bu becerileri geliştirebilmeleri için gereklidir. Eğer bireyin konuşma becerisi zayıfsa diğer
dil becerileri de olumsuz yönde etkilenir. Konuşmada dikkat çeken nokta, toplumsal ilişkiler ve iletişimdeki
rolüdür. Bu kavramlar birey ve toplum için oldukça önemlidir. Kendini tanıyan, doğru ifade eden bireyler
toplumda sağlıklı ilişkiler kurarak gelişmeye katkıda bulunabilirler. Öyle ki sağlıklı düşünen düşündüğünü
rahatlıkla ifade eden bir toplum, ileriye yönelik sağlıklı adımlar atabilir. Bu süreçte bireyin değer yargıları ve
hayata bakış açısı şekillenir ve karşısına çıkan durumlarla ilgili bir tutum geliştirmeye başlar. Bunlara ek olarak
öğretim hayatı boyunca, bireyin karşısına çıkacak olan bu beceri ailede başlayan ve sosyal çevre ve okul sürecinde
şekillenecek, gelişecek ya da gerileyecek bir beceridir. Bu nedenle bu becerinin öğretim süreci ve gelişimi ile ilgili
yaşanabilecek olumsuz durumlar, süreçler ya da etkenler üzerinde durulmalıdır. Bu becerinin aileden sonra bireyin
ilk kez tanışacağı öğretim kurumu olan okul öncesi öğretim sürecinde sağlıklı yürütülmesi gereği dikkate alınınca,
okul öncesi öğretmenlerinin bu beceri ile ilgili durumları dikkatle incelenmelidir.

Yöntem
Araştırmada var olan durum var olduğu şekliyle betimlenmeye çalışılacağından, araştırma tarama
modelinde yapılandırılmıştır. Tarama modeli “bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi,
beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer araştırmalara göre görece daha büyük
örneklemler üzerinde yapılan araştırmalardır” (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel; 2014:
177).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Dede Korkut
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur.
Öğrencilerin demografik özelikleri ile ilgili bilgiler tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1.
Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin demografik özellikleri
Demografik
Özellikler

Cinsiyet
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Frekans (f)

Yüzde (%)

Kız

39

46.4

Erkek

45

53.6
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Sınıf

Toplam

84

100.0

3

37

44.0

4

47

56.0

Toplam

84

100.0

Veri Toplama Araçları
Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Aydın (2013) tarafından geliştirilen ölçek 46 madde ve 4 alt boyuttan
oluşmaktadır. Bu alt boyutlar sırasıyla “1 Konuşmayı Planlama”, “2 Konuşma Süreci”, “3 Dilsel Yapı” ve “4
Dinleyici Faktörü” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin sırasıyla alt boyutlarının güvenirlikleri 1 Cronbach’s Alfa
katsayısı: .94, 2 Cronbach’s Alfa katsayısı: .87, 3 Cronbach’s Alfa katsayısı: .89 ve 4 Cronbach’s Alfa katsayısı:
.74, ölçeğin tümü için ise .95 ve bu çalışma için ise Cronbach’s Alfa katsayısı: .82 olarak hesaplanmıştır. Yapılan
Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre CFI=.99, NFI=.98 ve RMSEA=.57 ile ölçek geçerli ve güvenilir kabul
edilmiştir.
İletişim Becerileri Ölçeği: Korkut O. ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen ölçek 25 madde ve 4 alt boyuttan
oluşmaktadır. 5’li likert yapıda olan ölçeğin alt boyutları sırasıyla “1 İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler”, “2
Kendini İfade Etme”, “3 Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim” ve “4 İletişim Kurmaya İsteklilik” olarak
adlandırılmıştır. Ölçeğin sırasıyla alt boyutlarının güvenirlikleri 1 Cronbach’s Alfa katsayısı: .79, 2 Cronbach’s
Alfa katsayısı: .72, 3 Cronbach’s Alfa katsayısı: .64 ve 4 Cronbach’s Alfa katsayısı: .71, ölçeğin tümü için ise .88
ve bu çalışma için ise Cronbach’s Alfa katsayısı: .70 olarak hesaplanmıştır. Yapılan Doğrulayıcı faktör analizi
sonuçlarına göre CFI=.91, IFI=0.91 ve RMSEA=.46 ile ölçek geçerli ve güvenilir kabul edilmiştir.

Bulgular
Çalışmada öncelikle öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlikleri ile iletişim becerilerinin cinsiyet
değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla t testi yapılmıştır. Elde edilen
bulgular tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2.
Cinsiyet değişkenine göre t testi sonuçları
Cinsiyet

N

X

S

Sd

p
t

Konuşmayı

Kız

39

91.3

7.8

Planlama

77.4
Erkek

Konuşma

45

83.5

.001

11.6

Kız

39

54.5

5.54

Erkek

45

49.0

8.72

Kız

39

40.4

4.14

Erkek

45

37.7

5.17

Süreci

Dilsel

3.51

Yapı

75.6

3.41

81.5

2.56

.001

.012
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Kız

39

22.2

2.89

Erkek

45

20.5

3.04

Kız

39

44.9

4.59

Erkek

45

41.3

5.91

Kız

39

18.6

1.79

Erkek

45

17.1

2.68

Kız

39

27.6

2.54

Olmayan İl.

Erkek

45

25.1

4.49

İletişim

Kız

39

22.8

2.32

Erkek

45

21.1

3.83

Dinleyici
Faktörü

İletişim İl.
ve Temel
Beceriler
Kendini
İfade Etme

Etkin Din.
ve Sözel

Kurmaya
İsteklilik

81.2

2.65

.010

81.0

3.11

.003

77.3

3.12

.002

71.3

3.08

.003

73.9

2.47

.016

*p<.05
Tablo 2 incelendiğinde konuşma öz yeterlik ve iletişim becerileri adına anlamlı farklılık olduğu tespit
edilmiştir. Ortalamalara bakıldığında bu farkın tüm alt boyutlar için kız öğrenciler lehine olduğu görülmektedir.
Çalışmada öğretmen adaylarının konuşmaya yönelik öz yeterlikleri ile iletişim becerilerinin sınıf
değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla t testi yapılmıştır. Elde edilen
bulgular tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3.
Sınıf değişkenine göre t testi sonuçları
Cinsiyet

N

X

S

Sd

p
t

Konuşmayı

3

37

86.1

11.9

Planlama
4
Konuşma

47

87.9

3

37

50.5

9.01

4

47

52.3

6.86

3

37

38.6

4.84

4

47

39.2

4.95

Yapı
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-.760

.449

65.6

-1.036

.303

9.71

Süreci

Dilsel

68.6

78.2

-.563

.575
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Dinleyici

3

37

20.8

3.37

4

47

21.7

2.79

3

37

42.3

6.28

4

47

43.5

5.03

3

37

17.8

2.59

4

47

17.9

2.32

3

37

26.0

4.47

Olmayan İl.

4

47

26.5

3.42

İletişim

3

37

21.8

3.90

4

47

22.0

2.81

Faktörü

İletişim İl.
ve Temel
Beceriler
Kendini
İfade Etme

Etkin Din.
ve Sözel

-1.379

.172

68.0

-.939

.351

73.1

-.114

.909

65.8

Kurmaya
İsteklilik

69.3

-.666

63.1

.507

-.374

.709

*p<.05
Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının konuşmaya yönelik öz yeterlikleri ile iletişim becerilerinin
sınıf değişkeni bakımından herhangi anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
Çalışmada öğretmen adaylarının konuşmaya yönelik öz yeterlikleri ile iletişim becerileri arasındaki
ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Bulgular tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4.
Korelasyonlar
Değişkenler

2

3

4

1. Konuşmayı

.833**

.894**

.852**

5

6

.849**

.935**

.800**

.747**

.738**

7

8

.902**

.802**

Planlama
2.
Konuşma
Süreci
3. Dilsel Yapı

.837**

4.
Dinleyici
Faktörü

.814**

.916**

.665**

.812**

833**

. 715** .804** .801**
.603**

.639** . 603**

5. İletişim İl. ve
Temel Bec.
6.
Kendini
İfade Etme
7. Etkin Din. ve
Sözel Olmayan
İl.

.

.630**

.736** .657**
.667** .721
807**
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8.
İletişim
Kurmaya İst.

**p<.01, *p<.05
Tablo 4 incelendiğinde her iki ölçeğin alt boyutları arasında çeşitli ilişkiler olduğu görülmektedir.
Öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlikleri ile iletişim becerileri arasında da çok yüksek, yüksek ve orta
düzeyde ilişkilere rastlanmıştır. Çok yüksek düzeyde ilişkinin “Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği’nin” alt
boyutlarından olan “Konuşmayı Planlama” ile “İletişim Becerileri Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “İletişim
İlkeleri ve Temel Beceriler” arasında (r= .935**) ve yine “Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği’nin” alt boyutlarından
olan “Dinleyici Faktörü” ile “İletişim Becerileri Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “İletişim İlkeleri ve Temel
Beceriler” arasında (r= .916**) ve “Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “Konuşmayı
Planlama” ile “İletişim Becerileri Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “ Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim”
arasında (r= .902**) olduğu tespit edilmiştir.
Ek olarak yüksek düzeyde ilişkilerin “Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “Dilsel
Yapı” ile “İletişim Becerileri Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler” arasında
(r= .837**), yine “Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “Konuşma Süreci” ile “İletişim
Becerileri Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “İletişim Kurmaya İsteklilik” (r= .833**) ve “Etkin Dinleme ve Sözel
Olmayan İletişim” alt boyutları arasında (r= .812**), “Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan
“Konuşmayı Planlama” ile “İletişim Becerileri Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “Kendini İfade Etme” arasında
(r= .800**) ve “İletişim Kurmaya İsteklilik” arasında (r= .802**), yine “Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği’nin” alt
boyutlarından olan “Dilsel Yapı” ile “İletişim Becerileri Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “ Kendini İfade Etme”
arasında (r= .715**) ve “Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim” arasında (r= .804**) ve “İletişim İlkeleri ve
Temel Beceriler” arasında (r= .801**), son olarak “Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan
“Konuşma Süreci” ile “İletişim Becerileri Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler”
arasında (r= .738**),
Elde edilen bir diğer sonuç ise orta düzeyde ilişkilerdir. Tabloya bakıldığında bunlar; “Konuşma Öz
Yeterlik Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “Konuşma Süreci” ile “İletişim Becerileri Ölçeği’nin” alt
boyutlarından olan “Kendini İfade Etme” arasında (r= .665**), yine “Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği’nin” alt
boyutlarından olan “Dinleyici Faktörü” ile “İletişim Becerileri Ölçeği’nin” alt boyutlarından olan “ Kendini İfade
Etme” arasında (r= .603**) ve “Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim” arasında (r= .639**) ve “İletişim
Kurmaya İsteklilik” arasında (r= .738**) olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma
Çalışmada Okul Öncesi Öğretmen adaylarının konuşmaya yönelik öz yeterlikleri ile iletişim becerileri
arasındaki ilişkinin tespiti amaçlanmıştır. Bu doğrultuda elde edilen veriler ışığında öğretmen adaylarının
konuşmaya yönelik öz yeterlikleri ve iletişim becerilerinin cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı farklılık
gösterdiği ve ortalamalara bakıldığında bu farkın kız öğrencilerin lehine olduğu tespit edilmiştir. Literatürde
benzer sonuçları olan çalışmalara rastlanmıştır (Baki, 2018; Akın, 2016; Özden, 2018). Diğer yandan farklı
sonuçları olan çalışmalarda mevcuttur (Katrancı, 2014; Tekşan ve Çinpolat, 2018; Çetinkaya, 2011).
Çalışmada üzerinde durulan bir diğer husus ise sınıf değişkenidir. Öğretmen adaylarının konuşmaya
yönelik öz yeterlikleri ile iletişim becerilerinin sınıf değişkeni bakımından herhangi anlamlı bir farklılık
göstermediği tespit edilmiştir. Literatürde benzer sonuçları olan çalışmalara rastlanmıştır (Katrancı, 2014; Özden,
2018). Diğer yandan farklı sonuçları olan çalışmalara da rastlanmıştır (Çetinkaya, 2011; Akın, 2016).
Son olarak çalışmada öğretmen adaylarının konuşmaya yönelik öz yeterlikleri ile iletişim becerileri
arasında herhangi bir ilişki olup olmadığına dair yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; konuşma öz yeterliği
ile iletişim becerileri arasında pozitif yönde olumlu ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, konuşmaya
yönelik öz yeterlikleri olumlu olan öğretmen adaylarının iletişim becerilerinde başarılı oldukları söylenebilir.
Kesicioğlu ve Güven (2014) Okul Öncesi öğretmeni adaylarıyla yaptıkları çalışma sonucunda, öğretmen
adaylarının iletişim becerilerinin artmasının mesleki öz yeterlik düzeylerinin de artmasını sağladığı sonucuna
ulaşmıştır. Bu sonucu eğitim ortamında çocuklarla sürekli iletişim kurma gereğine bağlamışlardır. Baki (2018)
Türkçe öğretmeni adaylarıyla yaptığı çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlikleriyle iletişim
becerileri arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişki tespit etmiştir. Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma öz
yeterlikleri geliştikçe iletişim becerilerinin de geliştiği sonucuna ulaşmıştır.
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Solmaz AYDIN, Kafkas Üniversitesi, slmzaydn@gmail.com
Özet
İnsanların farklı durumları fark etmesini ve öğrenmesini sağlayan farklı zeka alanları vardır. Bu zeka alanları her
insanda doğuştan bulunmakla beraber farklı ortamlarda ortaya çıkma gelişebilme imkanına sahiptir. Zeka
alanlarının gelişebilmesi bireylerin bulunduğu ortam ve kültürlerde hangi zeka alanına daha fazla değerin
verilmesiyle de ilgilidir. Fazla değer verilen ve kullanılan zeka alanları daha fazla gelişme imkanına sahip olur.
Bu çalışmada Kafkas üniversitesi okul öncesi eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının hangi
zeka alanına sahip olduğu ve bu zeka alanlarının cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılık gösterip
göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemleri içerisinde kullanılan tarama
yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim bahar yarıyılında öğrenim gören 56
öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Armstrong (1999) tarafından geliştirilen ve Saban (2002)
tarafından düzenlenen “ Eğitimciler İçin Çoklu Zeka Alanları Envanteri” kullanılmıştır. Veriler çok değişkenli
varyans analizi (MANOVA) kullanılarak yorumlanmıştır. Bulunan betimsel istatistik değerlerine göre Okul
Öncesi Öğretmen adaylarının “Eğitimciler İçin Çoklu Zeka Alanları Envanteri”’nden aldıkları puanlara göre bütün
zeka alanlarının gelişmiş olduğu görülmekle beraber cinsiyet ile sınıf düzeyi açısından anlamlı bir farklılığa
rastlanmamıştır. Okul öncesi öğretmen adayları ile yapılan bir çalışmada da okulöncesi öğretmen adaylarının en
fazla mantıksal- matematiksel zekâyı kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Bununla beraber okulöncesi
öğretmen adaylarının sahip oldukları zekâ alanları ile cinsiyetleri, sınıfları, mezun oldukları lise türleri ve genel
akademik başarı düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı farkın olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar
çalışmadan elde edilen bu bulguları destekler niteliktedir. Bu sonuçlara bakıldığında öğretmen adaylarının çoklu
zeka alanlarını “çok gelişmiş” düzeye çıkarabilmeleri için verilen eğitim ve öğretimin çoklu zeka alanlarına uygun
olarak düzenlenmesi ve sürdürülmesi önerilmektedir.

Abstract
There are different areas of intelligence that allow people to recognize and learn different situations. Although
these intelligence areas are innate in every human being, they have the opportunity to develop in different
environments. The development of intelligence areas is also related to giving more value to the intelligence area
in the environments and cultures where individuals are present. The areas of intelligence that are highly valued
and used have the possibility of further development. In this study, it was aimed to determine which intelligence
area of the pre-school teachers of Kafkas University and whether these intelligence areas showed significant
differences in terms of gender and grade level. In this study, screening method used in quantitative research
methods was used. The sample of the study consisted of 56 prospective teachers in 2018-2019 spring semester. As
a data collection tool was used “Multiple Intelligence Areas Inventory for Educators” that developed by Armstrong
(1999) and edited by Saban (2002). Data were interpreted using multivariate analysis of variance (MANOVA).
According to the descriptive statistical values, it was seen that all the intelligence areas of preschool teacher
candidates were developed and there was no significant difference in terms of gender and grade level. In a study
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conducted with preschool teacher candidates, it was determined that preschool teacher candidates preferred to use
logical-mathematical intelligence the most. In addition, it was determined that there was no statistically significant
difference between preschool teacher candidates' intelligence areas, gender, class, high school types and general
academic achievement levels. These results support these findings. According to the results, it is suggested that
the education and training given to teacher candidates to increase their multiple intelligence areas to “very
advanced” level should be organized and maintained in accordance with multiple intelligence areas.

Giriş
Toplum yapısıyla uyumlu öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları ön planda tutularak hazırlanan bir eğitim sistemiyle
her yönden sağlıklı, huzurlu, alanında uzman başarılı bireyler yetişmesi mümkün olacaktır (Gürbüzoğlu Yalmancı,
2011). Bu açıdan eğitim programlarında ve uygulama alanlarında öğrenci merkezli yaklaşımlar artık ön planda
tutulmaya başlamıştır. Açıkgöz’e (2009) göre öğrenme ortamları öğrencileri düşünmeye sevk edecek, bilgilerini
anlamlandırmayı sağlayacak şekilde zenginleştirilmelidir. Eğitimin amacı da bu duruma uygun olarak farklı
öğretim yöntemleri kullanarak öğrencilerin var olan zeka alanlarının hangisinin gelişmiş hangisinin gelişmemiş
olduğunun farkına varmasını sağlamak, gelişmiş olan zeka alanlarını daha da kuvvetlendirip diğer zeka alanlarını
da ortaya çıkarabilmektir (Kılıç, 2002). İnsanların bilişsel yapıları farklılık gösterdiği için eğitim herbir bireyin
beceri ve ihtiyaçlarına göre yapılanabilir. Bu bakımdan kişilerin zihinsel profillerinin ortaya çıkarılması değer
kazanır ve kişilerin bu profillerine göre yöntemler geliştirmek, zengin materyaller sunmak, zekalarını
kullanmalarına fırsat verecek etkinlikler başında öğrencileri gözlemlemek eğitim adına daha olumlu sonuçlar
verecektir (Gardner, 2004, s. 547-549). Farklı zeka profiline sahip bireyler çoklu zeka kuramı ile zengin
deneyimler elde edecek ve materyallerle etkileşim kurabileceklerdir (Moran, Kornhaber, ve Gardner 2006).
Çoklu zeka kuramı Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilmiş bir kuramdır. Bu kurama göre,
“sözel-dilsel zeka, matematiksel-mantıksal zeka, görsel-uzamsal zeka, müziksel zeka, bedensel-kinestetik zeka,
doğacı zeka, sosyal-kişilerarası zeka, içsel-kişisel zeka” olmak üzere her insanda sekiz zeka alanının hepsi bulunur
(Gardner 1993). Ancak kişilerde biri diğerine göre daha baskın olan zeka alanları vardır bu zeka alanları zamanla
değişiklik gösterebilir (Barrington, 2004). Dolayısıyla zeka alanları herkeste aynı seviyede bulunmayabilir,
bazılarında çoğu zeka alanı gelişmişken bazılarında yetersiz seviyede olabilir (Stanford, 2003). Kişilerin zeka
alanlarını bilmeleri onlara güçlü ve zayıf yönlerini bilerek bunu nasıl kullanacakları hakkında bilgi verecektir
(Saban, 2002). Ayrıca zeka alanlarının bilinmesi farklı yolları kullanarak öğretim yapılmasına da fırsat verecektir
(Ocak, Ocak ve Leblebicier, 2005). Öğretmenler bu kuramla daha fazla esneklik kazanarak öğrenci merkezli bir
eğitim gerçekleştirerek farkındalık arttırabileceklerdir (Pole, 2000). Bu kuramda konuların ezberletilmesi yerine
öğrencinin nasıl öğrendiği önemlidir (Balım ve Erdem, 2006). Çoklu zeka kuramına dayalı bir ders içeriğinde,
sözel-dilsel zeka alanında konuşmaların ve metinlerin nasıl kullanılabileceği, mantıksal-matematiksel zeka
alanında mantığın, hesaplamanın, kritik düşünmenin nasıl uygulanabileceği, görsel – uzamsal zeka alanında hayal
etmenin, renklerin, benzetmelerin, şekillerin nasıl kullanılabileceği, müziksel-ritmik zeka alanında doğa seslerinin,
ritm ve melodilerin nasıl yerleştirilebileceği, bedensel-kinestetik zeka alanında vücut hareketlerinin nasıl
kullanılacağı, içsel-öze dönük zeka alanında bireysel duyguların ve kişisel tercihlerin nasıl işe koşulacağı, sosyalkişilerarası zeka alanında bireylerin sosyal iletişimlerinin, işbirlikçi öğrenme türlerinin nasıl uygulanabileceği öne
çıkarken (Armstrong, 1994), doğacı zeka alanında kişilerin doğal dünyayı tanıması ve bu dünyadaki varlıkların
ayrımını yapabilmesi önem oluşturmaktadır (Gardner, 2006). Bu kuramda öğrencilerin anladığını göstermesine
fırsat verme edindiği bilgiyi kullanabilmesini sağlayan, günlükler, gözlem kontrol listeleri, portfolyolar, videolar
gibi çeşitli alternatif değerlendirmelerin kullanılmasını da gerektirir (Stanford, 2003). Ayrıca öğrencilerin güçlü
ve zayıf zeka alanlarının bilinmesi güçlü olan zeka alanına yönelik yapılan etkinliklerle o alanla ilgili kavramı
daha iyi anlamasını sağlarken zayıf zeka alanalarına göre planlanan çeşitli etkinlikler de diğer zeka alanlarının
gelişmesine yardımcı olacaktır (Gürbüzoğlu Yalmancı, 2011). Böylece çok yönlü ve her türlü zeka alanı gelişmiş
bireyler yetişecek ve farklı problemlere farklı çözüm geliştirmeleri sağlanmış olacaktır.
Alan yazına bakıldığında, Kuweyt’teki EFL üniverite öğrencilerinin çoklu zeka alanlarının incelendiği
(Alarabah, Wu ve Alotaibi, 2018), matematik öğretmen adaylarının (Akkaya ve Memnun, 2015 ), sınıf öğretmen
adaylarının (Babacan, 2012; Doğan ve Alkış, 2007; Yenice ve Aktamış, 2010), sınıf, sosyal, fenbilgisi, Türkçe
eğitimi öğretmen adayları (Gürbüzoğlu Yalmancı, 2011), okul öncesi öğretmen adaylarının (Aksu, Aktaş,
Gökmen, Ekici ve Ogelman, 2012; Kocabaş, 2003) çoklu zeka alanlarının belirlendiği çalışmalar görülmüştür.
Okul öncesi öğretmen adayları ile yapılan sınırlı sayıda çalışmanın olduğu görülmüş ve yapılan bu çalışmanın
alandaki bu boşluğu kapatmaya yardımcı olacağı düşünülmüştür. İnsanların olayları, durumları fark etmesini ve
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öğrenmesini sağlayan farklı zeka alanları vardır. Bu zeka alanları her insanda doğuştan bulunmakla beraber farklı
ortamlarda ortaya çıkma gelişebilme imkanına sahiptir. Zeka alanlarının gelişebilmesi bireylerin bulunduğu ortam
ve kültürlerde hangi zeka alanına daha fazla değerin verilmesiyle de ilgilidir. Fazla değer verilen ve kullanılan
zeka alanları daha fazla gelişme imkanına sahip olur. Bu çalışmada Kafkas üniversitesi okul öncesi eğitimi
anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının hangi zeka alanına sahip olduğu ve bu zeka alanlarının
cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu açıdan
iki alt problem belirlenmiştir.
1.
2.

Okul Öncesi öğretmen adaylarının çoklu zeka alanları arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı far var
mıdır?
Okul Öncesi öğretmen adaylarının çoklu zeka alanları arasında sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı far
var mıdır?
Yöntem

Çalışmada nicel araştırma yöntemleri içerisinde kullanılan tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde genel
bir yargı elde edilmeye çalışılır ve bu durum daha büyük olan evrenden alınacak küçük bir örneklem üzerinde
gerçekleşir (Karasar, 2006). Böylece davranışlar, inanışlar, düşünceler açıklanabilir (McMillan and Schumacher
2006).
Evren Örneklem
Çalışmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim bahar yarıyılında öğrenim gören ikinci, üçüncü ve
dördüncü sınıf toplam 56 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmuştur. Bunların 42’si kadın, 14’ü erkek ve 24’ü
ikinci sınıf, 12’si üçüncü sınıf 20’si dördüncü sınıf öğretmen adayıdır. Örneklem belirlenirken öğretmen
adaylarının zeka alanlarını ortaya koyabilecek bir süre içerisinde fakültede öğrenim görmeleri göz önüne alındığı
için ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğretim gören okul öncesi öğretmen adayları örnekleme dahil edilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak Armstrong tarafından 1999 yılında geliştirilen ve Saban (2002) tarafından
düzenlenen “ Eğitimciler İçin Çoklu Zeka Alanları Envanteri” kullanılmıştır. Bu envanterde, “Bana hiç uygun
değil” ifadesi (0), “Bana çok az uygun” ifadesi (1), “Bana kısmen uygun” ifadesi (2), “Bana Oldukça uygun”
ifadesi (3), “ Bana Tamamen uygun” ifadesi (4) puan olarak değerlendirilen beşli dereceleme ölçeği kullanılmıştır.
Ölçekte zeka alanındaki gelişmişlik düzeyleri şu şekildedir: “32-40 arası puan çok gelişmiş, 24-31 puan arası
gelişmiş, 16-23 puan arası orta düzeyde gelişmiş, 8-15 puan arası biraz gelişmiş, 0-7 arası gelişmiş değil”. Bu
çalışmada .77 olarak Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiş ve buna göre veriler üzerinde okul öncesi öğretmen adaylarının
cinsiyet değişkeni ve sınıf düzeyi değişkeni açısından çoklu zeka alanları arasında anlamlı fark olup olmadığı, çok
değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılarak yorumlanmıştır. MANOVA için verilerin varsayımları
karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmiştir. Ayrıca betimsel istatistik değerlerine de yer verilmiştir.

Bulgular
Birinci Alt Probleme Dayalı Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi, “Okul Öncesi öğretmen adaylarının çoklu zeka alanları arasında cinsiyet
değişkenine göre anlamlı far var mıdır?” şeklindedir. Bu alt probleme yönelik yapılan MANOVA Tablosu ve
betimsel istatistik değerleri aşağıdaki gibidir.
Tablo 1.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanlarına Yönelik Envanterden Aldıkları Puanlara Göre Betimsel
Değerler Tablosu.
Çoklu Zeka Alanları

N

Ortalama

Standart Sapma

Sözel-Dilsel Zeka

56

26.58

5.61

Matematiksel-Mantıksal Zeka

56

29.57

6.38
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Görsel-Uzamsal Zeka

56

28.00

5.66

Müziksel Zeka

56

25.82

6.77

Doğacı Zeka

56

27.58

7.19

Bedensel-Kinestetik Zeka

56

27.82

6.41

Kişilerarası-Sosyal Zeka

56

28.94

6.01

İçsel- Özedönük Zeka

56

30.07

6.05

Tablo 1’e göre Okul Öncesi Öğretmen adaylarının Çoklu Zeka Alanlarına Yönelik betimsel istatistik
değerlerine göre Okul Öncesi Öğretmen adaylarının “Eğitimciler İçin Çoklu Zeka Alanları Envanteri”’nden
aldıkları puanlara göre bütün zeka alanlarının gelişmiş olduğu görülmektedir. Envantere göre gelişmiş düzey zeka
alanlarını belirten puanlar 24-31 arasındaki puanlardır. Okul öncesi öğretmen adaylarının envanterden aldıkları
puan ortalamalarına göre en fazla gelişen zeka alanlarının içsel-özedönük (X= 30.07), mantıksal-matematiksel
zeka (X=29.57) ve kişiler arası-sosyal (X= 28.94) alanları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 2.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanlarının Cinsiyet Değişkenine Yönelik MANOVA Tablosu.
Çoklu Zeka Alanları

Cinsiyet

N

Ortalama
(X)

F

P

Wilks’
Lambda

p

Kısmi
eta
kare

Sözel-Dilsel Zeka

Kadın

42

27.28

2.66

.10

.83

.35

.16

Erkek

14

24.50

Matematiksel-Mantıksal
Zeka

Kadın

42

28.78

2.61

.11

Erkek

14

31.92

Görsel-Uzamsal Zeka

Kadın

42

28.33

.14

.70

Erkek

14

29.00

Kadın

42

26.00

.11

.73

Erkek

14

25.28

Kadın

42

26.78

2.14

.14

Erkek

14

30.00

Kadın

42

27.40

.70

.40

Erkek

14

29.07

Kadın

42

29.14

.17

.67

Erkek

14

28.35

Kadın

42

29.90

.12

.72

Erkek

14

30.57

Müziksel Zeka

Doğacı Zeka

Bedensel-Kinestetik Zeka

Kişilerarası-Sosyal Zeka

İçsel- Özedönük Zeka

Tablo 2’ye bakıldığında kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre sözel-dilsel (X=27.28),
müziksel (X=26.00) ve kişilerarası-sosyal zeka (X=29.14) alanları açısından erkek öğretmen adaylarına göre daha
yüksek puan aldıkları görülmektedir. Diğer zeka alanları açısından da erkek öğretmen adayları kadın öğretmen
adaylarına göre daha yüksek puanlar almışlardır. Tablo 2’ye göre çoklu zeka alanları bağımlı değişken, cinsiyet
de bağımsız değişken olmak üzere veriler üzerinde normallik, uç değerler için Mahalanobis uzaklığı, verilerin
varyans-kovaryans matris homojenliği, varyans eşitliği varsayımlarına bakılarak MANOVA yapılmasına kara
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verilmiştir. Okul öncesi öğretmen adaylarının çoklu zeka alanlarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık gösterip
göstermediğine yönelik yapılan MANOVA sonucunda kadın ve erkek öğretmen adayları arasında anlamlı bir fark
görülmemiştir (F(8.47)=1.14 p=.35 p>.05; Wilks’ Lambda=.837; Kısmi eta kare=.16). Kadın ve erkek öğretmen
adaylarının zeka alanlarını aynı düzeyde geliştirdikleri söylenebilir.
İkinci Alt Probleme Dayalı Bulgular
Araştırmanın ikinci alt problemi, “Okul Öncesi öğretmen adaylarının çoklu zeka alanları arasında sınıf düzeyi
değişkenine göre anlamlı far var mıdır?” şeklindedir. Bu alt probleme yönelik yapılan MANOVA testi değerleri
aşağıdaki gibidir.

Tablo 3.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanlarının Sınıf Düzeyi Değişkenine Yönelik MANOVA Tablosu.
Bağımlı
değişkenler

Sınıf
Düzeyi

N

Ortalama

F

P

Wilks’
Lambda

Sözel-Dilsel Zeka

2

24

27,00

.14

.86

.73

3

12

25.91

4

20

26.50

2

24

30.25

1.2

.29

3

12

27.00

4

20

30.30

2

24

29.16

.28

.75

3

12

27.91

4

20

28.05

2

24

24.62

.88

.41

3

12

25.66

4

20

27.35

2

24

27.33

1.24

.29

3

12

30.33

4

20

26.25

2

24

27.95

.07

.93

3

12

28.25

4

20

27.40

2

24

28.33

.22

.80

3

12

29.58

4

20

29.30

2

24

30.29

.20

.81

3

12

30.75

4

20

29.40

MatematikselMantıksal Zeka

Görsel-Uzamsal
Zeka

Müziksel Zeka

Doğacı Zeka

Bedensel-Kinestetik
Zeka

Kişilerarası-Sosyal
Zeka

İçselZeka
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Tablo 3’e göre çoklu zeka alanları bağımlı değişken, sınıf düzeyi de bağımsız değişken olmak üzere veriler
üzerinde MANOVA yapılabilmesi için gerekli varsayımlara bakılarak MANOVA yapılmasına karar verilmiştir.
Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının sınıf düzeyine göre çoklu zeka alanlarına yönelik envanterden
alınan puanlar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (F(16,92)=.94 p=.52 p>.05; Wilks’ Lambda=.738; Kısmi
eta kare=.14). Buradan öğretmen adaylarının fakültede geçirdikleri süre boyunca verilen derslerle beraber tüm
zeka alanlarını aynı düzeyde geliştirebildikleri söylenebilir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Çalışma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının bütün çoklu zeka alanlarının gelişmiş düzeyde olduğu
sonucuna ulaşılmış ve cinsiyet ile sınıf düzeyi açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
Konuyla ilgili literatüre bakıldığında Akkaya ve Memnun (2015) İlköğretim Matematik öğretmen adayları
ile yaptıkları çalışmada öğretmen adaylarının “mantıksal-matematiksel, kişilerarası-sosyal ve içsel-içedönük zekâ”
alanlarının gelişmiş ve diğer zekâ alanlarının ise orta düzeyde gelişmiş olduğu görülmüştür. Taşgın ve Korucuk’un
(2019) Meslek yüksekokulu öğrencilerinin zeka alanlarının belirlenmesinin amaçlandığı çalışmada da öğrencilerin
cinsiyetleri ile çoklu zeka alanları arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Sarıcaoğlu ve Arıkan (2009)
tarafından yapılan çalışmada da öğrencilerin cinsiyetleri ve çoklu zeka alanları arasında anlamlı fark
bulunmamıştır. Yine okul öncesi öğretmen adayları ile yapılan başka bir çalışmada (Aksu vd. 2012) da okulöncesi
öğretmen adaylarının, mantıksal- matematiksel zeka alanını daha fazla kullandıkları belirlenmiş, aynı zamanda
okulöncesi öğretmen adaylarının zekâ alanları ile cinsiyetleri, sınıfları, mezun oldukları lise türleri ve akademik
başarıları arasında anlamlı farka rastlanmamıştır. Bu sonuçlar çalışmadan elde edilen bu bulguları destekler
niteliktedir.
Bu sonuçlara bakıldığında öğretmen adaylarının çoklu zeka alanlarını “çok gelişmiş” düzeye çıkarabilmeleri
için verilen eğitim ve öğretimin çoklu zeka alanlarına uygun olarak düzenlenmesi ve sürdürülmesi önerilmektedir.
Farklı değişkenler ve örneklemler kullanılarak okul öncesi öğretmen adaylarına yönelik yapılan az sayıdaki
çalışmalar fazlalaştırılarak öğretmen adaylarının çoklu zeka alanlarını belirleme çalışmaları yapılabilir.

Kaynakça
Açıkgöz, K. Ü. (2009). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Biliş.
Alrabah, S., Wu. S. H., ve Alotaibi, A. (2018). The learning styles and multiple ıntelligences of EFL college
students in Kuwait. International Education Studies, 11(3), 38-47. doi.org/10.5539/ies.v11n3p38
Akkaya, R., ve Memnun, D. S. (2015). Matematik öğretmeni adaylarının kullandıkları çoklu zekâ alanları.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 43(6), 39-46.
Aksu, Ö., Aktaş, M., Gökmen, A., Ekici, G. ve Ogelman, H.G. (2016). Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Çoklu
Zekâ Alanlarının Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 20-38.
Armstrong, T. (1994). Multiple intelligences seven ways to approach curriculum. Educational Leadership.
07.02.2016 tarihinde www.thomasarmstrong.com/articles/7_ways.htm. Adresinden erişilmiştir.
Babacan, T. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının üst bilişsel okuma stratejileri ile çoklu zekâ alanları arasındaki
ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
Balım, A. G. ve Erdem, M. Ö. (2006). Çoklu zeka kuramı tabanlı fen öğretiminde asit baz konusu etkinlik
örnekleri. Milli Eğitim Dergisi, 170, 67-82.
Barrington, E. (2004). Teaching to Student Diversity In Higher Education: How Multiple Intelligence Theory Can
Help. Teaching In Higher Education, 9 (4), 421–434.
Doğan, Y. ve Alkış, S. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler derslerinde çoklu zekâ alanlarını
kullanabilmelerine yönelik görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 327-339.
Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basicbooks.
Gardner, H ( 2004 ). Zihin çerçeveleri: Çoklu zekâ kuramı. (Çev: E. Kılıç). İstanbul: Alfa Yayıncılık

610

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

Gardner, H. (2006). Changing minds. Boston: Hrvard Bsiness School Press.
Gürbüzoğlu Yalmancı, S. (2011). Çoklu zeka türleri ile öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümler
arasındaki ilişki. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 8(1), 1269-1289.
Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kılıç, Ç. (2002). Çoklu Zekâ Kuramının Amerikan Okullarındaki Uygulamaları Üzerine Ulusal Bir Çalışma
(Sumit projesi). Eğitim Araştırmaları Dergisi. 8, 165–174.
Kocabaş, A. (2003). Erken çocukluk dönemi öğretmen adaylarının kullandıkları müziği öğrenme stratejileri ve
çoklu zekâ alanlarının karşılaştırılması. OMEP, Kuşadası-Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri
Kitabı (ss. 30-45) içinde. 17.09.2019 tarihinde http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/makale/AKocabas_2.html adresinden erişilmiştir.
McMillan, J.H. ve Schumacher S., (2006). Evidence-based inquiry. research in education.(Sixth Edition). United
States of America: Pearson Education.
Moran, S., Kornhaber, M., ve Gardner, H. (2006). Orchestrating Multiple Intelligences. Educational Leadership,
64 (1), 22–27.
Ocak, G., Ocak, İ. ve Leblebicier, N.H. (2005). Eğitim fakültesi öğrencilerinin çoklu zeka çeşitleri ve bölüm puan
türleri arasındaki ilişki. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
Pole, G. T. (2000). Aplication for the theory of multiple intelligences to second language learners in classroom
situations. 19.09.2019 terihinde https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED454739.pdf adresinden erişilmiştir.
Saban, A. (2002). Çoklu zekâ teorisi ve eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.
Sarıcaoğlu, A., ve Arıkan, A. (2009). A study of multiple intelligences foreign language success and some selected
variables. Journal of Theory and Practice in Education, 5(2), 110-122.
Stanford, P. (2003). Multiple intelligence for every classroom. Intervention in School and Clinic, 39 (2), 80–85.
Taşgın, A., ve Korucuk, M. (2019). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin çoklu zekâ alanlarının incelenmesi.
Journal of Theoretical Educational Science, 12(2), 550-575.
Yenice, N. ve Aktamış, H. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının çoklu zekâ alanlarının demografik özelliklerine
göre incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(3), 86-99.

611

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ NE KADAR FAYDALI
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Özet

Eğitimin nitelikli bir şekilde gerçekleştirilebilmesinde en önemli unsurlardan biri öğretmendir. Öğretmenlerin
üniversitede edindikleri bilgileri, mesleki ortamda verimli bir şekilde kullanabilmeleri, hizmet öncesinde yeterli
uygulama imkanı bulmaları ile mümkündür. Öğretmenlik uygulaması, önemli bilgi ve tecrübeleri kazanılmasıyla
doğrudan ilişkilidir. Okul öncesi öğretmenleri okul öncesi dönemde verilen eğitimin kalitesini etkileyen
unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu durum dikkate alındığında okul öncesi öğretmen yeterliklerinin
önemi ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmada yeni atanan okul öncesi öğretmenlerinin üniversite döneminde aldıkları öğretmenlik uygulaması
dersleri kapsamında gittikleri öğretmenlik uygulaması okullarında yaşadıkları deneyimlerinin mesleki hazır
bulunuşluklarına olan etkisi üzerine görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma
desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Muş ilinde Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi anaokulları ve anasınıflarına atanmış mesleğinin ilk yılında bulunan 8 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler nitel veri analiz türlerinden tümevarımsal içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz
edilmiştir.
Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin mesleğe başladıklarında çoğunlukla etkinlik hazırlama ve uygulama,
materyal eksikliği ve çocuklara alışkanlık kazandırmada zorlandıkları görülmüştür. Öğretmenlerin, öğretmenlik
uygulaması dersi deneyimleri incelendiğinde olumlu deneyim olarak çocukla iletişim, çocuklarla keyifli vakit
geçirme ve samimi bir ortamda çalışmayı ifade ettikleri görülmüştür. Olumsuz deneyim olarak ise; sınıfta yalnız
bırakılma, etkinlik uygulamada zorlanma ve kısıtlı imkanlardan dolayı zorlanmayı ifade etmeleri dikkat çekmiştir.
Öğretmenlerin mesleki yaşantıları incelendiğinde; öğretmenlik uygulaması dersinde edindikleri olumlu ve
olumsuz yaşantıların büyük bir kısmını devam ettirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlik uygulaması dersinin
olumlu bir süreç olabilmesi için uygulama okulundaki öğretmenlere üniversite tarafından iletişim, sınıfta rehber
olma ve etkili birer model olma vb. konulu eğitimler verilebilir. Ayrıca okul deneyimi dersinin yeniden müfredata
eklenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Abstract
One of the most important factors in the realization of education in a qualified way and in fulfilling the tasks
expected by the society is the teacher. It is possible for teachers to use the information they have acquired at the
university efficiently and safely in the professional environment and to find sufficient application opportunities
before the service. Preschool teachers are considered as one of the factors affecting the quality of education given
in preschool period.
In this study, it is aimed to examine the opinions of newly appointed preschool teachers on the effect of the
experiences they have experienced in the teaching practice they have attended in the teaching practice schools they
have taken during their university education to their professional readiness. The study group consists of 8 teachers
in the province of Muş. In the research, semi-structured interview form was used as data collection tool. The data
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obtained from the study were analyzed using inductive content analysis method, one of the qualitative data analysis
types.
As a result of the study, it was seen that teachers had difficulty in preparing and practicing activities, lack of
materials, and habituation to children when they started their profession. When teachers' experiences of teaching
practice were examined, it was seen that as a positive experience, communication with children, having a pleasant
time with children and working in a friendly environment were observed. The downside is the experience; being
left alone in the classroom, difficulty in implementing activities and being constrained due to limited opportunities
were noted. When the professional lives of teachers are examined; it has been concluded that most of the positive
and negative experiences they have acquired in the teaching practice course continue.

Giriş

Eğitimin nitelikli bir şekilde gerçekleştirilebilmesinde ve toplumun eğitimden beklediği görevleri yerine
getirmede en önemli unsurlardan biri öğretmendir. Öğretmen, toplumu şekillendirip geleceğe yön verir. Bu sebeple
eğitim sistemi içerisinde öğretmen önemli bir konuma sahiptir (Işık, 2019). Öğretmenler, öğrenmeyi kılavuzlayan
ve sağlayan kişilerdir. Öğrenme, öğrenenin yaşantıları yoluyla kendisi tarafından elde edilen sonuçtur.
Öğretmenler, çeşitli yöntem ve teknikler ile öğrenme yaşantıları düzenleme ve istendik davranışların öğrenen
tarafından kazanılıp kazanılmadığını değerlendirme görevini yürütmektedir (Fidan ve Erden, 1994’ten aktaran,
Kahyaoğlu ve Yangın, 2007). Öğretmenin yürüttüğü görev ve bulunduğu konum dolayısıyla nitelikli olması
gerekmektedir. Öğretmenlerin iyi yetiştirilerek teorik ve pratik bilgiler edinmeleri önemli görülmektedir. Nitelikli
öğretmen yetiştirmek için öğretmenlik sistemleri bulunmaktadır (Baştürk, 2007; Tirri, 2014).
Öğretmenlerin mesleklerini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmek için sahip olmaları gereken bilgi,
beceri ve tutumlar olarak ifade edilen öğretmenlik yeterlikleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
belirlenen öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri incelendiğinde, öğretmenlerin mesleki bilgilerinin yeterli olması
beklenmektedir. Öğretmenler, alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal,
metodolojik ve olgusal bilgiye sahip olmalıdır. Alanının öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hakim
olmalı, birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranmalıdır.
Öğretmenlik mesleği becerisi olarak öğretmenlerin; eğitim ve öğretim süreçlerini etkili bir şekilde planlaması ve
yürütmesi, tüm öğrenenler için etkili öğrenmenin gerçekleştirileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ve
uygun materyal hazırlaması, ölçme ve değerlendirme yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanmaları
gerekmektedir. Öğretmenlerin, milli ve manevi değerleri gözetmeleri, öğrenenlerin gelişimlerini destekleyici
tutum sergilemeleri, öğrenen, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurmaları,
öz değerlendirme yaparak kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılmaları beklenmektedir (MEB,
2017).
Öğretmenlerin, mesleki eğitim süreçlerinde aldıkları dersler mesleki yeterlilik kazanmalarına olanak
sağlamaktadır. Öğretmenlerin, meslek bilgisini edinmelerini sağlayan meslek dersleriyle birlikte öğretmenlik
uygulamasında edindikleri olumlu deneyimler mesleki olgunlukları için önemlidir. Uygulamanın öncesi, sırası ve
sonrası sürecinde öğretmen adayının araştırma yaparak ve aksayan yanları tespit ederek ilerlemesi, sürecin
verimliliğini artırmayı sağlamaktadır (Atmiş, 2013). Öğretmenlik uygulaması dersinin temel amacı; öğretmen
adaylarının okulun yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olmaları, sahip oldukları teorik bilgileri uygun etkinlikler
hazırlayıp uygulamaları, öğrencilere bireysel veya küçük gruplar halinde uygulamalar yaptırmaları, meslekleri
hakkında görüş sahibi olmaları ve kısa süreli öğretmenlik deneyimi kazanmalarıdır (Demir ve Çamlı, 2011).
Öğretmenlik mesleğinde önemli bir yere sahip olan öğretmenlik uygulaması dersi, çocukların ilk öğretmenleri olan
okul öncesi öğretmenlerinin de mesleğini nitelikli bir şekilde icra edebilmesi için önem taşımaktadır.
Okul öncesi dönemde elde edilen kazanımlar yaşam boyu etkilidir. Bu dönemde verilen eğitim çocuk için temel
oluşturması yönüyle önemlidir. Okul öncesi dönemde verilen eğitimin kalitesini etkileyen unsurlardan biri
öğretmendir. Okul öncesi dönem çocuğu, öğretmen ve öğretmen yeterlilikleri arasındaki ilişki çocuğun gelişimi
için önemlidir (Chung, Marvin ve Churchill, 2005). Okul öncesi öğretmenleri, çocukların öğrenmeye en açık
olduğu dönemde karşılarına çıkmakta ve okul öncesi eğitim programının etkili bir şekilde uygulanmasını
sağlamaktadır (Bağ, 2015). Okul öncesi eğitimin kaliteli olabilmesi için öğretmenler, etkili bir program
uygulamalı, çocuklara uygun fiziksel koşulları oluşturmalı ve eğitim sürecini doğru bir şekilde yönetebilmelidir
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(Erişen, 2004). Öğretmen, her çocuğun farklı gelişimsel ve bireysel özellikleri olduğunu ve farklı yeterliliklere
sahip olduğunu daima göz önünde bulundurmalıdır. Öğretmen, çocuk ile güvenli bir ilişki geliştirdiğinde, çocuğun
sahip olduğu yeterlilikleri dikkate alarak çocuğa yeni öğrenme deneyimleri sunduğunda çocuğun gelişimini
desteklemiş; toplumsal yeterliliğini arttırmış ve gelecekteki okul başarısını olumlu yönde etkilemiş olur (MEB,
2013). Okul öncesi öğretmenleri, meslekleriyle ilgili edindikleri teorik bilgileri etkili bir uygulama yapma fırsatı
edindiklerinde, mesleki yeterlilikleri yüksek bir şekilde çocukların yetiştirilmesine olanak sağlamaktadırlar.
Okul öncesi öğretmenlerinin çocuklar üzerindeki etkileri de düşünülerek okul öncesi öğretmen yeterlikleri
araştırılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple mesleğe yeni başlamış okul öncesi
öğretmenlerinin üniversite döneminde aldıkları öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında gittikleri öğretmenlik
uygulaması okullarında yaşadıkları deneyimlerinin mesleki hazır bulunuşluklarına olan etkisi üzerine görüşlerinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
Bu çerçevede araştırmanın temel problemi “öğretmenlik uygulaması dersi ne kadar faydalı olmaktadır?”
şeklinde belirlenmiştir. Bu temel problem çerçevesinde cevap aranan alt problemler şu şekilde ifade edilebilir:
1.
2.
3.
4.

Öğretmenlerin, okul öncesi öğretmenliği mesleğini tercih etme sebepleri nelerdir?
Öğretmenlerin, mesleğe başladıklarında başlıca zorlandıkları noktalar nelerdir?
Öğretmenlerin, sınıfın fiziki koşullarını düzenleme yöntemleri, kullandıkları etkinlik türleri, mesleki
bilgisi ve paydaşlarla iletişimi nasıldır?
Öğretmenlerin, geçmişteki öğretmenlik uygulaması dersine yönelik edindikleri deneyim ve deneyimleri
kullanma ve bundan faydalanma durumları nasıldır?
Yöntem

Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması nasıl ve niçin
soruları temel alınarak araştırmacıların kontrolü altında olmadığı bir olgu ya da olayı ince ayrıntılarına kadar
araştırılmasına olanak sağlayan bir araştırma yöntemi olarak belirtilmektedir. Durum çalışmasının asıl hedefi bir
olayı değiştirmeden olduğu gibi açıklamaya çalışmaktır (Büyüköztürk, 2017).
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda
bulunan sorular, öğretmenlere ilişkin demografik özelliklere yönelik sorular, öğretmenlik deneyimleri ve
uygulama okullarında yaşadıklarının öğretmenler üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri öğrenmeye yönelik
sorularından oluşmaktadır. Demografik özelliklere yönelik sorular öğretmenin yaşı, cinsiyeti ve medeni durumlara
ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Öğretmenlik deneyimleriyle ilgili sorular; öğretmenin sınıf yönetimi, uyguladığı
etkinlikler ve verimlilikleri, çocuklarla iletişimi, okul yöneticisi ve veliyle iletişimiyle ilgili sorulardır. Uygulama
okullarında edindikleri yaşantılar ile ilgili sorularla ise öğretmen adaylığı dönemindeki bilgiler ve uygulamaların
şimdiki öğretmenlik yeterliliğine etkileri belirlenmek istenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Muş ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
anaokulları ve anasınıflarına atanmış ve öğretmenliğinin ilk senesi olan on sekiz öğretmen arasından seçilmiş sekiz
öğretmen dâhil edilmiştir. Kalan diğer on katılımcı ulaşılamamaları sebebiyle çalışmaya dâhil edilememiştir.
Katılımcılar kolay ulaşılabilirlik ilkesi göz önünde bulundurularak seçilmiştir.
Araştırmada nitel veri analiz türlerinden tümevarımsal içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde
temelde yapılan işlem kodlamadır. Kodlama, verilerin içerik analizine tabi tutulmasıdır. Bir başka deyişle veriler
arasında yer alan anlamlı bölümlere isim verilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Birbirine benzeyen verileri
belirli temalar ve kategoriler çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir şekilde
düzenleyerek yorumlamaktır. Yapılan görüşmelerden elde edilen notlar doküman haline getirilmektedir.
Katılımcılardan elde edilen bu veriler için temalar oluşturulmaktadır. Verilen cevaplarda birbiriyle ilişkili olan
cevaplar aynı gruba alınarak kaydedilmektedir. Farklı cevaplar ise farklı kodlanarak gruplanmakta, ardından
temalar oluşturularak bu temaların altına yerleştirilmektedir.
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Bulgular
Tablo 1.
Okul Öncesi Öğretmenliğini Tercih Etme Nedenleri
Tema

Toplumsal

Kodlar

Görüş Örnekleri

Tavsiye (N=2)

Ö6 ”Tavsiyeden dolayı geldim”

Saygınlık

Ö1”Öğretmenliğin saygın bir meslek olduğunu düşündüğüm için ve bir
bayana uygun olduğunu düşündüğüm için seçtim”

Cinsiyete
Uygunluk
Mesleğe
Duyma

Kişisel

Okulu
Ettirme
(N=2)

İlgi Ö8”eğitimde en önemli dönemin okul öncesi olduğunu düşündüğüm için
geldim”
Devam
İsteği Ö2 “Lisede Çocuk Gelişimi bölümünü okumuştum, oradan esinlendim”

Çalışma Saatleri

Ö5 “Çalışma saati ve çocukların masum olmasından dolayı seçtim”

Çocuk
(N=2)

Ö7 “Çocukları sevdiğim için geldim”

Sevgisi

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul öncesi öğretmenliğini tercih etme nedenleri incelendiğinde,
toplumsal ve kişisel nedenler olarak ayrıldığı görüşmüştür. Mesleği saygın ve bayana uygun buldukları için ve
çevrelerinden aldıkları tavsiye ile tercih eden öğretmenler bulunmaktadır., Çalışma saatlerinden dolayı, çocukları
sevdiği için ve mesleğe ilgi duyduğu için seçen öğretmenler olduğu gibi, lise çocuk gelişimi eğitimini devam
ettirmek için tercih eden öğretmenler de bulunmaktadır.

Tablo 2.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Zorlandığı Noktalar
Tema

Kodlar

Görüş Örnekleri

Özel Gereksinimli Ö2 “Sınıfımda özel gereksinimli çocukların olması, materyal eksikliği ve
Çocuklar
fiziki yetersizlikler beni zorladı.”
Çocuk
ve Alışkanlık
Ö6 “Çocukların tuvalet eğitimi olmadığı için zorluk çekiyorum.”
Kazandırma (N=2)
Aile
Kaynaklı
Ailelerin Bilinçsiz
Ö7 “Aileler bilinçsiz olduğu için sıkıntı yaşıyorum.”
Oluşu (N=2)
Materyal Eksikliği
(N=2)
Fiziksel
Kaynaklı

Sınıf Mevcudunun
Ö4 “Sınıfın küçük ve kalabalık olması, materyal eksikliği beni zorluyor.”
Fazlalığı
Farklı Yaş Grupları

Kişisel
Kaynaklı
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Ö8 “Farklı yaş gruplarının bir arada olması ve veli profilinin düşük olması
beni zorluyor.”

Sınıf
Yönetimi Ö1 “Atandığım ilk aylarda sınıf disiplininde zorlandım. Sınıf kurallarını
Becerileri
benimsetmek uzun sürdü”
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Etkinlik Hazırlama
Ö5 “Çocuklara drama ve müzik eğitimi verirken zorlanıyorum.”
ve Uygulama (N=2)

Katılımcıların meslekte zorlandıkları noktalarla ilgili görüşleri incelendiğinde; çoğunlukla çocuklara
alışkanlık kazandırmakta zorlandıkları, ailelerin bilinçsiz oluşundan dolayı çocukların eğitimiyle ilgili işbirliği
kuramadıkları, materyal eksikliği yaşadıkları ve etkinlik hazırlama ve uygulama ile ilgili zorlandıkları
görülmüştür.

Tablo 3.
Sınıfın Fiziki Koşullarını Düzenleme Yöntemleri
Tema

Görüş Örnekleri

Kodlar
Belirli Gün
Haftalar

Programı
Önceleyenler

ve Ö2 “Sınıfın küçük olmasından dolayı en fazla üç merkez yapıyorum,
belirli gün ve haftalara göre düzenlemeler yapıyorum.”

Ö7 “Bazen merkezlerin yerlerini değiştiriyorum. Merkezde bir eksiklik
Merkez Oluşturma
gördüğümde tamamlamaya çalışıyorum. Dönem başında ailelerden
(N=5)
oyuncaklar istedim. Kendi imkanlarımla zeka oyunları aldım.”
Sınıf Büyüklüğü

Ö8 “Sınıfın imkanları doğrultusunda çocuğun hareket alanını kısıtlamadan
fiziki koşulları düzenlemeye çalışıyorum.”

Materyal ve Pano Ö4 “Gereksiz materyalleri atarak merkezleri oluşturuyorum, materyalleri
Oluşturma (N=3)
panoları çocuklarla düzenliyorum.”
Yardımlar (3)
Ekonomik
Kendi
Durumu
(N=4)
Önceleyenler

İmkanları

Ö3 “Yardımlar ve kendi imkanlarımla fiziksel koşulları düzenlemeye
çalışıyorum.

Ö5 “Merkezleri dışarıdan yardımlar, kendi imkanlarım, okul idaresiyle
olan görüşmelerimle düzenlemeye çalışıyorum.”

Okul
Yönetimi
Desteği (N=2)

Araştırmada yer alan öğretmenlere sınıfın fiziki koşullarını nasıl düzenledikleri sorulduğunda, kimisi
programı önceleyerek kimisi de ekonomik durumu önceleyerek yanıt vermiştir. Programı önceleyenlerin büyük
bir çoğunluğu merkez oluşturarak düzenlediğini belirtmiştir. Ekonomik durumu önceleyenlerden ise kendi
imkanlarını kullanarak sınıfın koşullarını düzenleyenlerin sayısının, okul yönetimi desteği ve yardımlarla
düzenleyenlerden fazla olduğu görülmüştür.

Tablo 4.
Öğretmenlerin Sık Kullandığı Etkinlik Türleri

Etkinlik
Türleri

Kategori

Görüş Örnekleri

Türkçe (N=4)

Ö1 “Türkçe etkinliklerini, Türkçeyi daha iyi konuşmalarını sağlamak için
uyguluyorum. Oyun etkinliğini çocuklar oyunla daha kolay öğrendikleri
için tercih ediyorum. Enerjilerini alabilmek için hareket etkinliğine
başvuruyorum..”

Hareket (N=3)

Ö8 “Çocukların küçük olmasından dolayı hareket etkinliğin çok
kullanıyorum.”

Sanat (N=3)

Ö7 “Sanat ve Türkçe etkinliklerini fazla kullanıyorum. Türkçeyi güzel
konuşma ve dil gelişimini desteklemek için.”
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Oyun (N=3)

Ö5 “Hareket etkinliklerini çok kullanırım parkur oyunları gibi. Çünkü
çocukların enerjilerini atmalarını, büyük kas gelişimlerini desteklemek
için oyun etkinliklerine yer veririm.”

Müzik (N=3)

Ö4 “Müzik ve sanat etkinliklerini daha çok kullanıyorum. Çünkü sınıfta
bütünlük sağlıyor.”

Okuma
Hazırlık

Yazmaya Ö3 “Okuma yazmaya hazırlık etkinliğini daha çok kullanıyorum çünkü
çocukları ilkokula hazırlamak gerektiğini düşünüyorum.”

Drama

Ö2 “Drama etkinliğini kullanıyorum çünkü çocukların kendilerini rahat
hissetmelerini sağlamak ve utangaçlıklarını sona erdirmek için
kullanırım.”

Öğretmenlerin sık kullandıkları etkinlik türleri incelendiğinde etkinlik türlerinden Matematik ve Fen
etkinliklerinin öğretmenler tarafından çok tercih edilmediği görülmektedir. Matematik ve Fen etkinliklerinin
sadece rakam, kavram öğretimi ve deney etkinlikleri olarak düşünülmesinin bu tür etkinliklerin daha az
kullanılmasına yol açtığı düşünülmektedir.

Tablo 5.
Okul Öncesi Öğretmeni Nitelikleri
Tema

Kategori

Çocukların
(N=5)
Çocuklar

Örnek Görüşler

Kodlar
Gelişimi

Çocukların İlgi ve İhtiyacı Ö3 “Çocukların yaş grubuna hitap eden, onların
zevk alabilecekleri etkinlikler buluyorum.”
Çocukların Güvenliği

Etkinlik
Hazırlama
Fiziki Koşul

Sınıf Mevcudu
Materyal (N=2)
Kazanım ve Göstergeler

Program

Ö1 “Etkinlik hazırlarken aylık plandaki
kazanımlara ve çocukların gelişimine dikkat
ediyorum.”

Aile
Maddi Yardım
Materyal
Eksikliğiyle
Baş Etme

Okul İdaresi
Başka Okullar
Kendisi
Atık Materyal

Faklı Stratejiler

Diğer Sınıflarla
Kullanım

Ortak

Kural Oluşturma (N=6)
Sınıf
Yönetimi

Genel
Yöntemler

Etkili İletişim (N=2)
Farklı Yöntem
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Çocukla İletişim (N=2)
Doğrudan
Çocuğu
Tanıma
Teknikleri

Gözlem (N=4)

Ö2 “Çocukları gözlemliyorum ve ailelerle
görüşüyorum.”

Ev Ziyareti
Veli Görüşmesi
Dolaylı

Çocuğun Özlük Dosyası

Ö1 “Çocukların bilgilerinin olduğu dosyalardan
ve veli ziyaretleri yaparak çocukları tanıyorum.”

Çocuk Resimleri

Katılımcıların okul öncesi öğretmenliğine yönelik nitelikleri dört kategoride incelenmiştir. Etkinlik hazırlama
noktasında öğretmenlerin çoğunlukla çocukların gelişimlerini ön planda tutarak etkinlikleri planladıkları
görülmüştür. Materyal eksikliği ile baş etme stratejilerine bakıldığında öğretmenlerin çoğunlukla maddi yardım
desteğine başvurdukları görülmüştür. Sınıf yönetimini gerçekleştirirken, kural oluşturmayı önceledikleri, dikkat
çekme tekniği kullandıkları ve ben dili kullanmaya çalıştıkları belirlenmiştir. Çocuğu tanıma tekniği olarak
çoğunlukla gözlem metodu kullanıldığı dikkat çekmiştir.

Tablo 6.
Okul Öncesi Eğitimde Paydaşlarla İletişim
Tema

Kategori

Kodlar
Çocukla İlgili (N=2)
Aile ile ilgili (N=4)

Problem
Temizlik
Okul Yönetimi

Sınıf İhtiyaçları (N=2)
Gezi İzinleri (N=2)
Resmi İşlemler

Evrak işlemleri (N=3)
Belirli Gün ve Haftalar

Problem odaklı

Çocukla İlgili Sorun (N=7)
Belirli Gün ve haftalar (N=2)

Aile

Bilgilendirme Amaçlı

Alan Gezileri
Çocuğun Gelişimi

Araştırmaya katılan öğretmenlerin paydaşlarla iletişimi incelendiğinde okul yönetimi ve aile ile çoğunlukla
problem odaklı iletişim kurdukları görüşmüştür. Bunun dışında, gezilere, evrak işlemlerine, belirli gün ve haftalara
yönelik iletişimler gerçekleşmektedir.
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Tablo 7.
Öğretmenlik Uygulaması Dersi Deneyimleri
Tema

Görüş Örnekleri

Kodlar

Çocuklarla Keyifli Ö7 “Etkinlik zamanında çocuklarla çok iyi vakit geçiriyorduk. Çocuklar
Zaman
tamamen bize kalıyordu. Gün boyu çocuklarla beraberdik.”
Farklı Yaş grupları
Tanıma
Olumlu

Öğretmeni
Alma

Örnek Ö3 “Etkinlik akışının nasıl olması gerektiğini, hikaye okuma ve şarkı
öğretimini, çocuklarla nasıl iletişime geçeceğimi öğrendim.”

Tecrübe

Ö6 “Çok çocuk tanıdıkça tecrübe edindim ve ihtiyaç belirlemek daha
kolay oldu.”

Kısıtlı İmkan

Ö4 “İmkanların az olduğu bir köy okulunda deneyim yapmak beni
zorladı.”

Etkinlik
Uygulamada
Zorlanma
Olumsuz

Pasif Bırakılma

Ö6 “Lise stajyerleriyle birlikte uygulamaya gidiyordum. Onların
gölgesinde kaldığımı düşünüyordum. Biraz pasif kalıyordum.”

Üniversite-Okul
Arası Problem
Ö1 “Sınıf öğretmeninden fazla etkilenmedim. Biz sınıfa girince onlar
Öğretmenden
çıkıyordu. Onlarla pek iletişimimiz olmuyordu. Velilerle olan olumsuz
Olumsuz Etkilenme
iletişimi bize ders oluyordu.”

Katılımcıların, öğretmenlik uygulaması deneyimlerini değerlendirmeleri istendiğinde, olumlu ve olumsuz olarak
değerlendirme yaptıkları görülmüştür. Olumlu değerlendirmenin, çocuklarla keyifli zaman geçirme, farklı yaş
grupları tanıma, tecrübe edinme ve öğretmeni örnek almayı içerdiği görülmüştür. Olumsuz değerlendirmenin ise
kısıtlı imkanlardan dolayı zorluk yaşama, etkinlik uygulamada zorlanma, pasif kalma, üniversite-okul arası
problem yaşama ve öğretmenin davranışlarından olumsuz etkilenmeyi içerdiği belirlenmiştir.

Tablo 8.
Öğretmenlik Uygulaması Deneyimini Kullanma
Tema

Görüş Örnekleri

Kodlar
Çocuk (N=2)

İletişim

Veli (N=2)

Ö5 “Öğretmenin velilerle ve idareyle olan iletişimi açsından edindiğim
tecrübeyi kullanıyorum”

Okul İdaresi
Parmak
(N=2)
Etkinlik

Müzik
Oyunlar
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6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

Formasyon
Becerisi

Yöntem
Teknikler
Sınıf Yönetimi

ve Ö7 “öğretmenin çocuklarla iletişimi, onda gördüğüm yöntem ve teknikleri
şimdi kullanıyorum. ”
Ö6 “Öğretmenin sınıf yönetim şeklini, kullandığı parmak oyunlarını
kullanıyorum.”

Araştırmanın çalışma grubundaki katılımcıların öğretmenlik uygulaması deneyimlerini ne düzeyde kullandıkları
incelendiğinde, çocuk veli ve okul idaresiyle iletişim konusunda edindikleri gözlem ve tecrübeyi kullandıkları
ifade edilmiştir. Bazı katılımcılar, uygulama okulundaki öğretmenin sınıf yönetimi becerileri ve kullandıkları
yöntem ve teknikleri şu an kendi sınıfında kullandığını belirtmiştir. Ayrıca etkinlik olarak öğrendiği parmak
oyunları, oyunlar ve müzikleri kullandığını ifade eden katılımcılar bulunmaktadır.

Tablo 9.
Öğretmenlik Uygulamasında Değiştirilmek İstenenler
Tema
Çocuklara Yönelik

Kodlar
Çocuklarla Daha Aktif olma
Özel Eğitim Sınıfında Çalışma
Farklı Öğretmenlerle Çalışma

Öğretmene Yönelik

Öğretmenle Daha Çok Vakit Geçirme
Plan İnceleme
Gerekli Evrak İşleyişi

Sınıfa ve Okula Yönelik

Öğrenme Merkezi Planlama
Hazırlanarak Gitme
Okulda Daha Uzun Süre Bulunma

Öğretmenler, öğretmenlik uygulaması dersinin süresinin artırılması gerektiğini düşünmektedir. 2., 3. ve 4.
Sınıfta öğretmenlik uygulaması dersinin olmasının ya da haftada birkaç gün şeklinde olmasının daha faydalı
olacağı ifade edilmiştir. Yalnızca Ö8 «Öğretmenlik uygulaması dersinin süresi yeterli. Çünkü okullar öğrenciyi
kullanıyor» ifadesini kullanmıştır.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Tartışma ve Sonuç
Bu araştırmada, yeni atanmış okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe başladıklarındaki yaşadıkları zorluklar,
kullandıkları yöntem ve teknikler ile öğretmenlik uygulaması döneminde yaşadığı güçlükler edindikleri
deneyimler katılımcıların görüşleri ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma soruları bağlamında elde edilen
önemli noktalar şu şekilde ifade edilebilir:
Araştırmada öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yaşadıkları
zorluklar ve geçmişte edindikleri öğretmenlik uygulaması deneyimleri incelenmiştir. Öğretmenlerin atandıkları
okullarda birçok eksiklik içinde eğitim vermek zorunda oldukları ve bu eksiklikleri de genellikle kendi imkanları
çerçevesinde gidermeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. Öğretmenler sınıf yönetimi konusundaki tecrübe ve bilgilerini
genellikle öğretmen adaylığı dönemindeki uygulama öğretmeninden edinmişlerdir. Çocuklarla iletişim konusunda
da uygulama öğretmenini model aldıkları görülmüştür. Bazı öğretmenler, uygulama öğretmeninin sınıfı tamamen
bırakmasından olumsuz etkilediklerini ve beklentilerinin karşılanmadığını belirtmişlerdir. Özellikle uygulama
öğretmeninin tecrübesinden yeterli derecede faydalanmadıklarını, sınıfta yalnız bırakıldıklarını dile getirmişlerdir.
Mevcut araştırmayla paralel olarak, Seçer, Çeliköz ve Kayılı (2010) tarafından yapılan “Okul Öncesi Öğretmenliği
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Okul Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı çalışmada öğretmen adayları gittikleri
uygulama okullarının fiziki yetersizliğinden, sınıfların kalabalık oluşundan bahsetmişlerdir. Ayrıca çalışmada
öğretmen adaylarının, sınıf öğretmeninin yeterli rehberlik yapmadığını belirttikleri görülmüştür.
Araştırmada yer alan öğretmenlerden elde edilen sonuçlara göre öğrenciyi tanımak için genellikle gözleme
başvurulmaktadır. Ak, Yıldırım ve Ateş (2016) tarafından yapılan çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin mesleki
yeterlilik algıları incelenmiştir. Bu çalışmada mesleki yeterlilik alanlarından öğrenci gelişimini izleme ve
değerlendirme üzerine katılımcıların görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin çoğu öğrenci gelişimini izleme ve
değerlendirme konusunda sürekli gözlem yapmanın önemine değinmiştir. Öğretmenlerin çoğunlukla gözlem
yapma yöntemini kullanması mevcut araştırmaya paralellik göstermektedir. Nitelikli bir eğitimin verilebilmesi
için sadece öğrenciyle olan iletişimin değil, veli, yönetim ve çevreyle olan etkileşimin de büyük bir etkisinin
olduğu bilinmektedir ancak öğretmenlerin eğitimdeki paydaşlarla çoğunlukla problem odaklı iletişime geçtikleri
görülmüştür.
Öğretmenlerle yapılan görüşmelere göre, uygulama öğretmeninin olumlu davranış ve tutumları öğretmen
adayına büyük fayda sağlamaktadır. Uygulama öğretmeninin olumsuz iletişim kurması ve model olmadan direkt
sınıfta öğrenciyi yalnız bırakması ise öğretmen adayına olumsuz bir model olarak etki etmektedir. Araştırmaya
benzer olarak Aral ve Karacan (2011)’nın çalışmalarında öğretmen adaylarına sınıf öğretmenlerinin soğuk
davranması, öğretmen adaylarının motivasyonunu engelleyebilir. Sınıf öğretmeninin öğretmen adaylarına
gösterdikleri davranışlar onlarda olumsuz yaşantılar oluşturmakta ve onların kendilerine olan güvenlerini
kaybetmelerine neden olabilmektedir. Öğretmenlik uygulamasının süresi yeni atanmış öğretmenler tarafından
yetersiz bulunmaktadır. Gökçe ve Demirhan (2005) tarafından yapılan çalışmada öğretmen adaylarının ve
uygulama öğretmenlerinin görüşleri incelendiğinde, öğretmen adaylarının uygulama sürelerinin uzatılarak sadece
öğretmenlik uygulaması etkinlikleriyle ilgilenmelerinin sağlanması, üniversite eğitimlerinde daha çok uygulamaya
yer verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ballı, Müldür ve Büyükkarcı (2018)’nın çalışmasında da öğretmen
adaylarının, öğretmenlik uygulaması dersinin süresini yetersiz buldukları ifade edilmiştir.
Öneriler
Bu sonuçlar ışığında; öğretmenlik uygulaması dersinin olumlu bir süreç olabilmesi için uygulama okulundaki
öğretmenlere üniversite tarafından eğitim verilebilir. Böylelikle öğretmenlerin; plan, iletişim, sınıfta rehber olma
ve etkili birer model olma yönünden bilinçli olacakları düşünülmektedir.
Öğretmenlik uygulaması dersinin faydaları göz önünde bulundurularak uygulama süresi artırılabilir, eğitim
fakültelerinde eğitim yılı 5’e yükseltilerek son sene tamamen uygulamada geçirilebilir. Okul deneyimi dersi
yeniden müfredata eklenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
Öğretmenlerin mesleğe başladıklarında farklı yaş gruplarıyla çalıştıkları göz önünde bulundurulduğunda,
öğretmenlik uygulamasının farklı yaş gruplarının sınıflarında rotasyon yapılarak deneyim sağlamalarının faydalı
olacağı düşünülmektedir.
Kaynakça
Ak, G. K., Yıldırım, B., ve Ateş, H. K. Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yeterlilik algılarının incelenmesi
(Başakşehir ilçesi örneği). Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 55, 89-108.
Atmiş, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecini değerlendirmelerine yönelik
görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Trabzon.
Bağ, C. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin öğretmen yeterlikleri ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Yüksek Lisans
Tezi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Düzce.
Ballı, F. E., Müldür, M. ve Büyükkarcı, A. (2018). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının
öğretmenlik uygulaması II dersine ilişkin görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 301-325.
Baştürk, S. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersiyle ilgili deneyimleri. 16. Ulusal eğitim
bilimleri kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. Gaziosmanpaşa Eğitim Fakültesi, Tokat.
Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni spss uygulamaları ve
yorum. Ankara: Pegem.

621

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
Chung, L., Marvın, A.C. ve Churchıll, S. L. (2005). Teachers factors associated with preschool teacher-child
relationships: teaching efficacy and parent-teacher relationships. Journal of Early Childhood Teacher
Education, 25, 131-142.
Demir, Ö. Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan sorunların sınıf
ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Nitel bir çalışma. Uludağ
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1) , 117-139
Erişen, Y. (2004). Sınıfta öğretim liderliği, sınıf yönetimi. Ankara: Asil.
Gökçe, E. ve Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama
öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-72.
Karaca, N. H. ve Aral, N. (2011, April). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında
karşılaştıkları sorunlar. In 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
(pp. 27-29).
Kahyaoğlu, M., ve Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz yeterliklerine ilişkin
görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 73-84.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme
Genel Müdürlüğü.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Okul Öncesi Eğitimi Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı.
Seçer, Z., Çeliköz, N., ve Kayılı, A. G. G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar
ve çözüm önerileri (ss. 128-152). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 128-152.
Tirri, K. (2014). The last 40 years in finnish teacher education. Journal of Education for Teaching, 40(5), 600-609.

622

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
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Özet
Bu çalışmanın amacı Okul öncesi öğretmen adaylarının bazı biyoloji konularındaki bilgi düzeyleri ve kavram
yanılgılarının belirlenmesidir. Bu hususta ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında özellikle okul öncesi
öğretmen adaylarının fen kavram bilgileri üzerine odaklanıldığı ve kavram yanılgılarına yeteri kadar yer
verilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmalarda biyoloji konularının yer almadığı görülmektedir. Geleceğin
öğretmenleri olan öğretmen adaylarının konu alan bilgisinin yeterli düzeyde olması gerektiği ve kavram
yanılgılarına sahip olmamaları gerektiği düşünülmektedir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma
grubunu Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 1. ve 3. Sınıf okul öncesi öğretmen
adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubunda, 27 kişi 1. Sınıf (18 Kız, 16 Erkek), 31 kişi 3. Sınıf (21 Kız, 10 Erkek)
öğrencisidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Biyoloji Bilgi Anketi”
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının kanın görevi ve kanın rengi konularında iyi düzeyde
bilgiye sahip oldukları görülürken, hücresel solunum ve amacı hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olmadıkları
belirlenmiştir. Ayrıca kanın rengi, bitki solunumu ve bağırsaklar konusunda bazı kavram yanılgılarına sahip
oldukları da belirlenmiştir. Bu durumun dikkate alınması ve öğretmen adaylarının fen öğretimini etkili bir şekilde
gerçekleştirebilmeleri için konu alan bilgilerine sahip olmaları gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Kavram yanılgısı, Biyoloji, Okul öncesi öğretmen adayı

Abstract
The aim of this study is to determine prospective preschool teachers’ level of knowledge and misconceptions about
some biology subjects. When the studies carried out in our country on this subject are examined, it is determined
that focused on science concept knowledge of prospective preschool teachers and misconceptions are not given
enough space. It is thought that prospective teachers who are teachers of the future should have sufficient
knowledge of the subject area and should not have misconceptions. The research was conducted with survey
model. The study group of the research consists of prospective preschool teachers studying in the 1 st and 3rd grade
in the Dede Korkut Faculty of Education at Kafkas University. 27 students are in the 1 st grade (18 Females, 16
Males) and 31 students are in the 3rd grade (21 Females, 10 Males) in the study group. “Biology knowledge
questionnaire” which was developed by the researchers was used as the data collection tool. As a result of the
research, it was determined that while prospective teachers have a good level of knowledge on the duty and the
color of blood, they do not have sufficient knowledge on the cellular respiration and its purpose. Furthermore, it
was determined that they have certain misconceptions on the subjects of the color of blood, plant respiration and
intestines. It is considered that this situation should be taken into consideration and prospective teachers should
have subject matter content knowledge in order to realize science teaching effectively.
Key words: Misconception, Biology, Prospective preschool teachers.
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Giriş
Çocukların aileden sonra ilk karşılaştıkları eğitim öğretim süreci okul öncesi eğitim ortamlarıdır. Bu
konudaki çalışmalar iyi bir okul öncesi eğitimin çocukların öğrenme ve gelişme süreçlerini pozitif yönde
etkileyeceğini belirtmektedirler (Barnett, 2008; Magnuson vd., 2004; Melhuish vd., 2008). Dolayısıyla Erken
yaşlarda öğrenilen bilgiler ileriki eğitim aşamaları için ön bilgiler oluşturacaktır. Çocukların bu aşamada
öğrenecekleri yanlış bilgiler ve oluşturacakları kavram yanılgıları daha sonraki eğitim hayatlarında yeni bilgiler
oluşturmalarını zorlaştıracaktır. Çünkü ortaya çıkan kavram yanılgılarının değiştirilmesi çok zor olmaktadır
(Posner vd., 1982; Eggen, Kauchak ve Garry, 2004). Ayrıca bu durum çocukların bilimsel olayları anlama ve
açıklama süreçlerini etkileyecektir (Hammer, 1996). Çocukların doğru kavramlar geliştirmeleri önemlidir.
Kavramların iyi şekilde gelişmesi ileriki okul başarısının en açık belirtilerindendir. Çünkü nesnelerin ve olguların
ne anlama geldiğinin anlaşılması akademik beceriler için temel oluşturmaktadır (Şimşek ve Çınar, 2012).
Okul öncesi çocukları çevrelerinden aldıkları uyaranları kavramlar yoluyla bilişsel olarak sınıflandırırlar.
Özellikle fen alanında geçen birçok kavramla çocuklar ilk kez okul öncesi eğitim sürecinde karşılaşmaktadır. Bu
nedenle okul öncesi öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Çocukların bu kavramları zihinlerinde doğru bir
şekilde yapılandırmaları ilerleyen senelerdeki akademik başarılarına katkıda bulunacaktır. Bu nedenle öğretmenin
yeterli derecede konu alanı bilgisine sahip olması gerekmektedir. Öğretmenlerin konu alanı bilgisi, onların
pedagojik alan bilgilerini etkilemektedir ve konuyu öğretme hususundaki güvenleri için önemlidir (Kallery ve
Psillos, 2001). Osborn ve Simon (1996) sınırlı bir fen bilgisine sahip bir öğretmenin öğrencilerin kavram
yanılgılarını fark edemeyeceğini ve öğrencilere yardımcı olmak adına alternatif açıklamalar yapamayacağını
belirtmektedir.
Ayrıca öğretmenlerin sınırlı konu alanı bilgisi ve kavram yanılgıları taşımaları öğrencilerin öğrendikleri fen
olaylarını yanlış anlamalarına ve kavram yanılgıları oluşturmalarına neden olacaktır. Hashweh (1987) yaptığı
çalışmasında öğretmenlerin konu alanı bilgilerinin onların derslerini planlamalarını da etkileyeceğini belirtmiştir.
Çünkü öğretmenlerin hazırladıkları ders planlarına sahip oldukları kavram yanılgılarını da yerleştirdiklerini ve bu
yanılgıları öğrencilere aktardıklarını belirlemiştir. Bu açıdan düşünüldüğünde okul öncesi öğretmenlerinin yeterli
alan bilgisine sahip olması gerekmektedir. Nitekim yeterli alan bilgisine sahip olmayan ve kavram yanılgılarına
sahip olan öğretmenler kendi kavram yanılgılarını çocuklara aktarabilir ve çocukların sahip oldukları kavram
yanılgılarını da fark edemeyebilirler (Saçkes, Akman ve Trundle, 2012).
Tüm bu açılardan bakıldığında okul öncesi öğretmen adaylarının bu konuda ne durumda oldukları
düşünülmüştür. Bu hususta ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında özellikle okul öncesi öğretmen adaylarının
fen kavram bilgileri üzerine odaklanıldığı ve kavram yanılgılarına yeteri kadar yer verilmediği tespit edilmiştir
(Çakmak, 2012; Timur, 2012; Ültay ve Müslüm, 2015). Ayrıca bu çalışmalarda biyoloji konularının yer almadığı
görülmektedir. Geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının konu alan bilgisinin yeterli düzeyde olması
gerektiği ve kavram yanılgılarına sahip olmamaları gerektiği düşünülmektedir. Dolayısıyla ilgili literatüre katkıda
bulunmak ve okul öncesi öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki bilgi düzeylerinin ve taşıdıkları kavram
yanılgılarının tespit edilmesi açısından böyle bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın
amacı, “okul öncesi öğretmen adaylarının bazı biyoloji konularındaki bilgi düzeyleri ve kavram yanılgılarının
belirlenmesi” şeklindedir.

Yöntem
Araştırmanın Modeli
Araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının bazı biyoloji konularındaki bilgi düzeyleri ve kavram
yanılgılarının belirlenmesi amaçlandığından dolayı, tarama modelinde bir çalışma yürütülmüştür.
Araştırmanın Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 1. ve 3.
Sınıf okul öncesi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubunda, 27 kişi 1. Sınıf (18 Kız, 16 Erkek), 31
kişi 3. Sınıf (21 Kız, 10 Erkek) öğrencisidir. Çalışmada 1 ve 3. Sınıf öğretmen adaylarının seçilmesinin nedeni,
birinci sınıfların liseden getirdikleri kavram yanılgıları olabileceği ve bunların son sınıflara doğru değişip
değişmediğine bakılması gerektiği düşünülmüştür.
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Biyoloji Bilgi Anketi”
kullanılmıştır. Bilgi anketi geliştirilirken öncelikle ilgili literatür incelenmiş, alan uzmanlarının görüşleri alınmış
ve araştırmacıların edindikleri tecrübe ve gözlemlerden de yola çıkılarak, öğrencilerin en çok kavram yanılgısı
oluşturabilecekleri konular belirlenmiştir (Aydın, 2016; Koç ve Yager, 2016; Metty, 2013; Tekkaya ve Balcı,
2003; Bacanak, Küçük ve Çepni, 2004; Yürük ve Çakır, 2000).
Daha sonra belirlenen bu konular beş adet açık uçlu soru ile ifade edilmiştir. Biyoloji bilgi anketinden elde
edilen veriler sınıf bazında soru soru incelenmiş ve öğrencilerin bilgi düzeyleri ve taşıdıkları kavram yanılgıları
belirlenmiştir. Öğrenci cevapları değerlendirilirken; doğru cevap (4), kısmen doğru cevap (3), kavram yanılgısı
içeren cevap (2) ve yanlış-boş cevap (1) şeklinde bir kriter belirlenerek, bu kriterlere göre sayısal veriler haline
dönüştürülmüştür. Öğrenci cevapları iki bilim uzmanı tarafından incelenerek belirlenen kriterlere göre
sınıflandırılmıştır.

Bulgular
Öğrencilerin biyoloji bilgi anketine verdikleri cevaplardan elde edilen veriler değerlendirilerek sınıf bazında
ayrı ayrı tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarından 1. Sınıf öğrencilerinden elde edilen
veriler tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1.
Birinci Sınıf Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Cevapları.
Doğru

Kısmen Doğru

Kavram
Yanılgısı
İçeriyor

Yanlış-Boş

f

%

f

%

f

%

f

%

5

18.5

14

51.8

-

-

8

29.6

14

51.8

9

33.3

4

14.8

-

-

mı?

3

11.1

3

11.1

16

59.2

5

18.5

(oksijen

-

-

4

-

-

23

85.1

12

44.4

5

9

33.3

1

3.7

1. Soru
“Vücutta kanımızın nasıl bir görevi
vardır?”
2. Soru
“Kanımız ne renktir (mavi, kırmızı vb.)?
Nedenini yazınız.”
3. Soru
“Bitkiler
solunum
Açıklayınız.”

yapar

4. Soru

14.8

“Niçin solunum
alırız)?”

yaparız

5. Soru
“Bağırsaklar
organlardır?”

hangi

sisteme

ait

18.5

Tablo 1’incelendiğinde birinci sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları “Vücutta kanımızın nasıl bir görevi
vardır?” şeklinde yöneltilen soruya %51.8 oranında kısmen doğru yanıtlar vermişlerdir. Kavram yanılgısı içeren
cevaplara rastlanmamıştır. “Kanımız ne renktir (mavi, kırmızı vb.)? Nedenini yazınız” sorusuna %51.8 oranında
doğru cevap vermişlerdir. Öğretmen adaylarının sadece %14.8’i kavram yanılgısı içeren cevaplar vermişlerdir.
“Bitkiler solunum yapar mı? Açıklayınız.” sorusuna ise %59.2 oranında öğretmen adayı kavram yanılgısı içeren
cevaplar vermişlerdir. “Niçin solunum yaparız (oksijen alırız)?” sorusuna öğretmen adaylarının %85.1’i yanlış-
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boş cevaplar vermişlerdir. “Bağırsaklar hangi sisteme ait organlardır?” sorusuna öğrenmen adaylarını %44.4’ü
doğru cevaplar verirken, %33.3’ü de kavram yanılgısı içeren cevaplar vermişlerdir.
Öğrencilerin verdikleri cevaplardan kavram yanılgısı içeren ifadelerden örnekler şu şekildedir:
“Kanımız mavidir ama bazı moleküllerle biz kırmızı görürüz” (9K)
“Bir yerden okudum kan yeşil renkmiş, damarlara bakınca yeşil görünüyor” (16K)
“Bitkilerde insanlar gibi yaşamlarını devam ettirmek için solunum değil de fotosentez yapar” (8E)
“Bitkiler fotosentez yoluyla solunum yapar” (4K)
“Boşaltım sistemine ait organlardır. Dışarı atılması gereken besinleri atar” (22K)
“Boşaltım sistemine aittir. Boşaltım görevi yapar” (23K)
Okul öncesi öğretmen adaylarından 3. Sınıf öğrencilerinden elde edilen veriler tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2.
Üçüncü Sınıf Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Cevapları.
Doğru

Kısmen
Doğru

Kavram
Yanılgısı
İçeriyor

Yanlış-Boş

f

%

f

%

f

%

f

%

3

9.6

16

51.6

-

-

12

38.7

22

70.9

4

12.9

4

12.9

1

3.2

2

6.45

2

6.45

23

71.1

4

12.9

1

3.2

6

19.3

-

-

24

77.4

7

22.5

6

19.3

15

48.3

3

9.6

1. Soru
“Vücutta kanımızın
vardır?”

nasıl bir

görevi

2. Soru
“Kanımız ne renktir (mavi, kırmızı vb.)?
Nedenini yazınız.”
3. Soru
“Bitkiler solunum yapar mı? Açıklayınız.”
4. Soru
“Niçin solunum yaparız (oksijen alırız)?”
5. Soru
“Bağırsaklar
organlardır?”

hangi

sisteme

ait

Tablo 2 incelendiğinde üçüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının verdikleri cevaplara bakıldığında;
“Vücutta kanımızın nasıl bir görevi vardır?” şeklinde yöneltilen soruya öğretmen adaylarının %51.6’sı kısmen
doğru cevaplar vermişlerdir. Kavram yanılgısı içeren cevaplar bulunmamaktadır. “Kanımız ne renktir (mavi,
kırmızı vb.)? Nedenini yazınız” sorusuna %70.9 öğretmen adayı doğru cevap verirken sadece %12.9 öğretmen
adayı kavram yanılgısı içeren cevaplar vermişlerdir. “Bitkiler solunum yapar mı? Açıklayınız.” sorusuna da %71.1
öğretmen adayı kavram yanılgısı içeren cevaplar vermişlerdir. “Niçin solunum yaparız (oksijen alırız)?” sorusuna
öğretmen adaylarının %77.4’ü yanlış-boş cevaplar vermişlerdir. “Bağırsaklar hangi sisteme ait organlardır?”
sorusuna öğrenmen %48.3’ü kavram yanılgısı içeren cevaplar vermişlerdir.
Öğrencilerin verdikleri cevaplardan kavram yanılgısı içeren ifadelerden örnekler şu şekildedir:
“Kan mavi renktedir. Havayla temas ettiğinde kırmızı olur” (22K)
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“Kan siyahtır. Kırmızı görmemizin sebebi oksitlenmesidir” (13K)
“Bitkiler solunum yaparlar. Bunu fotosentez yoluyla yaparlar” (1E)
“Fotosentez solunumu yaparlar” (17K)
“Bağırsaklar sindirim sitemine ait organlardır. Zararlı maddeleri vücuttan atar” (2K)
“Bağırsaklar boşaltım sistemine aittir. Sindirim sisteminde ortaya çıkan artıkları dışarıya atmaya yarar” (29E)
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmanın sonucunda bir ve üçüncü sınıf okul öncesi öğretmen adaylarının bazı biyoloji konularına
yönelik hazırlanan sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde, bir ve üçüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen
adaylarının verdikleri cevapların birbirine yakın oranlarda oldukları ve benzer kavram yanılgılarına sahip oldukları
görülmektedir. Dolayısıyla bu konuda öğretmen adaylarının birinci sınıfta sahip oldukları biyoloji bilgileri üzerine
yeni ve doğrularını koyamadıkları ve kavram yanılgılarını düzeltemedikleri söylenebilir.
Öğretmen adaylarının sorulara verdikleri cevaplar daha ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, öğretmen
adaylarının kanın görevi ve kanın rengi konularında iyi düzeyde bilgiye sahip oldukları görülürken, az da olsa
kanın rengi hususunda kavram yanılgısına sahip olan kişilerin bulunduğu da belirlenmiştir. Kavram yanılgısına
sahip bir öğretmenin birçok öğrenci yetiştireceği düşünüldüğünde, bu kavram yanılgısının öğrencilere aktarılacağı
göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim Hashweh (1987) ve Saçkes, Akman ve Trundle (2012) da öğretmenlerin
kavram yanılgılarını öğrencilere aktardıklarını belirtmektedirler. Öğretmen adaylarının kanın rengi hususunda
verdikleri cevaplar göz önünde bulundurulduğunda kavram yanılgısına sahip olan öğretmen adaylarının kanın
mavi, yeşil, siyah gibi farklı renklerde olabileceğini düşünüp bilimsel olarak açıklamaya çalıştıkları görülmektedir.
Metty (2013) ve Koç ve Yager (2016), öğretmen adaylarıyla yaptıkları çalışmada kanın mavi olduğunu düşünen
öğretmen adayının yüksek oranda olduğunu ifade etmişlerdir.
Bitkilerin solunum yapıp yapmadığı hususunda öğretmen adaylarının verdikleri cevaplara bakıldığında,
yüksek oranda kavram yanılgısı içeren cevaplar verdikleri belirlenmiştir. Bu cevaplar incelendiğinde öğretmen
adaylarının bitkilerin yaptığı fotosentezi bir solunum olayı olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Bu çalışmaya benzer
şekilde ilköğretim öğrencileriyle çalışan Bacanak, Küçük ve Çepni (2004) bazı öğrencilerin fotosentezi “bitkilerin
yaptığı solunum” şeklinde nitelendirdikleri bir kavram yanılgısına sahip olduklarını belirlemişlerdir. Dolayısıyla
bu kavram yanılgısına sahip bir okul öncesi öğretmeninin yetiştirdiği çocukların bu yanılgıyı ilköğretim sürecine
taşımaları kaçınılmaz bir durumdur. Hatta Tekkaya ve Balcı (2003)’nın lise öğrencileriyle yaptığı çalışma
incelendiğinde, bu yanılgının lise öğrencilerinde de bulunduğu görülmektedir. Eggen, Kauchak ve Garry (2004)
ortaya çıkan kavram yanılgısının değiştirilmesinin çok zor olduğunu belirtmektedir. Bu durumda çocukların okul
öncesi yıllarından itibaren kavram yanılgısı edinmemelerine çalışılması gerekmektedir. Ayrıca niçin solunum
yaptığımıza yönelik öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar incelendiğinde, bu hususta öğretmen adaylarının
yeterince bilgilerinin olmadığı ve kavram yanılgılarının bulunmadığı belirlenmiştir.
Bağırsakların hangi sisteme ait bir organ olduğuna dair öğretmen adaylarının verdikleri cevaplara
bakıldığında, bu konuda öğretmen adaylarının yüksek oranda kavram yanılgısına sahip oldukları görülmektedir.
Öğretmen adayları bağırsakları özellikle bir boşaltım organı olarak nitelendirmekte, dolayısıyla boşaltım sistemine
ait bir organ olduğunu düşünmektedirler. Aydın (2016) lise öğrencileriyle yaptığı çalışmada bazı öğrencilerin
bağırsakları boşaltım sistemi organı olarak düşündüklerini belirlemiştir. Bu durumda öğretmen adaylarının bu
kavram yanılgısının ilköğretim ve lise döneminden gelebileceği düşünülmektedir. Hatta üçüncü sınıftaki öğretmen
adaylarında halen bu yanılgının giderilemediği de anlaşılmaktadır. Bu yanılgının giderilebilmesi için öncelikle
öğrencilere boşaltım kavramının öğretilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili literatüre bakıldığında Aydın (2016),
öğretim programlarında ve ders kitaplarında “boşaltım sistemi” kavramının “üriner sistem” şeklinde
kullanılmasının bu yanılgıların ortadan kalkmasına yardımcı olacağını ifade etmektedir.
Çalışmadan elde edilen tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde okul öncesi öğretmen adaylarının biyoloji
bilgilerinde bazı eksiklikler ve kavram yanılgıları olduğu belirlenmiştir. Bu durumun dikkate alınması ve öğretmen
adaylarının fen öğretimini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için konu alan bilgilerine sahip olmaları
gerektiği düşünülmektedir. Saçkes, Akman ve Trundle (2012), okul öncesi öğretmenlerinin yeterli alan bilgilerine
sahip olmadıklarından dolayı sınıflarında bilimsel kavramları öğretmeye yeteri kadar zaman ayırmadıklarını
belirtmektedirler. Öğretmen adaylarının fen eğitimine yönelik aldıkları dersler okul öncesi dönemdeki çocukların
gelişimlerine uygun fen etkinlikleri planlamayı, fen ve bilimsel süreçlerle ilgili becerilerin çocuklara aktarılmasına
ilişkin bilgileri öğretmektedir. Bu hususta yapılması ve unutulmaması gereken şey alan bilgisi eksik olan bir
öğretmenin yanlış etkinlikler planlayabileceğidir. Bu hususta öğretmen adaylarına temel alan bilgisi dersleri de
verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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Özet

Mizahın eğitim ortamlarında yer alması çocukların öğrenmelerini kolaylaştırır, okulu sevmelerini,
sosyalleşmelerini, eğlenceli vakit geçirmelerini, stresle başa çıkmalarını sağlar. Mizah; öğretmenlerin çocukları
tanımalarına, anlamalarına, çocukların gelişim ve öğrenmelerini desteklemelerine ve çocuklarla kolay iletişim
kurmalarına yardım eder. Mizahın eğitim ortamında yer alabilmesi için öğretmenlerin olumlu mizah tarzına sahip
olması, çocukların mizah gelişim özelliklerini bilmesi ve çocukların mizah gelişim özelliklerine uygun
malzemelerin de yer aldığı bir ortam yaratması gerekmektedir. Öğretmenin çocukların rahatça mizah
üretebilmeleri, üretilen mizahın değerini takdir edebilmeleri için çocukların kendilerini rahat ve güvende hissettiği
bir sınıf atmosferi oluşturması önemlidir. Mizah tarzları; olumlu(uyumlu) ve olumsuz (uyumsuz) mizah tarzları
olarak ele alınmaktadır. Katılımcı mizah ve kendini geliştirici mizah tarzları olumlu ve sağlıklı mizah tarzları
olarak görülürken, kendini yıkıcı mizah ve saldırgan mizah tarzları olumsuz ve zararlı olarak görülmektedir. Okul
öncesi dönemdeki çocuklar model alarak öğrendikleri için öğretmenlerinin olumlu mizah tarzına sahip olmaları
çocukların da olumlu mizah tarzına sahip olmasını sağlayabilir. Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerinin mizah
tarzlarının incelenmesinin alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada nitel ve nicel
yaklaşımları kapsayan karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ilinde Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 190 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel
verileri öğretmenlerin kişisel bilgilerini belirlemeye yönelik hazırlanan “Genel Bilgi Formu” ve Yerlikaya(2003)
tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Mizah Tarzları Ölçeği” ile toplanmıştır. Nitel veriler ise araştırmacılar tarafından
oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin
beklenilen ve istenilen şekilde olumlu mizah tarzlarından “katılımcı mizah” ve “kendini geliştirici mizah”
boyutlarında yüksek puan aldıkları görülmüştür. Öğretmenlerin ifadelerine bakıldığında da; olumsuz durumlarla
başa çıkmak, eğlenmek, eğlendirmek, olumlu iletişim kurmak amacıyla mizaha yer verdikleri görüldüğünden
olumlu mizah tarzlarından “katılımcı mizah” ve “kendini geliştirici mizah” tarzlarına sahip oldukları söylenebilir.
Gelecekteki araştırmalarda öğretmenlerin ve çocukların sınıfta mizaha ne şekilde yer verdiğini belirlemeye yönelik
gözlem yönteminin kullanıldığı çalışmalar yapılabilir.

Abstract
Placing humour in educational environment facilitates learning for children, helps them like the school, be
socialized, spend enjoyable time and over stress. Humour helps teachers get to know children, understand them,
support their development and learning and make easy communication with children. In order to place humour in
educational environment, it is necessary that teachers have a positive humour style, children know the development
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features of humour and an environment where there will be suitable materials for the humour development of
children should be formed. In order that students can easily produce humour and appreciate the value of the humour
produced, it is of importance that teachers form a classroom atmosphere where children will feel comfortable and
in secure. Humour styles are examined as positive (compatible) and negative (incompatible) styles. Affiliative and
self-enhancing humour styles are regarded as positive and healthy ones, self-defeating and aggressive humour
styles are thought as negative and harmful styles. In the current study, a mixer research method comprising
qualitative and quantitative approaches was used. The working group of the study was made up of 190 preschool
teachers working at the schools of National Education in the city of Antalya. The quantitative data of the research
was gathered by “General Information Form” prepared to determine the personal data of the teachers and by
“Humour Styles Questionnaire Scale” that was adapted to Turkish by Yerlikaya (2003). Qualitative data of the
research was gathered by a semi-structured interview form prepared by the researchers. Teachers in the research
seem to get high scores in the dimensions of focused humor and self-enhancing humor from the expected and
possible positive positive humor styles. Looking at the statements of teachers; to deal with negative situations, to
have fun, to entertain, to communicate positively, because humor data is seen to have positive humor styles present
humor and self-improving humor styles were told. In future research, studies can be conducted using observation
methods to determine how teachers and children place humor in the classroom.

Giriş

Mizahın eğitim ortamlarında yer alması çocukların öğrenmelerini kolaylaştırır, okulu sevmelerini,
sosyalleşmelerini, eğlenceli vakit geçirmelerini, stresle başa çıkmalarını sağlar. Mizah; öğretmenlerin çocukları
tanımalarına, anlamalarına, çocukların gelişim ve öğrenmelerini desteklemelerine ve çocuklarla kolay iletişim
kurmalarına yardım eder (Eskidemir Meral, 2013). Çocuk ve öğretmen arasındaki iletişimi arttırarak sosyal
etkileşimlerini güçlendirir (Aydın, 2005). Okul öncesi öğretmenlerinin olumlu mizah tarzlarını eğitim
ortamlarında kullanması; çocukların dikkat düzeyini ve süresinin artırır, öğrenilenlerin kalıcı olmasını ve problem
çözme becerilerinin artmasını sağlayarak çocukların gelişimlerini olumlu yönde destekler (Uyanık, İnal Kızıltepe,
Can Yaşar ve Alisinanoğlu, 2015). Sınıfta mizahı kullanan öğretmenlerin sınıflarında; öğretmene ve öğrenmeye
yönelik pozitif algı oluşur, çocukların motivasyonu artar, sıcak ve samimi bir öğrenme ortamı oluşur, akademik
stres ve kaygı azalır (Korobkin,1988; Lovorn, 2008; Saracaloğlu, Gündoğdu, Çelik ve Altın, 2013). Olumlu mizah
öğretmenlere de katkı sağlar ve öğretmenlerin hayatlarını kolaylaştırır. Olumlu mizah tarzına sahip öğretmenlerin
stresle başa çıkma düzeyleri daha yüksektir ve stresle başa çıkmada uygun stratejileri kullanırlar (Sümer, 2008;
Özdemir, Sezgin, Kaya ve Recepoğlu, 2011). Problem durumlarını çözmede ve olaylara farklı bakış açıları
geliştirmede daha iyilerdir (Yerlikaya, 2003). Olumlu mizah tarzına sahip öğretmenler çevrelerindekilerle pozitif
ilişkiler kurarlar. Kendilerini daha enerjik, rahatlamış, mutlu ve daha az stresli hissederler. Bütün bu olumlu
duygular gündelik hayatlarına ve çocuklarla olan etkileşimlerine olumlu olarak yansır(Yardımcı, 2010).
Mizahın eğitim ortamında yer alabilmesi için öğretmenlerin olumlu mizah tarzına sahip olması, çocukların
mizah gelişim özelliklerini bilmesi ve çocukların mizah gelişim özelliklerine uygun malzemelerin de yer aldığı bir
ortam yaratması gerekmektedir. Öğretmenin çocukların rahatça mizah üretebilmeleri, üretilen mizahın değerini
takdir edebilmeleri için çocukların kendilerini rahat ve güvende hissettiği bir sınıf atmosferi oluşturması
önemlidir(Eskidemir Meral, 2013).
Mizah tarzları; olumlu (uyumlu) ve olumsuz (uyumsuz) mizah tarzları olarak ele alınmaktadır. Katılımcı mizah
ve kendini geliştirici mizah tarzları olumlu ve sağlıklı mizah tarzları olarak görülürken, kendini yıkıcı mizah ve
saldırgan mizah tarzları olumsuz ve zararlı olarak görülmektedir (Yerlikaya, 2003).
Katılımcı mizah; diğer insanları eğlendirmek, ilişkileri geliştirmek ve kişiler arası gerilimleri azaltmak
amacıyla komik şeyler söylemeye, espriler yapmaya, fıkralar anlatmaya ve şakalaşmaya yönelik eğilimi
içermektedir. Kendini geliştirici mizah; yaşam karşısında, zor durumlarda mizahi bir bakış açısını korumayı,
yaşamda karşılaşılan uyuşmazlıklar karşısında eğlenme eğilimini ve mizahı kullanmayı içermektedir. Saldırgan
mizah dalga geçme, küçük düşürme ve alay etme gibi durumlarda olduğu gibi mizahı diğerlerini yermek amacıyla
kullanmayı içermektedir. Kendini yıkıcı mizah ise kişinin diğerlerini eğlendirmek için aşırı derecede kendini
yermesini ve hor görmesini, kendi aleyhinde komik şeyler söylemesini ve kendisi ile alay edildiğinde ya da küçük
düşürüldüğünde diğerleriyle birlikte gülme eğilimini içermektedir (Martin vd., 2003; Yerlikaya, 2003).
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Alanyazına bakıldığında öğretmen adaylarının (Asan, 2019; Avşar, 2008; Sıvacı ve Gülbahar, 2018), okul
öncesi öğretmen adaylarının (Sümer, 2008; İnal Kızıltepe, Uyanık, Can Yaşar ve Alisinanoğlu, 2015),
öğretmenlerin (Altınkurt ve Yılmaz, 2011; Aslan ve Çeçen, 2007; Mermi, 2015; Özdemir, Sezgin, Kaya ve
Recepoğlu, 2011) ve okul yöneticilerinin (Recepoğlu ve Özdemir, 2012; Yılmaz, 2011) mizah tarzlarının
incelendiği çalışmaların yer aldığı görülmüştür. Ancak okul öncesi öğretmenlerinin mizah tarzlarının incelendiği
çalışmalara rastlanılmamıştır.
Okul öncesi dönemdeki çocuklar model alarak öğrendikleri için öğretmenlerinin olumlu mizah tarzına sahip
olmaları çocukların da olumlu mizah tarzına sahip olmasını sağlayabilir. Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerinin
mizah tarzlarının incelenmesinin alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı okul öncesi öğretmenlerinin mizah tarzlarının ve eğitim ortamlarında yer
verdikleri mizah tarzlarının incelenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
•
•

Okul öncesi öğretmenlerinin mizah tarzları nasıldır?
Okul öncesi öğretmenleri eğitim ortamlarında hangi tarz mizaha yer vermektedir?
Yöntem

Bu araştırmada nitel ve nicel yaklaşımları kapsayan karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Karma yöntem,
tek bir araştırmada ya da araştırma dizisinde hem nitel hem de nicel verilerin toplanması, analiz edilmesi,
birleştirilmesi ve ilişkilendirilmesine odaklanılan bir araştırma yöntemidir (Creswell & Plano Clark, 2014). Bu
yöntem araştırmacıların, bireylerin sosyal yaşamdaki deneyimlerinin içeriğini ve araştırdıkları konu hakkında
karmaşıklığı anlamada yeni yollar oluşturmak için güçlü bir potansiyel sunmakta, nicel ve nitel yaklaşımların
güçlü yönlerinden faydalanmaktadır. Bu sayede sosyal dünya hakkında niteliksel açıklamalarda bulunabilmeyle
ilgili muhakeme gücünü geliştirmek ve genişletmek aynı zamanda araştırmanın kapsamını genişletmek ve analitik
gücünü artırmak mümkün olmaktadır (Mason, 2006; Östlund, Kidd, Wengström & Rowa Dewar, 2011;
Sandelowski, 2000).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu nicel veriler için Antalya ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda
görev yapan 190 okul öncesi öğretmeni, nitel veriler için bu öğretmenler arasından belirlenen 12 okul öncesi
öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki öğretmenlerin demografik bilgileri Tablo 1.’de verilmiştir.

Tablo 1.
Çalışma Grubundaki Öğretmenlerin Demografik Özellikleri.

Çalışılan okul türü

Mezun Olunan Program

Yaş

Mesleki Kıdem

631

f

%

Anasınıfı

25

13.2

Anaokulu

165

86.2

Okul Öncesi Öğretmenliği

148

77.9

Diğer (Çocuk Gelişimi/Anaokulu Öğretmenliği)

42

22.1

30 ve altı

45

23.7

31-35

69

36.3

36 ve üstü

76

40.0

0-5 Yıl

32

16.8

6-10 Yıl

68

35.8

11-15 Yıl

55

28.9

16-20 Yıl

35

18.4
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Evli

136

71.6

Bekar

54

28.4

136

71.6

Yok

54

28.4

36-48 Ay

28

14.7

49-60 Ay

105

55.3

61 ve Üzeri

57

30.0

10-20

91

47.9

21 ve üzeri

99

52.1

Hizmet içi eğitime katılma Katılıyor
durumu
Katılmıyor

152

80.0

38

20.0

TOPLAM

190

100.0

Medeni Durum
Olma Var

Çocuk
Sahibi
Durumu

Çalıştığı Yaş Grubu

Sınıf Mevcudu

Tablo 2.
Görüşme Yapılan Öğretmenlere İlişkin Bilgiler.
Kodu

Yaşı

Mesleki kıdemi

Çalıştığı yaş grubu

Ö1

44

22

5

Ö2

30

9

5

Ö3

36

10

4

Ö4

31

9

4

Ö5

37

13

5

Ö6

28

5

5

Ö7

24

3

4

Ö8

39

11

5

Ö9

32

12

5

Ö10

41

15

4

Ö11

36

13

4

Ö12

37

12

5

Veri Toplama Araçları
Araştırmanın nicel verileri Yerlikaya (2003) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan “Mizah Tarzları Ölçeği” ile
nitel veriler ise araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır.
Mizah Tarzları Ölçeği
Mizah Tarzları Ölçeği, kendini geliştirici mizah, katılımcı mizah, saldırgan mizah ve kendini yıkıcı mizah
olmak üzere 4 boyuttan ve 32 maddeden oluşmaktadır. Bu dört boyut; uyumlu-olumlu mizah (Kendini Geliştirici
ve Katılımcı Mizah) ve uyumsuz-olumsuz mizah (Kendini Yıkıcı ve Saldırgan Mizah) olarak gruplandırılmaktadır.
Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı; kendini geliştirici mizah için .78, katılımcı mizah için .74, saldırgan
mizah için .69, kendini yıkıcı mizah için .67, toplam puan için .81’dir. Her bir alt ölçekten alınabilecek en düşük
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ve yüksek puanlar 8 ile 56 arasında değişmektedir. Alt ölçeklerden alınan puanların yüksekliği ilgili mizah tarzının
kullanım sıklığına işaret etmektedir (Yerlikaya, 2003).

Görüşme Formu
Görüşme formu öğretmenlerin sınıflarında mizaha ne şekilde yer verdiklerini, hangi tarzda mizah anlayışına
sahip olduklarını, çocukların sınıfta bu mizah tarzından nasıl etkilendiğini belirlemeye yönelik sorulardan
oluşmaktadır.
Verilerin Toplanması
Araştırmanın ilk aşamasında çalışma grubundaki öğretmenlere “Mizah Tarzları Ölçeği” uygulanmıştır. İkinci
aşamasında çalışma grubunda yer alan 12 gönüllü öğretmen belirlenmiştir. Öğretmenlerin uygun olduğu zamanlar
belirlenerek görüşme formları aracılığıyla yüz yüze bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 9-17
dakika arasında sürmüştür.
Verilerin Analizi
Nicel verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Yüzde ve frekans gibi istatistikler tablolar
halinde verilmiştir. Ölçeklerden alınan puanlar için çarpıklık ve basıklık değerleri -1,5 +1,5 aralığında
değerlendirilmiştir. Tüm veriler bu aralıkta yer almasından dolayı normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir.
Değişkenlere bağlı olarak farklılıkları tespit edebilmek için Bağımsız Örneklemler T Testi ve Varyans analizi
kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Bu bölümde okul öncesi öğretmenlerinin mizah tarzlarının ve eğitim ortamlarında yer verdikleri mizah
tarzlarının incelenmesi kapsamında, araştırmaya dahil edilen çalışma grubundaki öğretmenlerden elde edilen
bulgulara yer verilmiştir. Bulgular nicel ve nitel olmak üzere iki bölümde incelenmiştir. İlk bölümde, Mizah
Tarzları Ölçeğine ilişkin nicel bulgulara, ikinci bölümde ise, öğretmenlerin eğitim ortamlarında yer verdikleri
mizah tarzları hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir.
Nicel Bulgular

Tablo 3.
Öğretmenlerin Mizah Tarzları Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin Betimsel İstatistik Değerleri.
N

X

ss

Katılımcı Mizah

190

38.6789

8.54042

Kendini Geliştirici Mizah

190

35.4947

7.38205

Saldırgan Mizah

190

21.7632

6.82446

Kendini Yıkıcı Mizah

190

25.6158

8.54956

Tablo 3’ e göre öğretmenlerin olumlu mizah tarzları olan katılımcı ve kendini geliştirici mizah tarzları
puanlarının yüksek olduğu, olumsuz mizah tarzları olan saldırgan ve kendini yıkıcı mizah tarzları puanlarının ise
düşük olduğu görülmektedir.

Tablo 4.
Öğretmenlerin Yaşına Göre Mizah Tarzları Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin Anova Sonuçları.
Varyansın
Katılımcı
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Kaynağı
Gruplar Arası

Kareler
Toplamı
299.902

sd
189

Kareler
Ortalaması
149.951

F
2.079

p
.128
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Mizah

Gruplar İçi

13485.514

Toplam

13785.416

Kendini Geliştirici Gruplar Arası

121.439

Gruplar İçi

10178.055

Toplam

10299.495

Saldırgan

Gruplar Arası

71.208

Mizah

Gruplar İçi

8731.134

Toplam

8802.342

Kendini Yıkıcı

Gruplar Arası

193.648

Mizah

Gruplar İçi

13621.305

Toplam

13814.953

Mizah

72.115

189

60.720
1.116

.330

.763

.468

1.329

.267

54.428

189

35.604
46.691

189

96.824
72.841

Tablo 4’e göre öğretmenlerin ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlar yaşlarına bağlı olarak anlamlı
farklılık göstermemektedir (p>.05).

Tablo 5.
Öğretmenlerin Mesleki Kıdemine Göre Mizah Tarzları Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin Anova Sonuçları.
Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd
Katılımcı

Gruplar Arası

268.181

Mizah

Gruplar İçi

13517.235

Toplam

13785.416

Kendini Geliştirici

Gruplar Arası

164.686

Mizah

Gruplar İçi

10134.809

Toplam

10299.495

Saldırgan

Gruplar Arası

209.158

Mizah

Gruplar İçi

8593.185

Toplam

8802.342

Kendini Yıkıcı

Gruplar Arası

186.012

Mizah

Gruplar İçi

13628.940

Toplam

13814.953

Kareler Ortalaması

F

p

189 89.394
1.230

.300

1.007

.391

1.509

.214

.846

.470

72.673

189 54.895
54.488

189 69.719
46.200

189 62.004
73.274

Tablo 5’e göre öğretmenlerin ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlar mesleki kıdemlerine bağlı olarak
anlamlı farklılık göstermemektedir (p>.05).
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Tablo 6.
Öğretmenlerin Medeni Duruma Göre Mizah Tarzları Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin Bağımsız Örneklemler
T Testi Analizi Sonuçları.
Medeni
Durum

N

X

SS

Evli

136

38.9328

8.44296

Bekar

54

38.6829

8.81601

Kendini Geliştirici Evli

136

34.9076

7.46630

Mizah

Bekar

54

36.9756

6.86836

Evli

136

21.2101

6.52359

Bekar

54

21.2683

7.28706

136

24.4958

7.84908

54

27.1707

10.21495

Katılımcı Mizah

Saldırgan Mizah
Kendini
Mizah

Yıkıcı Evli
Bekar

t
.162

sd

p

188

.872

-1.560

188

.121

-.048

188

.962

-1.736

188

.085

Tablo 6’ya göre öğretmenlerin ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlar medeni durumlarına bağlı olarak
anlamlı farklılık göstermemektedir (p>.05).

Tablo 7.
Öğretmenlerin Çocuk Sahibi Olma Durumuna Göre Mizah Tarzları Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin
Bağımsız Örneklemler T Testi Analizi Sonuçları.
Çocuk
Sahibi
Olma

N

X

SS

t

sd

p

Katılımcı

Var

136

38.7350

8.74484

-.327

188

.744

Mizah

Yok

54

39.2326

7.93377

Kendini
Geliştirici

Var

136

35.2650

7.47224

Yok

54

35.9070

7.08054

Saldırgan
Mizah

Var

136

21.7265

6.65611

Yok

54

19.8605

6.72090

Kendini Yıkıcı

Var

136

24.0940

7.82787

Mizah

Yok

54

28.1395

9.80666

Mizah

-.488

188

.626

1.568

188

.119

-2.701

188

.008*

Tablo 7’ye göre öğretmenlerin kendini yıkıcı mizah alt boyutundan aldıkları puanlar çocuk sahibi olma
durumuna bağlı olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p=,008). Çocuğu olmayan öğretmenlerin kendini yıkıcı
mizah puanları çocuğu olan öğretmenlerin puanlarına göre anlamlı şekilde yüksektir.
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Tablo 8.
Öğretmenlerin Çalıştığı Yaş Grubuna Göre Mizah Tarzları Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin Anova
Sonuçları.
Kareler
Toplamı

Varyansın Kaynağı
Katılımcı

Gruplar Arası

Mizah

Kendini Geliştirici

sd

11.532

189

Gruplar İçi

11510.711

Toplam

11522.244

Gruplar Arası

218.266
8377.109

Toplam

8595.375

Saldırgan

Gruplar Arası

16.345

Mizah

Gruplar İçi

7129.555

Toplam

7145.900

Kendini Yıkıcı

Gruplar Arası

2.104

Mizah

Gruplar İçi

11659.640

Toplam

11661.744

F

924

109.133
2.045

.
133

8.173

,

,180

45.411

189

.

.079

53.357

189

p

5.766
73.317

189

Gruplar İçi

Mizah

Kareler
Ortalaması

835

1.052
74.265

.

.014

986

Tablo 8’e göre öğretmenlerin ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlar çalıştıkları yaş grubuna bağlı olarak
anlamlı farklılık göstermemektedir (p>.05).

Tablo 9.
Öğretmenlerin Sınıf Mevcuduna Göre Mizah Tarzları Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin Bağımsız
Örneklemler T Testi Analizi Sonuçları.
Sınıf
Mevcudu

N

X

SS

Katılımcı
Mizah

10-20

91

36.9444

8.79002

20 ve üzeri

99

40.4432

7.98829

Kendini
Geliştirici

10-20

91

35.3333

7.45314

20 ve üzeri

99

35.5227

7.31080

10-20

91

22.0694

6.65514

20 ve üzeri

99

20.5341

6.70212

91

26.6389

8.96834

99

23.9886

8.07507

Mizah
Saldırgan Mizah
Kendini
Mizah

Yıkıcı 10-20
20 ve üzeri

t
-2.634

Sd

p

188

.009*

-.162

188

.872

1.446

188

.150

1.965

188

.054

Tablo 9’a göre öğretmenlerin katılımcı mizah alt boyutundan aldıkları puanlar sınıf mevcuduna bağlı olarak
anlamlı farklılık göstermektedir (p=,009). Sınıf mevcudu 20 ve üzerinde olan öğretmenlerin katılımcı mizah
puanları sınıf mevcudu 10-20 arasında olan öğretmenlerin puanlarına göre anlamlı şekilde yüksektir.
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Nitel Bulgular
Görüşme yapılan 12 öğretmene sınıflarında mizaha yer verme durumları sorulduğunda öğretmenlerin tamamı
sınıfta mizah yer verdiklerini ifade etmişlerdir:
“Sınıfımda her zaman mizaha yer veriyorum. Küçük çocuklar olduğu için her anımız genelde mizahla
geçiyor” (Ö3).
“Evet. Mizah hayatın her alanında olduğu gibi sınıfımda da yer alıyor. Çocuklar gülmek için bahane
arıyorlar. Ben de fırsata çeviriyorum…” (Ö10).

Tablo 10.
Öğretmenlerin Sınıflarında Mizaha Nasıl Yer Verdiklerine İlişkin Durumlar.
Kategori

f

Yaşanan olumsuz durumları olumluya çevirmek için olumsuz/üzücü gelişmelerden/çatışmalardan
sonra

4

Günün her saatinde/her durumda/her etkinlikte/çocukların enerjilerinin uygun olduğu her anda

4

Çocukları karşılarken/sohbet esnasında

4

Heyecanlarının artması/odaklanmaları gerektiği/enerjilerinin düşük olduğu zamanlarda/dikkat
çekmek için

3

Akademik bilgi öğretiminde

1

Olumsuz davranışları ortadan kaldırmak için

1

Sınıfta yanlış bir şey yaptığımda bunu söylemek için

1

Tablo 10 incelendiğinde öğretmenlerin yaşanan olumsuz durumları olumluya çevirmek için, her durumda ve
çocuklarla sohbet sırasında ayrıca çocukların dikkatlerini çekmek amacıyla sınıflarında mizaha yer verdiklerini
belirttikleri görülmektedir. Diğer taraftan birer öğretmen ise; akademik bilgi öğretiminde, olumsuz davranışları
ortadan kaldırmak ve sınıfta yanlış bir şey yaptığımda bunu söylemek için mizaha yer verdiklerini ifade
etmişlerdir. Buna yönelik bazı öğretmenlerin görüşleri şu şekildedir:
“Çocuklar için olumsuz ve üzücü durum içeren zamanlarda espri yaparak ortamı yumuşatırım. Mesela bir
çocuğun üzerine su döküldü ve bu duruma üzüldü.” Ne güzel serinlemişsin” diyerek gülerim ve çocuklar da güler”
(Ö7).
“Çocuklarla sohbet ederken, bir konuya dikkat çekmek istediğimde, çoğu zaman da doğaçlama ve anlık
esprilere yer veriyorum” (Ö11).

Tablo 11.
Öğretmenlerin Sınıflarında Mizaha Ne Şekilde Yer Verdiklerine İlişkin Durumlar.
Kategori

f

Kelime oyunları yaparak, komik cümleler kurarak, hikayeler uydurarak

5

Etkinliklerde komik ve farklı şeyler yaparak

4

Taklit/seslendirme yaparak, ses tonu/jest mimiklerle

3

Kendimde fiziksel olarak farklı şeyler yaparak

1

Kitap merkezinde fıkralar ve karikatürlerle düzenleme yaparak

1

Tablo 11’e göre bazı öğretmenlerin kelime oyunları yaparak, komik cümleler kurarak, hikayeler uydurarak,
etkinliklerde komik ve farklı şeyler yaparak ve taklit/seslendirme yaparak, ses tonu/jest mimiklerle ayrıca birer
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öğretmenin de kendilerinde fiziksel olarak farklı şeyler yaparak ve kitap merkezinde fıkralar ve karikatürlerle
düzenleme yaparak sınıflarında mizaha yer verdiklerini belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin sınıflarında
mizaha ne şekilde yer verdiklerine ilişkin durumlara ilişkin ifadelerinden bazıları şöyledir:
“Genel olarak tüm etkinliklerde mizah kullanıyorum. Ses tonu, jest ve mimikler ve çocukların anlayabileceği
kelimelerle espriler yapıyorum” (Ö5).
“Bazen farklı saç modeli yapıyorum, bazen süt içerken dudak üstüne bıyık, bazen çocuklara neden
güldüklerini açıklatıyorum” (Ö10).

Tablo 12.
Öğretmenlerin Sınıflarında Mizaha Ne Amaçla Yer Verdiklerine İlişkin Durumlar.
Kategori

f

Çocukları güldürmek, eğlendirmek için

5

Dikkatlerini çekmek /sıkılmamaları için

3

Olumsuz durumları olumluya çevirmek için

2

Ortamı keyifli hale getirmek için

2

Zeka gelişimleri için

2

Çocuklarla olumlu ve etkili iletişim kurmak için

2

Yaratıcılıklarını geliştirmek için

1

Sosyalleşmeleri için

1

Öğretimi etkili hale getirmek ve düzeni sağlamak için

1

Çocukların olumsuz davranışını olumluya çevirmek için

1

Tablo 12 incelendiğinde bazı öğretmenlerin çocukları güldürmek, eğlendirmek, dikkatlerini çekmek
/sıkılmamaları, olumsuz durumları olumluya çevirmek, ortamı keyifli hale getirmek, zeka gelişimleri ve çocuklarla
olumlu ve etkili iletişim kurmak için, ayrıca birer öğretmenin de çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek,
sosyalleşmeleri, öğretimi etkili hale getirmek ve düzeni sağlamak ve olumsuz davranışını olumluya çevirmek
amacıyla sınıflarında mizaha yer verdiklerini belirttikleri görülmektedir. Buna ilişkin öğretmenlerin verdikleri
yanıtlardan bazıları şu şekildedir:
“Öğrencilerle olumlu ve etkili iletişim kurmak adına kullanıyorum. Öğrencilerin sıkıldığını anladığımda
başvurduğum en önemli öğe” (Ö2).
“Çocukları güldürmek, eğlendirmek olumsuz durumları silmek için yer veriyorum” (Ö7).
“Eğlenmek amaçlı ve olumsuz davranışı hayır demek yerine olumlu davranışa çevirme amaçlı kullanıyorum”
(Ö9).
“Bazen bizim için utandığımız, özgüvenimizi etkileyecek bir durum küçük bir mizahla komik hale,
kabullenebilir bir hale gelebilir” (Ö10).
“Dikkat çekmek istediğim durumlarda kesinlikle işe yarıyor” (Ö11).

Tablo 13.
Öğretmenlerin Sınıflarında Mizaha Yer Verdiklerinde Çocukların Tepkilerine İlişkin Durumlar.
Kategori

f

Gülüyorlar /Kahkaha atıyorlar /Eğleniyorlar

6

Mutlu ve sevinçli oluyorlar

2
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Şaşırıyorlar /Anlamaya çalışıyorlar

2

Daha rahat davranıyorlar, rahat hissediyorlar

2

Etkinliklere ilgi ile katılıyorlar /Dikkatlerini daha çabuk topluyorlar

2

Bana daha samimi ve güvenle yaklaşıyorlar

1

Taklit ediyorlar

1

Eğitimden keyif alıyorlar

1

Yaratıcı cevap veriyorlar

1

Tablo 13’e göre bazı öğretmenlerin sınıflarında mizaha yer verdiklerinde çocukların güldükleri/kahkaha attıkları/
eğlendikleri, mutlu ve sevinçli oldukları, şaşırdıkları/ anlamaya çalıştıkları, daha rahat davrandıkları, etkinliklere
ilgiyle katıldıkları ve dikkatlerini daha çabuk topladıklarını belirttikleri görülmektedir. Ayrıca birer öğretmen de
çocukların kendilerine daha samimi ve güvenle yaklaştığını, taklit ettiğini, eğitimden keyif aldığını ve yaratıcı
yanıtlar verdiğini ifade ettikleri saptanmıştır. Bunlara ilişkin öğretmenlerin verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir:
“Daha çok mutlu oluyorlar, sevinçli oluyorlar. Sınıf içerisindeki etkinliklere ilgi ile katılıyorlar” (Ö3).
“Gülüyorlar bazen şaşırıyorlar. Bazı durumlarda da taklit ediyorlar” (Ö5).
“Onlar kendini çok rahat hissediyor. Gergin olan çocuklar rahatlıyor” (Ö8).
“Bana karşı daha samimi ve güvenle yaklaşıyorlar. Gülüyorlar ve onlar da yaratıcı cevap veriyorlar” (Ö11).
Çalışma grubundaki bir öğretmenin sınıfta mizahın sınırlandırılmasına değindiği şu ifadesi dikkat çekicidir:
“Önce anlamaya çalışıp 5 sn. sonrasında gülüyorlar, dans ediyorlar. Kahkaha atıp, çığlıklar atıyorlar.
Sanırım ölçülü yapmak lazım yoksa çok hareketleniyorlar” (Ö10).

Tablo 14.
Öğretmenlerin Sınıflarında Nelere Güldüklerine İlişkin Durumlar.
Kategori

f

Çocukların bazı ifadeleri yanlış anlamalarına/kullanmalarına

4

Verdikleri cevaplara

3

Çocukların birbirleriyle sohbetlerine

2

Hayal güçlerine/yaratıcılıklarına

2

Aile içinde olanları anlatmalarına

2

Sandalyeden düşmelerine/ Birbirleri ile çarpışmalarına

1

Oyunda yaptıkları bazı hareketlere

1

Masum ve saf hallerine

1

Onlara söylediğim komik sözleri bana kullanmalarına

1

Kurallar konusunda işlerine geldiği gibi davranmalarına

1

Fiziksel özelliklerimi acımasızca dile getirmelerine

1

Tablo 14 incelendiğinde bazı öğretmenlerin çocukların bazı ifadeleri yanlış anlamalarına/kullanmalarına,
verdikleri cevaplara, çocukların birbirleriyle sohbetlerine, hayal güçlerine/yaratıcılıklarına, aile içinde olanları
anlatmalarına ayrıca birer öğretmenin de çocukların sandalyeden düşmelerine/ birbirleri ile çarpışmalarına, oyunda
yaptıkları bazı hareketlere, masum ve saf hallerine, onlara söylediğim komik sözleri bana kullanmalarına, kurallar
konusunda işlerine geldiği gibi davranmalarına ve fiziksel özelliklerini acımasızca dile getirmelerine güldüklerini
belirttikleri görülmektedir. Buna ilişkin bazı öğretmenlerin yanıtları şöyledir:
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“Çocuk okulun ilk günü tuvalete gitmek için izin istedi. “Gidebilirsin” dedim. Bana dönerek “güvenlik
nerede” diyor. “Güvenlik mi anlamadım” dedim. Stajyer öğrenciyi güvenlik olarak algılamış hala tuvalete
giderken güvenlik istiyor” (Ö3).
“Çocukların kelimeleri kullanış şekillerine. Olduğu gibi anlamalarına. “Dikkatli ol kağıdı yırtacaksın.”
dediğimde yırtıp getirmeleri ve “neden yırttın?” diye diye sorduğumda “ Öğretmenim yırtacaksın dedin ya”
demesine” (Ö5).
“Serbest zamanda ya da oyun sırasında çocukların verdiği tepkiler ya da girdiği role uygun diyaloglar çok
yaratıcı oluyor. Mesela, otobüsçülük oynuyoruz dediler katıldım. Yolcu sordu bilet kaç para? Şoför yanıt verdi.
Binebilirsin hiç para” (Ö11).
Öğretmenlerin sınıfta güldükleri durumlara bakıldığında bir durum hariç hepsinin olumlu mizah tarzlarına
uygun olduğu görülmektedir. Bir öğretmenin şu ifadesi ise olumsuz mizah tarzlarından «kendini yıkıcı mizah»
tarzına sahip olabileceğini düşündürmüştür:
“Çocukların gözünde beni betimlemeleri. Fiziki özelliklerimi acımasızca dile getiriyorlar. Ona gülüyorum”
(Ö10).

Tablo 15.
Çocukların Sınıflarında Nelere Güldüklerine İlişkin Durumlar.
Kategori

f

Taklitlere, yüz ifadelerine

7

Oyun oynarken şakalaşmalarına

4

Farklı ses tonlarına

3

Argo kelimelere

3

Dramalarda, parmak oyunlarında, kukla gösterilerinde

2

Komik durumlara

1

Palyaçolara

1

Bilerek yapılan abartılı hareketlere

1

Söz esprilerine

1

Düştüklerinde

1

Her şeye

1

Aniden gelişen olaylara

1

Tablo 15’de yer alan öğretmen görüşlerine göre bazı çocuklar taklitlere, yüz ifadelerine, oyun oynarken
şakalaşmalarına, farklı ses tonlarına, argo kelimelere, dramalarda, parmak oyunlarında, kukla gösterilerinde,
komik durumlara, palyaçolara, bilerek yapılan abartılı hareketlere, söz esprilerine, düştüklerinde, her şeye ve
aniden gelişen olaylara güldüklerini belirttikleri görülmektedir. Buna ilişkin bazı öğretmenlerin yanıtları şu
şekildedir:
“Genelde taklitlere, farklı ses tonlarına, dramalarda daha çok gülüyorlar” (Ö2).
“Dil gelişimi arttıkça kelime, söz esprilerine, ses tonunu farklı şekillerde kullanma esprilerine yöneliyorlar
ve bu tip şakalara gülüyorlar” (Ö4).
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Tablo 16.
Çocuklar Sınıfta Güldüklerinde Öğretmenlerin Verdikleri Tepkilere İlişkin Durumlar.
Kategori

f

Ben de gülüyorum, dahil oluyorum/ Beraber gülüyoruz.

12

Anlamadıysam/duymadıysam niye güldüklerini soruyorum

3

Eğlenceli bir çocuk diye düşünüyorum /komikmiş diyorum

1

Bir sözcüğün birçok anlama geldiğini anlatıyorum

1

Tüm sınıf mutlu oluyoruz

1

Tablo 16 incelendiğinde öğretmenlerin tamamının çocuklar sınıfta güldüklerinde ben de gülüyorum, dahil
oluyorum/ beraber gülüyoruz şeklinde yanıt verdiği görülmektedir. Bazı öğretmenler ise
anlamadıysam/duymadıysam niye güldüklerini soruyorum, eğlenceli bir çocuk diye düşünüyorum /komikmiş
diyorum, bir sözcüğün birçok anlama geldiğini anlatıyorum ve tüm sınıf mutlu oluyoruz şeklinde yanıt
vermişlerdir. Buna yönelik öğretmenlerin bazıları şu şekilde görüş bildirmişlerdir:
“Ben de gülüyorum. Anlamadığım bir şey varsa niye güldüklerini soruyorum. Genellikle anlatırlar ve hep
birlikte güleriz” (Ö1).
“Gözümden hiç kaçmaz mutlaka ben de dahil olurum” (Ö3).
Çalışma grubundaki üç öğretmen sınıfta olumsuz mizah tarzlarından olan “saldırgan mizah” tarzından uzak
durulması gerektiğine yönelik olarak şu ifadeleri kullanmışlardır:
“Ben de şakada bir sıkıntı (herhangi birine zarar verecek sözlü-sözsüz eylem) olmadığı sürece gülüyorum”
(Ö6).
“Ben de onlarla birlikte gülüyorum. Ama başkalarını rencide edecek şekildeyse müdahale ediyorum” (Ö9).
“Önce neden gülüyorsunuz deyip ben de gülüyorum. Evet, komikmiş diyorum. Alaycı tavırları ayırt ederek
tabi ki” (Ö10).

Tablo 17.
Öğretmenlerin Sınıf Dışında Mizaha Ne Amaçla Yer Verdiklerine İlişkin Durumlar.
Kategori

f

Eğlenmek, güzel vakit geçirmek, keyif almak, stres atmak, rahatlamak için

6

Olumlu/samimi iletişim kurmak/sıcak ortam yaratmak için

3

Yaşanabilir bir hayat için

2

Eğlenceli olmayı, insanları güldürmeyi sevdiğim için

2

Laf sokmak için

1

Eğitmek için

1

Tablo 17 incelendiğinde bazı öğretmenlerin eğlenmek, güzel vakit geçirmek, keyif almak, stres atmak,
rahatlamak, olumlu/samimi iletişim kurmak/sıcak ortam yaratmak, yaşanabilir bir hayat, eğlenceli olmayı,
insanları güldürmeyi sevdikleri, eğitmek ve laf sokmak için sınıf dışında mizaha yer verdiklerini belirttikleri
görülmektedir. Buna ilişkin bazı öğretmenlerin yanıtları şöyledir:
“İnsanlarla olumlu ve etkili iletişim kurmak, stres atmak ve güzel vakit geçirmek için” (Ö2).
“İnsanları güldürmek, ortamı sıcak tutmak amacıyla yer veriyorum” (Ö7).
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Tablo 18.
Öğretmenlerin Sınıf Dışında Nelere Güldükleri ve Nasıl Şakalar Yaptıklarına İlişkin Durumlar.
Kategori

f

Karikatürlere

3

Kelime oyunlarına, deyimlere

2

Esprilere

2

Eğlenceli olan şeylere

1

Absürt anlamsız şeylere

1

İnce esprilere

1

Zeka içeren şakalara

1

Komedi filmlerine

1

Bilmeden dalgınlıkla yapılan şeylere

1

Kara mizah yapıyorum.

2

İnsanları kırmayacak/üzmeyecek şakalar yapıyorum

2

El şakaları yapıyorum.

1

Tablo 18 incelendiğinde öğretmenlerden bazılarının karikatürlere, kelime oyunlarına, deyimlere, esprilere,
eğlenceli olan şeylere, absürt anlamsız şeylere, ince esprilere, zeka içeren şakalara, komedi filmlerine ve bilmeden
dalgınlıkla yapılan şeylere sınıf dışındaki yaşamlarında güldüklerini belirttikleri görülmektedir. Diğer taraftan bazı
öğretmenler ise sınıf dışında kara mizah, insanları kırmayacak/üzmeyecek şakalar ve el şakaları yaptıklarını ifade
ettikleri saptanmıştır. Buna ilişkin öğretmenlerin bazı ifadeleri şu şekildedir:
“Daha çok kara mizah kullanıyorum. İnce espriler içeren karikatürler çok hoşuma gidiyor” (Ö2).
“Esprilere gülerim. El şakaları yapmayı severim” (Ö7).
Çalışma grubundaki iki öğretmen olumsuz mizah tarzlarından olan “saldırgan mizah” tarzından uzak
durduklarını şu ifadelerle anlatmışlardır:
“İnsanları kırmayacak ve üzmeyecek şakalar yapmaya özen gösteriyorum” (Ö2).
“Şaka dozunda güzel bence. Eşek şakaları yapmam ve sevmem” (Ö10).
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Çalışma grubundaki öğretmenlerin beklenilen ve istenilen şekilde olumlu mizah tarzlarından “katılımcı
mizah” ve “kendini geliştirici mizah” boyutlarından yüksek puan aldıkları görülmüştür. Alanyazına bakıldığında
bu bulguyu destekler nitelikte çalışmalara rastlanmıştır. Sıvacı ve Gülbahar (2018) tarafından öğretmen adayları
ile gerçekleştirilen çalışmada öğretmen adaylarının katılımcı mizah kullanım sıklığının yüksek olduğu
bulunmuştur. Katılımcı mizah alt boyutu toplam puanları sıra ortalamaları incelendiğinde de okul öncesi
öğretmenliği öğrencilerinin sıra ortalamalarının en yüksek olduğu bulunmuştur. Özdemir, Sezgin, Kaya ve
Recepoğlu (2011) tarafından ilköğretim okulu öğretmenlerinin kullandıkları mizah tarzları ile stresle başa çıkma
tarzları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan çalışmada öğretmenlerin en fazla katılımcı mizah tarzını
kullandıkları bulunmuştur. Yılmaz ve Altınkurt (2016) tarafından yapılan çalışmada da araştırma grubundaki
öğretmenlerin %84.72’sinin olumlu, %15.28’inin ise olumsuz mizah tarzına sahip oldukları görülmüştür.
Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlar yaşlarına ve mesleki
kıdemlerine bağlı olarak anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Alanyazına bakıldığında bazı araştırmalarda
mizah tarzlarının mesleki kıdem ve yaşa göre değiştiği, bazı çalışmalarda ise değişmediği görülmektedir. Bu
çalışmanın sonuçlarına benzer olarak, Uyanık, İnal Kızıltepe, Can Yaşar ve Alisinanoğlu (2015) tarafından
yapılan çalışmada da okul öncesi öğretmen adaylarının mizah tarzı puan ortalamaları ile yaşları arasında anlamlı
bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Yirci, Özdemir ve Kartal (2016) tarafından okul yöneticileri ile yapılan
çalışmada da yaş ve kıdem ile mizah yönelimi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yılmaz ve Altınkurt (2016)
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tarafından yapılan çalışmada ise araştırmaya katılan öğretmenlerin, katılımcı ve kendini yıkıcı mizah tarzlarının
kıdeme göre değişmediği; kendini geliştirici ve saldırgan mizah tarzı kıdeme göre değiştiği görülmüştür. Mesleğin
ilk yıllarındaki öğretmenlerin daha olumlu mizah tarzına sahip oldukları bulunmuştur.
Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlar medeni durumlarına
bağlı olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Mermi (2015)’nin yaptığı çalışmada ise öğretmenlerin mizah
tarzları ile medeni durumları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Bekar öğretmenlerin evlilere göre
olumlu mizah yönlerinin daha güçlü olduğu ve bekar öğretmenlerin evlilere nazaran kendini yıkıcı mizahı daha
fazla kullandıkları bulunmuştur.
Öğretmenlerin ifadelerine bakıldığında da; olumsuz durumlarla başa çıkmak, eğlenmek, eğlendirmek, olumlu
iletişim kurmak amacıyla mizaha yer verdikleri görüldüğünden olumlu mizah tarzlarından “katılımcı mizah” ve
“kendini geliştirici mizah” tarzlarına sahip oldukları söylenebilir.
Yılmaz (2019) tarafından okul öncesi
öğretmenleri ile yapılan çalışmada da öğretmenlere mizahla ilgili görüşleri sorulduğunda öğretmenlerin genelde
mizahın iletişim üzerindeki etkilerine yönelik cevaplar verdikleri, mizahtaki eğlence unsuruna vurgu yaptıkları
görülmüştür.
Öğretmenlerin bir kısmı olumsuz mizah tarzlarından olan “saldırgan mizah” tan uzak durulması gerektiğine
yönelik ifadelerde bulunmuşlardır.
Öğretmenlerin tamamının çocukların sınıf ortamında mizaha yer vermelerine fırsat verdikleri ve çocuklarla
beraber güldüğü görülmüştür. Öğretmenlerin tamamı sınıfta mizah kullanıldığında çocukların olumlu tepkiler
verdiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin eğitim ortamında mizah kullanımının olumlu etkilerinin farkında
oldukları söylenebilir. Yılmaz (2019) tarafından okul öncesi öğretmenleri ile yapılan çalışmada da öğretmenlere
erken çocuklukta mizah kullanımı ile ilgili görüşleri sorulduğunda; başkaları ile iletişimi geliştirme, gelişimi
destekleme, öğrenmeyi kolaylaştırma kategorilerinde ifade verdikleri ve mizahın çocuklara olan katkılarının
farkında oldukları görülmüştür. Eskidemir Meral, Tezel Şahin ve Tutkun (2019) tarafından yapılan çalışmada da
okul öncesi öğretmenlerinin eğitimde mizah kullanılmasına yönelik tutum ölçeğinden aldıkları toplam puanlarının
yüksek olduğu bulunmuştur.
Okul öncesi öğretmenlerinin mizah tarzları ile sınıflarındaki çocukların mizah gelişimleri arasındaki ilişkinin
incelendiği çalışmalar yapılabilir. Öğretmenlerin ve çocukların sınıfta mizaha ne şekilde yer verdiğini belirlemeye
yönelik gözlem yönteminin kullanıldığı çalışmalar yapılabilir. Okul öncesi öğretmenlerinin; çocukların mizah
gelişim özelliklerini bilmelerinin ve buna bağlı olarak çocukların mizah duygularını geliştirmek için eğitim
ortamında bazı düzenlemeler yapmaları yararlı olabilir. Bu nedenle verilen hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerle
öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin bu konuda bilgilendirilmesi sağlanabilir.
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Özet

Araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarının çevre düzenlemelerinin çocuğun sosyal gelişimine etkisinin olup
olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen araştırmada, Çankırı İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne bağlı olan bağımsız anaokulları ve bu kurumlara devam eden çocuklarla çalışılmıştır. Araştırmada
örneklem seçimine gidilmeyerek, tüm örnekleme ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”, Horns ve Clifford (1980) tarafından geliştirilen ve
Işıkoğlu (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan ve son geçerlik ve güvenirlik çalışması Canbeldek- IşıkoğluErdoğan (2016) tarafından yapılan “Erken Çocukluk Eğitim Ortamları Ölçme Aracı (ECERS)” ve Crik vd. (1987)
tarafından geliştirilen ve Karakuş (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan “Okul Öncesi Sosyal Davranış ÖlçeğiÖğretmen Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okulların genel rutin bakım ve hizmetleri ile kaliteli eğitim
ve iletişimin aynı düzeyde olmasına rağmen, yaratıcı ve sosyal becerilere yönelik etkinliklerin yeterli olmadığı,
okullar arasında çevre düzenlemesi açısından farklılıklar olduğu saptanırken ve Okul Öncesi Sosyal Davranış
Ölçeği alt boyutları ile çevre düzenlemeleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir.

Abstract
In this study it was aimed to determine whether the environmental planning of the pre-school education institutions
contribute to child’s social development or not. In the study, which was a descriptive research, independent
kindergartens connected to Çankırı Directorate of National Education and children attending those kindergartens
were included. In the study, it was tried to reach all the samples instead of choosing some of them. The followings
were used as data collection tools in the study; “Personal Information Form” developed by the researchers, “Early
Childhood Environment Rating Scale” (ECERS) which was developed by Horns and Clifford (1980), was adapted
to Turkish by Işıkoğlu (2007) and of which validity and reliability studies were carried out by Canbeldek- IşıkoğluErdoğan (2016), “Pre-School Social Behavior Scale- Teacher’s Form” which was developed by Crik et. al., (1987)
and was adapted to Turkish by Karakuş (2008). It was found as a result of the study that although general
maintenance and services were on the same level with quality education and communication, the activities for
creative and social skills were not adequate and there were differences between the schools in terms of
environmental planning and there were significant differences between the sub-dimensions of Pre-School Social
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Behavior Scale and the environmental planning. It is believed that this study can be a source for improvement
practices in the environmental planning of the institutions in the city and lead to popularize the developmentfriendly schools. As a result of the study it can be suggested to organize and carry out activities for children’s
developmental areas and their creativity, and practice educational environments and education programs that
provide the children with positive social behaviors.
Giriş
Eğitim insanı belirli amaçlara göre yani istendik yönde yetiştirme sürecidir (Duman ve Peker Ünal, 2017).
İstendik yöndeki öğrenmelerin gerçekleşmesinde eğitimin gelişim özellikleri doğrultusunda belirli hedeflere göre
planlama, uygulama ve değerlendirilmesi gerekmektedir (Yurtal, 2011). Bu anlamda eğitim, pek çok alan ile
yakından ilişkili olan uygulamalı, dinamik ve çok yönlü bir süreç olarak ele alınmaktadır (Duman ve Peker Ünal,
2017; Sahranç, 2011). Bu süreçte anlamlı ve kalıcı öğrenmenin meydana gelmesi ve gelişimin desteklenmesi için
çevrenin çocukların gelişim özelliklerine uygun, yaratıcı ve uyarıcı olması gerekmektedir (Acer, 2012). Özellikle
yaşamın en önemli dönemlerinden olan okul öncesi eğitim, eğitimin en önemli evresini oluşturmakta, okul öncesi
dönemde çevre daha da önemli hale gelebilmektedir (Demiriz, Karadağ ve Ulutaş, 2011). Okul öncesi eğitimin
amaçlarına ulaşabilmesi, öğretmene, uygulanan eğitim programına, yöntem ve tekniklere bağlı olduğu kadar
kurumların çevresel düzenlemelerine de bağlıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki çevresel düzenlemeler,
eğitim kalitesinin yanında çocuk gelişimini de etkilemektedir (Acer, 2012; Demiriz vd., 2011; İsmailoğlu ve
Yılmaz, 2019). Eğitim ortamları oluşturulurken çocuk gelişimi alanı ile işbirliği içinde olan çalışmalar
gerekmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan eğitim ortamları ve donanımlar bir yandan çocukların aldıkları eğitimin
kalitesini yükseltecek diğer yandan da çocuk davranış, tutum ve öğrenmelerinde olumlu yansımalar oluşturacaktır
(Acer, 2012). İsmailoğlu ve Yılmaz (2019) araştırmasında eğitim ortamının çocukların gereksinimlerini
karşılayacak en iyi konfor koşullarına sahip olmasının gelişimlerini olumlu yönde etkileyeceğini vurgulamıştır.
Sınıfın psikolojik ortamının güvenilir olması da önemlidir. Gelişim alanlarından biri olan ve insan hayatının tüm
yaşamını şekillendirecek olan sosyal gelişim doğru düzenlenmiş ortamlarda desteklenebilecektir.
Okul öncesi eğitim kurumlarının, çocukların gelişim sürecinde oldukça önemli bir yer tutması, okul öncesi
eğitim ortamlarının kalitesini arttırmasını da beraberinde getirmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarının çevresel
düzenlemelerinin belirlendiği (Ayyıldız ve Kahraman, 2019; Geney, Özsoy ve Bay, 2019; Kalkan, 2008; Lim,
Bahauddin ve Aziz, 2018; Özyürek ve Kılınç, 2015), öneminin vurgulandığı (Özkubat, 2013) araştırmalar
bulunmasına rağmen, çevresel düzenlemelerin çocukların gelişimleri üzerindeki etkisine yönelik sınırlı sayıda
araştırma bulunmaktadır (İsmailoğlu ve Yılmaz, 2019; Mashburn, 2008; Mashburn vd., 2008; Yuvacı ve
Dağlıoğlu, 2018). Çevresel düzenlemelerin çocukların sosyal gelişimine etkisinin incelendiği bölgesel düzeyde bir
araştırmaya ise rastlanmamıştır. Bu araştırma ile kurumların çevresel düzenlemelerinde il düzeyinde yapılacak
iyileştirme çalışmalarına kaynaklık edeceği ve gelişim dostu okulların yaygınlaştırılmasına ise öncülük edeceği
düşünülmektedir. Bu düşünceler ışığında araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarının çevre düzenlemelerinin
çocuğun sosyal gelişimine etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Okul öncesi eğitim kurumlarının çevre düzenlemelerinin, çocukların sosyal gelişimi üzerinde etkisinin olup
olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmada, karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nitel
boyutunda gözlem tekniğinden, nicel boyutunda ise tarama yönteminden yararlanılmıştır.
Evren Örneklem / Çalışma Grubu
Araştırmada Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olan bağımsız anaokulları ve bu okullara devam
eden çocuklarla çalışılmıştır. Araştırmaya Çankırı ilinde bulunan altı bağımsız anaokulu(her anaokulundan altı
sınıf) ve bu okullara devam eden, ailelerinden izin alınan 400 çocuk dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen
anaokullarındaki çocuk sayılarının genelde birbirine yakın olduğu (birinci okul: 61, ikinci okul: 61, üçüncü okul:
41, dördüncü okul: 61, altıncı okul: 40), sadece bir okuldan 136 çocuk olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya dahil
edilen çocukların %50,8’inin erkek, %49,3’ünün kız, %47,5’inin dört, %39,5’inin beş, %13’ünün üç yaş grubunda
olduğu, %28,3’ünün 21 ay ve üstü, %26,5’inin yedi-12 ay, %23,8’inin altı ay ve altı, %21,5’inin 13- 20 aydır okul
öncesi eğitim kurumuna devam ettiği saptanmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada çocukların sosyodemografik özelliklerini belirlemek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu”, Işıkoğlu
(2007) tarafından Türkçeye uyarlanan ve son geçerlik- güvenirlik çalışması Canbeldek ve Işıkoğlu Erdoğan (2016)
tarafından yapılan “Erken Çocukluk Eğitim Ortamları Ölçme Aracı (ECERS)” ve Karakuş (2008) tarafından
Türkçeye uyarlanan “Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği- Öğretmen Formu” kullanılmıştır.
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Kişisel Bilgi Formu: Çocukların sosyodemografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından
oluşturulan formda, çocukların cinsiyet, yaş, ne kadar süredir okul öncesi eğitim kurumuna devam ettiklerini
belirlemek için hazırlanan sorular bulunmaktadır.
Erken Çocukluk Eğitim Ortamları Ölçme Aracı (ECERS): Okul öncesi eğitim kurumlarının kalitesini
belirlemek amacıyla Harns ve Clifford (1980) tarafından geliştirilen ve Işıkoğlu (2007) tarafından Türkçeye
uyarlanan ölçme aracıdır. Ölçekte eğitim ortamının yanında, ortamdaki günlük faaliyetler ve etkileşimler
değerlendirilmektedir. Ölçekte yedi alt boyut, 37 madde bulunmakta ve yedili likert şeklinde
değerlendirilmektedir. Ölçeğin Işıkoğlu (2007) tarafından yapılan güvenirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa
katsayıları Özbakım Becerileri alt boyutu için .55, Mobilya ve Araçlar alt boyutu için .50, Dil ve Kavram
Deneyimleri alt boyutu için .47, Motor Gelişim alt boyutu için .67, Yaratıcılık alt boyutu için .74, Sosyal Beceriler
alt boyutu için .58, Çalışan ve Veli İhtiyaçları alt boyutu için .43 ve tüm ölçek için .90 olarak bulunmuştur.
Canbeldek ve Işıkoğlu- Erdoğan (2016) tarafından yapılan güvenirlik analizinde ise Cronbach Alfa katsayıları
Özbakım Becerileri alt boyutu için .80, Mobilya ve Araçlar alt boyutu için .86, Dil ve Kavramlar ile İlgili
Etkinlikler alt boyutu için .84, Motor Gelişimle İlgili Etkinlikler alt boyutu için .85, Yaratıcılıkla İlgili Etkinlikler
alt boyutu için .82, Sosyal Gelişim alt boyutu için .80, Çalışan ve Veli İhtiyaçları alt boyutu için .90 ve tüm ölçek
için .97 olarak bulunmuştur.
Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği- Öğretmen Formu: Crick vd. (1997) tarafından geliştirilen ölçek,
Karakuş (2008) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek on dokuz madde, dört alt boyut ve beşli likert tipinden
oluşmaktadır. Türkçeye uyarlama çalışmasında yapılan güvenirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa katsayıları
Fiziksel Saldırganlık alt boyutu için .89, İlişkisel Saldırganlık alt boyutu için .84, Olumlu Sosyal Davranışlar alt
boyutu için .89 ve Depresif Duygular alt boyutu için .68 olarak bulunmuştur.
Veri Toplama Yöntemi
Araştırma için etik kurul izni ve kurum izinleri alındıktan sonra, okullara ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Okul
yönetici ve öğretmenlerine araştırmanın amacı anlatılarak sözlü izinler de alınmıştır. Okulların çevresel
düzenlemeleri iki araştırmacı tarafından gözlemlenmiştir. Gözlemler sabah 08.30-11.30 ve öğleden sonra 13.3016.30 saatleri arasında her gün gerçekleştirilmiş ve on beş gün gözlemlere devam edilmiştir. Sabah yapılan
gözlemler 45 saat, öğleden sonra yapılan gözlemler 45 saat olmak üzere toplamda 90 saat gözlem yapılmıştır.
Gözlemler sırasında araştırmacılar farklı okulları ziyaret etmiş, gözlemlediklerini gözlem formuna bağımsız olarak
kaydetmişlerdir. Araştırmacılar arasındaki güvenirliğin belirlenebilmesi için puanlayıcılar arasındaki uyuşmaya
bakılmıştır. Puanlayıcı güvenirliği, iki ya da daha fazla puanlayıcının farklı bireylere ve farklı maddelere ilişkin
yaptıkları puanlamalar arasındaki tutarlılığın derecesi olarak tanımlanmaktadır (Aiken, 2000). Puanlayıcı
güvenirliği hesaplanmasında puanlayıcı-içi güvenirlik ve birbirinden bağımsız puanlayıcıların verdiği puanların
tutarlılığının bir göstergesi olan puanlayıcılar-arası güvenirlik kullanılmaktadır. Puanlayıcılar arası güvenirlik
Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, Uyuşma Yüzdesi, Kappa İstatistiği ve ortalamaların karşılaştırılması
gibi farklı yöntemler kullanılarak belirlenebilmektedir (Goodwin, 2001).Araştırmada puanlayıcılar arası
güvenirlik Kappa istatistiği ile gerçekleştirilmiştir. Kappa istatistik sonuçlarına göreiki araştırmacının puanları
arasında yüksek ve orta derecede uyum olduğu görülmektedir. Kappa istatistik değerlerinin .40 ile .60 arasında
olması orta uyum gücüne, .60 ile .80 arasında olması önemli uyum gücüne, .80 ile 1.00 arasında olması çok yüksek
uyum gücüne işaret etmektedir (Landis ve Koch, 1977).
Gözlemler sırasında okul yöneticilerinin izin vermemesi nedeniyle video kaydı ve fotoğraf alınamamıştır.
Çocukların sosyal davranışları ise öğretmen ve araştırmacılar tarafından her çocuk için ayrı olarak doldurulmuştur.
Verilerin Analizi
Okul öncesi eğitim kurumları ile araştırmaya dahil edilen çocukların özellikleri betimleyici istatistiklerle,
okulların yapısal ve işlevsel kalitesi ANOVA ile, okul ortamı ile sosyal davranış arasında anlamlı farklılığın olup
olmadığı, dağılımın nonparametrik olması nedeniyle Mann Whitney U testi ile gerçekleştirilmiştir.
Bulgular
Okul öncesi eğitim kurumlarının çevre düzenlemelerinin çocukların sosyal gelişimi üzerinde etkisinin olup
olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada araştırma kapsamına alınan okulların işlevsel kalitesine
yönelik betimleyici istatistikler Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1.
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının İşlevsel Kalitesini Belirlemek Amacıyla Yapılan Betimsel İstatistik Sonuçları
Madde no

Sınıf

X

SS

Düzey

Öz bakım becerilerine yönelik çalışmalar (5madde)

36

24.91

1.29

A1

36

5.22

0.76

5 iyi

A2

36

4.92

0.55

4 az yeterli

A3

36

3.86

0.86

3 az yeterli

A4

36

6.00

.00

5 iyi

A5

36

4.92

0.36

3 az yeterli

Mobilya ve araçlar (5madde)

36

23.02

2.32

A6

36

5.17

0.36

5 iyi

A7

36

4.50

0.77

4 az yeterli

A8

36

4.58

0.55

4 az yeterli

A9

36

4.33

0.63

4 az yeterli

A10

36

4.44

0.60

4 az yeterli

Dil kavram (4 madde)

36

20.05

2.48

A11

36

5.11

0.88

5 iyi

A12

36

5.06

0.75

5 iyi

A13

36

5.19

0.85

5 iyi

A14

36

4.69

0.52

4 az yeterli

Motor gelişimi ile ilgili etkinlikler (6 madde)

36

27.75

2.82

A15

36

5.00

0.79

5 iyi

A16

36

4.64

0.79

4 az yeterli

A17

36

4.53

0.50

4 az yeterli

A18

36

4.33

0.47

4 az yeterli

A19

36

4.58

.80

4 az yeterli
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A20

36

4.67

.58

4 az yeterli

Yaratıcılık ile ilgili etkinlikler (7 Madde)

36

28.27

3.37

A21

36

2.78

0.72

2 yetersiz

A22

36

3.92

0.96

3 az yeterli

A23

36

4.36

0.48

4 az yeterli

A24

36

4.14

0.79

4 az yeterli

A25

36

4.81

0.71

4 az yeterli

A26

36

4.61

0.59

4 az yeterli

A27

36

3.67

0.89

3 az yeterli

Sosyal becerilere yönelik etkinlikler (6 Madde)

36

20.08

4.89

A28

36

4.58

0.50

4 az yeterli

A29

36

3.64

1.24

3 az yeterli

A30

36

2.89

0.46

1 yetersiz

A31

36

2.00

1.04

2 yetersiz

A32

36

4.14

1.07

4 az yeterli

A33

36

2.38

1.85

2 yetersiz

Çalışan ve veli ihtiyaçları (4 madde)

36

13.88

1.80

A34

36

2.97

0.16

2 yetersiz

A35

36

3.00

0.79

3 az yeterli

A36

36

3.56

0.99

3 az yeterli

A37

36

4.36

0.54

3 az yeterli

TOTAL (37 madde)

36

158

14.08

Tablo 1’de görüldüğü gibi okul öncesi eğitim kurumlarının yedili derecelendirme sistemine göre aldıkları
puanlar 2,38 ile 6,00 arasında değişmektedir. Kullanılan ölçme aracı 1= yetersiz, 3= az yeterli, 5=iyi ve
7=mükemmel olarak derecelendirildiği için bu ölçme aracının “az yeterli” olduğu söylenebilir. Bu sonuç, çalışma
kapsamındaki sınıflara devam eden çocukların genel rutin bakım hizmetlerinden yararlandıkları ve kaliteli eğitim
ve iletişim fırsatlarının iyi olduğunu göstermektedir. Sınıfların “yetersiz” olarak bulunduğu kriter incelendiğinde,
çocuklar için yaratıcı ve sosyal becerilere yönelik etkinliklerin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Araştırmada okulların çevresel düzenlemelerinin çocukların sosyal davranışlarını farklılaştırıp
farklılaştırmadığını belirlemek için normallik analizi yapılmış, dağılımın nonparametrik olduğu belirlendikten
sonra anlamlı farklılığın belirlenmesi için Mann Whitney U test sonuçlarına bakılmıştır (Tablo 2)
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Tablo 2.
Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocukların Sosyal Davranış Ölçeği Puanlarının Eğitim Kurumlarının
Çevre Düzenlemelerine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
̅
𝑿

Kişisel Bakım

n

Yüksek

142

72.98

9.84

Düşük

258

70.30

Yüksek

203

Düşük

Sıra

Sıra Toplamı

U

P

228.34

32424.50

14364

.000*

8.54

185.18

47775.50

71.79

10.08

215.16

26249

17383

.024**

197

70.70

8.42

194.07

53951

Yüksek

122

71.76

10.55

218.65

35640

15170

.093

Düşük

278

71.03

8.72

188.02

44560

Yüksek

163

72.04

0.82

218.65

35640

16357

.009*

Düşük

237

70.71

0.55

188.02

44560

Yüksek

163

72.04

0.81

218.65

35640

16357

.009*

Düşük

237

70.71

0.55

188.02

44560

Yüksek

224

71.91

9.84

213.60

47847

16776

.010*

Düşük

176

70.42

8.54

183.82

32352

Yüksek

163

73

9.08

226.74

36958

15039

.000*

Düşük

237

70.05

9.29

182.46

43242

16776

.000*

S

Ortalaması

Mobilya ve Araçlar

Dil ve Kavram

Kas Gelişimi

Yaratıcı Etkinlikler

Sosyal Gelişim

Yetişkin İhtiyaçları

Toplam Çevre Düzenlemesi
Yüksek

224

71.91

9.84

213.60

47847

Düşük

176

70.42

8.54

183.82

32352

*p<.01**p<.05
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Tablo 2’deokul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların Sosyal Davranış puanlarının, onların eğitim
gördükleri okulların çevre düzenlemelerinin düşük ve yüksek olması açısından bir farklılaşma olup olmadığını
incelemek amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi sonuçları görülmektedir. Tabloya göre Çevre Düzenlemesi
Ölçeği alt boyutlarından Mobilya ve Araçlar, Büyük -Küçük Motor Kas Gelişimi, Yaratıcı Etkinlikler, Sosyal
Gelişim, Yetişkin İhtiyaçları alt boyutlarında ve Çevre Düzenlemesi ölçeğinin tamamında, yüksek çevre
düzenlemesine sahip olan okullarda öğrenim gören çocukların Sosyal Davranış puanı sıra ortalamasının yüksek
olduğu görülmektedir.
Okuldaki çevre düzenlemesinin, Sosyal Davranış Ölçeği alt boyutları arasında anlamlı farklılık yaratıp
yaratmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Sonuçlara aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 3.
Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocukların Sosyal Davranış Ölçeği Alt Boyutlarından Fiziksel
Saldırganlık Alt Boyutuna Göre Eğitim Kurumlarının Çevre Düzenlemeleri Arasındaki Mann Whitney U Testi
Sonuçları
̅
Kişisel Bakım
n
𝑿
S
Sıra Ortalaması Sıra Toplamı
U
p
Düşük

142

24.67

4.94

218.02

30959

Yüksek

258

23.80

5.03

190.86

49241

Düşük

203

24.21

5.34

208.42

42309

Yüksek

197

24.00

4.66

192.34

37891

Düşük

122

24

5.56

204.84

24991

Yüksek

278

2.15

4.75

198.59

55209

Düşük

163

24.11

5.41

206.18

33607

Yüksek

237

24.10

4.73

196.59

46593

Düşük

163

24.11

5.41

206.18

33607

Yüksek

237

23.10

4.73

196.59

46593

24.21

5.29

214.74

46352

23.98

4.64

190.71

33847

15830

.020**

18388

.163

16428

.617

18390

.414

18390

.004*

18271

.208

Mobilya ve Araçlar

Dil ve Kavram

Kas Gelişimi

Yaratıcı Etkinlikler

Sosyal Gelişim
224
Düşük

Yüksek

651
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Yetişkin İhtiyaçları
Düşük

163

24.61

4.92

214.74

35002.50

Yüksek

237

23.76

5.05

190.71

45197.50

154.50

.010*

18271.50

.208

Toplam Çevre Düzenlemesi
Düşük

224

24.21

5.29

206.93

46352.50

Yüksek

176

23.98

4.64

192.32

33847.50

*p<.01**p<.05
Tablo 3’de okuldaki çevre düzenlemesine göre çocukların Sosyal Davranış Ölçeği alt boyutlarından Fiziksel
Saldırganlık alt boyutu arasındaki Mann Whitney U test sonuçları görülmektedir. Tabloya göre Çevre Düzenlemesi
Ölçeği alt boyutlarından Kişisel Bakım (Öz Bakım Becerileri), Yaratıcı Etkinlikler, Yetişkin İhtiyaçları alt
boyutlarında düşük çevre düzenlemesine sahip olan okullarda öğrenim gören çocukların Fiziksel Saldırganlık
puanları sıra ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir .

Tablo 4.
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Davranış Ölçeği Alt Boyutlarından İlişkisel Saldırganlık Alt Boyutuna
Göre Eğitim Kurumlarının Çevre Düzenlemeleri Arasındaki Mann Whitney U Testi Sonuçları
̅
Kişisel Bakım
n
S
Sıra Ortalaması
Sıra Toplamı
U
P
𝑿
Düşük

142

25.27

4.54

216.60

30757

Yüksek

258

24.33

4.77

191.64

49443

Düşük

203

24.65

5.03

203.22

41253.50

Yüksek

197

24.69

4.36

197.70

38946.50

Düşük

122

24.76

5.28

209.56

25566

Yüksek

278

24.62

4.44

196.53

54634

Düşük

163

24.82

5.13

209.51

34149.50

Yüksek

237

24.56

4.40

194.31

46050.50

Düşük

163

24.82

5.13

209.51

34149.50

Yüksek

237

24.56

4.40

194.31

46050.50

16032

038**

19443

.631

15853

.297

17847

.194

17847

.194

Mobilya Araçlar

Dil ve Kavram

Kas Gelişimi

Yaratıcı Etkinlikler
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Sosyal Gelişim
Düşük

224

24.83

4.88

220.32

Yüksek

176

24.46

4.47

186.87

44288

Düşük

163

25.44

4.35

220.32

2265.50

Yüksek

237

24.13

4.87

186.87

974.50

35912

18215

.190

16085

.004*

18215

.190

Yetişkin İhtiyaçları

Toplam Çevre Düzenlemesi
Düşük

224

24.83

4.88

207.18

46408

Yüksek

176

24.46

4.47

192

33791

*p<.01**p<.05
Tablo 4’de okul öncesi dönem çocuklarının Sosyal Davranış Ölçeği alt boyutlarından İlişkisel Saldırganlık
alt boyutu ile eğitim ortamlarının çevre düzenlemesi arasındaki Mann Whitney U test sonuçları görülmektedir.
Tabloya göre Çevre Düzenlemesi Ölçeği alt boyutlarından Kişisel Bakım (Öz Bakım Becerileri), Yetişkin
İhtiyaçları alt boyutlarında düşük çevre düzenlemesine sahip olan okullarda öğrenim gören çocukların İlişkisel
Saldırganlık puanları sıra ortalamalarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 5.
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Davranış Ölçeği Alt Boyutlarından Olumlu Sosyal Davranış Alt
Boyutuna Göre Eğitim Kurumlarının Çevre Düzenlemeleri Arasındaki Mann Whitney U Testi Sonuçları
̅
Kişisel Bakım
n
S
Sıra Ortalaması
Sıra Toplamı
U
P
𝑿
Yüksek

142

10.60

3.52

228.25

32411

Düşük

258

9.35

3.86

185.23

47789

Yüksek

203

10.66

3.73

227.65

46213

Düşük

197

8.90

3.69

172.52

33987

Yüksek

122

10.64

3.78

225.98

27569

Düşük

278

9.42

3.73

189.32

52631

163

10.87

3.72

234.21

38177

237

9.05

3.65

177.31

42023

14378

.000*

14484

.000*

13850

.000*

13820

.000*

Mobilya ve Araçlar

Dil ve Kavram

Kas Gelişimi
Yüksek
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Düşük
Yaratıcı Etkinlikler
Yüksek

163

10.87

3.72

234.21

38177

Düşük

237

9.05

3.65

177.31

42023

Yüksek

224

10.54

3.72

223.72

50113

Düşük

176

8.84

3.66

170.95

30086

Yüksek

163

10.46

3.54

222.77

36311

Düşük

237

9.34

3.89

185.18

43888

13820

.000*

14510

.000*

15685

.001*

14510

.000*

Sosyal Gelişim

Yetişkin İhtiyaçları

Toplam Çevre Düzenlemesi
Yüksek

224

10.54

3.72

223.72

50113

Düşük

176

8.84

3.66

170.95

30086

*p<.01**p<.05
Tablo 5’de okul öncesi dönem çocuklarının Sosyal Davranış Ölçeği alt boyutlarından Olumlu Sosyal
Davranış alt boyutu ile eğitim ortamlarının çevre düzenlemesi arasındaki Mann Whitney U test sonuçları
görülmektedir. Tabloya göre Çevre Düzenlemesi Ölçeği alt boyutlarından Kişisel Bakım (Öz Bakım Becerileri),
Mobilya ve Araçlar, Dil ve Kavram Etkinlikleri, Büyük-Küçük Kas Motor Gelişimi, Yaratıcı Etkinlikler, Sosyal
Gelişim, Yetişkin İhtiyaçları alt boyutları ile Toplam Çevre Düzenlemesinde yüksek çevre düzenlemesine sahip
olan okullarda öğrenim gören çocukların Olumlu Sosyal Davranış sıra ortalamalarının yüksek olduğu
görülmektedir.

Tablo 6.
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Davranış Ölçeği Alt Boyutlarından Depresif Duygulanım Alt Boyutuna
Göre Eğitim Kurumlarının Çevre Düzenlemelerine Ait Mann Whitney U Testi Sonuçları
̅
Kişisel Bakım
n
S
Sıra Ortalaması
Sıra Toplamı
U
p
𝑿
Yüksek

142

12.42

2.62

Düşük

258

12.81

2.66

Yüksek

203

12.26

2.87

Düşük

197

13.10

2.33

185.03
209.01

26274

16121

.041**

16317

.001

53925

Mobilya ve Araçlar
182.38
219.17

37023
43177

Dil ve Kavram
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Yüksek

122

12.34

2.97

188.48

Düşük

278

12.82

2.49

205.77

Yüksek

163

12.27

2.89

180.67

29449

Düşük

237

12.98

2.42

214.14

50751

Yüksek

163

12.27

2.89

180.67

29449

Düşük

237

12.98

2.42

214.14

50751

Yüksek

224

12.31

2.82

184.73

41379

Düşük

176

13.13

2.34

220.57

38821

Yüksek

163

12.47

2.57

187.92

30630

Düşük

237

12.81

2.69

22995

15492

.157

16083

.003*

16083

.003*

16179

.002*

17264

.063

16179

.002*

57205

Kas Gelişimi

Yaratıcı Etkinlikler

Sosyal Gelişim

Yetişkin İhtiyaçları

209.15

49569

Toplam Çevre Düzenlemesi
Yüksek

224

12.31

2.82

184.73

Düşük

176

13.13

2.34

220.57

41379
38821

*p<.01 **p<.05
Tablo 7’de okul öncesi dönem çocuklarının Sosyal Davranış Ölçeği alt boyutlarından Depresif Duygulanım
alt boyutu ile eğitim kurumlarının çevre düzenlemelerine ait Mann Whitney U test sonuçları görülmektedir.
Tabloya göre Çevre Düzenlemesi Ölçeği alt boyutlarından Kişisel Bakım (Öz Bakım Becerileri), Mobilya ve
Araçlar, Büyük- Küçük Kas Motor Gelişimi, Yaratıcı Etkinlikler, Sosyal Gelişim alt boyutları ve Toplam Çevre
Düzenlemesinde düşük çevre düzenlemesine sahip olan okullarda öğrenim gören çocukların Depresif Duygulanım
sıra ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir.
Tartışma
Okul öncesi eğitim kurumlarının çevre düzenlemelerinin çocukların sosyal gelişimi üzerinde etkisinin olup
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda çevre düzenlemelerine yönelik puanlayıcılar arası
uyumun orta ve yüksek düzeyde olduğu, okulların genel rutin bakım hizmetleri ile kaliteli eğitim ve iletişimin iyi
düzeyde olmasına rağmen, yaratıcı ve sosyal becerilere yönelik etkinliklerin yeterli olmadığı, okullar arasında
çevre düzenlemeleri açısından farklılıklar olduğu ve Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği alt boyutları ile çevre
düzenlemeleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda okulların genel rutin bakım hizmetleri ile kaliteli eğitim ve iletişimin iyi düzeyde
olmasına rağmen, yaratıcı ve sosyal becerilere yönelik etkinliklerin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu
durumu eğitim sistemine atfedilen değerle açıklamanın mümkün olacağı düşünülmektedir. Günümüzde eğitimin
tüm şartlarıyla en yüksek düzeyde yapılması beklenmekte ve istenmektedir. Bu kapsamda da gerek eğitim ortamı,
gerek araç- gereçlerin en iyi standartlara sahip olması için gerekli olan imkanlar sağlanarak, eğitim faaliyetlerini
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gerçekleştirecek öğretmenlere özel önem verilmektedir (Güleş ve Erişen, 2013). Özellikle öğretmenlerin eğitimin
kalitesini belirlemede önemli bir güç olduğu kabul edilmekte ve topluma yön vermede öğretmenlerin önemi
yadsınmamaktadır. Bu gerçeğin farkında olan öğretmenler de eğitim faaliyetlerini yerine getirirken iletişim
faaliyetlerine daha çok önem vererek, sağlıklı nesillerin yetişmesine okul öncesi dönemden itibaren katkı
sağlamaktadır (Aryanti, Warsini ve Haryanti, 2018; Blair, McKinnon ve Daneri, 2018; Özyürek, Bedge ve
Yavuz,2014; Saracho, 2017; Yaşar- Ekici, 2015). Ancak yine toplumda geleceğe yönelik olarak yapılmak istenen
eğitim faaliyetleri, bireysel farklılıkların göz ardı edilmesine, bireysel farklılıkların göz ardı edilmesi sosyal
etkinlik ve yaratıcı etkinliklere yeterince yer verilmemesine neden olabilmektedir (Duman ve Peker- Ünal, 2017).
Araştırma sonucunda Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği alt boyutları ile çevre düzenlemeleri arasında
anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Çocukların Sosyal Davranış Ölçeğinin tümünden almış oldukları puanın
düşük çevre düzenlemesine sahip olan okullarda düşük olduğu, yüksek çevre düzenlemesine sahip olan okullarda
Sosyal Davranış Ölçeği alt boyutlarından Fiziksel Saldırganlık, İlişkisel Saldırganlık, Depresif Duygulanım alt
boyutlarının ise düşük olduğu belirlenmiştir. Bu durumu eğitim kurumlarının işlevsel özelliklerinin çocuklar
üzerinde bırakacağı etkilerle açıklamanın mümkün olacağı düşünülmektedir. Çocuklara sağlanan uygun ve
nitelikli eğitim ortamları aracılığıyla sosyal gelişimleri desteklenebilmektedir (Burchinal, Vandergrift, Pianta ve
Mashburn,2010; Duyar, 2010; Feyman, 2006; Pianta, Barnett, Burchinal ve Thornburg, 2009; Schweinhart, 2003;
Sylva vd., 2006). Özellikle okul öncesi dönemde çocukların ilk sosyal deneyim ortamı olan aileden sonra girdikleri
okul ortamının gerek alt yapı ve çevre düzenlemesi, gerekse iletişim, etkileşim ve uygulanan programların etkisi
çocuklarda paylaşma duygusu başta olmak üzere, empatik yeteneklerini desteklemekte, çocukların olumlu sosyal
davranışlar kazanarak, istenmeyen davranışlardan olan saldırganlık ve depresif duyguların ortadan kalkmasına
yardımcı olmaktadır (Canbeldek ve Işıkoğlu- Erdoğan, 2016). Nitekim araştırma sonucunda, yüksek düzeyde
çevresel düzenlemeye sahip olan okullarda, çocukların olumlu sosyal davranış puanlarının yüksek olduğu
görülmektedir. Yapılan araştırmalarda da okul ortamının niteliksel açıdan yeterli donanıma sahip olmasıyla,
çocukların sosyal gelişimleri üzerinde olumlu sonuçlara yol açtığı belirlenmiştir (Burchinal vd., 2010; Canbeldek
ve Işıkoğlu- Erdoğan, 2016; Duyar, 2010; Işıkoğlu, 2007; Mashburn vd., 2008; Nowak, Nichols ve Coutts,2009;
Pianta vd., 2009; Schweinhart, 2003; Sylva vd., 2006; Umek, Marjanovic, Simona, Urska ve Bajc, 2006).

Sonuç ve Öneriler
Okul öncesi eğitim kurumlarının çevre düzenlemelerinin çocukların sosyal gelişimi üzerinde etkisinin olup
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda, okulların genel rutin bakım ve hizmetleri ile kaliteli
eğitim ve iletişimin aynı düzeyde olmasına rağmen, yaratıcı ve sosyal becerilere yönelik etkinliklerin yeterli
olmadığı, okullar arasında çevre düzenlemesi açısından farklılıklar olduğu ve Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği
alt boyutları ile çevre düzenlemeleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayanarak;
• Özelde okul öncesi eğitim kurumlarının, genelde tüm eğitim kurumlarının niceliksel anlamda
iyileştirilmesi
• Eğitimin bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle niteliksel anlamda kalitenin arttırılması
• Çocukların tüm gelişim alanları ve yaratıcılıklarına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi ve uygulanması
• Çocuklara olumlu sosyal davranışların kazandırılacağı eğitim ortamı ve eğitim programlarının
uygulanması önerilebilir.
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21. YY ÖĞRENEN BECERİLERİ İLE SERBEST ZAMAN TATMİNLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 21th
CENTURY LEARNER SKILLS USE AND LEISURE SATISFACTION
OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES
Özgül POLAT, Marmara Üniversitesi,ozgul.polat@marmara.edu.tr
Sümeyye ÖCAL, İstanbul Gelişim Üniversitesi, smyocal@gmail.com
Özet
Günümüzde toplumsal değişim hızlanmıştır ve bireyden bu değişimlere ayak uydurabilmesi için belli başlı
becerilere sahip olması beklenmektedir. Bu beceriler tek çatı altında 21.yy becerileri olarak toplanmaktadır. Bu
becerilere örnek olarak iletişim kurabilme, sorumluluk alma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, üretkenlik,
problem çözme, uyum, işbirliği, girişimcilik, kişisel ve sosyal sorumluluk alma, bilgi okuryazarlığı vb. verilebilir.
Öğrenen bir bireyin sahip olması gereken beceriler 21.yy öğrenen becerileri başlığı altında sırasıyla; öğrenme ve
yenilik becerileri, dijital okuryazarlık becerileri, kariyer ve yaşam becerileri olarak sıralanmıştır. 21.yy
becerilerinin bireyin serbest zaman tercihleri ve tatmin düzeyleri ile ilişki olup olmadığı merak edilmiştir. Çünkü
alan yazında bireyin serbest zaman tatmin düzeyinin; yaşam kalitesi, iş tatmin düzeyi, psikolojik sağlık düzeyi gibi
pek çok değişken ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Serbest zamanlar boş vakitler olarak düşünülmemeli, bireyin
hayatını pek çok açıdan etkileyebileceği göz önüne alınmalıdır. Buradan yola çıkarak kişinin serbest zaman tatmin
düzeyleri, 21.yy için önemli olan becerilerin kazanılmasında etkili bir role sahip olabilir. Öğretmen
yeterliliklerinin sınıf içi aktivitelerinin kalitesini ve çeşitliliğini etkilediği pek çok araştırmacı tarafından ifade
edilmiştir. Durum böyle iken yaşamın ilk yıllarında (0-6 yaş) öğretmenler tarafından çocuklara sunulan etkinlikler
ve uyaranlar ile dolu çevrenin öğretmen tarafından dizayn edildiği, dolayısı ile okul öncesi öğretmenlerinin okul
öncesi dönem çocukları üzerinde önemli bir etkisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bir başka deyiş ile öğretmen
yeterlilikleri ve becerileri, çocuklara sundukları farklı deneyim imkanlarını etkilemektedir. Bununla birlikte
öğretmen becerileri ile öğretmenlerin serbest zaman aktiviteleri arasında ilişki olabilir. Dolayısı ile bu çalışmanın
amacı okul öncesi öğretmen adaylarının 21.yy öğrenen becerileri ile serbest zaman tatmin düzeyleri arasındaki
ilişkinin incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Bu modelde iki ya da daha çok değişken
karşılaştırılır veya değişkenler arasındaki ilişki belirlenir. Araştırmaya 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı 1., 2., 3.
ve 4. sınıflardan 274 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından Google Form
aracılığı ile toplanmıştır. Veri toplama araçları “21.yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği”, “Serbest Zaman
Tatmin Ölçeği” ve Kişisel Bilgi Formu’dur. Sorular yaklaşık olarak 5-10 dakikada cevaplandırılmaktadır. Veri
analizinde hangi testlerin kullanılacağını belirlemek amacı ile verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakılmıştır.
Yapılan normallik testi sonuçlarına göre parametrik testler arasında yer alan bağımsız örneklemler için t testi,
Scheffe testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın
bulgularına göre sınıf ve GANO değişkenleri açısından ölçeklerin toplam puanları ve alt boyutlarında herhangi
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Tek veya ilk çocuk olup olmama durumuna göre ise psikolojik, rahatlama ve
fizyolojik alt boyutlarında tek veya ilk çocuk olmayanların lehine anlamlı bir fark olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Anne eğitim düzeyi değişkeninin her iki ölçeğin toplam puanlarında ve pek çok alt boyutlarda lise grubu lehine
anlamlı bir farklılık oluşturduğu ortaya konmuştur. Bulgulara göre baba eğitim düzeyi değişkenine göre herhangi
anlamlı bir farklılık söz konusu değildir. Ölçeklerin alt boyutları arası ve ölçeklerin genel puanları arası ilişkileri
belirlemek üzere yapılan Pearson Korelasyon analizi sonucuna göre Serbest Zaman Tatmin Ölçeği 21. yy Öğrenen
Becerileri Kullanımı Ölçeği’nin çok sayıda alt boyutları arasında düşük veya orta düzeylerde pozitif yönde anlamlı
bir ilişki vardır. Ölçeklerin toplam puanları arasında ise istatistiksel açıdan orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir
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ilişki

saptanmıştır.

Abstract
Nowadays, society changes and improves rapidly and some skills are needed to keep up these changes. These
skills are gathered under the same roof of 21st century skills such as creative thinking, problem-solving, adaptation,
taking personal and social responsibilities, entrepreneurship, etc. 21st-century skills are composed some subdimensions one of them which 21st Century Learner Skills. These skills align as “learning and innovation skills”,
“digital literacy skills” and “career and living skills”. In this research, it is questioned whether there is a relationship
between 21st century learner skills use and leisure satisfaction because it is stated in the literature, leisure time
satisfaction level of an individual is related with the quality of time, level of work satisfaction, the psychological
health level of the individual. Because of this leisure times cannot be thought as time-wasting rather it affects lots
of aspects of the individual. Starting from this point of view there could be a relationship between leisure
satisfaction and 21st-century skills. So, the aim of this study is investigating the relationship between 21st-century
learner skills use and leisure satisfaction of preschool teachers. The research was conducted in correlational survey
model. 274 pre-service teachers in the area of early childhood education have participated in the research. The data
were obtained from personal information form, 21st Century Learner Skills Use Scale and Leisure Satisfaction
Scale through Google Form which is created by researchers. For the analyses, Independent t-test, one-way
ANOVA analysis, and Pearson correlation analysis were used. There was not a significant difference according to
grade point average (GPA) point of participants and grade types in terms of all sub-dimensions and overall points
of both scales. There was a significant difference according to being only or first child in psychological,
physiological and relaxation sub-dimensions for the benefit of participants have brothers or sisters. Although there
was not a significant difference according to father educational level, there was a significant difference according
to mother educational level for the benefit of high school graduated mothers in terms of some sub-dimensions of
both scales and overall points of the scales. Moreover, if 21st Century Learner Skills Use Scale points of
participants rise the Leisure Satisfaction Scale points also rise.

Giriş
Değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte 21.yy’da toplumun ilgisi, yönelimleri dolayısıyla serbest
zamanlarını değerlendirdiği etkinlikler değişmektedir. Eskiden sokak oyunları ile zamanını değerlendiren çocuklar
için günümüzde “dijital yerliler” 1980’lerden önce doğanlar için ise “dijital göçmenler” kavramı kullanılmaktadır
(Prensky, 2003). Nasıl ki dijital göçmenlerin içinde yaşadığı şartlar farklı ise dijital yerliler için de yeni çağ yeni
beklentileri ile gelmektedir. Günümüzde bireylerin çağa uyum sağlayabilmesi için edinmeleri gereken beceriler
21.yy becerileri adı altında toplanmakta, net bir sınırı olmayan geniş bir yelpazeyi ifade etmektedir (Anagün,
Atalay, Kılıç ve Yaşar, 2016; National Research Council, 2012; OECD, 2009; Partnership for 21st Century
Learning, 2007; Trilling ve Fadel, 2009; Yadav, Hong,Stephenson, 2016). P21 (partnership for 21st century
learning)’in deyimi ile 21.yy becerileri kişinin zor ve karışık işlerin üstesinden gelmesine yarayan becerilerdir. Bu
tanım bu becerilerin ne kadar genişletilebileceğini, içerisine pek çok beceriyi alabileceğini işaret etmektedir.
Çağın bu değişimi elbette eğitim ve öğretim ortamlarında da kendisini hissettirmektedir. Melvin (2011)
öğretmenlerin öğrencileri iyi tanıyıp onların ilgi ve becerileri doğrultusunde eğitim-öğretimi planlamaları
gerektiğini belirtmiştir. Avusturya, Kanada, Finlandiya gibi ülkelerin yönetimleri 21.yy becerilerine eğitim
programında yer vermektedirler. Türkiye’deki programlara bakacak olunursa çok sayıda (yaratıcı düşünme,
problem çözme, eleştirel düşünme, bilgi teknolojilerini kullanma vb.) 21.yy becerisine ilköğretim programında yer
verilmiştir (OECD, 2009). Eğitim programlarında bu noktada güncellemelerin yapılması gayet normal ve
gereklidir çünkü eğitimin başlica amacı bireyi topluma ve iş hayatına hazırlamaktır. Öğrencilerin bu becerileri
kazanmasında ise öğretmenler önemli bir sorumluluk altındadır (Anagün ve diğ., 2016). Bir başka deyiş ile artık
okul ve öğretmenlerden beklenen öğrencide sadece bilişsel beceri gelişiminin sağlanması değil (Kylonen, 2012)
bununla birlike 21.yy becerilerinin kişiye kazandırılmasının sağlanmasıdır (National Research Council, 2012).
21.yy becerileri literatürde çok farklı şekillerde katergorize edilmektedir(Anagün ve diğ., 2016;
Partnership for 21st Century Learning, 2007; Trilling ve Fadel, 2009). P21 bu kategorizasyonu “öğrenme ve
yenileme becerileri”, “yaşam ve kariyer becerileri” ve “bilgi medya ve teknoloji becerileri” olmak üzere üç genel
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başlıkta ve çok sayıda alt başlıkta ele almaktadır. Bu başlıklar Trilling ve Fadel tarafından 2009 yılında ortaya
konan öğrenen bir bireyin edinmesi gereken beceriler ile benzerlik göstermektedir. Bunlar:
Öğrenme Ve Yenilik Becerileri: Kişinin öğrenmeye ve yeniliklere uyumunu ve bunları takibini etkileyen
beceriler olup diğer becerilerin ediniminde önemli etkiye sahiptirler. Bu beceriler “bilgi ve beceri kuşağı” ve
“yenilenmeyi ve öğrenmeyi öğrenme” olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır.
Dijital Okuryazarlık Becerileri: Artık kitaplardan veya ansiklopedilerden bilgi edinmek yerine dijital
ortamlardan bilgi edinimi söz konusudur. Dijital okur yazarlık becerisi “medya okuryazarlığı”, “bilgi
okuryazarlığı”, ve “bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı” olmak üzere üç alt başlıkta ele alınmaktadır. Bu
beceriler sayesinde kişi, sosyal medyayı etkin ve aktif bir biçimde kullanıp, teknoloji ile kendi kendine
öğrenebilmektedir.
Kariyer Ve Yaşam Becerileri: Eğitim hayatından sonra başlayacağı kendi iş alanına ve kendi alanıyla ilişkili
olabilecek alanlara dair becerileri kapsamaktadır. Kariyer ve yaşam becerileri “esneklik ve uyum sağlayabilme”,
“girişim ve öz yönlendirme”, “sosyal ve kültürler arası etkileşim”, “üretkenlik ve hesap verebilirlik” ve “liderlik
ve sorumluluk” olmak üzere beş alt boyutta ele alınmaktadır.
Çağın değişen bu koşullarına uyum sağlamaya çalışan ve kendini 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerle
donatmak için çaba gösteren birey için “zaman” daha da önemli kavramlardan biri haline gelmektedir. 21.yy
becerilerini edinmede pek çok faktör etkili olabilmekle birlikte bireyin kendi ilgi ve yetenekleri de elbette bu
becerileri kazanmasında etken role sahip olabilir. Özellikle kişinin serbest zamanında uğraştığı aktivitelerden
tatmin olma düzeyi arasında ve 21.yy becerileri arasında bir ilişki olabilir. Serbest zaman kavramının ortaya
çıkmasında makineleşmeden kaynaklı bir zaman artışının etkili olmuştur (Karaküçük, 2014).
Yurtiçi kaynaklarda “serbest zaman”, “boş zaman”(Argan, 2007) veya “özgür zaman olarak” (Ağduman,
2014) geçen kavram yabancı kaynaklarda daha çok “leisure” olarak ifade edilmektedir (Leversen, Danielsen,
Birkeland ve Samdal, 2012). Tanımlara bakıldığında serbest zaman etkinlikleri için kişinin yaşamını idame
ettirmesi için yapması gereken aktivitelerden (yemek yemek, para kazanmak, barınma, güvenlik, uyuma vb.) arta
kalan zamanda, kendi isteği doğrultusunda özgürce, bireysel veya grup halinde meşgul olduğu aktivitelerdir
(Bakır, 1990; Parker 1971; Aktaran: Güçlü 2013; Ragheb ve Tate 1993; Torkildsen, 2005) Serbest zamanlarda
yapılan bu etkinliklerden kişi hoşnut ve memnun ise buna da serbest zaman tatmini denilmektedir (Beard &
Ragheb, 1980; Wu 2008; Yayla ve Çetiner, 2019). Serbest zaman tatmin düzeyleri ve bunları etkileyen olası
faktörler üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır (Iwasaki, 2007; Kabanoff, 1982; Lu ve Hu, 2005; Pearson, 2008).
Serbest zamanın tatmininin mutluluk, sosyal ilişki tatmini, yaşam kalitesi, iş tatmini ve psikolojik sağlık ile
ilişkisine bakılmıştır. Dolayısıyla 21.yy’ın gelişen ve değişen dünyasına sürekli adapte olma gayreti içinde olan
bireyin yaşam kalitesinde, fiziksel ve psikolojik sağlığında, mesleki tatmininde ve mutluluğunda önemli bir unsur
olan serbest zaman aktiviteleri bireyin iyi oluşunda önemli olduğu gibi 21.yy becerileri kazanımı ile de ilişkili
olabilir. Bu sebeple bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının serbest zaman tatminleri ile 21.yy
öğrenen becerileri ilişkisini incelemektir. Bu çalışma öğretmen adaylarının 21. yy becerilerini kazanımı ile ilişki
olan faktörleri ortaya koyması açısından önemlidir. Bu şekilde çağımızın başlıca gerekliliklerinden olarak ifade
edilen 21. yy becerileri kazanımına yönelik olumlu adımlar atılabilir.
Alan yazın incelendiğinde, serbest zaman ve serbest zaman etkinliklerini konu edinmiş bilimsel araştırma
sayısı ülkemizde oldukça sınırlıdır. Aynı durum 21.yy öğrenen becerileri için de söz konusudur. Bu çalışmanın
amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının 21. yy öğrenen becerileri ile serbest zaman tatminleri arasındaki ilişkinin
incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda okul öncesi öğretmen adaylarının 21. yy öğrenen becerileri ve serbest
zaman tatminlerinin; öğretmen adaylarının cinsiyet, tek veya ilk çocuk olma durumu, sınıf, ağırlıklı not ortalaması,
anne-baba eğitim durumlarına göre anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığı da incelenmiştir.

Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmen adaylarının 21. yy öğrenen becerileri ile serbest zaman
tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu bakımdan araştırma; ilişkisel tarama modelindedir. İlişkisel tarama
modeli iki ya da daha çok sayıda değişkenin karşılaştırıldığı veya aralarındaki ilişkilerin belirlendiği tarama
modelidir (Karasar, 2007). Bu çalışmada da; okul öncesi öğretmen adaylarının 21. yy öğrenen becerileri ile serbest
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zaman tatmini belirlendikten sonra bu değişkenler arasındaki ilişki incelenmiş ve çeşitli değişkenler açısından
karşılaştırmalar yapılmıştır.
Evren ve Çalışma Grubu
Araştırmanın evrenini okul öncesi öğretmen adayları oluşturmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 20182019 eğitim öğretim yılının bahar döneminde uygun örnekleme yöntemine göre, gönüllülük esasına dayanarak
Abant İzzet Baysal, İstanbul, Marmara, Boğaziçi, Yıldız Teknik, Konya Selçuk ve Karaman Üniversitelerinden
katılan 274 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmuştur. Tablo 1’de çalışmaya katılan okul öncesi öğretmen
adaylarına ait demografik verileri yer verilmiştir.
Tablo 1.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Demografik Dağılımları
Değişkenler

Yaş

Tek veya ilk çocuk
olma

Kategoriler

n

%

19 ve altı

42

15,3

20 yaş

52

19,0

21 yaş

82

29,9

22 yaş

40

14,6

23 yaş

58

21,2

Evet

76

27,7

Hayır

198

72,3

2.01-2.5/54-65

30

10,9

2.51-3.0/ 66-76

96

35,0

3.01-3.5/ 77-88

114

41,6

3.51-4.00/ 89-100

34

12,4

İlkokul okumamış – terk

30

10,9

ilkokul ortaokul

183

66,8

Lise

42

15,3

Lisans

19

6,9

İlkokul okumamış – terk

13

4,7

ilkokul ortaokul

135

49,3

Lise

82

29,9

Lisans

44

16,1

GANO

Anne eğitim durumu

Baba eğitim durumu
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Tablo 1’de görüldüğü üzere çalışmaya 19 ve altı yaşında 42 öğrenci, 20 yaşında 52 öğrenci, 21 yaşında
82 öğrenci, 22 yaşında 40 öğrenci ve 23 ve üstü yaşında 58 öğrenci katılmıştır. Bunlardan 76’sı tek veya ilk çocuk
olup 198’i ikinci veya sonraki çocuklardır. Öğrencilerin ganoları ağırlıklı olarak 2.51 ve 3.5 arasında
değişmektedir. Annelerin ve babaların büyük çoğunluğu ilkokul veya ortaokul mezunudur, bundan sonra ise lise
mezuniyeti gelmektedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada, araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, “21. Yy Öğrenen Becerileri
Ölçeği” ve “Serbest Zaman Tatmin Ölçeği” kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu
Araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu’nda okul öncesi öğretmen adaylarının; cinsiyet,
yaş, tek veya ilk çocuk olma durumu, sınıf, ağırlıklı not ortalama, anne-baba eğitim durumlarına ilişkin bilgiler
yer almaktadır. Alan yazındaki kimi çalışmalarda ilk veya tek çocuk olup olmama durumunun farklı değişkenler
açısından farklılığa neden olabildiği bulgusu mevcut olduğu için bu değişken bu çalışmaya dahil edilmiştir.
21. yy Öğrenen Becerileri Ölçeği
21. yy Öğrenen Becerileri Ölçeği, Derya Orhan Göksün tarafından 2016 yılında geliştirilmiştir (Orhan
Göksün, 2016). Çalışmanın evrenini tüm Türkiye’deki üniversiteler örneklemini ise seçkisiz örnekleme yöntemi
ile belirlenen 11 üniversitedeki 2506 öğretmen adayına ulaşılmış, uç değerlerin veri setinden çıkarılması ile 2473
kişi olarak son halini almıştır. Örneklem gurubundaki öğretmen adaylarının branşları BÖTE, eğitim bilimleri,
ilköğretim, özel eğitim, yabancı diller eğitimidir. Toplam 31 maddeden oluşan ölçek, 5’li likert tipi bir ölçek olup,
(1) Kesinlikle uygun değil - (5) Kesinlikle uygun şeklinde maddelendirilmiştir.
Veri toplama araçlarının geliştirilmesi için ilk olarak içerik analizi yapılmış ardından açımlayıcı faktör
analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Toplanan veriler toplam puan, MANOVA ve yapısal eşitlik
modellemesi ile analiz edilmiştir. Ölçek, 17 maddelik bilişsel beceriler alt boyutu, 6 maddelik otonom becerileri
alt boyutu, 6 maddelik iş birliği ve esneklik becerileri alt boyutu ve 2 maddelik yenilikçilik becerileri alt
boyutundan oluşmaktadır. Ölçeğin genel iç tutarlılık katsayısı α=.892 olup, birinci (αbilişsel=.877), ikinci
(αotonom=.706), üçüncü (αişbilirliğiveesneklik=.672) ve dördüncü (αyenilikçilik=.818) alt boyutların iç tutarlılık
kat sayısı 0.60 ile 0.70 arasında olduğundan yeterli güvenilirliğe sahiptir (Özdamar, 2013).

Serbest Zaman Tatmin Ölçeği
Serbest Zaman Tatmin Ölçeği’nin kuramsal temelleri Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilmiş
olan Serbest Zaman Tatmin Ölçeği’ne dayanmaktadır. Bu ölçek Karlı, Polat, Yılmaz ve Koçak (2008) tarafından
Türkçe’ye uyarlanmış ve standardizasyonu yapılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu Gazi Üniversitesinde
öğrenci olan 561 kişi oluşturmuştur.
Ölçekteki ifadelerin değerlendirilmesinde 5’li likert tipi ölçekten yararlanılmıştır (1 = Benim için hemen
hemen hiç geçerli değil, 2 = Benim için nadiren geçerli, 3 = Benim için bazen geçerli, 4 = Benim için sıklıkla
geçerli 5 = Benim için hemen hemen her zaman geçerli). Verilerin istatistiksel analizinde açıklayıcı faktör analizi
kullanılarak ölçeğin alt boyutları belirlenmiştir. KMO ve Bartlett testlerine açıklayıcı faktör analizinin
uygulanabilirliğinin sınanması için bakılmıştır. Açıklayıcı faktör analizinde en çok olabilirlik yöntemi ve oblik
döndürme tekniği uygulanmıştır.
Söz konusu ölçeğin orjinali 51 madde olup Türkçe’ye uyarlamasında 39 maddenin öz değerinin 1’den
büyük olup “psikolojik”, “eğitim”, “sosyal”, “rahatlama”, “fizyolojik” ve” estetik” olarak 6 alt başlıkta toplanması
ile ölçek 39 madde olarak oluşmuştur. Bu faktörlerin ölçeğe ilişkin açıkladıkları varyans %45.277 bulunmuştur.
Ölçeğin iç tutarlılığını değerlendirmek için alt boyutların ve toplam ölçeğin Cronbach Alfa katsayılarına
bakılmıştır. Ölçeğin genel iç tutarlılık katsayısı α=.92 olup, birinci (α=.86), ikinci (α=.84), üçüncü (α=.82),
dördüncü (α=.79), beşinci (α=.82) ve altıncı (α=.79) alt boyutların iç tutarlılık kat sayısı 0.60 ile 0.70 arasında
olduğundan yeterli güvenilirliğe sahiptir (Özdamar, 2013).
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Verilerin Toplanması
Verilerin toplanma sürecinde, araştırmacılar tarafından okul öncesi öğretmenliği öğrencilerine
ulaşılabilirliğin kolaylaştırılması için Google Form üzerinden bir link oluşturulmuştur. Veri toplama araçları olarak
Kişisel Bilgi Formu, “21. yy Öğrenen Becerileri Ölçeği” ve “Serbest Zaman Tatmin Ölçeği” kullanılmıştır.
Formların eksik doldurulmaması adına, her maddenin doldurulması için “zorunlu” ibaresi eklenmiştir. Daha sonra,
oluşturulan link okul öncesi öğretmenlerine internet üzerinden iletilerek veriler toplanmıştır. Veriler; okul öncesi
öğretmen adaylarının formları internet üzerinden doldurmaları ile elde edilmiştir. Her formun doldurulma süresi
yaklaşık olarak 5-10 dakika olarak belirlenmiştir. Veri toplama süreci yaklaşık üç ay kadar sürmüştür

Verilerin Analizi
Verilerin analizinde hangi testlerin kullanılacağının tespit edilmesi için verilerin normal dağılıp
dağılmadığına bakılarak, normallik testleri sonucu veriler uygun istatistiksel analizler yapılarak
değerlendirilmiştir. Analiz süreçlerinin tümünde anlamlılık düzeyi (p) 0,05 kriterine göre değerlendirme
yapılmıştır. Analiz ederken bağımsız örneklemler için t testi, tek yönlü varyans analizi(ANOVA), Scheffe ve
Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Bu kısımda yapılan analizlerin sonuçları tablolar halinde verilmiştir.

Tablo 2.
Serbest Zaman Tatmin Ölçeği Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere
Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
ANOVA Sonuçları
Varyansın

KT

Sd

KO

Guruplar Arası

2148,816

3

716,272

Grup İçi

122383,713

270

453,273

Toplam

124532,529

273

Kaynağı

F

1,580

p

,194

Tabloda görülebileceği üzere, Serbest Zaman Tatmin Ölçeği aritmetik ortalamalarının sınıf değişkenine
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
sonucunda sınıf gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır
(F=1,580; p>0.05).
Tablo 3.
21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını
Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
ANOVA Sonuçları
Varyansın

KT

Sd

KO

Guruplar Arası

881,129

3

293,710

Grup İçi

41979,148

270

155,478

Toplam

42860,277

273

Kaynağı

F

1,889

p

,132
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Tabloda görülebileceği üzere, 21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği aritmetik ortalamalarının sınıf
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) sonucunda sınıf gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır (F=1,889; p>0.05).

Tablo 4.
Serbest Zaman Tatmin Ölçeği Puanlarının Tek/İlk Çocuk Olma Durumu Değişkenine Göre Farklılaşıp
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup T Testi Sonuçları
Puan

Psikolojik

Eğitim

Sosyal

Rahatlama

Fizyolojik

Estetik

Toplam

Tek/İlk
Çocuk
Olma

N

x

ss

Sh x

Evet

76

29,25

5,404

,620

Hayır

198

30,62

4,835

,344

Evet

76

34,57

5,726

,657

Hayır

198

35,30

6,132

,436

Evet

76

29,16

6,020

,691

Hayır

198

29,51

6,090

,433

Evet

76

16,17

2,973

,341

Hayır

198

17,23

2,483

,176

Evet

76

18,53

4,386

,503

Hayır

198

19,93

4,491

,319

Evet

76

14,22

3,317

,380

Hayır

198

14,81

3,069

,218

Evet

76

141,89

21,834

2,504

Hayır

198

147,40

21,029

1,494

t Testi

Sd

p

-2,033

272

,043*

-,901

272

,368

-,424

272

,672

-2,979

272

,003*

-2,338

272

,020*

-1,391

272

,165

272

,056

t

-1,919

Tabloda görüldüğü gibi, Serbest Zaman Tatmin Ölçeği alt boyutlar ve genel ölçek puanlarının Tek/İlk
Çocuk Olma Durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda, tek ya da ilk çocuk olma durumuna göre aritmetik ortalamaları
arasındaki fark psikolojik, rahatlama ve fizyolojik alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(tpsikolojik=-2,033, trahatlama=-2,979, tfizyolojik=-2,338; p<0.05). Söz konusu farklılık tek ya da ilk çocuk olmayanların
lehine gerçekleşmiştir. Genel ölçek toplam ve eğitim, sosyal ve estetik alt boyutların aritmetik ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (ttoplam=-1,919, teğitim=-,901, tsosyal=-,424; p>0.05).

Tablo 5.
21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği Puanlarının Tek/İlk Çocuk Olma Durumu Değişkenine Göre
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup T Testi Sonuçları
Puan
Bilişsel

665

Tek/İlk
Çocuk
Olma
Evet

N
76

x
68,14

ss
8,115

Sh x
,931

t Testi
t
-1,617

Sd

p

272

,107
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İşbirliği ve
Estetik
Yenilikçilik

Otonom

Toplam

Hayır

198

69,79

7,295

,518

Evet

76

20,09

3,879

,445

Hayır

198

20,32

3,446

,245

Evet

76

7,36

1,476

,169

Hayır

198

7,46

1,517

,108

Evet

76

20,93

3,065

,352

Hayır

198

20,76

3,795

,270

Evet

76

116,53

12,928

1,483

Hayır

198

118,33

12,370

,879

-,469

272

,639

-,538

272

,591

,387

272

,725

-1,069

272

,286

Tabloda görüldüğü gibi, 21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği alt boyutlar ve genel ölçek
puanlarının Tek/İlk Çocuk Olma Durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda, tek ya da ilk çocuk olma durumuna göre aritmetik
ortalamaları arasındaki fark toplam puan ve tüm alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (t bilişsel=1,617, tişbirliğiveestetik=-,467, tyenilikçilik=-,538, totonom=,387; p>0.05).

Tablo 6.
Serbest Zaman Tatmin Ölçeği Puanlarının Gano Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek
Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
ANOVA Sonuçları
Varyansın

KT

Sd

KO

Guruplar Arası

1787,043

3

595,681

Grup İçi

122745,486

270

454,613

Toplam

124532,529

273

Kaynağı

F

1,310

p

,271

Tabloda görülebileceği üzere, Serbest Zaman Tatmin Ölçeği aritmetik ortalamalarının gano değişkenine
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
sonucunda gano gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır
(F=1,310; p>0.05).

Tablo 7.
21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği Puanlarının Gano Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını
Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
ANOVA Sonuçları
Varyansın

KT

Sd

KO

Guruplar Arası

789,165

3

263,055

Grup İçi

42071,113

270

155,819

Kaynağı

F
1,688

p
,170
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Toplam

42860,277

273

Tabloda görülebileceği üzere, 21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği aritmetik ortalamalarının gano
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) sonucunda sınıf gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır (F=1,688; p>0.05).

Tablo 8.
Serbest Zaman Tatmin Ölçeği Puanlarının Baba Eğitim Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını
Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
ANOVA Sonuçları
Varyansın

KT

Sd

KO

Guruplar Arası

1094,547

3

364,849

Grup İçi

123437,982

270

457,178

Toplam

124532,529

273

Kaynağı

F

p

,798

,496

Tabloda görülebileceği üzere, Serbest Zaman Tatmin Ölçeği aritmetik ortalamalarının baba eğitim
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) sonucunda gano gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır (F=0,798; p>0.05).

Tablo 9.
21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği Puanlarının Baba Eğitim Değişkenine Göre Farklılaşıp
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
ANOVA Sonuçları
Varyansın

KT

Sd

KO

Guruplar Arası

1060,021

3

353,340

Grup İçi

41800,256

270

154,816

Toplam

42860,277

273

Kaynağı

F

2,282

p

,079

Tabloda görülebileceği üzere, 21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği aritmetik ortalamalarının baba
eğitim değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) sonucunda sınıf gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmamıştır (F=2,282; p>0.05).

Tablo 10.
Serbest Zaman Tatmin Ölçeği Puanlarının Anne Eğitim Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını
Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
ANOVA Sonuçları
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Puan

Varyansın

KT

Sd

KO

Guruplar Arası

222,630

3

74,210

Grup İçi

6675,472

270

24,724

Toplam

6898,102

273

Guruplar Arası

393,682

3

131,227

Grup İçi

9501,851

270

35,192

Toplam

9895,533

273

Guruplar Arası

413,000

3

137,667

Grup İçi

9619,219

270

35,627

Toplam

10032,219

273

Guruplar Arası

82,058

3

27,353

Grup İçi

1856,759

270

6,877

Toplam

1938,818

273

Guruplar Arası

87,954

3

29,318

Grup İçi

5438,020

270

20,141

Toplam

5525,974

273

Guruplar Arası

35,853

3

11,951

Grup İçi

2664,512

270

9,869

Toplam

2700,365

273

Guruplar Arası

4800,203

3

1600,068

Grup İçi

119732,327

270

443,453

Toplam

124532,529

273

Kaynağı

Psikolojik

Eğitim

Sosyal

Rahatlama

Fizyolojik

Estetik

Toplam

F

p

3,002

0,031

3,729

0,012

3,864

0,010

3,977

0,008

1,456

0,227

1,211

0,306

3,608

0,014

Tabloda görülebileceği üzere, Serbest Zaman Tatmin Ölçeği aritmetik ortalamalarının anne eğitim
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) sonucunda psikolojik, eğitim, sosyal, rahatlama alt boyutları ile toplam puan aritmetik
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Fizyolojik ve estetik alt boyutların
aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).

Tablo 11.
Serbest Zaman Tatmin Ölçeği Puanlarının Anne Eğitim Değişkenine Göre Hangi Gruplar Arasında Farklılaştığını
Belirlemek Üzere Yapılan Scheffe Testi Sonuçları

Puanlar

Toplam

Gruplar (i)

Lise

Gruplar (j)

xi − x j

Sh x

p

İlkokul Okumamış/Terk

13,729

5,034

0,062

İlkokul/Ortaokul

10,388

3,603

0,042

Lisans

13,683

5,822

0,140
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Eğitim

Sosyal

Rahatlama

İlkokul Okumamış/Terk

4,195

1,418

0,035

İlkokul/Ortaokul

3,035

1,015

0,032

Lisans

2,604

1,640

0,473

İlkokul Okumamış/Terk

3,452

1,427

0,122

İlkokul/Ortaokul

2,728

1,021

0,070

Lisans

4,952

1,650

0,031

İlkokul Okumamış/Terk

1,971

0,627

0,021

İlkokul/Ortaokul

1,203

0,449

0,069

Lisans

1,703

0,725

0,140

Lise

Lise

Lise

Serbest Zaman Tatmin Ölçeği puanlarının anne eğitim değişkenine göre hangi alt gruplar arasında
farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc Scheffe testi
sonucunda genel toplam puanlarında lise grubu ile ilkokul/ortaokul grubu arasında lise grubu lehine; eğitim alt
boyutunda lise grubu ile ilkokul ve ilkokul/ortaokul grupları arasında lise grubu lehine; sosyal alt boyuutunda lise
grubu ile lisans grubu arasında lise grubu lehibe; rahatlama alt boyutunda lise grubu ile ilkokul grubu arasında lise
grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.05).

Tablo 12.
21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği Puanlarının Anne Eğitim Değişkenine Göre Farklılaşıp
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
ANOVA Sonuçları
Puan

Varyansın

KT

Sd

KO

Guruplar Arası

853,028

3

284,343

Grup İçi

14717,750

270

54,510

Toplam

15570,777

273

Guruplar Arası

6,108

3

2,036

Grup İçi

3464,008

270

12,830

Toplam

3470,117

273

Guruplar Arası

3,786

3

1,262

Grup İçi

613,531

270

2,272

Toplam

617,318

273

Guruplar Arası

58,850

3

19,617

Grup İçi

3485,282

270

12,908

Toplam

3544,131

273

Guruplar Arası

1254,215

3

418,072

Grup İçi

41606,062

270

154,097

Toplam

42860,277

273

Kaynağı

Bilişsel

İşbirliği ve Estetik

Yenilikçilik

Otonom

Toplam

669

F

p

5,216

0,002

0,159

0,924

0,555

0,645

1,520

0,210

2,713

0,045
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Tabloda görülebileceği üzere, 21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği aritmetik ortalamalarının anne
eğitim değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) sonucunda bilişsel alt boyut ve genel toplam aritmetik ortalamaları arasındaki fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). İşbirliği ve estetik, yenilikçilik ve otonom alt boyutların
aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).

Tablo 13.
21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği Puanlarının Anne Eğitim Değişkenine Göre Hangi Gruplar
Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Scheffe Testi Sonuçları

Puanlar

Gruplar (i)

Bilişsel

Lise

xi − x j

Gruplar (j)

p

Sh x

İlkokul Okumamış/Terk

4,257

1,765

0,124

İlkokul/Ortaokul

4,841

1,263

0,002

Lisans

2,296

2,041

0,738

21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği puanlarının anne eğitim değişkenine göre hangi alt gruplar
arasında farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc Scheffe testi
sonucunda bilişsel alt boyutunda lise grubu ile ilkokul/ortaokul grubu arasında lise grubu lehine istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.05).

Tablo 14.
Serbest Zaman Tatmin Ölçeği’nin Genel Toplam ve Alt Boyut Puanları Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzere
Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları
N = 274
Toplam

Toplam
r

Psikolojik

Eğitim

Sosyal

Rahatlama

Fizyolojik

Estetik

1

p
Psikolojik

Eğitim

Sosyal

Rahatlama

Fizyolojik

Estetik

r

,841**

p

,000

r

,847**

,661**

p

,000

,000

r

,805**

,533**

,626**

p

,000

,000

,000

r

,650**

,559**

,431**

,486**

p

,000

,000

,000

,000

r

,682**

,521**

,460**

,396**

,296**

p

,000

,000

,000

,000

,000

r

,749**

,602**

,550**

,511**

,485**

,471**

p

,000

,000

,000

,000

,000

,000

1

1

1

1

1

1

**p<0.01
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Tablodan da anlaşılacağı üzere, Serbest Zaman Tatmin Ölçeği’nin genel toplam ve alt boyut puanları
arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon analizi sonucunda puanlar
arasında istatistiksel açıdan pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır ( p<0.05).

Tablo 15.
Serbest Zaman Tatmin Ölçeğinden Alınan Puanlarla 21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği Puanları
Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları
21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği
Serbest Zaman Tatmin
Ölçeği
Toplam

Psikolojik

Eğitim

Sosyal

Rahatlama

Fizyolojik

Estetik

Toplam

Bilişsel

İşbirliği ve
Estetik

Yenilikçilik

Otonom

r

,570**

,563**

,420**

,310**

,257**

p

,000

,000

,000

,000

,000

r

,499**

,514**

,339**

,270**

,211**

p

,000

,000

,000

,000

,000

r

,534**

,526**

,384**

,267**

,265**

p

,000

,000

,000

,000

,000

r

,403**

,413**

,366**

,154*

0,110

p

,000

,000

,000

,010

,070

r

,321**

,367**

,145*

,210**

0,115

p

,000

,000

,016

,000

,057

r

,390**

,318**

,326**

,296**

,245**

p

,000

,000

,000

,000

,000

r

,442**

,433**

,280**

,269**

,239**

p

,000

,000

,000

,000

,000

**p<0.01, N = 274

Tablodan da anlaşılacağı üzere, Serbest Zaman Tatmin Ölçeğinden elde edilen puanlarla 21. yy Öğrenen
Becerileri Kullanımı Ölçeği puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Pearson Çarpım Moment
Korelasyon analizi sonucunda Serbest Zaman Tatmin Ölçeği sosyal ve rahatlama alt boyutları ile 21. yy Öğrenen
Becerileri Kullanımı Ölçeği otonom alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuca ulaşılmamıştır
(p>0.05). Diğer puanlar arasında ise istatistiksel açıdan pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır ( p<0.05).

Tablo 16.
21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği’nin Genel Toplam ve Alt Boyut Puanları Arasındaki İlişkiyi
Belirlemek Üzere Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları
N = 274
Toplam
Toplam

r

Bilişsel

1

p
Bilişsel
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,913**

1

İşbirliği ve
Estetik

Yenilikçilik

Otonom
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İşbirliği ve
Estetik
Yenilikçilik

Otonom

p

,000

r

,733**

,545**

p

,000

,000

r

,509

**

1

,391**

,291**

1

p

,000

,000

,000

r

,627**

,375**

,296**

,243**

p

,000

,000

,000

,000

1

**p<0.01
Tablodan da anlaşılacağı üzere, 21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği’nin genel toplam ve alt boyut
puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon analizi sonucunda
puanlar arasında istatistiksel açıdan pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır
( p<0.05).

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Yapılan analizler sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf değişkenine göre Serbest Zaman
Tatmini ve 21.yy Öğrenen Becerileri Kullanımı açısında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Cinsiyet değişkenine
yeteri kadar erkek katılımcının olmaması nedeni ile çalışmada yer verilememiştir. Alan yazında kimi çalışmalarda
cinsiyetin serbest zaman tatmini üzerinde anlamlı etkisi bulunmamışken (Ardahan ve Yerlisu Lapa, 2010) kimi
çalışmalarda cinsiyetin serbest zaman tatmini üzerinde anlamlı etkisi bulunmuştur (Sönmezoğlu, Polat ve Aycan,
2014). Buradan cinsiyetin kimi alt boyutlar açısından önemli bir etmen olduğu sonucuna varılabilir ve alt boyutlar
ileriki çalışmalarda derinlemesine bu açıdan irdelenebilir. Katılımcıların tek veya ilk çocuk olma durumuna göre
Serbest Zaman Tatmin ölçeğinin psikolojik, rahatlama ve estetik alt boyutlarında tek veya ilk çocuk olmayanlar
lehine anlamlı bir fark olduğu bulunmuş diğer alt boyutlar ve ölçek toplam puanında anlamlı bir fark
bulunmamıştır. Literatürde farklı bağımlı değişkenler açısından tek veya ilk çocuk olma durumunun etkili olduğu
bulgusu mevcuttur fakat serbest zaman tatmini ile ilgili bir bulguya rastlanmamıştır. Yine aynı değişkende 21.yy
Öğrenen Becerileri ölçeğinin toplam puan ve tüm alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmen adaylarının Serbest Zaman Tatmin ölçeği ve 21.yy Öğrenen
Becerileri ölçeği toplam puanlarında GANO değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuç biraz
şaşırtıcı olmakla birlikte aslında akademik başarının kişinin zamanını iyi geçirmesinden tatmin durumu ve 21.yy
öğrenen becerilerini kullanmaları ile bir ilişki olmadığını göstermektedir. Bu durumda not ortalamasının beceri
edinimi ile alakalı olmadığı yargısına varılabilir.
Her iki ölçeğin baba eğitim durumu değişkenine göre hiçbir alt boyutunda ve ölçek toplam puanlarında
anlamlı fark söz konusu değilken anne eğitim durumu değişkenine göre Serbest Zaman Tatmin ölçeği toplam
puanında ve ölçeğin psikolojik, eğitim, sosyal ve rahatlama alt boyutlarında lise grubu lehine anlamlı bir fark söz
konusudur. Yine aynı değişkenin 21.yy Öğrenen Becerileri toplam puanında ve bilişsel alt boyutu puanında lise
ve ilkokul/ortaokul grupları arası lise grubu lehine anlamlı bir fark söz konusudur. Literatürde bu değişken ile
direk ilişkili bir bulguya rastlanmamıştır. Annenin eğitim durumunun babanınkine kıyasla etkili olmasının başlıca
nedeni Türk toplumunda çocuk yetiştirme ile daha çok annenin ilgileniyor oluşu olabilir. Buradan ebeveyn ve
özellikle annelerin eğitime katılımı ve onların da eğitiminin ne denli önemli olduğu vurgulanabilir. Lise mezunu
annelerin ilkokul mezunu veya hiç okumamış annelerden anlamlı düzeyde olumlu bir farkının olması beklenebilen
bir şeydir. Fakat böylesi bir farkın lisans mezunu anneler lehine lise mezunları ve lisans mezunları arasında
olmaması şaşırtıcıdır. Lisans mezunu annelerin çocukları ile lise mezunları kadar zaman geçirip geçirmediği farklı
sorular ile veya çalışmaya nitel boyut eklenerek sınanabilir. Belki bunun nedeni lisans mezunu annelerin lise
mezunu olanlara nazaran çocuklarına daha az zaman ayırabiliyor olmaları olabilir. Bununla birlikte lise mezunları
kendilerini yetersiz hissetmemek için çocuklarının daha fazla üstlerine düşme eğiliminde olabilirler.
Serbest Zaman Tatmin Ölçeğinden elde edilen puanlarla 21. yy Öğrenen Becerileri Kullanımı Ölçeği puanları
arasındaki ilişkiye bakıldığında Serbest Zaman Tatmin Ölçeği sosyal ve rahatlama alt boyutları ile 21. yy Öğrenen
Becerileri Kullanımı Ölçeği otonom alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye ulaşılmamış olup
diğer alt boyutlar ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel açıdan pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.
Bu durum beklenen bir durum olup buna göre kişilerin serbest zamanlarından ne derece tatmin oldukları ile 21. yy
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öğrenen becerileri yakından ilişkilidir. Bu sebeple eğer bireyleri 21.yy’ın toplumuna hazırlamak isteniyorsa bu
kişilerin serbest zamanlarının nasıl verimli geçirecekleri konusunda bilgilendirilmeleri, eğitilmeleri faydalı
olacaktır. Serbest zamanlardan tatmin arttıkça beceri edinimi ve kullanımı da doğru orantılı olarak artacaktır ki bu
toplum açısından istenen bir sonuçtur. Literatürde serbest zamanın öğrencilerin ekonomik geliri ile (Ardahan ve
Yerlisu Lapa, 2010 ), çiftlerin ilişkilerinden duydukları tatmin ile (Berg ve diğ., 2001), yaşam kalitesi ile (Iwasaki,
2007), mutluluk (Lu ve Hu, 2005) vb. değişkenler ile ilişkilerine bakılmış serbest zaman tatminleri yüksek
olanların bu açılardan daha olumlu durumda olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Genel literatür incelendiğinde bu
çalışma ile birebir örtüşen çalışma olmasa da bu çalışmanın bulguları da literatürü destekler nitelikte olup serbest
zaman tatmini düzeyi ile 21.yy öğrenen becerileri arasında bir ilişkinin olduğunu belirtmektedir. Bir başka deyişle
serbest zaman tatmini yüksek olan bireylerin 21. yy öğrenen becerilerini kullanımı da fazladır.
21.yy becerilerinin önemi günden güne daha fazla dikkat çekmekteyken bu becerilerde nelerin etkili olduğuna
dair güzel bir veri sunan bu çalışma literatüre önemli katlı sağlamaktadır. Bu kısımda çalışma bulguları
doğrultusunda önerilere yer verilmiştir.
•

•

•

Yurtdışında “leisure time activities” adı altında bireyin serbest zamanını nasıl daha verimlli geçirebileceğine
dair eğitimler verilmekte, ders programlarına bu dersler eklenmektedir. Türk toplumu olarak bizlerin de
serbest zamanlarımızı nasıl daha verimli geçirebileceğimize dair eğitim alınması bu eğitimlerin üniversire
öğrencilerinden, öğretmenler adaylarından başlanıp öğrencilere ulaştırılması güzel bir başlangıç noktası
olabilir. Özellikle günümüzde çok fazla zaman sosyal medya, televizyon vb. yerlerde harcanıyorken.
Lise mezunu annelerin çocuklarının annelerin eğitim durumlarına göre pek çok alt boyutta pozitif yönlü
anlamlı bir fark bulunması şaşırtıcı bir sonuçtur. Bu grupta bu farkın nedeninin ne olduğuna farklı bir çalışma
ile bakılabilir. Belki üniversite mezunu annelerin çocuklarını kimlerin yetiştirdiği incelenebilir, lise mezunları
ve diğer kademelerden mezunlar arasında annelik tutumları açısında fark olup olmama durumuna vb.
etmenlere bakılabilir.
Çalışmanın benzeri farklı gruplar ile veya öğretmenler ile tekrarlanabilir.
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Özet

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının bilimsel tutumları ve yansıtıcı düşünme
düzeylerini farklı değişkenlere göre incelenmektir. Çalışma grubu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Programında okuyan 144 öğretmen ve Burdur il
merkezinde ve ilçelerinde çalışan 97 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Bu araştırmada genel araştırma
türlerinden betimsel ve ilişkisel model kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “Yansıtıcı
Düşünme Eğilimi Ölçeği” ve “Bilimsel Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizi, SPSS programında;
parametrik testlerden bağımsız t Testi, Pearson Korelasyon ve Varyans Analizi, non-parametrik testlerden Kruskal
Wallis H Testi ve Mann Whitney U testi ile yapılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğretmen
adaylarının bilimsel tutumları öğrenim gördükleri sınıf düzeyine ve cinsiyetlerine göre farklılaşmamakta; yansıtıcı
düşünme eğilimleri ise farklılaşmaktadır. Öğretmenlerinin bilimsel tutumları ve yansıtıcı düşünmeleri yaşlarına
göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğretmen ve öğretmen adayları karşılaştırılmasında ise bilimsel tutum ve
yansıtıcı düşünme puanlarının öğretmenler lehine farklılaştığı görülmüştür. Okul öncesi öğretmenlerinin bilimsel
tutumları ile yansıtıcı düşünmeleri arasında bir ilişki bulunurken, öğretmen adaylarında bu ilişkiye rastlanmamıştır.
Öğretmen adaylarının bilimsel tutumları cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır. Öğretmen adaylarının yansıtıcı
düşünmelerinde cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu anlamlı farklılığın erkek öğretmen
adayları lehine olduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme
eğilimlerinin yaşlarına göre farklılaşmadığı görülmüştür.

Abstract
The aim of this study is to investigate the scientific attitudes and reflective thinking levels of preschool teachers
and prospective teachers according to different variables. The study group consisted of 144 prospective teachers
studying in Preschool Education Program of Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education in 2016-2017
academic year and 97 preschool teachers working in Burdur city center and districts. In this research, descriptive
and relational model which is one of the general research types is used. The data of the study were collected with
“Personal Information Form”, “Reflective Thinking Tendency Scale” and “Scientific Attitude Scale”. Analysis of
the data, SPSS program; independent of t test, Pearson Corralation and Variance Analysis, Kruskal Wallis H test
and Mann Whitney U test were used for non-parametric tests. According to the findings of this study; pre-service
teachers' scientific attitudes do not differ according to their class level and gender; however, reflective thinking
tendencies differ. The scientific attitudes and reflective thinking of the teachers did not differ according to their
age. In the comparison of teacher and prospective teachers, it was seen that scientific attitude and reflective
thinking scores differed in favor of teachers. While there is a relationship between the pre-school teachers'
scientific attitudes and reflective thinking, this relationship was not found in prospective teachers. There was a
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significant difference in reflective thinking of teacher candidates according to their gender. This significant
difference was found to be in favor of male teacher candidates. It was seen that the reflective thinking tendencies
of the preschool teachers participating in the study did not differ according to their age.

Giriş
21. Yüzyılda bilgi ve teknolojideki baş döndürücü değişimler yaşamın her alanına yansımış, toplumun ihtiyaç
duyduğu insan özelliklerini de değiştirmiştir. Bilgiyi olduğu gibi alan insanlar yerine düşünen, bilgiyi akıl
süzgecinden geçiren, kendine mal eden, yeni bilgiler üreten insanlara ihtiyaç duyulmaya başlamıştır. Bilginin kısa
sürede katlanarak değişmesi ve gelişmesi bugün edinilen bilginin gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için yeterli
olamayacağını düşündürmektedir.
Gençlerin iş yaşamına başlayıncaya kadarki sürede istenen nitelikleri kazanmalarında en önemli
paydaşlardan biri kuşkusuz öğretmenlerdir. Eğitim kalitesini etkileyen faktörlerden biri olan öğretmenlerin;
problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme, bilimsel düşünme, karar verme, analiz,
sentez, değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerine sahip, etkili iletişim kuran, araştırmacı ve bilime karşı
olumlu tutum geliştirmiş ve mesleki açıdan donanımlı olması beklenir. Bu özellikler Milli Eğitim Bakanlığınca
belirlenmiş olan “öğretmenlerin sahip olmaları gereken kişisel ve mesleki yeterlikler” de yer almaktadır (Milli
Eğitim Bakanlığı Temel Eğitime Destek Programı, 2004).
İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik düşünmesidir. Düşünme bir beceridir, bireylere öğretilebilir
ve geliştirilebilir (Tican, 2013). Yeni yaklaşımlara göre hazırlanmış eğitim programları düşünme berilerini
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu becerilerden bir de yansıtıcı düşünmedir. Yansıtıcı düşünme, herhangi bir
deneyimin hatırlandığı, üzerinde düşünüldüğü ve genellikle belli bir amaç göz önüne alınarak değerlendirildiği
süreçtir (Atay, 2003). Yansıtıcı düşünme; hatırlama (bir kişinin tecrübelerine tekrar başvurması), akla uydurma
(tecrübeleri arasında ilişki kurması), ve yansıtma (bir kişinin gelişme amacıyla deneyimlerini kullanması) olmak
üzere üç bölümden oluşur (Lee, 2005). Yansıtıcı düşünme, eğitim ile ilgili konularda bilgi temelli ve mantıksal
kararlar alma ve sonra bu kararların sonuçlarını değerlendirme sürecidir (Taggart ve Wilson, 2005). Başka bir
tanıma gelince yansıtıcı düşünme, kişinin öğretme ya da öğrenme metodu ve seviyesine dair olumlu ve olumsuz
durumları meydana çıkarma ve sorunları aşmaya dayanan düşünme sürecidir (Ünver, 2003).
Sadece okulda değil, tüm yaşamda etkili olan yansıtıcı düşünme yeteneği, eğitim sahasında geniş bir
uygulama alanında kullanılmaktadır. Eğitimde önemi gittikçe artan yansıtıcı düşünme, öğrencilerde kritik
düşünme becerilerini geliştirmektedir (Scanlan ve Chernomas, 1997). Yansıtıcı düşünebilen öğrenciler ancak
yansıtıcı düşünme becerisine sahip öğretmenler tarafından yetiştirilebilir. Yansıtıcı düşünme becerisi sadece
öğrencilerin değil, aynı zamanda öğretmenlerin de öğrenme süreçlerinin vazgeçilmez bir unsurudur (Tok, 2008).
Yansıtıcı düşünen birey; geçirdiği yaşantılarda, yaptığı uygulamalarda, gerçekleştirdiği etkinliklerde kendini
değerlendirir (Kerimgil, 2008). Yansıtıcı düşünen bireyin; kendi davranışlarını değerlendirerek çıkarımda bulunan,
kendisi ve davranışları hakkında farkındalığı yüksek, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, öğrenmenin
sorumluluğunu alan özelliklere sahip olduğu söylenebilir.
Günümüz insanlarının ihtiyaç duydukları bir diğer beceri ise hızla gelişen bilim ve teknolojiye ayak
uydurmaktır. Bilimsel bilginin hızla arttığı günümüzde bilime karşı tutum ön plana çıkmaktadır. Bilim ve
teknolojideki gelişmeleri takip etmek, öğrenmeye istekli olmak ancak bilime karşı olumlu tutuma sahip olmakla
mümkün olabilir.
Doğuştan bir merak duygusuyla dünyaya gelen çocuklar tıpkı bir bilim insanı gibi duyu organlarını
kullanarak çevresini keşfetmeye başlar. Çoğu çocuk okula başlarken yüksek bilim motivasyonuna sahiptir.
Öğrenme ve sınıf içi etkinliklere katılma konusunda isteklidir. Eğitim süreci içerisinde çocuğun bilime yönelik
motivasyonunda artış ya da azalışlar gözlemlenir. Eğitimde bilim motivasyonunu etkileyen çeşitli faktörler
bulunmaktadır (Akman vd., 2010). Öğretmenin sınıf içinde iyi bir model çizmesi, coşkulu olması, sıcak ve empatik
bir yaklaşım taşıması, çocukların bilime olan motivasyonunu olumlu etkiler. Bilime yönelik motivasyonu etkileyen
ikinci etmen, eğitim ortamının yapısıdır. Sınıf ortamının düzenli ve sıcak olması, başarıya yönlendiren ve
destekleyen bir atmosferde olması çocukların bilime olan motivasyonlarını arttırır. Bir diğer etmen de öğretim
değişkenidir. Öğretimin çocuklar için uygun olmaması, çocuğun eğitim-öğretim sürecine dâhil edilmemesi ve
uygun geri bildirimlerin sunulmaması çocukların bilim motivasyonlarını düşüren önemli faktörlerdir
(Mantzicopoulos vd., 2008; Shah ve Gardner, 2007, akt. Alabay, 2013).
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Eğitim programları, öğrencilerin daha fazla araştırma ve sorgulama yapmalarını, eleştirel düşünmelerini,
problem çözme ve karar becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını, çevreleri ve dünya
hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer ve anlayışı
kazanmalarını hedeflemektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2005).
Bilgideki değişimler toplumsal değişim ve ihtiyaçları da şekillendirmiş, eğitim sistemlerinde farklı
dönemlerde farklı yaklaşımların ön plana çıkmasına neden olmuş, eğitim programlarında ve öğrenme-öğretme
etkinliklerinde “yapılandırmacı” bir yaklaşımın izlenmesi gereğini ortaya koymuştur. Yapılandırmacılık, bilginin
bireyden bağımsız olmadığını, bireyin ürünü olduğunu, bireylerin kendi bilgilerini yine kendilerinin
yapılandırması gerektiğini savunur (Saban, 2004). Bu durum yansıtıcı düşünen öğrenci ve öğretmenler yetişmesini
zorunlu kılar. Öğrenenin ve öğretmenin rollerinin değiştiği öğrenci merkezli yaklaşımlarda, öğretim programları
da değişmiştir. Yeni öğretim programlarını uygulayacak öğretmenler, geleneksel öğretim anlayışından kurtulup
eğitimdeki yeni yönelimleri uygulamaya geçirmelerini sağlayacak bir eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Öğretmen
adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirecek, öğrenmeyi öğreten, öğrenmeyi kolaylaştıran, bilgiye nasıl
ulaşılacağı konusunda öğrencilere rehberlik ve liderlik yapacak şekilde yetiştirilmeleri önemli görülmektedir
(Köksal, 2006).
Yetişkinlik dönemindeki beceri, tutum ve davranışların yaşamın ilk yıllarında edinilen beceri ve davranışların
üzerine inşa edileceği göz önünde bulundurulduğunda okul öncesi dönem çocuklarının kazanacakları özelliklerin
önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Beyin gelişiminin büyük oranının tamamlandığı, bireyin kişiliğinin, tutum ve
davranışlarının temellerinin atıldığı 0-6 yaş döneminde çocukların aldıkları eğitim büyük önem arz etmektedir.
Okul öncesi dönem çocuklarının kazandıkları tutum ve davranışlar, edindikleri beceriler gelecek yaşantıları ve
öğrenim hayatları için temel oluşturacaktır. Bu nedenle okul öncesi eğitimini verecek olan öğretmenlerin yüksek
düzeyde kişisel ve mesleki gelişim göstermiş, üst düzey düşünme becerilerine sahip, bilimsel bilgiye ve bilime
olumlu tutum geliştirmiş olmaları gerekmektedir. Geleneksel öğretim günümüzde güncelliğini ve etkinliğini
yitirmiş yerini ilerlemeci yaklaşıma bırakmıştır. Yeni yaklaşımlarla birlikte ortaya çıkmış bir kavram olan
“öğrenmeyi öğrenme” ve “düşünmeyi öğrenme” günümüzde eğitim ihtiyacına cevap vermesi beklenmektedir.
Mevcut bilgileri kullanarak karşılaşılan yeni problemler için gerekli bilgiyi kendi kendine üretebilme olarak
tanımlanan “öğrenmeyi öğrenme” becerisi, düşünmeye dayalı bir faaliyettir (Köken, 2004). Brandt, düşünme
becerileri eğitiminin; “düşünme öğretimi”, “düşünmeyi öğretme” ve “düşünmeyle ilgili öğretim” olmak üzere üç
temel öğesine vurgu yapmıştır. Bu üç temel öğeden düşünme öğretimi, öğretmen ve yöneticilerin öğrencileri
düşünmeye yöneltecek öğretme-öğrenme ortamları hazırlamaları anlamına gelmektedir (Kuzu, 2011).
Bu düşüncelerden hareketle bu araştırmada, çocukların formal eğitimle karşılaştıkları ilk basamak olan okul
öncesi eğitimde hizmet veren ve verecek olan öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının ne düzeyde yansıtıcı
düşünme becerisine sahip oldukları ve bilime yönelik tutumlarının ne düzeyde olduğunun bilinmesi önem
taşımaktadır.
Alanyazın incelendiğinde öğretmen ve öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünmelerinin (Aslan, 2009; Aydın
ve Çelik, 2013; Bataineh vd., 2007; Bayrak, 2010; Blackwell & Pepper, 2008; Choy & Oo, 2012; Dolapçıoğlu,
2007; Duban ve Yelken,2010; Ekiz, 2003; Erdoğan ve Şengül, 2014; Erginel, 2006; Ergüven, 2011; Gedik vd.,
2014; Güney, 2008; Harford & MacRuairc, 2008; Jansen ve Spitzer, 2009; Kaf Hasırcı ve Sadık, 2011; Karadağ,
2010; Kılınç, 2010; Köksal, 2006; Lee, 2005; Maarof, 2007; Moallem, 1997; Okan, 2009; Oxman & Barell, 1983;
Parsons & Stephenson, 2005; Pedro 2005; Schweiker-Marra vd., 2003; Semerci, 2007; Şahin, 2011; Tekeli, 2016;
Tican, 2013; Tok, 2008; Varol Şanlı, 2016; Yorulmaz, 2006) ve bilimsel tutumlarını (Ata, 1999; Brenneman ve
Louro’nun, 2008; Cho vd., 2003; Coulson 1991; Genç vd., 2010; Gözüm, 2015; Gürdal, 1997; Kızılcık vd., 2007;
Kulal vd.,, 2010; Mıhladız ve Duran, 2010; Okçu ve Bindak, 2001; Pearson, 1993; Serin, Kesercioğlu vd., Serin
2003; Şahin, 1996; Türkmen, 2008; Ünal ve Akman, 2006) farklı değişkenlerle ilişkisini inceleyen çalışmalara
rastlanmaktadır.
Alanyazı araştırmasında okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve
bilimsel tutumları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya ulaşılamamıştır. Bu nedenle bu araştırmanın amacı;
okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının bilimsel tutumları ile yansıtıcı düşünme eğilimleri arasındaki
ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının bilimsel tutum ve
yansıtıcı düşünme düzeylerini cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine, yaşlarına göre incelenmiştir. Aynı zamanda
yansıtıcı düşünme ile bilimsel tutum arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı da belirlenmiştir. Bu genel amaç
çerçevesinde araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
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1. Öğretmen adaylarının bilimsel tutumları ve yansıtıcı düşünmelerinin özellikleri nelerdir?
2. Öğretmen adaylarının bilimsel tutumları ve yansıtıcı düşünmeleri cinsiyetlerine göre farklılaşmakta
mıdır?
3. Öğretmen adaylarının bilimsel tutumları ve yansıtıcı düşünmeleri öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre
farklılaşmakta mıdır?
4. Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri ile bilimsel tutumları arasında anlamlı ilişki var mıdır?
5. Öğretmenlerin bilimsel tutumları ve yansıtıcı düşünmeleri ne düzeydedir?
6. Öğretmenlerin bilimsel tutumları ve yansıtıcı düşünmeleri yaşlarına göre farklılaşmakta mıdır?
7. Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme düzeyleri ile bilimsel tutumları arasındaki ilişki var mıdır?
Yöntem
Bu araştırmada genel araştırma türlerinden betimsel ve ilişkisel model kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının
bilimsel tutumları ve yansıtıcı düşünme düzeylerinin belirlenmesinde betimsel taramalara, çeşitli değişkenlere göre
farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesinde nedensel karşılaştırmalara ve bilimsel tutumları ile yansıtıcı
düşünme düzeyleri arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesinde de korelasyonel karşılaştırmalara yer
verilmiştir (Büyüköztürk vd., 2011). İlişkisel tarama modelleri, iki ya da ikiden fazla değişkenin birlikte değişimi
ve bu değişimin derecesini ortaya koymayı amaçlarken nedensel taramalar gruplar arasındaki farklılıkların sebep
ve sonuçlarını herhangi bir müdahale olmadan ortaya koymayı amaçlayan araştırmalardır (Büyüköztürk vd., 2014;
Fraenkel ve Wallen, 2006; Karasar, 2000).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 97 öğretmen ve 244 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen
adaylarının %86’sı kadın, %14’ü ise erkektir. %36,5’ i Anadolu lisesi; %0,8’i fen lisesi %13,9 Anadolu öğretmen
lisesi, %34,0’ meslek lisesi %14,8’i ise diğer liselerden mezundur. Öğretmen adaylarının %26,6’sı birinci sınıf;
%20,9’u ikinci sınıf; %30,3’ü üçüncü sınıf ve %22,1’i dördüncü sınıftır. Öğretmenlerin %92,8’i kadın, %7,2’si
erkektir. Öğretmenlerin %22,7’ si açık öğretim fakültesi, %54,6’sı okul öncesi öğretmenliği, %22,6’sı ise çocuk
gelişimi mezunudur. Öğretmenlerin %32,0’ ı 21- 30 yaş aralığında, %51,5’ i 31-40 yaş aralığında, %16,5’ i 41-50
yaş aralığındadır.

Veri Toplama Araçları
Kişisel bilgi formu
Araştırmacı tarafından öğretmen adayları için geliştirilen kişisel bilgi formu öğretmen adaylarının cinsiyeti,
yaşı, mezun olduğu lise türü, okuduğu bölüm ve sınıf düzeyi hakkında beş sorudan; öğretmenler için geliştirilen
kişisel bilgi formu öğretmenlerin cinsiyeti, yaşı, mesleki deneyimi gibi bilgileri içeren dört sorudan oluşmaktadır.
Yansıtıcı düşünme eğilimi ölçeği (YANDE)
Bu ölçek, Semerci (2007) tarafından öğretmen ve öğretmen adayları için geliştirilmiştir. Ölçek; 20’si
olumsuz, 15’i olumlu olmak üzere toplam 35 maddeden oluşmaktadır. Ölçek; beşli derecelendirilmiş likert tipi
bir ölçektir; Sürekli ve Amaçlı Düşünme (yedi madde), Açık Fikirlilik (altı madde), Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim
(beş madde), Öğretim Sorumluluğu ve Bilimsellik (beş madde), Araştırmacı (altı madde), Öngörülü ve İçten Olma
(dört madde) ve Mesleğe Bakış (iki madde) olmak üzere yedi boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin toplam puan
güvenirliği; 0.91 alt boyutlarda ise; sürekli ve amaçlı düşünmenin 0,79; açık fikirliliğin 0,71; sorgulayıcı ve etkili
öğretimin 0,75; öğretim sorumluluğu ve bilimselliğin 0,78, Araştırmacı alt boyutunun 0.74; Öngörülü ve İçten
olmanın 0,67; Mesleğe Bakışın da 0.36 olarak elde edilmiştir (Semerci, 2007).
Bilimsel tutum ölçeği
Bu ölçek; okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin ve okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının bilimsel
tutumlarını tespit etmek için Moore ve Foy (1997) tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye uyarlaması Demirbaş ve
Yağbasan (2006) tarafından yapılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerden 20’si olumlu, 20’si olumsuz maddedir ve
beşli derecelendirilmiştir. Ölçeğin alt boyutları: Bilimsel Kanunlar ve Teorik Yapısı (4, 16, 34, 11, 15, 35); Fen
Bilimlerinin Yapısı Ve Olaylara Yaklaşma Biçimi(10, 19, 33, 2, 7, 26); Bilimsel Davranışı Sergileme (3, 5, 17,
18, 25, 32) Fen Bilimlerinin Yapısı Ve Amacı (20, 21, 28, 9, 24, 31) Fen Bilimlerinin Toplumdaki Yeri ve Önemi
(12, 23, 29, 6, 8, 38); Bilimsel Çalışmaları Yapmadaki İsteklilik (1, 27, 30, 36, 40, 13, 14, 22, 37, 39) olmak üzere
altı boyuttan oluşmaktadır.
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Bu çalışmada; Bilimsel Tutum ve Yansıtıcı düşünme puanlarının, medyan ve aritmetik ortalama değerleri
birbirine yakın olmakla birlikte mod değerlerinin düşük olduğu görülmüştür. Öte yandan, basıklık ve çarpıklık
katsayıları + /-1 değerleri arasında olmadığı ve standart hataya oranlandığında +/-2 değerinin dışına çıktığı ve
uygulanan normallik testi sonucuna göre de dağılımın normal dağılımdan anlamlı derecede farklı olduğu (p<0.05)
görülmüş bu nedenle veriler üzerinde non-parametrik istatistikler yapılmıştır.

Bulgular
Araştırmada elde edilen bulgular araştırma sorularına göre düzenlenerek sunulmuştur.

1. Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutumları ve Yansıtıcı Düşünmelerinin Özellikleri nelerdir?
Toplanan veriler analiz edilmiş ve elde edilen değerler Tablo1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutumları ve Yansıtıcı Düşünmelerinin Betimleyici İstatistikleri (n=244).
Ölçek

Min

Max.

̅
𝑿

ss

Bilimsel Tutum Ölçeği Toplam

68,00

164,00

102,73

14,61

Alt Boyutlar

Min.

Max.

̅
𝑿

ss

Bilimsel Kanunlar ve Teorilerin Yapısı Boyutu

10,00

26,00

16,32

2,69

Fen Bilimlerinin yapısı ve Olaylara Yaklaşma Biçimi

6,00

25,00

13,44

3,63

Bilimsel Davranışı Sergileme

6,00

28,00

12,81

4,14

Fen Bilimlerinin Yapısı ve Amacı

10,00

24,00

17,47

2,40

Fen Bilimlerinin Toplumdaki Yeri ve Önemi

6,00

30,00

14,57

3,65

Bilimsel Çalışmaları Yapmadaki İsteklilik

12,00

41,00

25,88

5,58

Ölçek

Min

Max.

̅
𝑿

ss

Yansıtıcı Düşünme Ölçeği Toplam

65,00

132,00

91,45

10,89

Alt Boyutlar

Min.

Max.

̅
𝑿

ss

Sürekli ve Amaçlı Düşünme

10,00

29,00

19,93

2,76

Açık Fikirlilik

6,00

30,00

9,28

5,28

Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim

5,00

25,00

7,75

4,73

Öğretim Sorumluluğu ve Bilimsellik

6,00

25,00

14,98

2,30

Araştırmacı

7,00

26,00

19,39

2,58

Öngörülü ve İçten Olma

6,00

20,00

14,27

2,33

Mesleğe Bakış

2,00

10,00

5,84

1,39

Öğretmen adaylarının Bilimsel Tutum puanlarının ortalamasının 102,73, Yansıtıcı Düşünme puanlarının
ortalamasının ise 91,45 olduğu; Bilimsel tutum alt boyutlarında ortalamaların 12,81 ile 25,88 arasında, Yansıtıcı
düşünme boyutunda ise 5,84 ile 19,93 arasında değiştiği Tablo 2’de görülmektedir. Öğretmen adaylarının Bilimsel
Davranış Sergileme ve Mesleğe Bakış boyutlarında en düşük puanlara sahip olurlarken Bilimsel çalışmalar
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yapmadaki isteklilik ve Sürekli ve Amaçlı Düşünme boyutlarında da en yüksek ortalama puanlara sahip oldukları
Tablo 2’de görülmektedir.

2. Öğretmen adaylarının bilimsel tutumları ve yansıtıcı düşünmeleri cinsiyetlerine göre farklılaşmakta
mıdır? Bu soruya ilişkin bulgular Tablo 2 ve 3’te verilmiştir.
Tablo 2.
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutumlarının Cinsiyete Göre Mann Whitney U Testi Sonucu.
Grup

n

Sıra
Ortalaması

Sıra Toplamı U

Erkek

34

105,09

3573,00

Kadın

210

125,32

26317,00

Grup

n

Sıra
Ortalaması

Sıra Toplamı U

Bilimsel Kanunlar ve TeorilerinErkek
Yapısı
Kadın

34

117,51

4604,00

210

123,31

25286,00

Fen Bilimlerinin Yapısı ve OlaylaraErkek
Yaklaşma Biçimi
Kadın

34

130,69

3995,50

210

121,17

25894,50

Erkek

34

108,16

4443,50

Kadın

210

124,82

25446,50

Erkek

34

119,69

3677,50

Kadın

210

122,95

26212,50

Fen Bilimlerinin Toplumdaki Yeri Erkek
ve Önemi
Kadın

34

124,19

4222,50

210

122,23

25667,50

Bilimsel Çalışmaları YapmadakiErkek
İsteklilik
Kadın

34

98,69

3355,50

210

126,35

26534,50

Ölçek

Bilimsel Tutum Toplam

Alt Boyutlar

Bilimsel Davranışı Sergileme

Fen bilimlerinin Yapısı ve Amacı

2978,00

P

.12

P

3400,50

.65

3291,50

.46

3082,50

.20

3474,50

.80

3512,50

.88

2760,50

.03*

* p<.05
Tablo 2’de yer alan; öğretmen adaylarının bilimsel tutumlarının cinsiyetlerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığına ilişkin Mann Whitney U testi sonuçları; Bilimsel tutum toplam puanlarının cinsiyete göre
farklılaşmadığını göstermektedir. Benzer şekilde; Bilimsel Kanunlar ve Teorilerin Yapısı (U=3400,50, p>.05), Fen
Bilimlerinin yapısı ve Olaylara Yaklaşma Biçimi (U=3291,50, p>.05), Bilimsel Davranışı Sergileme(U=3082,50,
p>.05), Fen Bilimlerinin Yapısı ve Amacı (U=3474,50, p>.05), Fen Bilimlerinin Toplumdaki Yeri ve Önemi
(U=3512,50, p>.05) alt boyutlarında da anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. Yalnızca Bilimsel
Çalışmaları Yapmadaki İsteklilik boyutunda cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmektedir (U=2760,50,
p<.05). Bu anlamlı farklılık kadın öğretmen adayları lehinedir ( 126,35>98,69).
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünmeleri Cinsiyetlerine Göre Farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin
bulgular Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünmelerinin Cinsiyetlerine İlişkin Mannn Whitney U Testi Sonucu.
Ölçek
Toplam Yansıtıcı Düşünme

Alt Boyutlar
Sürekli ve Amaçlı Düşünme

Açık Fikirlilik

Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim
Öğretim Sorumluluğu
Bilimsellik
Araştırmacı

Öngörülü ve İçten Olma

Mesleğe Bakış

Grup

N

Sıra
Ortalaması

Sıra Toplamı

Erkek

34

147,25

5006,50

Kadın

210

118,49

24883,50

Grup

N

Sıra
Ortalaması

Sıra Toplamı

Erkek

34

135,41

4604,00

Kadın

210

120,41

25286,00

Erkek

34

150,50

5117,00

Kadın

210

117,97

24773,00

Erkek

34

129,13

4390,50

Kadın

210

121,43

25499,50

34

122,90

4178,50

Kadın

210

122,44

25711,50

Erkek

34

124,37

4228,50

Kadın

210

122,20

25661,50

Erkek

34

137,43

4672,50

Kadın

210

120,08

25217,50

Erkek

34

126,84

4312,50

Kadın

210

121,80

25577,50

veErkek

U

P

2728,50

.03*

U

P

3131,00

.25

2618,00

.01*

3344,50

.53

3556,50

.97

3506,50

.86

3062,50

.18

3422,50

.68

* p<.05
Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre yansıtıcı düşünmelerinin farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin Mann
Whitney U testi sonuçları, toplam yansıtıcı düşünme puanlarında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir
(U=2728,50, p<.05). Bu anlamlı farklılığın erkek öğretmen adayları lehine olduğu (147,25 >118,49) Tablo 3’te
görülmektedir.
Ölçeğin alt boyutlarında ise; Sürekli ve Amaçlı Düşünme boyutu (U=3131,00, p>.05) Sorgulayıcı ve Etkili
Öğretim boyutu (U=3344,50, p>.05), Bilimsel Davranışı Sergileme(U=3082,50, p>.05), Öğretim Sorumluluğu ve
Bilimsellik boyutu (U=3556,50, p>.05), Araştırmacı boyutu (U=3506,50, p>.05) Öngörülü ve İçten Olma boyutu
(U=3062,50, p>.05) ve Mesleğe Bakış boyutlarında (U=3422,50, p>.05) puan ortalamalarının cinsiyete göre
anlamlı bir fark göstermediği Tablo 3’te görülmektedir. Açık Fikirlilik boyutunda ise (U=2618,00, p<.05) anlamlı
derecede farklı olduğu ve bu anlamlı farklılığın erkek öğretmen adayları lehine olduğu (150,50 >118,97) Tablo
3’te görülmektedir.
3. Öğretmen adaylarının bilimsel tutumları ve yansıtıcı düşünmeleri öğrenim gördükleri sınıf düzeyine
göre farklılaşmakta mıdır? Bu soru ile ilgili bulgular Tablo 4 ve açıklamalarda yer almaktadır.
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Tablo 4
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutumlarının Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyine Göre Farklılaşma Durumuna
İlişkin Bulgular.
Ölçek

Bilimsel
Toplam

Tutum

Alt boyutlar

Bilimsel Kanunlar ve
Teorilerin Yapısı

Fen Bilimlerinin yapısı
ve Olaylara Yaklaşma
Biçimi

Bilimsel
Sergileme

Davranışı

Fen
Bilimlerinin
Yapısı ve Amacı

Fen
Bilimlerinin
Toplumdaki Yeri ve
Önemi

Bilimsel Çalışmaları
Yapmadaki İsteklilik

*p<0.05
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̅
𝑿

yaş

n

Sıra ort.

1. sınıf

65

119,76

3

2. sınıf

51

146,89

3

3. sınıf

74

109,48

3

4. sınıf

54

120,60

3

yaş

n

Sıra ort.

1. sınıf

65

107,63

2. sınıf

51

154,78

Sd

P

Anlamlı fark
2-1

10,03

.02

2-3
2-4

̅
𝑿

Sd

P

Anlamlı fark

.00

2-3

.09

2-3

.18

2-3

.10

3-4

3
3
17,23

3. sınıf

74

108,51

3

4. sınıf

54

129,08

3

1. sınıf

65

120,06

3

2. sınıf

51

143,21

3
6,35

3. sınıf

74

111,47

3

4. sınıf

54

120,99

3

1. sınıf

65

114,55

3

2. sınıf

51

141,53

3
4,89

3. sınıf

74

119,30

3

4. sınıf

54

118,49

3

1. sınıf

65

121,73

3

2. sınıf

51

118,75

3
6,18

3. sınıf

74

137,21

3

4. sınıf

54

106,81

3

1. sınıf

65

131,02

3

2. sınıf

51

134,80

3
8,43

2-1
.04

3. sınıf

74

103,05

3

4. sınıf

54

127,28

3

1. sınıf

65

129,67

3

2. sınıf

51

125,96

3
4,18

.24

3. sınıf

74

108,68

3

4. sınıf

54

129,54

3
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Öğretmen adaylarının bilimsel tutumlarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediği ölçek genelinde ve her bir alt boyutta tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir.
Gruplar arası bulunan anlamlı farklılığın hangi gruplar lehine olduğunu bulmak için post-hoc testlerinden Scheffe
testi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının bilimsel tutum toplam puanlarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine
göre anlamlı derecede farklılık göstermediği [(3-240)=2,56, p>.05] görülmüştür. Bilimsel tutum alt boyutlarında
ise; Fen Bilimlerinin Yapısı ve Olaylara Yaklaşma Biçimi [F(3-240)= 2,22, p>.05], Bilimsel Davranışı Sergileme
[F(3-240)= 1,74, p>.05], Fen Bilimlerinin Toplumdaki Yeri ve Önemi [F(3-240)= 2,48, p>.05] Bilimsel
Çalışmaları Yapmadaki İsteklilik [F(3-240)= 1,24, p>.05], Fen Bilimlerinin Toplumdaki Yeri ve Önemi [F(3240)= 2,95, p>.05] alt boyutlarında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Bilimsel Kanunlar ve Teorilerin
Yapısı boyutunda sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık olduğu [F(3-240)= 6,33, p<.05] bulgusu elde edilmiştir.
Bu anlamlı farklılığın 2. sınıflarla 1. sınıflar arasında 2. sınıflar lehine, 2. sınıflarla 3. sınıflar arasında 2. sınıflar
lehine olduğu görülmüştür.
Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin sınıf düzeyine göre farklılaştığı bulgusu elde
edilmiştir. Toplam Yansıtıcı Düşünmede [F(3-240)= 7,51, p<.05] 2. sınıflarla 1., 3., ve 4. sınıflar arasında 2.
sınıflar lehine anlamlı bir fark saptanmıştır. Açık Fikirlilik boyutunda[F(3-240)= 9,26, p<.05] 2. sınıflarla 1., 3,
ve 4. sınıflar arasında 2. sınıflar lehine anlamlı bir fark saptanmıştır. Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim boyutu [F(3240)= 10,96, p<.05] 2. sınıflarla 1., 3, ve 4. sınıflar arasında 2. sınıflar lehine anlamlı bir fark saptanmıştır.
Öngörülü ve İçten olma boyutu [F(3-240)= 4,11, p<.05] ise 1. sınıflarla 2. sınıflar arsında 1. sınıflar lehine anlamlı
bir farklılaşma bulunmuştur. Sürekli ve Amaçlı Düşünme, Öğretim Sorumluluğu ve Bilimsellik ve Mesleğe Bakış
boyutlarında anlamlı derecede farklılaşma olmadığı bulgusu elde edilmiştir.

4.Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri ile bilimsel tutumları arasında anlamlı ilişki var
mıdır?
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Düzeyleri ile Bilimsel Tutumları Arasında bir ilişki var mıdır?
Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri ile bilimsel tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için
korelasyon analizi yapılmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile bilimsel tutum
puanları arasında 0,121 derecesinde bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin anlamlı olmadığı bulgusu elde edilmiştir
(p<.05).

5. Öğretmenlerin bilimsel tutumları ve yansıtıcı düşünmeleri ne düzeydedir?
Öğretmenlerin toplam bilimsel tutum puan ortalamasının 106,45 olduğu, en düşük puanının 85, en yüksek
puanının ise 152 olduğu bulgusu elde edilmiştir. Bilimsel tutum ölçekleri alt boyutlarından alınan puanlara ilişkin
betimsel istatistiklerde ise; Bilimsel Kanunlar ve Teorilerin Yapısı boyutunun ortalamasının 16.66, Fen
Bilimlerinin Yapısı ve Olaylara Yaklaşma Biçimi boyutunun ortalamasının 14,37; Bilimsel Davranışı Sergileme
boyutunun ortalamasının 13,56; Fen bilimlerinin yapısı ve Amacı boyutunun ortalamasının 17,09; Fen bilimlerinin
Toplumdaki Yeri ve Önemi boyutunun ortalamasının 18,07; Bilimsel Çalışmaları Yapmadaki İsteklilik boyutunun
ortalamasının 26,70 olduğu bulgusu elde edilmiştir. Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme puan ortalamasının 156,01
olduğu, en yüksek puanının 175,00, en düşük puanının ise 105,00 olduğu görülmüştür. Yansıtıcı düşünme ölçekleri
alt boyutlarından alınan puanlara ilişkin betimsel istatistiklerde ise; Sürekli ve Amaçlı Düşünme boyutunun
ortalamasının 28,40; Açık Fikirlilik boyutunun ortalamasının 28,18; Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim boyutunun
ortalamasının 23,92; Öğretim Sorumluluğu ve Bilimsellik boyutunun ortalamasının olduğu 22,39; Araştırmacı
boyutunun ortalamasının 26,18; Öngörülü ve İçten Olma boyutunun ortalamasının 18,27; Mesleğe Bakış
boyutunun ortalamasının 8,68 olduğu bulgusu elde edilmiştir.

6. Öğretmenlerin bilimsel tutumları ve yansıtıcı düşünmeleri yaşlarına göre farklılaşmakta mıdır?
Okul öncesi öğretmenlerinin bilimsel tutum ölçeğinden aldıkları puanların yaşlarına göre Kruskal Wallis HTesti sonucuna göre; okul öncesi öğretmenlerinin toplam bilimsel tutumları (x^2= 0,511, sd=2, p>0,05), Fen
Bilimlerinin yapısı ve Olaylara Yaklaşma Biçimi boyutu (x^2= 3,64, sd=2, p>0,05); Bilimsel Davranışı Sergileme
boyutu (x^2= 4.13, sd=2, p>0,05); Fen Bilimlerinin Toplumdaki Yeri ve Önemi boyutu (x^2= 3,84, sd=2, p>0,05);
Bilimsel Çalışmaları Yapmadaki İsteklilik boyutu (x^2= 0,64, sd=2, p>0,05) anlamlı bir fark göstermemektedir.
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Okul öncesi öğretmenlerinin Bilimsel Kanunlar ve Teorilerin Yapısı Boyutu (x^2= 6,14, sd=2, p<0,05) 41-50 yaş
aralığındaki öğretmenler ile 31-40 yaş aralığındaki öğretmenler arsında 41-50 yaş aralığındaki öğretmenler lehine
anlamlı fark olduğu bulgusu elde edilmiştir. Fen Bilimlerinin Yapısı ve Amacı boyutunda ise (x^2= 8,86, sd=2,
p<0,05) 31-40 yaş aralığındaki öğretmenler ile 41-50 yaş aralığındaki öğremenler arasında 31-40 yaş aralığındaki
öğretmenler lehine; 21-30 yaş aralığındaki öğretmenler ile 41-50 yaş aralığındaki öğretmenler arasında 21-30 yaş
aralığındaki öğretmenler lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür.
Okul öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme ölçeğinden aldıkları puanların yaşlarına göre Kruskal Wallis
H- Testi sonuçları şu şekidedir: Okul öncesi öğretmenlerinin toplam yansıtıcı düşünmeleri (x^2= 0,06, sd=2,
p>0,05), Sürekli ve Amaçlı Düşünme boyutu (x^2= 0,59, sd=2, p>0,05); Açık Fikirlilik boyutu (x^2= 2,65, sd=2,
p>0,05); Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim boyutu (x^2= 1,11, sd=2, p>0,05); Öğretim Sorumluluğu ve Bilimsellik
boyutu (x^2= 0,28, sd=2, p>0,05); Araştırmacı boyutu (x^2=0,24 sd=2, p>0,05); Öngörülü ve İçten olma boyutu
(x^2= 1,03, sd=2, p>0,05); Mesleğe Bakış boyutu (x^2= 1,67, sd=2, p>0,05); anlamlı bir fark göstermediği
görülmüştür.
7. Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme düzeyleri ile bilimsel tutumları arasındaki ilişki var mıdır?
Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünmeleri ve Bilimsel Tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için gösteren
Pearson Korelasyon testi analizi yapılmış ve analiz sonuçlarına göre okul öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı
düşünme eğilimi ve bilimsel tutum puanları arasında 0,205 derecesinde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür
(p<.05).

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Okul öncesi öğretmen adaylarının en yüksek puanı Bilimsel Çalışmaları Yapmadaki İsteklilik boyutunda
iken en düşük puanı Fen Bilimlerinin Yapısı ve Olaylara Yaklaşma Biçimi, Bilimsel Davranışı Sergileme, Fen
Bilimlerinin Toplumdaki Yeri ve Önemi boyutlarında olduğu görülmektedir. Bir başka ifade ile öğretmen
adaylarının bilimsel çalışmalara yönelik isteklilikleri yüksektir. Öğretmen adayları lisans eğitim sürecinde
olduklarından bilimsel çalışmalara daha yakın olmaları, okul ortamında bilimsel çalışma yapan akademisyenlerle
karşılaşmış olmaları onların istekliliğini artışmış olabilir. Çakır (2012), sınıf öğretmenlerinin Fen Bilimleri ve Fen
Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutumlarının olumlu düzeyde olduğu bulunmuştur.
Araştırmanın bulguları; Bilimsel Tutum alt boyutlarından biri olan “Bilimsel Çalışmaları Yapmadaki
İsteklilik” boyutunda kadın adaylar lehine farklılaşma olduğunu göstermiştir. Öğretmen adaylarının bilimsel
tutum toplam puanlarında ve diğer alt boyutlarda cinsiyetlerine göre farklılaşma görülmemiştir. Benzer şekilde
Çakır (2012) tarafından yapılan çalışmada da sınıf öğretmenlerinin Fen Bilimlerine Yönelik Tutumlarının cinsiyete
göre farklılaşmadığı bulgusu elde edilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular Çakır (2012)’ın bulguları ile
paralellik göstermektedir.
Bu araştırmadan elde edilen bulgular Bilimsel Tutum toplam puanlarının sınıf düzeyine göre
farklılaşmadığını göstermiştir. Ancak sınıf değişkeni alt boyutlarda farklılaşmaya sebep olmuştur. “Bilimsel
Kanunlar ve Teorilerin Yapısı” boyutunda 2. sınıflar ile 1. sınıflar ve 2. sınıflar ile 3. sınıflar arasında 2. sınıflar
lehine anlamlı şekilde farklılaşmıştır. “Fen Bilimlerinin Yapısı ve Amacı” boyutunda 3. sınıflar ile 4. sınıflar
arasında 3. sınıflar lehine bir farklılaşma olduğu bulgusu elde edilmiştir. Türkmen (2008), sınıf öğretmeni
adaylarının fen bilimleri öğretimine yönelik tutumlarında 4. sınıflarla 1. sınıflar arasında 4. sınıflar lehine anlamlı
bir farklılaşma olduğu bulgusunu elde etmiştir. Okul öncesi öğretmen adaylarının 2. sınıfta istatistik, fen eğitimi,
matematik eğitimi, seçmeli olarak tıbbi bitkiler, insan anatomisi ve fizyolojisi gibi dersleri almış ve alıyor olmaları
bu araştırmada 2. sınıflar lehine farklılaşmaya sebep olduğunu düşündürmektedir. Aydın ve Çelik (2013) ve
Demiralp ve Kazu (2017)’nun araştırmalarında sınıf düzeyi ile yansıtıcı düşünme eğilimi arasında anlamlı bir ilişki
olmadığını ifade etmektedir.
Okul öncesi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünmelerine ilişkin bulgulara göre; öğretmen adayları en düşük
ortalama puanı Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim boyutundan alırken en yüksek ortalama puanı Sürekli ve Amaçlı
Düşünme boyutundan almışlardır. En yüksek puan Açık Fikirlilik alt boyutundan elde etmelerine karşın en düşük
puanı ise Açık Fikirlilik, Öğretim Sorumluluğu ve Bilimsellik ve Öngörülü ve İçten Olma boyutlarından aldıkları
görülmektedir. Köstekçi (2016)’nin çalışmasına göre öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimi alt
boyutlarından en yüksek puanı “Sorgulayıcı ve “Etkili Öğretim” alt boyutundan aldıkları sonucuna ulaşmıştır.
Bu araştırmadan elde edilen bulgular; erkek öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünmelerinin kadın öğretmen
adaylarından anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermektedir. Bir başka ifade ile erkek öğretmen adaylarının
daha yansıtıcı düşündüklerini söylenebilir. Ayrıca yansıtıcı düşünme alt boyutlarından olan Açık Fikirlilik
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boyutunda da erkek öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Diğer boyutlarda erkek ve kadın
öğretmen adayları arasında anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir. Varol Şanlı (2016) tarafından yapılan çalışmada
da benzer biçimde erkek öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünmeleri kadın öğretmen adaylarının yansıtıcı
düşünmelerinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgu, Varol Şanlı (2016)’nın
bulgusunu desteklemektedir. Öte yandan cinsiyet değişkeninin yansıtıcı düşünme düzeylerinde anlamlı bir
farklılaşmaya sebep olmadığı yönünde bulguları olan araştırmalar da mevcuttur (Dolapçıoğlu, 2007; Ergüven,
2011; Gedik vd., 2014; Güven, 2012; Şahin, 2011). Çınar (2016)’ın araştırmasında ise yansıtıcı düşünmenin
kadınlar lehine anlamlı biçimde farklılaştığı bulgusu elde edilmiştir. Köstekçi (2016), araştırmasında kadın
öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre daha çok yansıtıcı düşünme eğiliminde oldukları sonucuna
ulaşmıştır. Bu araştırmadan elde edilen; erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarına göre daha yansıtıcı
düşündükleri bulgusu Köstekçi (2016) ve Çınar (2016)’ın araştırma bulguları ile çelişmektedir. Toplumda erkek
okul öncesi öğretmeninin az oluşu, okul öncesi öğretmenliği mesleğinin erkekler tarafından kabul görmeyişi bu
mesleği seçen erkek adayların meslek seçimlerinde daha kararlı ve bilinçli oldukları şeklinde yorumlanabilir. Zira
erkeklere uygun olmadığı düşünülen bir mesleği seçmişlerdir. Mesleğini bilinçli ve kararlı bir şekilde seçen erkek
öğretmen adaylarının daha çok yansıtma yapmış olabilecekleri şeklinde değerlendirilebilir.
Araştırmada elde edilen bulgulara göre okul öncesi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri sınıf
düzeyine göre farklılaşmaktadır. 2. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri
toplam puanlarda ve “Açık Fikirlilik”, “Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim” alt boyutlarında diğer sınıflarda öğrenim
gören öğrencilere göre anlamlı derecede yüksektir. Öngörülü ve İçten olma boyutunda ise 1. sınıflar ile 2. sınıflar
arasında 1. sınıflar lehine anlamlı bir farklılaşma elde edilmiştir. Bu farklılaşmaların sebebi öğrencilerin henüz
geldikleri, üniversite ortamının formal çerçevesine girmemiş, daha içten cevaplar vermenin kendileri için olumsuz
sonuçlar doğurabileceği düşüncelerinden uzak içtenlikle cevap vermeleri, okul deneyimi dersini almadıkları için
mesleğe yatkınlıklarını teorik olarak değerlendirmiş olabilecekleri olabilir. Dindar, 2018 araştırmasında; Yansıtıcı
Düşünme Eğiliminin alt boyutlarından; Açık Fikirlilik, Sorgulayıcı ve Etkili Öğretim, Öğretim Sorumluluğu ve
Bilimsellik ve Toplam Yansıtıcı Düşünme Eğilimi puanları ile sınıf düzeyi arasında 3. sınıf okul öncesi öğretmen
adayları lehine anlamlı bir farklılaşmanın olduğu sonucuna ulamıştır. Urhan (2013), 1. ve 4. Sınıf öğrencilerini
karşılaştırdığı çalışmasında ve anlamlı farklılığın 1. Sınıf öğrencileri lehine olduğunu tespit etmiştir. Literatürdeki
çocuğu çalışma sınıf düzeyi ile yansıtıcı düşünme eğilimi arasında ilişki olmadığı şeklindedir.
Araştırmanın verilerine göre okul öncesi öğretmenlerini bilimsel tutum ölçeğinden en yüksek puan Bilimsel
Çalışmaları Yapmadaki İsteklilik boyutunda, en düşük puan ise Fen Bilimlerinin Yapısı ve Olaylara Yaklaşma
Biçimi boyutundan elde edilmiştir. Bu durum okul öncesi öğretmenlerinin sözel ağırlıklı puan ortalamalarıyla
üniversiteye yerleşmelerinden kaynaklanıyor olabilir.
Araştırmanın bulgularına göre okul öncesi öğretmenlerinin bilimsel tutum toplam puanları yaşlarına göre
anlamlı şekilde farklılaşmamaktadır. Bilimsel tutum alt boyutlarında ise farklılık göstermektedir. Farklılaşma
“Bilimsel Kanunlar ve Teorilerin Yapısı” boyutunda 31-40 ile 41-50 yaşlarındaki öğretmenler arasında 41-50
yaşlarındaki öğretmenler lehinedir. Mesleki kıdem arttıkça bilimsel tutumların arttığını söylemek mümkündür.
Fen Bilimlerinin Yapısı ve Amacı boyutunda ise 31-40 yaş arasındaki öğretmenlerle 41-50 yaşları arasındaki
öğretmenler arasında 31-40 yaş aralığındaki öğretmenler lehine olduğu yine aynı alt boyutta 21-30 ile 41-50 yaş
aralığındakiler arsında 21-30 yaş aralığındakiler lehine bir farklılaşma söz konusudur. Bilimsel tutumun genç
öğretmenlerde daha yüksek çıkması eğitim öğretim alanındaki köklü değişmelerle birlikte öğrenim hayatlarının
bir bölümünde karşılaşmış olmaları sebebiyle olabilir. Öğretmenlerin bilimsel tutumları ile yaşlarının incelendiği
başka bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Dolapçıoğlu (2007)’nun çalışmasında yalnızca “öğrencilerin öğrenme düzeylerini belirlemek için çeşitli
etkinlikler yapma ve dersi ileriki yıllarda okuturken hangi değişiklikleri yapabilirim sorusunu kendime sorarım”
maddelerinde; Aslan (2009)’ın çalışmasında yalnızca Sürekli ve Amaçlı Düşünme, Açık Fikirlilik, Sorgulayıcı ve
Etkileyici Öğretim ile Mesleğe Bakışta; Kızılkaya ve Aşkar (2009)’ın çalışmasında öğrencilere uyguladıkları
problem çözmeye yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeğinde; Demiralp (2010)’in çalışmasında yalnızca
“öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunur, öğrencilerin kendini yenileme ve geleceğe dönük planlar
yapmasına yardımcı olur” maddelerinde kadın lehinde anlamlı fark bulunmuştur. Yapılan diğer çalışmalarda da
yaşa ilişkin anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu konuda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar birbiriyle
örtüşmektedir. Yansıtıcı düşünmenin deneyimle doğru orantılı olduğu düşünüldüğünde, öğretmenlerin
yaşanmışlıklarının çokluğunun yansıtıcı düşünmeyi artıracağı beklenmektedir. Elde edilen sonuç, bireylerin
ilköğretim, orta öğretim ve üniversitede düşünme becerilerine yönelik yeterli derecede eğitim almadıklarından
kaynaklanıyor olabilir.
Araştırmanın verilerine göre okul öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri ölçeğinin alt
boyutlarından en yüksek puanlı boyutun Sürekli ve Amaçlı Düşünme, en düşük puanlı boyutun Öğretim
Sorumluluğu ve Bilimsellik olduğu görülmektedir. Karadağ (2010), sosyal bilgiler öğretmenlerinin yansıtıcı
düşünmelerini araştırdığı doktora çalışmasında öğretmelerin yansıtıcı düşünme düzeylerinin en olumlu algının
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Açık Fikirlilik boyutunda olduğu sonucuna ulaşmıştır. Meral (2006), Dolapçıoğlu (2007), Kaf Hasırcı ve Sadık
(2009) öğretmenlerle gerçekleştirdiği benzer çalışmalarda öğretmenlerin yansıtıcı düşünme düzeylerini yüksek
algıladıkları sonucuna ulaşmışlardır. Öğretmenlerin yansıtıcı düşünmelerinin yüksek olması onların ve en çok
puanı Açık Fikirlilik boyutunda olması öğretmenlerin dersin öncesinde uygulama sırasında ve sonrasında süreç
hakkında derinlemesine düşünerek öğretim kazanımlarını ve öğretimini gözden geçirdiği ve değerlendirme
eğiliminde oldukları söylenebilir.
Burdur ilinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin yaşlarına göre
farklılaşmadığı sonucu araştırmanın bulguları arsındadır. Karadağ (2010), sosyal bilgiler öğretmenlerinin yansıtıcı
düşünme eğilimlerini incelediği çalışmasında 10-15 yıllık mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin daha çok yansıtıcı
oldukları sonucuna ulaşmıştır. Taggart ve Wilson (2005), deneyim sahibi olmanın öğretmenlerin teori ve pratiği
birleştirmeyi sağlayacağını belirtmiştir. Meslekte yeni olan öğretmenlerin tecrübeli öğretmenleri rehber edinme,
kendilerini geliştirebilmek ve ispat edebilmek için eleştirilere açık olarak eleştirilerden fayda sağlama ihtiyacından
kaynaklanıyor olabilir. Kaf Hasırcı ve Sadık öğretmenlerin yansıtıcı düşünme düzeylerinde kıdem durumu
açısından incelemiş ve anlamlı bir farkın olmadığı ancak alt boyutlardan Açık Fikirlilik ve Öngörülü ve İçten Olma
boyutlarında mesleğe yeni başlayan öğretmenler lehine anlamlı bir fak olduğu sonucuna ulaşmıştır. Tekeli (2016),
okul öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile yaşları arasında anlamı bir fark olmadığı sonucunu
elde etmiştir. Bu araştırma, Kaf Hasırcı ve Sadık (2006), Tekeli (2016) ve Karadağ (2010)’ un çalışmalarını
destekler niteliktedir.
Bu çalışma sınırlı bir çalışma grubu ile yürütülmüştür. Daha geniş katılımlı çalışmaların yapılması önerilir.
Ayrıca yapılacak çalışmaların nitel verilerle de desteklenmesi sağlanabilir.
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Özet

Günümüzde teknolojideki hızlı ilerlemeler çocukların gelişimlerinde de önemli etkiler yaratmaktadır. Çocuklara
teknolojinin doğru kullanımını kazandırmada temel kodlama eğitiminin erken yıllardan itibaren verilmesinin etkili
olduğu belirtilmektedir. Temel kodlama eğitimi teknolojiyi yeteri kadar ve doğru kullanmaları konusunda
çocukları destekleyerek çocukların problem çözme, sorunları doğru analiz etme gibi pek çok becerilerini
geliştirebilecektir. Temel kodlama çalışmaları çocukları hayata hazırlayan yeni bir yöntem olup son yıllarda büyük
bir hızla pek çok okulun programında yerini almıştır. Temel kodlama eğitiminin birçok alanla birlikte görsel
algılama alanına da önemli katkılar sağladığı vurgulanmaktadır. Bu nedenle temel kodlama eğitimi alan çocukların
görsel algı düzeylerinin belirlenmesi önemlidir. Bu düşünceden hareketle çalışmada okul öncesi eğitime devam
eden çocukların görsel algılamalarında temel kodlama eğitiminin etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmaya okul öncesi eğitim kurumuna
devam eden, dört yaşında olan, ailelerin onam verdiği 50 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çocuklar
tesadüfen deney ve kontrol grubuna atanmıştır. Deney grubundaki çocuklara bir ay boyunca her gün temel kodlama
eğitimi verilmiş, kontrol grubundaki çocuklara ise kendi eğitim programları uygulanmıştır. Araştırmada çocukların
görsel algılamalarını belirlemek için Frostig Görsel Algı Testi kullanılmış, elde edilen veriler MannWhitney U
Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Sonuçta anaokulunda verilen temel kodlama eğitiminin
çocukların gelişiminde etkili olduğu, ancak iki grup arasında da son test lehine anlamlı farklılık olduğu
belirlenmiştir. Okul öncesi dönemde öğrenmeyi desteklemesi ve günümüz koşullarına ayak uydurulması açısından
kodlamaya yönelik eğitimin somutlaştırılarak verilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Temel kodlama, görsel algı, algoritma

Abstract
Today, the rapid innovations in technology create important effects on children’s development. It is stated that
teaching basic coding education to children starting from early years is effective in providing the children with
the right way of utilizing technology. The basic coding education can improve children’s various skills such as
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problem-solving and analyzing the problem correctly by supporting the children for using the technology
adequately and correctly. Basic coding activities are a new method that prepares children for life and it has
rapidly taken place in the curricula of several schools in recent years. It is emphasized that the basic coding
education contributes significantly to visual perception in addition to several other fields. Therefore, it is
important to determine the visual perception levels of children receiving the basic coding education. Considering
this fact, in the study it was aimed to determine the effect of basic coding education on the visual perception
levels of children attending pre-school education. An experimental design with pretest-posttest and control
group was employed in this study. Fifty children, who aged 4 and attended the kindergarten, were included in
the study with the consent of their parents. The children included in the study were divided randomly into
experimental and control groups. The children in the experimental group were given the basic coding education
every day for one month while the children in the control group received their planned curriculum. In the study,
“Frostig Development Test of Visual Perception" was used to examine the visual perception levels of the children
and the obtained data were analyzed via Mann-Whitney U Test and Wilcoxon Signed Ranks Test. It was found
that basic coding education in kindergarten was effective in the development of children; however, there was no
expected significant difference between the two groups. It was concluded that it would be appropriate to give
the coding education by objectifying it as it supports the learning in the pre-school period and keeps pace with
today’s conditions.
Key Words: Basic coding, visual perception, algorithm
Giriş

Günümüzde teknolojideki hızlı ilerlemeler çocukların gelişimlerinde de önemli etkiler yaratmaktadır. Teknolojinin
doğru ve etkin kullanımı, çocuklar üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması açısından (Özbey, 2018) okul öncesi
dönem önemli bir yer tutmaktadır.
Okul öncesi dönem çocuğun hayatının en önemli yılları olarak tanımlanmaktadır. Bebeğin doğumundan altı yaşına
kadar olan dönemi içine alan okul öncesi eğitimi, çocukların bireysel özelliklerine ve gelişimsel düzeylerine
uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların tüm gelişim alanlarını; toplumun kültürel değerleri ve
özellikleri doğrultusunda yönlendiren bir eğitim sürecidir. Çocukların çok hızlı öğrendikleri, geleceğe dair
bilgilerin temellerinin atıldığı bu süreçte, çocuklara sunulan imkanlar ve destekler ön plana çıkmaktadır
(Turaşlı,2007).
Çocuklara teknolojinin doğru kullanımını kazandırmada temel kodlama eğitiminin erken yıllardan itibaren
verilmesinin etkili olduğu belirtilmektedir(Campbell ve Walsh, 2017; Hayes ve Stewart, 2016;Özbey,2018).Okul
öncesi dönem; kodlamanın temellerinin atıldığı ve kodlamaya ilişkin kavramların daha kolay kazandırılabildiği
yaşlardır (Papadakis, Kalogiannakıs ve Zaranis, 2016). Çünkü gelişimsel bir bakış açısından, erken çocukluk
döneminde başlayan kodlama ile ilgili eğitimsel müdahalelerin, daha sonra başlayan müdahalelere göre daha düşük
maliyetlerle ve daha uzun süreli etkilerle ilişkili olduğu vurgulanmaktadır (Bers, 2017). Papadakis ve
arkadaşları(2016) okul öncesi dönem çocukları için geliştirdikleri kodlama programının, çocukların dijital ve
sıralama becerilerini, akademik becerilerini geliştirdiğini, Strawhacker, Lee, Caine ve Bers(2015) kodlama
eğitiminin beş- yedi yaş çocuklarda bilgisayar programlama ve dijital içerik oluşturma kavramlarını keşfetmelerini
sağladığını, Sheehan, Pila, Lauricella ve Wartella(2019) ebeveyn çocuk etkileşimini arttırdığını bulmuştur.Küçük
yaşlarda daha kolay elde edilen bu kazanımları sağlamak için kodlamanın bir bilgisayar ya da tablet üzerinden
değil, oyunlarla somutlaştırılarak kazandırılmasınındahaetkili olabileceği vurgulanmaktadır (Evci,2017;
Panagiotis, Theodoros, Leinfellner ve Yasmine, 2016; Rajaravivarma, 2005). Kodlamada önemli olan çocuğun bu
mantıksal süreci algılamasını, yaratıcılığını kullanabileceği bir alan oluşturmasını sağlamaktır (Evci,2017).
Temel kodlama çalışmaları çocukları hayata hazırlayan yeni bir yöntem olup son yıllarda büyük bir hızla pek çok
okulun programında yerini almaktadır. Kasalak (2017) tarafından yapılan araştırmada da çocukların robotik
kodlama ile ilgili çalışmaları eğlenceli ve ilgi çekici bulduğu, bu tarz etkinliklere katılmaya istekli olduğu, bu
çalışmaların kişisel gelişimlerine pozitif katkı sağladığını düşündükleri bulunmuştur.Hayes ve Stewart (2016)
tarafından yapılan çalışmada ise ilkokul çocuklarının kodlama eğitimi sonrası heceleme, okuma ve sayısal
işlemleri içeren akademik başarısının arttığı saptanmıştır.
Kodlama eğitiminin birçok alanla birlikte görsel algılama alanına da önemli katkılar sağladığı vurgulanmaktadır.
Yapılan araştırmalar incelendiğinde; görsel-motor eğitimin beş ve altı yaş grubu çocukların görsel-motor
gelişimlerinde etkili olduğu (Etker (1977), Frostig Görsel Algı Eğitim Programının Cerebral Palsili çocukların
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görsel algılama gelişimini hızlandırdığı (Çağatay, 1986), çocukların görsel algılamalarında okul öncesi eğitim
almalarının etkili olduğu (Mangır ve Çağatay, 1987)görülmüştür. Bunların yanındagörsel algılamanın zeka
(Mangır ve Aral, 1990), disleksi (Griffin ve Bateman, 1993), öğretmen davranışları (Arı, 2007), okul olgunluğu
(Kılıç, Aral ve Bütün, 2007), matematik (Gadanidis, 2015) ile ilişkisinin yanında;okuma becerisinin
kazandırılmasında (Akçin, 1993), günlük yaşam aktiviteleri (Atasavun, Elbasan, Açık ve Düger, 2005), nesne
kontrol becerileri (Tepeli, 2013) üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik araştırmalar bulunmasına rağmen okul
öncesi çocukların görsel algı gelişimine bilgisayar destekli eğitimin etkisinin incelendiği (Aral ve Bütün-Ayhan,
2004) çalışmaya rastlanmasına rağmenokul öncesi dönemde temel kodlama eğitiminin görsel algılama üzerinde
etkisini ortaya koyan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmadan elde edilecek bulguların bu alanda
yapılacak araştırmalara öncülük edeceği düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmada okul öncesi eğitime
devam eden çocukların görsel algılamalarında temel kodlama eğitiminin etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem
Araştırma Modeli
Okul öncesi eğitime devam eden çocukların görsel algılamalarında temel kodlama eğitiminin etkisinin
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada ön test, son test ve kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel
desen kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırma’nın çalışma grubunu, bir vakıf üniversitesinin anaokulunda eğitim gören dört yaşında olan, normal
gelişim gösteren, daha önce temel kodlama eğitimi almamış, ailelerinden onam alınan ve çalışmaya gönüllü olarak
katılan 50 çocuk oluşturmuştur. Bu çocuklar tesadüfü örnekleme yoluyla deney (25 çocuk) ve kontrol (25 çocuk)
grubuna atanmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna dahil edilen deney grubundaki çocukların %60’nın kız, %40’nın
erkek; kontrol grubundaki çocukların %44’nün kız, %56’sının ise erkek olduğu; deney grubundaki çocukların
%64’ünün 4yaş-4yaş 5aylık, kontrol grubundaki çocukların ise %56’sının 4yaş5aylık-4yaş 11aylık olduğu
belirlenmiştir. Çocukların annelerinin öğrenim durumu incelendiğinde deney grubundaki çocukların annelerinin
ve babalarının büyük çoğunluğunun (anne: %96, baba: %96), kontrol grubundaki çocukların annelerinin ve
babalarının tamamının üniversite mezunu olduğu saptanmıştır. Deney grubundaki çocukların %84’ünün bir yıldır,
kontrol grubundaki çocukların ise %76’sının bir yıldır okul öncesi eğitim aldıkları belirlenmiştir.

Veri Toplama Araçları
Araştırma da temel kodlama eğitimi alan ve almayan çocukların kendilerine ve ailelerine ilişkin bilgileri elde
etmek için Genel Bilgi Formu ile görsel algı düzeylerini belirleyebilmek amacıyla “FrostigGörsel Algı Testi”
kullanılmış ve deney grubundaki çocuklar için temel kodlama eğitim programıhazırlanmıştır.
Genel Bilgi Formu:Genel bilgi formunda araştırmaya katılan çocukların; adı,soyadı, yaşı, cinsiyeti, anne baba
öğrenim durumu ve okul öncesi eğitime devam etme süresine ilişkin sorulara yer verilmiştir.
Frostig Görsel Algı Testi: Bu test 1963 yılında MarianneFrostig tarafından, üç-sekiz yaş aralığındaki çocukların
görsel algılama düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Test; el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı,
şekil sabitliği algısı, mekan ile konum ilişkisi algısı ve mekânsal ilişkiler algısı olmak üzere beş algısal beceriyi
ölçmektedir. Türkiye’de Frostig Görsel Algı Testi’nin Türkçe formunun güvenilirlik çalışması beş yaş çocukları
için Sökmen tarafından yapılmış olup tekrar test yöntemi ile kararlılık katsayılarının sonuçları 0.01 düzeyinde
anlamlı olarak bulunmuştur. Testin tümü ile alt ölçeklerin iç tutarlılık katsayı sonuçlarına bakıldığında bütün alt
ölçeklerin ve testin genelinin 0.05 düzeyinde iç tutarlılığa sahip olduğu, testin orijinaline çok yakın düzeyde
güvenilir olduğu belirlenmiştir(Sökmen,1994).Aral ve Bütün Ayhan (2016) ise Frostig Görsel Algı Testinin dörtsekiz yaş aralığındaki Türk çocuklarına uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Frostig
Görsel Algı Testi’nin Türkçeye Uyarlanması çalışmasını yapmışlardır.Frostig Görsel Algı Testi’nin geçerliliği
uzman kanısına, doğrulayıcı faktör analizine ve Uyum iyiliği indeksine göre yapılmış ve sonuçta testin uzman
kanısınınuygun olduğu, faktör analizi sonucunda alt boyutlara ilişkin hata değerlerinin görecelidüşük, faktör yük
değerlerinin ise yüksek olduğu, çocukların yaşlarının artmasıyla görsel algının da arttığı, alt boyutlar arasındaki
korelasyonun yüksek olduğu ve alt üst %27’lik gruplar arasındaki farkların anlamlı olduğu belirlenmiştir.Frostig
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Görsel Algı Test’nin iç tutarlılığı KuderRichardson (KR) 20 katsayı ile sınanmış, ölçeğin zamana bağlı kararlı
ölçümler verip vermediğini değerlendirmek için test-tekrar test korelasyonu hesaplanmıştır. Elde edilen
güvenilirlik sonuçları incelendiğinde, KR20 ile test tekrar test değerlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.Araştırma
sonucunda elde edilen bulgular Frostig Görsel Algı Testi’nin Türkçe formunun dört-yedi yaşlar arasındaki
çocuklar için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.
Temel Kodlama Eğitim programı : Çocukların görsel algılamalarında temel kodlama eğitiminin etkisinin
belirlenmesi amacıyla hazırlanantemel kodlama eğitim programı için kazanım ve göstergeler belirlenmiş,
belirlenen kazanım ve göstergeler doğrultusunda 22 bütünleştirilmiş etkinlikhazırlanmıştır.Temel Kodlama Eğitim
programında etkinlikler hazırlanırken çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınmış, çocukların aktif
olacağı, yaparak yaşayarak öğrenmesine fırsat veren oyun temelli etkinliklerden oluşmasına dikkat edilmiştir.
Bütünleştirilmiş etkinlikler şeklinde hazırlanan Temel Kodlama Eğitim programının bir etkinliği yarım gün
sürmüştür. Çocuklarda temel kodlama becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan 22 bütünleştirilmiş etkinlikten
oluşan Temel Kodlama Eğitim programıaraştırmacı tarafından deney grubuna bir ay boyunca her gün sabahları
uygulanmıştır.
Verileri Toplama Töntemi
Deney ve kontrol grubundaki çocuklara Frostig Görsel Algı Testi ön test olarak 15-31 Ekim tarihleri arasında
bireysel uygulanmıştır. Ön testlerden sonra deney grubundaki çocuklara 1-30 Kasım tarihlerinde hergün sabah
temel kodlama eğitimi verilmiştir. Temel kodlama eğitimi verilirken kodlamanın mümkün olduğu kadar
somutlaştırılmasına dikkat edilmiştir. Genellikle sınıf halısı ya da zemin üstüne yapılan büyük çizimler ile
algoritma adımları ve temel kodlama çalışmaları verilmiştir.Örneğin; örümcekli karelere basılmadan farklı yolları
kullanarak ilerleyebilmek için büyük ok işaretleri kullanılmış, çocukların sağ ve sol yönleri tanımaları için sağ
avuç içlerine kırmızı, sol avuç içlerine ise mavi yıldızlar yapılmıştır. Çalışmalar sırasında çocuklar beşli gruplara
ayrılmış ve eğitimci yapılacak çalışmalarla ilgili çocuklara model olmuştur.Kontrol grubundaki çocuklar ise
mevcut eğitim programlarına devam etmişlerdir. Hem kontrol, hem deney grubuna son test olarak 3-14 Aralık
tarihleri arasındaFrostig Görsel Algı Testison test olarak uygulanmış, son testlerden yaklaşık altı hafta sonra deney
grubundaki çocuklara 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında kalıcılık testi uygulanmıştır.

Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen ön test, son test ve kalıcık testi verilerinin analizi için, Statistical
PackageforSocialSciences(SPSS) bilgisayar paket programı kullanılmıştır.Araştırmaya dahil edilen çocukların
deney ve kontrol grubundaki sayılarının 30’dan az olması nedeniyle verilerin normal dağılım göstermediği
(Alper,2012) öngörüsünden dolayıelde edilen veriler parametrik olmayan testlerleanaliz edilmiştir. Deney ve
kontrol grubundaki çocukların ‘’Frostig Görsel Algı” testi sonunda aldıkları ön test, son test ve kalıcılık testi
puanları arasındaki farklılıkların belirlenmesinde Mann Withney U testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi
kullanılmıştır.

Bulgular
Okul öncesi eğitime devam eden çocukların görsel algılamalarında temel kodlama eğitiminin etkisinin
belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmadan elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur.
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Tablo 1.

TOP

MİA

MKA

ŞS

ŞZA

GMK

Deney ve Kontrol Grubundaki Çocukların Frostig Görsel Algı Testinden Ön Test Puan Ortalamalarına İlişkin
Mann Whitney U testi Sonuçları.
n

X̄

Ss

Sıra Ort.

Sıra Top.

U

Z

Deney Grubu

25

50.64

25.45

30.26

756.50

193.50

-2.315

.021*

Kontrol Grubu

25

32.72

28.03

20.74

518.50

Toplam

50

41.68

28.00

Deney Grubu

25

51.24

26.06

26.62

665.50

284.50

-.547

.584

Kontrol Grubu

25

45.96

29.68

24.38

609.50

Toplam

50

48.60

27.77

Deney Grubu

25

55.92

23.45

27.86

696.50

253.50

-1.149

.25

Kontrol Grubu

25

49.40

21.73

23.14

578.50

Toplam

50

52.66

22.62

Deney Grubu

25

79.80

21.96

30.40

760.00

190.00

-2.421

.015*

Kontrol Grubu

25

54.12

39.45

20.60

515.00

Toplam

50

66.96

34.07

Deney Grubu

25

55.04

20.66

25.22

630.50

305.50

-.140

.888

Kontrol Grubu

25

54.52

16.28

25.78

644.50

Toplam

50

54.78

18.41

Deney Grubu

25

49.48

29.27

29.24

731.30

219.00

-1.817

.069

Kontrol Grubu

25

34.56

31.75

21.76

544.00

Toplam

50

42.02

31.15

p

*p<.05
Deney ve kontrol grubundaki çocukların ön test puanlarının Mann Whithney U testi karşılaştırılmasına ilişkin
bulgular incelendiğinde; deneysel çalışma öncesinde deney ve kontrol grubu puanları arasında göz- motor
koordinasyonu (U=193.50; p>0,05) ve mekanla konum algısı (U=190.00; p>0,05)alt boyutlarında anlamlı bir
farklılık olduğu gözlenirken diğer alt boyut ve toplam puanlarında ise anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.

Tablo 2.

GMK

Deney Ve Kontrol Grubundaki Çocukların Frostig Görsel Algı Testlerinin Son Test Puan Ortalamalarına İlişkin
Mann Whitney U Testi Sonuçları.
n

X̄

Deney Grubu

2
5

35.96

Kontrol Grubu

2
5

40.88

ss
18.77
27.51

Sıra Ort.
24.78
26.22

SıraTop.
619.50

U

z

p

294.50

-.351

.726

655.50

696

Toplam

5
0

38.42

Deney Grubu

2
5

70.84

Kontrol Grubu

2
5

59.04

Toplam

5
0

64.94

Deney Grubu

2
5

86.32

Kontrol Grubu

2
5

61.08

Toplam

5
0

73.70

Deney Grubu

2
5

88.24

Kontrol Grubu

2
5

87.84

Toplam

5
0

88.04

Deney Grubu

2
5

71.32

Kontrol Grubu

2
5

58.04

Toplam

5
0

61.78

Deney Grubu

2
5

71.56

Kontrol Grubu

2
5

52.00

Toplam

5
0

61.78

TOP

MİA

MKA

ŞS

ŞZA
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23.44
14.83
23.20

29.30

732.50

21.70

542.50

34.76

869.00

16.24

406.00

25.34

633.50

25.66

641.50

31.56

789.00

19.44

486.00

30.38

759.50

20.62

515.50

217.50

-1.855

.064

20.17
18.97
20.30

81.00

-4.512

.000**

23.25
15.93
19.10

308.50

-.085

.932

17.41
9.30
15.66

161.00

-3.024

.002*

26.25
17.66
29.93

190.50

-2.371

.018*

26.25

*p<.05
**p<.001
Deney ve kontrol grubundaki çocuklarınFrostig Görsel Algı Testi’ninson test puanlarının Mann Whithney U testi
karşılaştırmasına ilişkin bulgular incelendiğinde şekil sabitliği (U=81.00; p<.0,01) ve mekan ilişkisinin
algılanması (U=161.00; p<.0,05) alt boyutlarında ve toplam puanlarda (U=190.50; p<.0,05) anlamlı bir farklılık
olduğu gözlemlenirken; diğer alt boyutlarda anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur.Çalışmanın
sonucundaeğitim verilen deney grubunun Frostig Görsel Algı testinin sadece iki alt boyut ile toplam puan
ortalamalarında deney grubu lehine istatiksel olarak anlamlı bir fark oluşturduğu bulunmuştur.
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Tablo 3.
Deney Grubundaki Çocukların Frostig Görsel Algı Testi Toplam Ve Alt Boyutlarına Göre Ön Test Ve Son Test
Puanlarının Wilcoxonİşaretli Sıralar Testine Göre Karşılaştırılmasına Ait Sonuçlar.

TOP.

MİA

MKA

ŞS

ŞZA

GMK

Son test-Ön test

n

Sıra Ort.

Sıra Top.

Z

p

Negatif Sıra

15

15.20

228.00

-2.229

.0.26*

Pozitif Sıra

9

8.00

72.00

Eşit

1

Negatif Sıra

4

2.28

23.50

-3.345

.001**

Pozitif Sıra

18

12.75

229.50

Eşit

3

Negatif Sıra

2

16.00

32.00

-3.373

.001**

Pozitif Sıra

22

12.18

268.00

Eşit

1

Negatif Sıra

6

7.33

44.00

-1.827

.0.68

Pozitif Sıra

12

10.58

127.00

Eşit

7

Negatif Sıra

1

17.00

17.00

-3.002

.003**

Pozitif Sıra

17

9.06

154.00

Eşit

7

Negatif Sıra

8

5.94

47.50

-2.929

.003**

Pozitif Sıra

16

15.78

252.50

Eşit

1

*p<.05
**p<.001
Tablo 3 incelendiğinde deney grubundaki çocukların Frostig Görsel Algı Testi’nin göz- motor koordinasyonu (z=2.229; p<.05), şekil- zemin algısı (z=-3.345; p<.001), şekil sabitliği (z=-3.373; p<.001), mekan ilişkisinin
algılanması (z=-3.002; p<.001) alt boyutları ile toplam puanına (z=-2.929; p<.001) ilişkin ön test ve son test
puanları arasında son test lehine anlamlı düzeyde farklılık görülürken; mekanla konumun algılanması (z=-1.827;
p<.05)alt boyutuna ilişkin ön test ve son test sonuçlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Temel kodlama
eğitiminin Frostig Görsel Algı testinin sadece bir alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmadığı
bulunmuştur.
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Tablo 4.
Kontrol Grubundaki Çocukların Frostig Görsel Algı Testi Toplam Ve Alt Boyutlarına Göre Ön Test ve Son Test
Puanlarının Wilcoxonİşaretli Sıralar TesitineGöre Karşılaştırılmasına Ait Sonuçlar.

Toplam Puan MİA

MKA

ŞS

ŞZA

GMK

Son test-Ön test

n

Sıra Ort.

Sıra Top.

Z

p

NegatifSıra

1

18.00

18.00

-3.102

.002*

Pozitif Sıra

18

9.56

172.00

Eşit

6

Negatif Sıra

1

1.50

1.50

-4.159

.000**

Pozitif Sıra

22

12.48

274.50

Eşit

2

Negatif Sıra

1

1.00

1.00

-3.787

.000**

Pozitif Sıra

18

10.50

189.00

Eşit

6

Negatif Sıra

0

00

00

-3.830

.000**

Pozitif Sıra

19

10.00

190.00

Eşit

6

Negatif Sıra

3

5.00

15.00

-908

.364

Pozitif Sıra

6

5.00

30.00

Eşit

16

Negatif Sıra

1

4.50

13.50

-4.010

.000**

Pozitif Sıra

22

14.16

311.50

Eşit

0

*p<.05
**p<.001
Tablo 4 incelendiğinde kontrol grubundaki çocukların Frostig Görsel Algı Testi’ningöz- motor koordinasyonu
(z=-3.102; p<.05), şekil- zemin algısı (z=-4.159; p<.001), şekil sabitliği (z=-3.787; p<.001), mekanla konumun
algılanması (z=-3.830; p<.001) alt boyutları ile toplam puanına (z=-4.010; p<.001) ilişkin ön test ve son test
puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık görülürken; mekan ilişkisinin algılanması (z=-908; p<.05)alt boyutuna
ilişkin ön test ve son test sonuçlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Tablo 5.
Deney Grubundaki Çocukların Frostig Görsel Algı Testi Son Test ve Kalıcılık Testi Puanlarının Wilcoxonİşaretli
Sıralar Testine Göre Karşılaştırılmasına Ait Sonuçlar

GM
K

Son test-Kalıcılık testi
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Negatif Sıra

n

Sıra Ort.

Sıra Top.

z

P

0

.00

-2.032

.042*

Toplam Puan MİA

MKA

ŞS

ŞZA
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Pozitif Sıra

5

15.00

Eşit

20

Negatif Sıra

0

.00

Pozitif Sıra

7

28.00

Eşit

18

Negatif Sıra

0

0

Pozitif Sıra

4

10.00

Eşit

21

Negatif Sıra

0

.00

Pozitif Sıra

8

4.50

Eşit

17

Negatif Sıra

0

.00

Pozitif Sıra

9

45.00

Eşit

16

Negatif Sıra

0

.00

Pozitif Sıra

24

300.00

Eşit

1

-2.371

.018*

-1.890

.059

-2.539

.011*

-2.689

.007*

-4.292

.000**

*p<.05
**p<.001
Tablo 5 ‘da görüldüğü gibi deney grubundaki çocukların Frostig Görsel Algı Testi’ningöz- motor koordinasyonu
(z=-2.032; p<.05), şekil- zemin algısı (z=-1.890; p<.05), mekanla konumun algılanması (z=-3.830; p<.05), mekan
ilişkisinin algılanması (z=-2.539; p<.05) alt boyutu ile toplam puanına (z=-4.292; p<.001) ilişkin son test ve
kalıcılık testi puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık görülürken; “şekil sabitliği” (z=-1.890; p<.05) alt
boyutuna ilişkin ön test ve son test sonuçlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlar
doğrultusunda temel kodlama eğitiminin kalıcılığının devam ettiği söylenebilir.
Tartışma
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda bir ay boyunca temel kodlama eğitimi alan deney grubundaki
çocukların bu eğitimden faydalanarak anlamlı düzeyde geliştikleri ortaya çıkmıştır.Bu durumu temel kodlama
eğitiminin çocuğun bilişsel gelişimini desteklemesine, bilişsel gelişimi desteklenen çocuğun daha fazla keşif
yaparak motor gelişiminin, aynı zamanda dil becerilerine yaptığı katkıya ve dil becerilerinin gelişmesi sonucunda
kendini daha iyi ifade edebilmesine ve sonuçta sosyal-duygusal gelişimine yapmış olacağı katkıyla açıklamanın
mümkün olacağı düşünülmektedir (Baz,2018; Gardiner,2014; Kasalak, 2017; Mclennan,2017). Patan(2016)
yaptığı araştırmada kodlama eğitiminin okul öncesi çocukların gelişimine olumlu etkileri olduğunu vurgulamış,
çocukların kodlamaya karşı pozitif tutum sergilediklerini belirtmiştir. Bununla beraber kodlama programlarının
okul öncesi dönem çocukların dijital ve sıralama becerileri ile akademik becerilerine (Papadakis vd., 2016),
kodlama bilgisayar programlama ve dijital içerik oluşturma kavramlarının keşfedilmesine (Strawhacker vd., 2015)
katkı sağladığı bilinmektedir. HazırlananTemel Kodlama Eğitim programının etkililiğinin; çocukların aktif olduğu
bütünleştirilmiş etkinliklerden oluşması, somutlaştırılarak hazırlanması ve hazırlanırken çocukların gelişim
özelliklerinin dikkate alınmasından kaynaklandığı söylenebilir. Araştırmalarda da temel kodlama eğitiminin
oyunlarla somutlaştırılarak kazandırılmasının daha etkili olabileceği vurgulanmaktadır (Evci,2017; Panagiotis vd.,
2016; Rajaravivarma, 2005).
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Okul öncesi eğitimin önemi ile ilgili birçok çalışma bulunmasına rağmen, temel kodlama eğitimi ile ilgili
çalışmaların sınırlı sayıda olması bu çalışmanın önemini bir kez daha vurgulamıştır. Kodlama öğretiminin okul
öncesinden başlayarak verilmesi çocukların problem çözme becerilerini geliştirebileceği, teknolojik aletleri
amacına uygun ve doğru kullanabilmek için gerekli olduğu ifade edilmektedir (Patan,2016).Okul öncesi dönem;
kodlamanın temellerinin atıldığı ve kodlamaya ilişkin kavramların daha kolay kazandırılabildiği yaşlardır
(Papadakis vd., 2016). Bu nedenle okul öncesi dönemde kodlama eğitimi ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç
duyulmaktadır.
Kodlama eğitiminde çocukların etkinlikleri eğlenceli ve ilgi çekici buldukları, etkinliklere katılmaya istekli
oldukları, etkinliklerin kişisel gelişimlerine olumlu katkı sağladığını düşündükleri yönünde bulgular bulunmakta
(Kasalak, 2017),Gültepe (2018) tarafından yapılan çalışmada ise kodlama eğitiminin 21.yüzyıl becerilerinden biri
olduğuna yer verilmiş, kodlama eğitiminin çocuğa en çok fikir üretme, zihinsel gelişimi destekleme, uygulama
geliştirerek ürün elde etme ve özgüveni arttırma konusunda yarar sağladığı belirtilmiştir. Türker ve Pala (2018)
iseortaokul öğrencilerinin öğretmen ve öğrenci velilerinin kodlamaya yönelik görüşlerine yer verdikleri
çalışmalarında kodlama derslerinin öğrenci için yararlı olacağını ifade etmiştir. Aynı araştırmada, uygulanan
programların çocuğun zekasını özgüvenini, yaratıcılığını ve zihinsel yapısını geliştireceği vurgulanmaktadır.
Araştırmaya dahil edilen kontrol grubu ön test ve son test sonuçlarında gözlenen farklılıkların alınan okul öncesi
eğitimin faydalarından kaynaklandığı söylenebilir. Okul öncesi eğitimin çocuğun tüm gelişim alanlarında olumlu
katkılarının olduğu, bu ortamda uygulanan program ve materyallerle çocukların çok yönlü geliştikleri
belirtilmektedir (Sayın ve Seferoğlu,2016). Bu anlamda Dağlı (2007) tarafından yapılan araştırmada da okul öncesi
eğitimin önemi vurgulanmış, okul öncesi eğitim alan çocukların yılsonu başarı puan ortalamalarının, almayan
çocuklara göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde okul öncesi eğitim alan
çocukların ilkokula hazır bulunuşluklarının daha yüksek olduğu ve okul öncesi eğitimin çocuğu geliştirdiği (Kırca
ve Erkan 2010), okul öncesi eğitimi alan çocukların her alanda okula daha uyumlu oldukları(Tangöre, 2017)
bulunmuştur.
Temel kodlama eğitimi alan ve almayan çocukların görsel algılamalarının bir ay sonraki değerlendirmelerinde
benzer sonuçlar gösterdiği, verilen temel kodlama eğitiminin okul öncesi eğitimle paralellik gösterdiği
belirlenmiştir. Temel kodlama eğitimi programını daha uzun süreli verilmesi farklılığı artırabileceğini
düşündürmüştür. Ayrıca temel kodlama eğitimimin bir ay süre ile uygulanmasının yetersiz olabileceği ya da bu
eğitimin okul öncesi eğitimden farklı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte deney ve kontrol grubunun
aynı ortamdan yararlanıyor olasınında elde edilen sonuçta etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu eğitimin daha
uzun süreli verildiği araştırmalar planlanabilir.
Anaokuluna devam eden çocuklara verilen temel kodlama eğitimi sonrasında görsel algı seviyelerinde belirli bir
artışın olup olmadığını incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda; deney ve kontrol grubundaki
çocukların yapılan ön test ve son test puanları arasında da belirli bir farkın oluştuğu gözlenmiştir. Bulunan bu
bulgular ışığında şu sonuçlara varmak mümkündür:
Anaokulunda verilen temel kodlama eğitiminin çocukların gelişiminde etkili olduğu görülmesine rağmen iki grup
arasında beklenen düzeyde farklılık elde edilememiştir. Verilen kodlama eğitiminin süresinin artırılması daha
yararlı olacaktır. Böylece verilen eğitimin olumlu sonuçları daha net ölçülebilir.
Kodlama öğretiminin okul öncesinden başlayarak verilmesi çocukların problem çözme ve verilen problem
durumlarına yönelik farklı çözümler üretebilme becerilerinide geliştirmektedir. İleride teknolojik aletleri amacına
uygun ve doğru kullanabilmek için gereken temel algoritmik adımları da atmalarını sağlamaktadır.
Anaokullarında oyun yoluyla verilen kodlama eğitimi son derece eğlenceli ve heyecan vericidir.Kodlama
etkinlikleri sırasında çocuklar bir problem durumu çözmenin birkaç yolu olduğunu, strateji geliştirmeyi, hareket
etmeleri gereken alan sayısını saymayı, yer-yön kavramını, grup çalışması yapabilmeyi, iletişim yeteneklerini ve
dil becerilerini geliştirebilme olanağını elde etmiş olurlar.Dolayısıyla kodlama eğitiminin tüm okul öncesi eğitim
kurumlarına alınması önerilebilir.
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OKULU SEVME VE OKULDAN KAÇINMA ÖLÇEĞİ-EBEVEYN
FORMU’NUN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

THE TURKİSH ADAPTATION STUDIES OF THE SCHOOL LIKING
AND AVOIDANCE QUESTIONNAIRE-PARENT REPORT

İmray NUR, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, imraynur@osmaniye.edu.tr
Yaşare AKTAŞ ARNAS, Çukurova Üniversitesi, yasare@cu.edu.tr
Özet

Bu çalışmada Okulu Sevme ve Okuldan Kaçınma Ölçeği-Ebeveyn Formu’nun (OSOKÖ-E) faktör yapısının Türk
okul öncesi çocuklar için tekrarlanabilir olup olmadığı ve ölçeğin psikometrik özellikleri incelenmiştir. OSOKÖE 10 maddeden oluşmakta ve çocukların okuldaki duygusal ve davranışsal katılımlarını ebeveynlerin algılarına
dayalı olarak değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu araştırma bir uyarlama çalışması olduğu için farklı
iki çalışma grubu oluşturulmuştur. İlk çalışma grubu ölçeğin faktör yapısını değerlendirmek amacıyla araştırmaya
katılmayı kabul eden 353 anneden oluşmaktadır. İlk grup ebeveynlerden elde edilen veriler üzerinde ölçeğin yapı
geçerliliğini değerlendirmek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. İkinci çalışma grubunda
ise ölçüt bağıntılı geçerlik için 7 öğretmen, 102 anne ve çocuk ile çalışılmıştır. Ayrıca aracın ne kadar tutarlı ölçüm
yaptığını değerlendirmek amacıyla 137 ebeveyn üç hafta arayla ikinci kez ölçeği tamamlamışlardır. Ölçeğin Türk
kültüründeki yapı geçerliliğini değerlendirmek amacıyla yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi bulguları,
birbirinden farklı ancak birbiri ile ilişkili iki faktör tanımlamıştır: Okulu sevme ve okuldan kaçınma. Bu sonuç
ölçeğin orijinali ile tutarlılık göstermektedir. Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliliğini değerlendirmek amacıyla
çocukların algılarına dayalı Okulu Sevme ve Okuldan Kaçınma Ölçeği ve Okul Uyumu Öğretmen Değerlendirme
Ölçeği alt boyutları ile arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Okulu sevme ebeveyn algıları ile sadece okuldan kaçınma
öğretmen algıları arasında, okuldan kaçınma ebeveyn algıları ile okuldan kaçınma öğretmen ve çocuk algıları
arasında da anlamlı ilişkiler bulunmuştur. OSOKÖ-E okulu sevme alt boyutu için Cronbach Alfa Katsayısı .91 ve
okuldan kaçınma alt boyutu için .93 olarak belirlenmiştir. Test tekrar test güvenilirliğinde üç hafta arayla yapılan
ölçümler arasındaki ilişki incelenmiştir. Okulu sevme (r = .76; p < .01) ve okuldan kaçınma (r = .81; p < .01) alt
boyutlarında iki uygulama arasında yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Bu veriler orijinal versiyonuna
benzer şekilde Türkçe OSOKÖ-E’ nin geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu desteklemektedir.

Abstract
In this study, the Turkish adaptation studies of Parent Report of The School Liking and Avoidance Questionnaire
(P-SLAQ) was conducted, and its psychometric features were examined. The P-SLAQ consists of 10 items and
assesses students’ emotional and behavioral participation in school based on their parents’ perceptions. It is an
adaptation study, so two study groups were composed. The first group was composed of 353 volunteer mothers,
and it aimed to assess factor structure of the instrument. The data obtained from the first group was used for
exploratory and confirmatory factor analysis to analyze the validity of the instrument’s construct. In the second
group, there were 7 teachers and 102 mother and children used to test the criterion referenced validity. Also, 137
parents were asked to complete the questionnaire for the second time after three weeks so as to assess the
consistency of the instrument. The exploratory and confirmatory factor analyses findings to assess the validity of
the scale in Turkish culture have identified two distinct but related factors: school liking and school avoidance.
With the aim to evaluate concurrent validity, Pearson correlation coefficients between Teacher Rating Scale of
School Adjustment completed by teachers, The School Liking and Avoidance Questionnaire completed by
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children and P-SLAQ were calculated. In this sense, there were meaningful relations between the perceptions of
parents who school liking and school avoidance-teacher perceptions; between school avoidance-parents
perceptions and school avoidance- teacher and children perceptions. Cronbach Alpha coefficient for school
enjoyment was .91 and .93 for school avoidance in P-SLAQ. Similar to the data in original version of the
instrument, the Turkish version of P-SLAQ was seen to be a valid and reliable instrument similar to the original
version.

Giriş
Okul, çocuklar için, aileden sonra en önemli gelişimsel sistem olarak kabul edilmektedir (Bronfenbrenner ve
Morris, 2006) ve çoğu çocuk için okullar, aile dışındaki insanlarla ilk önemli ilişkilerin kurulduğu bir bağlam
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak okula başlamak çocuklar için pek çok zorluğu da beraberinde getirmektedir.
Çocuklar bu yeni ortamda yetişkinlerin ilgisini ve materyalleri akranlarıyla paylaşmak, sınıf kurallarına ve
rutinlerine alışmak, akranlarıyla ve yetişkinliklerle işbirliği içinde etkileşime girmek ve son olarak çeşitli
akademik zorluklarla baş etmek zorunda kalmaktadır (Ladd, 1990; Olsen ve Rosenblum, 1998). Pek çok çocuk
karşılaştıkları bu sorunların üstesinden gelememekte ve okula uyum ile ilgili sorunlar yaşamaktadır (RimmKaufman, Pianta ve Cox, 2000).
Çocukların karşılaştıkları bu gelişimsel zorlukların üstesinden gelebilmeleri kritik bir öneme sahiptir. Çocuklar
okul öncesi dönemde okul hakkında pek çok fikir, inanç ve tutum geliştirmektedir. Araştırmacılar çocukların
okulla ilgili geliştirdikleri bu fikir inanç ve tutumların sonraki okul yaşamları boyunca devam ettiğini gösteren
sonuçlara ulaşmışlardır (Fantuzzo, Bulotsky, McDermott, Mosca ve Lutz, 2003; Ladd, Buhs ve Seid, 2000; Ladd
ve Dinella, 2009; Pears, Kim, Capaldi, David ve Fisher, 2012; Smith, 2011). Yapılan pek çok çalışma çocukların
okul uyumuyla okul başarısı arasında yakın ilişki olduğu vurgulamaktadır (Birch ve Ladd, 1997; Ladd, 1990;
Ladd, Kochenderfer ve Coleman, 1996; Ladd vd., 2000). Çocuklar okulu sevdiklerinde ve sınıf etkinliklerine
katıldıklarında muhtemelen bu deneyimlerden daha çok faydalanacaklardır. Bunun tam tersi çocuklar okula
yönelik olumsuz tutum takındıklarında veya okuldan kaçındıklarında bu durum onların ilerlemesine engel teşkil
edecektir (Ladd, 1990). Ladd vd. (2000) yaptıkları çalışmada, okulu sevdiğini belirten çocukların sıklıkla sınıf
etkinliklerine katıldığını ve yüksek başarı gösterdiklerini belirtmiştir. Ladd ve Coleman (1997) tarafından yapılan
bir çalışmada, okulu sevme akran kabulü ve yakın arkadaşlıklarla ilişkilendirilirken, Ladd, Kochenderfer ve
Coleman (1997) tarafından yapılan bir başka çalışmada okuldan kaçınmanın akran mağduriyeti ile ilişkili olduğu
belirlenmiştir. Tüm bu sonuçlar, okul öncesi dönemde okula uyumun gelişimsel bir problem olarak dikkatle
üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu göstermektedir.
Ladd ve meslektaşları, başarılı bir okul uyumunun birçok göstergesine odaklanarak “okul uyumu” kavramını
sistematik olarak netleştirmeye çalışmışlardır (Birch ve Ladd, 1997; Buhs ve Ladd, 2001; Ladd, 1990, 1996; Ladd
vd., 1996; 1997). Araştırmacılar, okul uyumu kavramının, çocukların hem akademik hem de kişilerarası taleplere
başarılı bir şekilde yanıt vermelerine ek olarak, eğitsel gelişimlerini potansiyel olarak etkileyen okul ortamı ile
ilgili algı ve duygularını içerecek şekilde geniş bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu bakış
açısına göre, Ladd (1996) okul uyumunu, çocukların okula ya da okulla ilgili etkinliklere bağlılıkları, katılımları,
ilgileri, rahat ve başarılı olma düzeyleri olarak tanımlamıştır.
Araştırmacılar çocukların okul uyumunu etkilediği düşünülen pek çok faktörü ele alan çalışmalar yapmışlardır.
Çocukların mizacı (Al-Hendawi 2010; Yoleri, 2014), bilişsel hazır bulunuşluk ve zeka (Pianta ve McCoy, 1997),
yürütücü işlevler (Sasser, Bierma ve Heinrichs, 2015), öz düzenleme becerileri (Williams, Nicholson, Walker ve
Berthelsen, 2016), sosyal beceriler ve davranış problemleri (Chen, Rubin ve Li, 1995; Ladd ve Burgess, 2001),
akademik beceriler (Ladd vd., 2000) gibi çocuğa ait pek çok değişken araştırmacılar tarafından kapsamlı bir şekilde
ele alınmıştır. Bunun yanında cinsiyet (O’Connor ve McCartney, 2007), sosyoekonomik düzey (Ackerman, Brown
ve Izard, 2004), ırk/etnisite (Downer, Goble, Myers, & Pianta, 2016), ebeveynlik stilleri (Myers, 2007), okul
öncesi eğitim programının kalitesi (Pianta, La Paro, Payne, Cox ve Bradley, 2002), sınıf iklimi (Robinson, 2013),
öğretmenlerin ve ebeveynlerin kullandığı okula uyumu destekleyici etkinlikler (LoCasale Crouch, Mashburn,
Downer ve Pianta, 2008) ve aile katılımı (Copeman Petig, 2015) gibi faktörlerin de okula uyum ile ilişkisi
araştırmacılar tarafından dikkate alınmıştır. Çocukların okula uyumunu etkileyen önemli diğer bir faktör ise
okuldaki sosyal ilişkilerdir. Bu bağlamda öğretmenle ve akranlarla kurulan ilişkiler çocukların tüm okul
deneyimlerini etkileme potansiyeline sahiptir (Baker, Grant ve Morlock, 2008; Birch ve Ladd, 1997; Doumen,
Koomen, Buyse, Wouters ve Verschueren, 2012).
Mevcut literatür okula uyum ve okula uyumu etkileyen faktörler üzerine ciddi bir temel sağlamış olsa da
sıklıkla okula uyumun göstergesi olarak öğretmen algıları dikkate alınmıştır (Birch ve Ladd, 1997; Buhs, Ladd ve
Herald, 2006; Engle, McElwain ve Lasky, 2011; Goldberg, 2006; Myers,2007). Çocukların okula uyumları söz
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konusu olduğunda öğretmenlerin bakış açıları önemli bilgi sağlamaktadır ancak çocukların, onların yaşamına dahil
olan farklı kişiler tarafından farklı şekillerde değerlendirildiği de bilinmektedir (Achenbach, McConaughy ve
Howell, 1987; Renk, 2005). Bir ebeveynin çocuğunu görme şekli, bir öğretmenin aynı çocuğu görme şeklinden
çok farklı olabilir. Bu, bireyler arasındaki farklı ilişkilerden veya çocuğun görüldüğü farklı ortamlardan dolayı
olabilir. Örneğin, okul evden daha yapılandırılmış bir çevre olma eğilimindedir ve her bir ortamın kendine özgü
nitelikleri aynı çocukta farklı davranışların gözlemlenmesine yol açabilir. Bu nedenle farklı kaynaklardan
edinilecek bilgiler okula uyum ile ilgili sorunlar ve daha sonraki tüm risk faktörlerinin gelişimini engellemek
bakımından önemlidir. Bu durum göz önüne alındığında araştırmacılar, okul öncesi dönem çocukların okul
uyumlarını ebeveyn algılarına dayanarak belirlemeye çalışmışlardır. Bu çabalardan en önemlisi Ladd ve
meslektaşları (Ladd, 1990; Ladd vd., 2000) tarafından çocukların okulu ne kadar sevdikleri ya da okuldan
kaçınmak için ne kadar çaba harcadıkları hakkında ebeveyn algılarını değerlendirmek amacıyla geliştirilen Okulu
Sevme ve Okuldan Kaçınma Ölçeği Ebeveyn Formu’dur.
Türkiye’de okul öncesi dönem çocukların okula uyumu ile ilgili bazı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen
oldukça sınırlı sayıdadır. Bu araştırmalarda da çocukların okula uyumunda etkili olduğu düşünülen cinsiyet ve
problem davranışlar (Yoleri, 2015), özsaygı (Kaya, 2014), mizaç (Yoleri, 2014), akranlarla ilişkiler ve akran
kabulü (Gülay ve Erten, 2011; Yoleri, 2015), sosyal beceriler (Gülay, 2011), anne tutumları (Gülay Ogelman,
Önder, Seçer ve Erten, 2013), anne ve öğretmenle ilişkiler (Nur, Aktaş Arnas, Abbak ve Kale, 2018) gibi faktörler
incelenmiştir. Ancak bu araştırmalarda sadece öğretmen algıları temel alınmıştır. Nur ve Aktaş Arnas (2019)
tarafından yapılan bir çalışmada ise çocukların okul uyumunu çocukların algılarına dayalı olarak belirlemeyi
amaçlayan Okulu Sevme ve Okuldan Kaçınma Ölçeği’nin uyarlama çalışması yapılmıştır. Öğretmenlere
çocukların okul hakkındaki duygularını sormak son derece olağandır çünkü öğretmenler uzun zaman çocuklarla
beraberlerdir ve gün içerisinde çocuklar hakkında pek çok bilgi toplarlar. Benzer şekilde çocuklar da kendi iç
süreçleri ve problemleri hakkında geçerli ve çok değerli bilgi kaynaklarıdır. Ancak alan yazında çocuklara ilişkin
verilerin sadece öğretmenlerden ya da çocuklardan elde edilmesine ilişkin bazı kaygılar mevcuttur. Bu konudaki
kaygılardan biri, puanlayıcı olarak öğretmenlerin önyargılı davranma potansiyellerinin olmasıdır (Kesner, 2000;
Saft ve Pianta, 2001). Çocuklarla yapılan çalışmalarda ise çocukların algılarını değerlendirmek için kullanılan
araçlarının uygunluğu araştırmacılar tarafından tartışılmaktadır (Emde, Wolf ve Oppenheim, 2003).
Ebeveynler çocukları ile uzun zaman geçirmekte ve onları yakından tanımaktadırlar. Kalabalık sınıf ortamında
öğretmenin gözünden kaçan pek çok durum ebeveynler tarafından dikkatlice gözlenmektedir. Bu nedenle
çocukların okula yönelik duygularını değerlendirmek için farklı kaynaklardan edinilecek bilgi onların hem bireysel
hem de grup olarak ihtiyaçlarına daha uygun yanıt verebilmeyi sağlayacaktır. Bu araştırma, Okulu Sevme ve
Okuldan Kaçınma Ölçeği-Ebeveyn Formu’nun faktör yapısının 5-6 yaş Türk çocuklar için tekrarlanabilir olup
olmadığını ve ölçeğin psikometrik özelliklerini değerlendirmek amaçı ile planlanmıştır. Ölçeğin Türk kültüründe
geçerli ve güvenilir olduğu doğrulanırsa araştırmacıların kullanabileceği çocukların okul hakkındaki duygularını
ebeveynlerin algılarına dayalı olarak değerlendirmeyi hedefleyen geçerli bir araç ihtiyacı karşılanacaktır. Böylece
aracın Türkçe’ye uyarlanmasının alana önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yöntem
Katılımcılar
Araştırmada katılımcılar Osmaniye şehir merkezinde çocukları okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden
anneler arasından uygun örnekleme yolu ile belirlenmiştir. İlk olarak okullar ziyaret edilmiş yönetici ve
öğretmenlere araştırmanın amacı anlatılmıştır. Ardından araştırmaya katılmayı kabul eden 21 öğretmenin
sınıflarındaki çocukların ebeveynlerine araştırma hakkında bilgi ve onam yazısı gönderilmiştir.
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Tablo1.
Katılımcılara Ait Demografik Değişkenler
Değişkenler

Yaş

Eğitim durumu

Gelir Durumu

Çocuk Sayısı

Toplam

f

%

20-25

23

6.5

26-30

97

27.5

31-35

118

33.4

36-40

79

22.3

41-45

28

7.9

46-50

8

2.4

İlkokul

78

22.1

Ortaokul

59

16.7

Lise

111

31.4

Ön lisans

23

6.5

Lisans ve üstü

82

23.3

1000-2000

116

32.9

2001-4000

132

37.4

4001-6000

60

17.0

600- üstü

45

12.7

1 çocuk

35

9.9

2 çocuk

164

46.5

3 ve üstü

124

38.4

353

100

Bu araştırma bir uyarlama çalışması olduğu için farklı iki çalışma grubu oluşturulmuştur. İlk çalışma grubu
ölçeğin faktör yapısını değerlendirmek amacıyla araştırmaya katılmayı kabul eden 353 anneden oluşmaktadır.
İkinci çalışma grubunda ise ölçüt bağıntılı geçerlik ve test tekrar test güvenilirliği için 7 öğretmen, 102 anne ve
çocuk ile çalışılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin hepsi kadın ve lisans mezunudur. Öğretmenlerin
%14.3’ü 6-10 yıl, %85.7’si 11-15 yıl ve %14.3’ü 16 yıl üstü deneyime sahiptir. Araştırmaya katılan 102 çocuğun
(X yaş = 66 ay, ss = 3.199, 60-73 ay) 48 ‘i kız ve 54’ü erkektir.
Katılımcılara ait demografik özellikler incelendiğinde (Tablo 1) annelerin yaşlarının 22 ile 50 arasında değiştiği
belirlenmiştir (X = 33.38, ss = 5.52). Katılımcıların %22’si ilkokul, %16’sı ortaokul, %31’i lise, % 6'sı ön lisans,
% 23’ü lisans ve üstü eğitim durumuna sahip olduğu görülmüştür.
Veri Toplama Araçları
Okulu sevme ve okuldan kaçınma ölçeği ebeveyn formu (OSOKÖ-E)
OOKÖ-E (Parent Report of School Liking and Avoidance Questionnaire) Çocukların okulu ne kadar sevdikleri
ya da okuldan kaçınmak için ne kadar çaba harcadıkları hakkında ebeveyn algılarını değerlendirmek amacıyla
geliştirilmiştir. (Ladd, 1990; Ladd vd., 2000) Ölçek 10 maddeden oluşmaktadır. İlk 5 madde okulu sevme alt
boyutu (“Okuldaki etkinliklerden hoşlanır”, Okula gitmeyi sabırsızlıkla bekler”, “Okulda olan iyi şeylerden
bahseder”) ve ve son 5 madde okuldan kaçınma alt boyutudur (“Sabah okula gitme vakti geldiğinde üzülür”,
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“Okula gitmek yerine evde kalmayı ister”). Ebeveynlerden ölçekte yer alan maddeleri 5’li puanlama sistemiyle
değerlendirmeleri istenmektedir (1 = Neredeyse hiç, 2 = Nadiren, 3 = Bazen, 4 = Sıklıkla, 5 = Her zaman). Her bir
alt boyut için ölçek maddelerinden alınan puanlar toplanmaktadır (3. madde tersten hesaplanıyor). Okulu sevme
alt boyutu için yüksek puanlar ebeveynlerin algılarına göre çocukların okulla ilgili olumlu duyguları belirtirken,
okuldan kaçınma alt boyutu için yüksek puanlar ise okul hakkındaki olumsuz duyguları veya okuldan kaçınma
eylemlerini belirtmektedir.. 202 ebeveynle yapılan bir çalışmada okuldan kaçınma alt ölçeği için sonbaharda
Cronbach’s α =.87 ve ilkbaharda Cronbach’s α =.90 olarak belirlenmiştir.
Okul uyumu öğretmen değerlendirme ölçeği
Okul Uyumu Öğretmen Değerlendirme Ölçeği, Ladd vd. (1996) tarafından çocukların okula uyum becerilerini
öğretmen algılarına göre değerlendirmek için geliştirilmiştir. Ölçek, 4 alt boyuttan (okulu sevme, işbirlikli katılım,
okuldan kaçınma ve kendi kendini yönetme) oluşmaktadır. 5 maddeden oluşan okulu sevme alt ölçeği öğretmenin
çocuğun okulu ne kadar sevdiği hakkındaki algısını belirlemektedir (Cronbach’s α = .89). 8 maddeden oluşan
işbirlikli katılım alt ölçeği çocuğun öğretmenin otoritesini, sınıf kurallarını ve sorumluluklarını kabul etme
derecesini ölçmektedir (Cronbach’s α = .92). Okuldan kaçınma alt ölçeği 5 maddeden oluşmakta ve öğretmen
algılarına göre çocuğun sınıf ortamından ne derece kaçındığını belirlemeye çalışmaktadır (Cronbach’s α = .74). 9
maddeden oluşan kendi kendini yönetme alt ölçeği ise çocuğun sınıf içindeki bağımsız ya da kendi kendini yöneten
davranışlarını değerlendirmektedir (Cronbach’s α = .91). Ölçekteki her madde 3-point likert scale (from 0 =
doesn’t apply to 2 = certainly applies) kullanarak değerlendirilmektedir (Birch ve Ladd, 1997). Önder ve Gülay
(2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin iç tutarlık katsayısı tüm ölçek için .70 olarak bulunmuştur. Alt
ölçeklerin iç tutarlık katsayıları ise .67 ile .84 arasında değişmektedir (Önder ve Gülay, 2010).
Okulu sevme ve okuldan kaçınma ölçeği
Okulu Sevme ve Okuldan Kaçınma Ölçeği (OSOKÖ), Ladd ve Price (1987) ve Ladd (1990) tarafından yapılan
çalışmalardan çocukların okula karşı tutumlarını belirlemek amacıyla uyarlanmıştır. Toplam 13 maddesi bulunan
OSOKÖ iki faktörlü bir yapıya sahiptir. Okulu sevme alt boyutu (1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12. maddeler) çocukların
okul hakkındaki olumlu algılarını ve duygularını (üç madde tersten hesaplanıyor, “Sence okul eğlenceli mi?”,
“Okuldayken mutlu musun?”, “Okula gelmeyi seviyor musun?”) ve okuldan kaçınma alt boyutu (3, 5, 9, 13.
maddeler) çocukların okuldan kaçınma isteğini (“Keşke okula gitmesem diyor musun?”, “Okula gelmek yerine
evde kalmak ister misin?”) değerlendirmektedir. Çocuklarla yapılan bireysel görüşmeler sırasında çocuklardan
maddeleri üç puanlı bir puanlama ile (3 = evet, 2 = bazen, ya da 1 = hayır) değerlendirmeleri istenmektedir. Okulu
sevme alt boyutu için yüksek puanlar okulla ilgili olumlu duyguları belirtirken, okuldan kaçınma alt boyutu için
yüksek puanlar okuldan kaçınma ile ilgili daha yüksek bir arzuyu belirtmektedir. Ladd vd. (1996) yaptıkları
çalışmada alt boyutlar için iç tutarlılık katsayılarını güz ve bahar dönemleri için ayrı ayrı hesaplamış ve güçlü
olduğunu belirtmişlerdir (okuldan hoşlanma Cronbach’s α güz= .87, bahar = .91, okuldan kaçınma Cronbach’s α
güz=.76, bahar= .81 ). Nur ve Aktaş Arnas (2019) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı
okulu sevme alt boyutu için .92 ve okuldan kaçınma alt boyutu için .87 olarak belirlenmiştir.
Uyarlama Çalışması ve Verilerin Analizi
Okuldan Hoşlanma ve Kaçınma Ölçeği Ebeveyn Formu’nun uyarlaması çeviri-yeniden çeviri çalışması yoluyla
yapılmıştır. Bu amaçla, 10 maddeden oluşan ölçek araştırmacılar ve iki İngilizce uzmanı tarafından da Türkçe’ye
çevrilmiştir. Araştırmacılar tarafından yapılan çevirinin uygunluğu diğer iki çeviri çalışması ile karşılaştırılarak
test edilmiştir. Çevirisi yapılan ölçek okul öncesi eğitim alanında uzman ve İngilizceye hakim üç akademisyene
çevirilen maddelerin özgün içeriği ne kadar karşıladığına ilişkin düzeltme ve değerlendirme için gönderilmiştir.
Uzmanların önerileri doğrultusunda ölçeğin düzeltilen çevirisi, yine okul öncesi eğitimde uzman dört
akademisyene anlaşılabilirlik ve amaca uygunluk açısından değerlendirme için gönderilmiştir. Öneriler
doğrultusunda yeniden gözden geçirilen ölçeğin Türkçe versiyonunu yeniden İngilizceye çevrilmiştir. Daha sonra
yapılan çeviriler gözden geçirilerek anlam kayması olup olmadığına bakılmıştır. Böylece ölçeğin Türkçe formunun
geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için uygulanmaya hazır hale geldiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu işlemlerin
ardından ölçeğin ebeveynler tarafından anlaşılırlığını değerlendirmek amacıyla 22 anne ile pilot uygulama
yapılmıştır. Annelerden gelen geri dönütler doğrultusunda ölçeğe son hali verilmiştir.
Ölçeğin Türkçe versiyonun son hali Türk örneklemde ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmek
amacıyla toplam 353 anneye uygulanmıştır. Bilgisayar ortamına aktarılan verilere açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör
analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde modelin uyum geçerliliğini değerlendirmek amacıyla x 2/sd, İyilik

708

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
Uyum İndeksi (GFI), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI), Standartlaştırılmış Hata Kareleri Ortalamasının
Karekökü (S-RMR), Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI), Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (NNFI), Arttırmalı
Uyum İndeksi (IFI), Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi (AGFI) ve Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA)
indeksleri kullanılmıştır.
Ölçüt bağıntılı geçerliliği belirlemek amacıyla OSOKÖ-E, OSOKÖ-Ç ve Okul Uyumu Öğretmen
Değerlendirme Ölçeği arasındaki Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Çocukların okul hakkındaki
düşünceleri araştırmacılardan biri tarafından 102 çocukla yapılan bireysel görüşmelerle toplanmıştır.
Araştırmacılardan biri görüşmelere başlamadan önce çocukların kendisine aşina olmaları ve çocuklarla ilişki
geliştirmek amacıyla çocukların sınıflarında en az üç saat zaman geçirmiştir. Bu süre zarfında araştırmacı kendini
tanıtmış, çocukların etkinliklerine katılmış ve onlarla oyun oynamıştır. Daha sonra ebeveyleri onay veren çocuklar
görüşmeye tek tek davet edilmiştir. Çocuklara araştırma anlatılmış ve katılmak için onların da onayı alınmıştır.
Çocuklara cevaplarının gizli kalacağı ve istedikleri zaman cevaplamayı durdurabilecekleri bilgisi verilmiştir. Tüm
çocuklar katılmayı kabul etmişlerdir. Ayrıca öğretmenler aynı çocuklar için Okul Uyumu Öğretmen
Değerlendirme Ölçeği’ni tamamlamışlardır.
Ölçeğin güvenilirliği Cronbach's Alpha iç tutarlık katsayısı ile incelenmiştir. Ayrıca aracın ne kadar tutarlı
ölçüm yaptığını değerlendirmek amacıyla 137 ebeveyn üç hafta arayla ikinci kez ölçeği tamamlamışlardır. İki
ölçümden elde edilen veriler arasındaki ilişki incelenmiştir.

Bulgular
Yapı Geçerliliği
Açımlayıcı faktör analizi
Okulu Sevme ve Okuldan Kaçınma Ölçeği-Ebeveyn Formu’nun (OSOKÖ-E) faktör yapısını incelemek
amacıyla ebeveynlerden elde edilen verilerle açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Açımlayıcı faktör
analizinde ölçekte yer alacak maddeler belirlenirken maddelerin öz değerinin en az 1.00, maddelerin faktör yükü
değerlerinin .40’tan yüksek olmasına, ayrıca maddelerin tek bir faktörde yer alması, iki ayrı faktörde yüklenen
maddelerin faktör yükleri arasında en az .10 fark olmasına dikkat edilmiştir. OSOKÖ-E’den toplanan verilerin
faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett testi ile değerlendirilmiştir. KaiserMeyer-Olkin'in örnekleme yeterliliği ölçüsü (KMO = .90) ve Bartlett’s test of sphericity (χ2 = 1732.167; p < .01)
sonuçları verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir.
OSOKÖ Ebeveyn Formundan elde edilen veriler üzerinde yapılan temel bileşenler faktör analizi sonucunda
özdeğerleri 1’den büyük 2 faktör elde edilmiştir (Tablo 2). Bu iki faktörün açıkladığı toplam varyans %71.448
olarak belirlenmiştir. Ölçeğin orijinal formuna uygun şekilde 1. 2. 3. 4. ve 5. maddelerden oluşan birinci faktör
okulu sevme (3. madde tersten hesaplanıyor) ve 6. 7. 8. 9. ve 10. maddelerden oluşan ikinci faktör okuldan kaçınma
olarak isimlendirilmiştir. Okulu sevme faktörü için açıklanan varyans değeri % 32.838 iken okuldan kaçınma
faktörü için % 38.610’dur. Ölçeğin geneline ilişkin madde yük değerlerinin .66 ile .86 arasında olduğu
belirlenmiştir. Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında faktör yük değeri için alt sınır .32 alındığında ölçeğin
faktör yük değerlerinin yeterli düzeyde olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, 2002; Kline, 2005). Ölçeğin madde
geçerliliğini incelemek için bakılan madde toplam korelasyon değerlerinin ise .56 ile .84 arasında değer aldığı
görülmüştür. Madde toplam korelasyon değerlerinin .30 ve üzeri olmasının maddelerin ölçülecek özelliği ayırt
etme açısından yeterli olduğu kabul edilmektedir. Elde edilen veriler doğrultusunda ölçekte yer alan tüm
maddelerin ölçek toplam puanı ile yüksek düzeyde ilişkili olduğu ve madde geçerliliğini sağladığı göstermektedir.
Tablo 2.
Okulu Sevme ve Okuldan Kaçınma Ölçeği Ebeveyn Formu Madde Yükleri, Alt Ölçeklerin Açıkladığı Varyanslar
ve Madde Analizleri

Madde
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1.Faktör

2.Faktör

Madde
Toplam
Korelasyonu

OSOKÖ Ebeveyn
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Madde 1

.727

.690

Madde 2

.670

.735

Madde 3

.832

.632

Madde 4

.814

.786

Madde 5

.818

.

.762

Madde 6

.849

.837

Madde 7

.667

.565

Madde 8

.783

.691

Madde 9

.864

.829

Madde 10

.858

.847

38.610

Toplam
71.448

Açık. Varyans %

32.838

Varyans

%

Doğrulayıcı faktör analizi
OSOKÖ-E’nin 10 maddelik iki faktörlü yapısının model uyumunu incelemek amacıyla doğrulayıcı faktör
analizi (DFA) yapılmıştır . DFA sonucunda χ2/df oranının 3.490 olduğu görülmektedir (Tablo 3). χ2/df oranının
3’ün altında olması iyi uyuma, 5’in altında olması ise kabul edilebilir uyuma karşılık gelmektedir (Karagöz, 2016;
Kline, 2011). Bu noktada elde dilen χ2/df uyum indeksinin kabul edilebilir uyum gösterdiği söylenebilir. İyilik
Uyum İndeksi (GFI) .91, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) .95, Standardize Edilmiş Ortalama Hataların
Karekökü (S-RMR) .04, Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI) .93, Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (NNFI) .93,
Arttırmalı Uyum İndeksi (IFI) .95, Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi (AGFI) .85 ve Yaklaşık Hataların Ortalama
Karekökü (RMSEA) .03 olarak belirlenmiştir. GFI değerinin .90 üzeri olması, S-RMR değerinin .05’ten küçük
olması, IFI değerinin .95 üzerinde olması ve RMSEA değerinin .05’ten küçük olması iyi uyuma karşılık
gelmektedir. Bu doğrultuda yapılan analizler sonucunda GFI, S-RMR, IFI ve RMSEA değerlerinin iyi uyuma
karşılık geldiği söylenebilir. CFI değerinin .95, NFI değerinin .90, NNFI değerinin .90 ve AGFI değerinin .85
üzerinde olması kabul edilebilir uyuma işaret etmektedir. Bu noktada yapılan analizler sonucunda CFI, NFI, NNFI
ve AGFI değerleri kabul edilebilir uyuma sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçekten elde edilen bu sonuçlar modelin
faktör yapısının doğrulandığını ve OSOKÖ-E’ nin özgün yapısının Türk kültürü için kullanılabilir olduğunu
göstermektedir.

Tablo 3.
Okulu Sevme ve Okuldan Kaçınma Ölçeği-Ebeveyn Formu Uyum Değerleri
χ2

χ2/df

GFI

CFI

S-RMR

NFI

NNFI

IFI

AGFI

RMSEA

111.675

3.490

0.91

0.95

.041

0.93

0.93

0.95

0.85

0.3

.
OSOKÖ-E’nin yapı geçerliliğini değerlendirmek için ayrıca faktörler arasındaki ilişkiler dikkate alınmıştır.
Okulu sevme alt boyutu (X= 20.9, ss= 3.52) ile okuldan kaçınma alt boyutu (X = 7.06, ss = 3.04) arasındaki
korelasyon (r = −592, p < .01) ölçeğin alt boyutları arasında anlamlı düzeyde negatif yönlü ilişki olduğunu ve
çoklu bağlantı probleminin bulunmadığını göstermektedir.
Ölçüt bağıntılı geçerlilik
Araştırmada OSOKÖ-E Türkçe formunun ölçüt bağıntılı geçerliliği 102 ebeveyn ve çocuk ile çocukların
öğretmenlerinden elde edilen verilerle sağlanmıştır. OSOKÖ-E alt boyutları ile Okulu Sevme ve Okuldan
Kaçınma-Çocuk Formu ile Okul Uyumu Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği alt boyutları arasındaki ilişkiler Tablo
4’te gösterilmiştir. Okulu sevme ebeveyn algıları ile sadece okuldan kaçınma öğretmen algıları arasında anlamlı
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ilişkiler belirlenmiştir (r = -.198, p < .05). Okuldan kaçınma ebeveyn algıları ile okuldan kaçınma öğretmen algıları
(r = .284, p < .01) ve çocuk algıları (r = .244, p < .05) arasında da anlamlı ilişkiler bulunmaktadır.
Güvenilirlik Analizi
OSOKÖ-E’nin güvenirliği Cronbach Alpha katsayısı ve test tekrar test yöntemleriyle ölçülmüştür. OSOK-E
okulu sevme alt boyutu için Cronbach Alfa Katsayısı .91 ve okuldan kaçınma alt boyutu için .93 olarak
belirlenmiştir. Test tekrar test güvenilirliğinde üç hafta arayla yapılan ölçümler arasındaki ilişki incelenmiştir.
Okulu sevme (r = .76; p <.01) ve okuldan kaçınma (r = .81; p <0.01) alt boyutlarında iki uygulama arasında yüksek
düzeyde anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Bu sonuç değerlendirme araçlarının zamana bağlı olarak kararlı sonuçlar
verdiğini göstermektedir.

Tablo 4.
OSOKÖ-Ebeveyn, OSOKÖ-Çocuk ve Okul Uyumu Öğretmen Değerlendirme Ölçeği Alt Boyutları Arasındaki
Korelasyonlar
Okulu Sevme (Ebeveyn) (α
= .91)

Okuldan Kaçınma (Ebeveyn)
(α = .93)

Okulu Sevme (α = .89)

.153

-.165

İşbirlikli Katılım (α = .86)

.121

.054

Okuldan Kaçınma (α = .77)

-.198*

Okul Uyumu (Öğretmen)

Kendi kendini Yönetme (α = .76)

.284**

.156

-.116

Okulu Sevme (α = .91)

.117

-.129

Okuldan Kaçınma (α = .87)

.015

.244*

OSOKÖ-Çocuk

*p <.05, **p <.01

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada Okulu Sevme ve Okuldan Kaçınma Ölçeği-Ebeveyn Formu’nun faktör yapısının Türk okul
öncesi çocuklar için tekrarlanabilir olup olmadığı ve ölçeğin psikometrik özellikleri incelenmiştir. OSOKÖ-E
çocukların okuldaki duygusal ve davranışsal katılımlarını ebeveyn algılarına dayalı olarak değerlendirmek
amacıyla kullanılmaktadır. Ölçeğin Türk kültüründeki yapı geçerliliğini değerlendirmek amacıyla yapılan AFA ve
DFA bulguları, birbirinden farklı ancak birbiri ile ilişkili iki faktör tanımlamıştır: Okuldan hoşlanma ve kaçınma.
Bu sonuç ölçeğin orijinaliyle tutarlılık göstermektedir (Ladd, 1990; Ladd vd., 2000; Ladd ve Dinella 2009)
Okulu Sevme ve Okuldan Kaçınma Ölçeği-Ebeveyn Formu’nun alt boyutlarının yapı geçerliliğini
değerlendirmek amacıyla okul uyumu çocuk ve öğretmen raporları arasındaki ilişki incelenmiştir. Okulu sevme
öğretmen ve çocuk algıları ebeveyn algıları ile ilişkili değilken, okuldan kaçınma öğretmen ve çocuk algıları
ebeveyn algıları ile ilişkili bulunmuştur. Aslında ebeveyn, öğretmen ve çocuk okul uyumu raporları benzer yapıyı
ölçtüğünden yüksek uyum beklenmektedir. Ancak daha öncede belirtildiği gibi çocukların yaşamına dahil olan
kişilerin algıları ve çocukların algıları arasında farklılıklar bulunduğu belirtilmektedir (Achenbach vd.,1987; Renk,
2005; Murray, Murray ve Waas, 2008). Alan yazında bu durumla ilgili farklı bulgular mevcuttur. Smith (2011)
tarafından yapılan çalışmada okulu sevme ebeveyn ve öğretmen algıları arasında ilişki bulunmazken, okuldan
kaçınma ebeveyn ve öğretmen algıları arasında düşük ilişki belirlenmiştir. Bunun yanında çocukların okulu sevme
ve kaçınma algıları ile ebeveyn algıları ilişkili bulunmuştur. Pearson (2008) tarafından yapılan çalışmada ise okul
uyumu ebeveyn ve öğretmen algıları arasında ilişkiler belirlenmiş ancak çocukların raporları ile hem ebeveyn hem
de öğretmen raporları arasında ilişki bulunmamıştır.

711

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
Çocukların okula sevme davranışı genel olarak etkenliklere sorunsuz katılımları, sınıf kurallarına uymaları ve
akademik başarı bağlamında değerlendirilmektedir. Ebeveyn ve öğretmenlerin okulu sevme algılarındaki farklılık
okul ve çocuğun eğitimi konusundaki inançlarının farklı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Öğretmenlerin
çocuklarla ilgili beklentileri onlarla etkileşimlerini, eğitim uygulamalarını, sınıf ortamını ve çocukların
performanslarını şekillendirmeye yardımcı olmaktadır (Staub ve Stern, 2002; Stipek ve Byler, 1997; Vartuli,
1999). Bu beklentiler her zaman ebeveyn beklentileri ile uyumlu olmayabilir. Ebeveynler okula giderken sorun
çıkarmayan, okul hakkında iyi şeyler anlatan çocuklarını okulu seviyor olarak algılayabilir ancak aynı çocuklar
öğretmen beklentilerini karşılamıyor olabilir. Bunun tam tersi durum da mümkündür. Örneğin okula gitmek
istemeyen, okul hakkında sürekli şikâyetlerde bulunan çocuklar sınıfta öğretmenin beklentileri karşılamak için
çaba harcıyor olabilir. Benzer şekilde ebeveynler ve çocukların okulu sevme algılarındaki farklılık ebeveynler ve
çocukların aynı konuda farklı bilgi verdiğini göstermektedir. Bu durumun olası bazı açıklamalar mevcuttur. İlk
olarak çocuklar kendileri hakkında doğrudan bilgi vermişlerdir, ebeveynler ise çocukların okulu sevme inançlarına
ilişkin algılarını belirtmişlerdir. İkinci olarak çocukların okul hakkındaki düşünceleri ve beklentileri ebeveynlerden
farklı olabilir ya da çocuklar kendilerini ebeveynlerinin gördüğünden farklı görüyor olabilirler (Pearson, 2008).
Ebeveynler yalnızca aşırı okulu sevme ya da kaçınma davranışı sergileyen çocuklara dikkat ediyor ve gözlemliyor
olabilir. Mevcut araştırmanın bulgularında belirlendiği gibi okuldan kaçınma davranışını değerlendirmek daha
kolay olabilir.
Mevcut araştırma sonucunda okuldan kaçınma ebeveyn, öğretmen ve çocuk algıları ilişkili bulunmuştur. Bu
bulgu okuldan kaçınma alt boyutu için alınan puanların çocukların okul hakkındaki olumsuz duygularını
belirlediğini göstermektedir. Okul için temel bir hoşnutsuzluk veya güvensizlik hisseden çocuklar, öğrenci rolünü
benimseme ve sınıftaki sorumluluklarını yerine konusunda daha az eğilimli olabilirler. Böylece sınıf rollerinden,
kurallardan ve sorumluluklardan kaçınma, direnme veya çekilme davranışlarını daha fazla sergileyebilirler (Ladd
vd., 2000). Çocukların okul hakkındaki olumsuz duyguları beraberinde pek çok probleme yol açmaktadır. Problem
davranışlar, akranlarla ve öğretmenle ilişkilerdeki sorunlar, akademik başarısızlık bunlardan bazılarıdır.
Çocukların sorunlu davranışları genel olarak yetişkinlerin dikkatini çeker ve bunları gözlemleme olasılıkları daha
yüksektir.
Özetle, SLAQ alt ölçeklerinin yapı geçerliliğini değerlendirmek için yapılan analizler farklı sonuçlar vermiştir.
Öğretmenler sınıfta tüm gün çocukları gözlemleme fırsatına sahiptirler ancak kalabalık sınıflarda sadece aşırı
okulu sevme ve kaçınma davranışını sergileyen çocuklara dikkat edebilir. Bunun yanında ebeveynler çocukları
yakından tanıyan yetişkinler olarak geçerli bilgi kaynaklarıdır. Ancak yinede aşırılık göstermeyen okulu sevme ve
kaçınma davranışlarını gözden kaçırma olasılıkları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak ebeveyn, öğretmen ve çocuk
algılarına dayalı okul uyumu değerlendirme araçlarının psikometrik özellikleri hakkında çok az şey bilinmektedir.
Ölçeğin güvenirliğini değerlendirmek için incelenen iç tutarlılık katsayıları sonuçlarına bakarak ve
araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenilirlik düzeyinin .70 olduğu göz önüne
alındığında ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir. güvenilirliği değerlendirmek için yapılan test test test sonuçları
da ölçeğin zamana bağlı kararlı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Özetle SLAQ için yapılan geçerlilik ve
güvenilirlik sonuçları ölçeğin Türk kültüründe geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Aracın çocukların
okula uyum sorunlarını değerlendirmek, okulu sevmeyen ya da okuldan kaçınan çocukları belirlemek, risk
altındaki çocuklar için önlem almak, okuldaki duygusal ve davranışsal katılım derecesinin diğer uyum göstergeleri
ile ilişkisini incelemek isteyen araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Türkiyede okul öncesi dönem
çocukların okul uyumunu ebeveyn algılarını temel alarak değerlendirecek ölçme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır
ve uyarlamanın alandaki boşluğu doldurması beklenmektedir. Ayrıca farklı kültürlerde aracın geçerlilik ve
güvenilirliğinin incelemesi kültürler arası çalışmalar için de temel sağlayacaktır. Bu bağlamda çalışmanın
uluslararası literatüre de katkısı olabilir.
Gelecekteki araştırmalar farklı yaş gruplarında ve farklı sosyoekonomik düzeyde katılımcılarla OSOKÖ-E’nin
geçerliliği ve güvenilirliği incelenebilir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde, farklı okul türlerinde ve daha büyük
örneklemlerde yapılacak araştırmalar OSOKÖ-E’nin geçerliliği ve güvenilirliği için daha fazla kanıt sağlayabilir.
Bu çalışmada çocukların okul uyumunu değerlendirecek ebeveyn algılarına dayalı başka bir ölçme aracı
bulunmadığından öğretmen ve çocuk algıları temel alınarak eş zaman geçerliliği değerlendirilmiştir. Ebeveynlerin
algılarına dayalı olarak arkadaşlık ilişkileri, öğretmen-çocuk ilişkileri, problem davranışlar, sosyal beceriler gibi
okula uyumu etkilediği düşünülen daha sosyal temelli ölçütleri kullanmak faydalı olabilir.
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Özet
Bu araştırma, 2019 yılında TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında,
dezavantajlı bölgelerde görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenlerine yönelik olarak yürütülen robotik kodlama
ile matematik öğretimi etkinlerinin, öğretmenlerin bu konudaki bilgi, beceri ve inançlarına nasıl yansıdığını
incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma okul öncesi öğretmenlerinin özellikle dezavantajlı bölgede
yaşayan çocuklara eşit fırsatlar sağlayabilmesi ve öğretmenlere matematik ile robotik kodlamayı bütünleştirmeyi
öğrenme fırsatı oluşturması bakımından önemlidir. Araştırmanın yöntemi nitel ve nicel ölçümler varlığından ötürü
karma desen olarak belirlenmiştir. Araştırmada 30 okul öncesi öğretmeni yer almaktadır. Öğretmenlere yedi gün
boyunca okul öncesinde matematik, robotik kodlama ve iki konunun bütünleştirilmesine yönelik teorik ve
uygulamalı eğitimler sağlanmıştır. Bulgular öğretmenlerin matematik öğretimine yönelik inançlarında olumlu
farklılaşma olduğu ve sınıflarında eğitim ortamını zenginleştirmeye, matematiği ve robotik kodlamayı
bütünleştirmeye yönelik yeterli oldukları görüşünü belirttikleri yönündedir. Öğretmenlerin matematiğe yönelik
inançları, sınıftaki uygulamalarında ve sınıflarındaki çocukların matematik başarısında etkili olabilmektedir. Daha
sonra yürütülecek çalışmalarda, okul öncesi dönem matematik eğitimi ve robotik konularında hizmet içi
eğitimlerin yaygınlaştırılmasına odaklanılması yararlı olacaktır. Bu tür eğitimlerde matematiğin yanı sıra diğer
okul öncesi eğitim etkinliklerinin de robotik kodlama ile bütünleştirilmesine yönelik çalışmalara yer verilebilir.
Anahtar Kelimeler: robotik, kodlama, matematik öğretimi, okul öncesi

Abstract
This research was carried out to examine how the activities including robotic coding and math teaching within the
scope of TÜBİTAK 4005 Innovative Education Practices Support Program in 2019 reflect on the knowledge, skills
and beliefs of preschool teachers working in disadvantaged regions. This study is important for preschool children
to be provided equal opportunities, especially for children living in disadvantaged areas, and to provide teachers
the opportunity to learn to integrate mathematics and robotic coding. The method of the study was determined as
a mixed method due to the presence of qualitative and quantitative measurements. The study conducted with 30
preschool teachers. Theoretical and practical training for mathematics, robotic coding and integration of two
subjects in pre-school presented to the teachers for seven days. The findings suggest that there is a difference in
teachers' beliefs about mathematics teaching in positive way. In addition, they indicated that they became sufficient
to enrich the learning environment and integrate mathematics and robotic coding in their classrooms. Teachers'

716

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

beliefs about mathematics may be effective in their classroom practices and their children's mathematics
achievement. In the future studies, it will be useful to focus on the dissemination of in-service trainings on
preschool mathematics education and robotics. In these trainings besides the mathematics, other preschool
education activities can be integrated to the robotic coding.
Keywords: robotic, coding, mathematics teaching, early childhood
Giriş
Okul öncesi dönem, pek çok matematiksel becerinin temelinin atıldığı bir dönemdir. Çocukların bu
becerileri daha kalıcı bir şekilde edinebilmeleri için matematiksel açıdan zengin bir uyarıcı ortamda farklı
deneyimler yaşamalarının sağlanması gerekmektedir. Bu ortam öncelikle aile ve daha sonra öğretmenler tarafından
inşa edilmektedir. Matematik etkinliklerinin zengin şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğretmenler eğitim
ortamlarında çeşitli araçlar kullanmaktadırlar. Bu araçlardan biri olan robotik kodlama materyalleri, oldukça
faydalı birer araç ve güncel bir eğitim trendi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırma, okul öncesi
öğretmenlerinin robotik kodlama ile matematiği bütünleştirmesine yönelik yürütülen “Robotik Kodlama ile
Matematik Öğretiyorum” projesinin öncesi ve sonrasında bilgi, beceri ve inançlarını ortaya koymaktadır.
Okul öncesi dönemde çocukların matematiğe doğal bir ilgileri söz konusudur (Andrew, 1997). Çocuklar
kendi merakları doğrultusunda gerçekleştirdikleri doğal öğrenme deneyimlerinin yanı sıra evde ve okulda
yetişkinlerin başlattığı planlı öğrenme deneyimleri aracılığıyla da birçok matematiksel kavram ve beceriyi
öğrenme fırsatına sahip olabilmektedirler. Okul öncesi öğretmenleri okul öncesi dönemden ilkokula kadar olan
dönemde bu deneyimleri planlı olarak kazandırmaktan sorumlu olan kişilerdir (Hassidov ve Ilanny, 2018). Okul
öncesi öğretmenleri matematiksel kavram ve becerileri daha iyi öğretmek, çocuklara matematiği sevdirmek,
onların düşünme, problem çözme, analiz etme gibi yeteneklerine katkı sağlamak amacıyla birçok yola
başvurmaktadırlar (Aktaş Arnas, 2005).
Çocukların düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan robotik kodlama, erken
matematiksel becerilerin öğretiminde eğlenceli bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır (Bers, Flannery,
Kazakoff ve Sullivan, 2014). Robotik kodlama, robot tasarımlarında kullanılan kodlama tekniğine verilen addır ve
çeşitli mekanizmaların kontrol edilebilmeleri için yapılarına elektronik donanımların eklenmesiyle, dijital ortamda
kontrollerinin sağlanmasını ve belirli ortamlarda belirli koşullara göre çalışmalarını içermektedir (Bers, 2008).
Eğitsel robotik kodlama etkinlikleri ile çocuklar sınıflama, karşılaştırma, sıralama, sayma, işlem, uzamsal algı ve
geometri gibi pek çok matematik becerisini kazanma fırsatı elde edebilmektedirler. Bu bakımdan okul öncesi
dönemde öğretmenlerin eğitim etkinliklerinde robotik kodlamaya yer vermeleri, çocukların zengin matematik
deneyimleri yaşamasına yardımcı olabilmektedir.
Robotik kodlama, bir robotun belli bir görevi gerçekleştirmesi amacıyla planlanan ve denenen bazı işlem
adımlarını içermektedir. Bu görev kimi zaman sıralama, sınıflama, karşılaştırma ya da örüntü oluşturmayı
gerektirmektedir. Ancak bu işlemlerin tamamı sayma ve problem çözme gibi aşamaları içermektedir (Elkin,
Sullivan ve Bers, 2016). Bu durum doğal olarak matematiksel becerilerin kullanılmasına olanak sağlamaktadır.
Çocuklar soyut olan kodlama işlemlerini, kodlama materyalleri ile matematiksel becerilerini kullanarak gerçek ve
somut bir bilgiye dönüştürebilmektedirler (Athanasiou, Topali ve Mikropoulos, 2016). Yapılan çalışmalar robotik
kodlamanın, erken çocuklukta bilişimsel düşünmeyi desteklediğini (Sulvan, Bers ve Mihm, 2017), geometrik ve
metabilişsel düşünmeye katkı sağladığını (Keren ve Fridin, 2014), erken matematiksel öğrenmeyi kolaylaştırdığını
(Highfield, Mulligan ve Hedberg, 2008), matematiksel sıralama yapabilme becerisi sağladığını (Kazakov, Sulivan
ve Bers, 2013) göstermektedir. Birçok gelişimsel ve eğitimsel fayda sağlamasına rağmen, eğitim ortamlarına yakın
zamanda dâhil olan bu araçlar, eğitimciler tarafından yeterince tanınmamaktadır. Aslına bakılırsa, çoğu öğretmen
robotların eğitimde kullanılmasının faydasının da farkında değildir (Alimisis, Moro, Arlegui, Pina, Frangou vd.,
2007). Öte yandan, Öğretmenlerin robotik ile ilgili olarak kendilerini yeterli hissetmeleri, robotiği eğitim
etkinliklerinde kullanma olasılıklarını artırmaktadır (Perritt, 2010).
Son yıllarda bazı anaokullarında ve anasınıflarında kodlama araçlarının kullanıldığı, şehir merkezlerinde
kodlama atölyelerinin ya da kurslarının açıldığı ve ebeveynlerin bu yerleri tercih ettiği görülmektedir. Öte yandan
devlet okullarında, özellikle de dezavantajlı bölgelerdeki okullarda, robotik kodlama ile ilgili uygulamalar oldukça
sınırlıdır. Bu nedenle mevcut çalışmada, çocuklara eşit fırsatlar sağlanabilmesi için özellikle dezavantajlı
bölgelerde çalışan öğretmenlerin matematik öğretiminde robotik kodlamayı eğitim etkinliklerinde kullanmalarının
desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, bu araştırma, 2019 yılında TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim
Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında, dezavantajlı bölgelerde görev yapmakta olan okul öncesi
öğretmenlerine yönelik olarak yürütülen robotik kodlama ile matematik öğretimi etkinlerinin, öğretmenlerin bu
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konudaki bilgi, beceri ve inançlarına nasıl yansıdığını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç
doğrultusunda, aşağıdaki araştırma soruları yanıtlanmaya çalışılmıştır:
1.

2.
3.

“Robotik Kodlama İle Matematik Öğretiyorum” projesine katılan öğretmenlerin proje öncesi ve sonrasında
Matematik Öğretimi, Öğrenimi ve İnançlar Ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık var
mıdır?
“Robotik Kodlama İle Matematik Öğretiyorum” projesine katılan öğretmenlerin proje öncesi matematik
öğretimine ilişkin bilgi ve becerilerine yönelik görüşleri nasıldır?
“Robotik Kodlama İle Matematik Öğretiyorum” projesine katılan öğretmenlerin proje sonrası matematik
öğretimine
ilişkin
bilgi
ve
becerilerine
yönelik
görüşleri
nasıldır?

Yöntem
Araştırmanın yöntemi kısmen karma eş zamanlı eşit statülü tasarım olarak desenlenmiştir. Bu desende
araştırmanın nitel ve nicel verileri aynı zamanda elde edilmekte ve analiz edilene kadar değerlendirme
yapılmamaktadır. Elde edilen nitel ve nicel veriler eşit statüye sahiptir (Leech ve Onwuegbuzie, 2009). Bu
çalışmada öğretmenlerden elde edilen nicel veriler ve nitel veriler eş zamanlı olarak toplanmıştır. Aynı zamanda,
nitel ve nicel verilerin birbirine göre önceliği bulunmamaktadır ve her ikisi de eşit derecede önemlidir. Bu
bakımdan çalışmanın deseni kısmen karma eş zamanlı eşit statülü tasarım olarak belirlenmiştir.
Katılımcılar
Bu araştırmanın örneklemini Adana ilindeki dört merkez ilçede bulunan resmi okul öncesi eğitim
kurumlarında çalışan 30 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Örneklem seçimi için öncelikle öğretmenlerin demografik bilgilerine, matematik öğretimi ve
robotik kodlama çalışmalarına yönelik mevcut uygulamalarına ilişkin soruları içeren bir başvuru formu
oluşturulmuştur. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla projenin amacı ve başvuru süreci okullara
duyurulmuş ve sonucunda projeye 160 öğretmen başvurmuştur. Bu öğretmenlerden, “dezavantajlı bölgede yer
alan bir okulda çalışıyor olma” ve “benzer bir projeye katılmamış olma” kriterlerini karşılamayan 15 öğretmen
elenmiş ve yaygın etkin etkinin arttırılması amacıyla aynı okuldan birden çok kişi olmaması koşulu gözetilerek
kalan 145 öğretmen arasından 30’u belirlenmiştir.
Veri Toplama Araçları
Nicel verilerin toplanması sırasında, Güven, Karataş, Öztürk, Arslan ve Gürsoy (2013) tarafından geliştirilen,
Matematik Öğretimi, Öğrenimi ve İnançlar Ölçeği (MÖÖİÖ) kullanılmıştır. Ölçek 32 maddeden oluşmaktadır.
Kullanılan ölçek altı alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; matematiksel öğrenme, matematiksel öğrenmede yetenekgelişim ve yaşa uygunluk, matematiğin doğası, müfredat, öğretmen yeterliliği ve öğretme ve öğretmenin rolüdür.
Veri Toplama Süreci
Veri toplama sürecinde, proje başlangıç gününde katılımcılara, Güven, Karataş, Öztürk, Arslan ve
Gürsoy (2013) tarafından geliştirilen “Matematik Öğretimi, Öğrenimi ve İnançlar Ölçeği” ön test olarak
uygulanmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin robotik kodlama ile bütünleştirilen matematik öğretimine dair düşüncelerine
ilişkin daha derinlemesine bilgi ve anlayış edinebilmek amacıyla katılımcılar arasından rastgele belirlenen yedi
öğretmen ile etkinlik programından önce yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Projedeki teorik ve uygulamalı tüm
süreçlerin bittikten sonra, projenin son gününde bahsi geçen ölçek, tüm öğretmenlere tekrar uygulanmış ve ilk
aşamada görüşülen öğretmenlerle tekrar yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.
“Robotik Kodlama İle Matematik Öğretiyorum” Projesi
“Robotik Kodlama İle Matematik Öğretiyorum” Projesi, yedi günlük bir etkinlik programını
içermektedir. Etkinlik programı dâhilinde ilk gün, katılımcıların birbirini tanımasına ve işbirlikli çalışmasına
yardımcı olacak yaratıcı drama etkinlikleri yürütülmüştür. Takip eden günlerde çeşitli üniversitelerde görev yapan
uzman akademisyenler tarafından okul öncesi dönemde sınıflandırma, birebir eşleme, sıralama, karşılaştırma, sayı,
işlem, ölçme, uzamsal algı ve geometri konularının öğretimine ilişkin teorik ve uygulamalı çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Her bir konunun öğretiminin ardından, söz konusu becerilerin robotik kodlama kullanılarak
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sınıftaki etkinliklere nasıl dâhil edilebileceğine yönelik uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalarda, okul
öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak çeşitli ülkelerde yaygın kullanılan Cubetto, Beebot ve Matatalab adlı
robotik kodlama araçları kullanılmıştır. Uygulamalar sırasında, ilk olarak, proje ekibi tarafından hazırlanmış olan
ve her bir matematik konusunu ayrı ayrı ele alan etkinlikler katılımcılar da dâhil edilerek yürütülmüştür. Daha
sonra, öğretmenler gruplara ayrılmış ve her gruptan robotik kodlama materyalleri kullanarak ele alınan
matematiksel becerilere yönelik etkinlikler üretmeleri istenmiştir. Süreç boyunca etkinlikte görevli uzmanlar
katılımcılara rehberlik yapmışlardır. Son olarak, gruplar ürettikleri etkinlikleri diğer gruplarla paylaşmış,
etkinlikler üzerinde tartışmalar yürütmüş ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Verilerin Analizi
Öğretmenlerin matematik öğretimine yönelik inançlarının belirlenmesine yönelik kullanılan ölçekten elde edilen
verilerin analizinde Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırmadan ayrıca nitel veriler de elde
edilmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi yapılmıştır.
Görüşme sorularına verilen yanıtlar bilgisayar ortamında düz yazıya aktarılarak satır satır kodlanmış ve bu
kodlamalar her bir araştırmacı tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.

Bulgular
Okul öncesi öğretmenlerinin “Robotik Kodlama ile Matematik Öğretiyorum” isimli proje öncesi ve
sonrasında matematik öğretimine ilişkin bilgi, beceri ve inançlarını ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada
öğretmenlerin bilgi, beceri ve inançlarına dair nicel ve nitel çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgular araştırma
sorularına paralel olarak öncelikle nicel daha sonra da nitel bulgular olarak farklı başlıklar altında incelenmiştir.
1.
“Robotik Kodlama ile Matematik Öğretiyorum” Projesine Katılan Öğretmenlerin Proje Öncesi ve
Proje Sonrası Matematik Öğretimine Yönelik İnançlarına İlişkin Bulgular
Çalışmada öğretmenlerin proje öncesi ve sonrası matematik öğretimine ilişkin inançlarının anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi, Öğrenimi ve İnançlar Ölçeğinden Aldıkları Öntest ve Sontest
Puanlaraına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Sontest-Öntest

n

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

Negatif Sıra

10

11.60

116.00

Pozitif Sıra

18

16.11

290.00

Eşit

1

-

-

Z

P

1.98

.047

*Negatif sıralar temeline dayalı
Tablo 1’de, projeye katılan öğretmenlerin proje öncesi ve sonrasında inanç ölçeğinden aldıkları puanları
arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir, z=1.98, p<.05. Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları
dikkate alındığında gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani sontest puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu
sonuçlara göre, yürütülen projenin öğretmenlerin matematik öğretimine ilişkin inançlarını olumlu yönde
değiştirdiği söylenebilir. Öğretmenlerin öntest puan ortalaması 140 iken son testten aldıkları puanların ortalama
puan 146’ya yükselmiştir.
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2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Proje Öncesinde Matematiksel Bilgi ve Becerilerine Yönelik Bulgular
“Robotik Kodlama ile Matematik Öğretiyorum” projesi öncesinde görüşme yapılan öğretmenlerin matematik
öğretimine ilişkin sınırlı bilgi, beceri ve birtakım yanlış uygulamalara sahip oldukları saptanmıştır. Öğretmenlerin
ifadeleri matematik öğretiminde çalışma kâğıtlarını kullandıklarını, nesnelerin sembollerini kullanarak öğretim
yaptıklarını ve somut materyalleri daha az kullandıklarını göstermiştir. Ö6 buna ilişkin olarak “...hani fotokopi
kâğıdı bırakıyorum, yanda bir şekil var bu şekli oluşturalım gibi yapıyorum…” demiştir. Benzer şekilde Ö7 ise
“Kâğıt üzerinde yapıyoruz her şeyi… Bunlar duvarlara kâğıt yazıp yerleştirmek, altına da onlarla ilgili nesneleri
koyarak veya çocuklara kâğıt dağıtarak yaptığımız etkinlikler oluyor. Açıkçası etkili olduğunu düşünmüyorum.”
ifadeleriyle kullandıkları öğretim yöntemini açıklamıştır.
Öte yandan Ö1 “Çok fazla olmasa da oyun kullanıyoruz bir de... Baya eğlenceli, yani eğlenmeye odaklı
çalışıyoruz. Daha çok hani hadi 1’i yazalım, hadi 2’yi yazalım.” diyerek matematik öğretiminde oyun yöntemini
kullandığını ancak bunun yeterli olmadığını belirtmiştir.
Öğretmenlerin matematikle robotik kodlama öğretimine ilişkin olarak sahip oldukları ön bilgilerinde birtakım
yanlışlıklar olduğu belirlenmiştir. Buna yönelik olarak Ö5 “Ben robotik kodlamayı çok karmaşık bir süreç olarak
düşünmüştüm” diyerek robotik kodlamaya ilişkin eğitim öncesinde sahip olduğu düşünceleri ifade etmiştir. Ö3 de
“materyallerinin çok pahalı olduklarını biliyorum ve robotsuz olamayacağından, o yüzden onlara uzak durdum”
diyerek robotik kodlama ile ilgili eğitimden önceki düşüncelerini paylaşmıştır.
3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Proje Sonrasında Matematik Öğretimine İlişkin Bilgi ve Becerilerine
Yönelik Bulgular
Öğretmenler genel olarak, proje sonrasında projenin verimli olduğunu, yeni bilgi ve beceriler kazandıklarını
ifade etmişlerdir. Öğretmenlerden bazıları proje sonrasında okul öncesi dönemde matematik ile ilgili yeni terimler
öğrendiklerinden bahsetmişlerdir. Örneğin Ö1 “Aklımda şimşekler falan çakmaya başladı. ...mesela “birkaç”
kelimesi vardı. Biz bunu hani 10 yıllık öğretmenim daha hiç çocuklarımıza vermedik yani kendi adıma söyleyeyim
ben vermedim bunu. İlk defa burada duydum bunun da bu şekilde anasınıfı çocuklarına verileceğini. Bu da benim
için bir artı oldu.” diyerek proje sürecinde matematik öğretimine ilişkin olarak yeni öğrenmelerinden bahsetmiştir.
Öğretmenlerin proje sonundaki kazanımlarından bir diğeri de matematik öğretiminde eğitim ortamlarının
nasıl düzenleneceğine ilişkindir. Örneğin Ö5 “Çocuklara matematiği daha zevkli öğretebileceğimi düşünüyorum.
Onlara daha zengin eğitim ortamı hazırlayabileceğimi düşünüyorum.” diyerek süreçteki kazanımını ifade etmiştir.
Buna paralel olarak Ö6 da “Mesela dedim ki köşenin bir tanesinde, biz çok fazla öğrenme merkezlerini yaptık ama
çok fazla kullanışlı değildi. Burada üniversitede gördüğüm örnekler de çok iyiydi. Onları da kullanıp
değiştirebiliriz dedim. Hatta bir tane köşeyi matematik kodlama olarak yapabiliriz, dönüştürebiliriz dedim. Yere
işte onunla ilgili halı yaptırabiliriz. Çarşaftan kendimiz yapabiliriz onun üstüne çizeriz dedim. Değiştiririz, bir
sürü şey yapabiliriz. Robotik kodlama yazmasak bile matematiği daha etkin kullanmak için materyaller bulabiliriz
diye düşündüm.” diyerek eğitim ortamını düzenlemeye ilişkin süreçte edindiği bilgileri ifade etmiştir.
Ayrıca, projeye katılan öğretmenler robotik kodlama ile matematiğin bütünleştirilmesine ilişkin olarak da
beceriler kazandıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerden Ö6 “Matematiği, geometriyi, kodlamayı biraz
biliyordum. Bu kodlama ne işe yarayacak falan sorularının cevabını buldum açıkçası. Arkadaşlarıma, müdürüme,
müdür yardımcıma falan baskı yapmaya başladım. “Bak, bu robotu alacaksınız.” “Robotsuz da yaparsın sen”
falan diyorlar ama ikna edeceğim, bundan kesin eminim. Ama onun dışında güzel hani sınıfta çizdiğim o basit
eylemi daha iyi daha çocukların yararına kullanacağımdan eminim şu an.” diyerek daha önceden sınırlı bir
biçimde kullandığı kodlamayı daha amaçlı bir şekilde kullanmaya başlayacağını belirtmiştir.
Proje sonrasında yapılan görüşmelerde öğretmenler, robotlar ve robotik kodlama ile ilgili daha detaylı bilgi
sahibi olduklarını, proje öncesinde robotik kodlamaya dair olan kaygılarının yersiz olduğunu anladıklarını ve kendi
sınıflarında bulunan çocuklar ile yapacakları etkinliklerde robotik kodlamayı matematik öğretmek için bir yol
olarak kullanabileceklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerden Ö7 bunu “Aslında ben gelirken robotları kullanmayı
öğreneceğimi sanıyordum. Ancak bu buzdağının görünen kısmıymış aslında. Asıl biz matematiği kazandırmaya
ilişkin neler yapıyoruz. Robotik bir araçmış. Sınıflama, gruplama, sayı, toplama, çıkarma öğretirken binlerce hata
yapıyormuşuz. Önce bunları doğru nasıl kazandırırız o önemli. Sonra da zenginleştirmek için robotik kodlamayla
öğretmek daha faydalı olur.” sözleriyle ifade etmiştir.
Özetle araştırmanın nicel verileri, öğretmenlerin matematik öğretimine ilişkin inançlarının proje sonrasında
anlamlı şekilde farklılaştığını ortaya koymuştur. Nitel veriler ise, öğretmenlerle yapılan ön görüşmelerde onların
proje öncesinde matematik öğretimi ve robotik kodlamaya ilişkin sınırlı bilgilere ve birtakım yanlış uygulamalara
sahip olduklarını belirttiklerini; proje sonrasında ise matematik öğretimindeki yanlışların fark edilmesi,
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materyallerin hazırlanması, kodlama araçlarını kullanarak eğitim ortamının zenginleştirilmesini sağlamaya dair
bilgi ve beceriler kazandıklarını belirttiklerini göstermektedir.
Tartışma
Çalışmada ilk olarak, “Robotik Kodlama ile Matematik Öğretiyorum” projesine katılan öğretmenlerin proje
sonrasında matematiğe ve matematik öğretimine ilişkin inançlarının olumlu yönde değiştiği saptanmıştır.
Öğretmenlerin matematiğe ilişkin inançları, sınıftaki uygulamalarında belirleyici bir role sahiptir (Stipek, Givvin,
Salmon ve MacGyvers, 2001). Dahası, öğretmenlerin matematiğe yönelik inançları çocukların matematik
başarısını da etkileyebilmektedir. Aslan, Gürgah Oğul ve Taş (2013) okul öncesi öğretmenlerinin matematik
inançları ile çocukların sayı, işlem ve geometri başarıları arasında anlamlı bir ilişkili olduğunu ortaya
koymuşlardır. Benzer şekilde, Gündoğan (2019) okul öncesi öğretmenleri ve okul dönem çocukları üzerinde
gerçekleştirdiği araştırma sonucunda, öğretmenlerin matematiğe yönelik inançları ile çocukların matematik
başarıları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır. Bu noktada, projeye katılan öğretmenlerin
matematiğe yönelik inançlarındaki olumlu değişimin sınıflarında gerçekleştirecekleri matematik etkinliklerin
niteliklerini olumlu yönde etkilemesi ve çocukların matematik başarısına katkı sağlaması beklenmektedir.
Çalışmanın ikinci bulgusu ise, okul öncesi öğretmenlerinin proje öncesinde matematik öğretimindeki mevcut
uygulamalarına yöneliktir. Öğretmenlerin çoğu, çocuklara kazandırmak istedikleri matematiksel becerileri
genellikle çalışma sayfası aracılığıyla kazandırmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. Ancak çalışma sayfaları
çocuklara aktif öğrenme yaşantısı fırsatı vermediğinden dolayı öğrenme sürecinde tercih edilmemesi gereken bir
uygulamadır. Pekince ve Avcı (2016) okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerini inceledikleri çalışmada
elde ettikleri, öğretmenlerin çoğunlukla çocuklara aktif katılım gösterme fırsatı vermedikleri ve katılım karşıtı
etkinlik uyguladıkları bulgusu, araştırmanın bu bulgusunu destekler niteliktedir. Matematik etkinlikleri, çocuğun
kendini ifade etmesine fırsat tanıyacak ve yeni yaşantılar geçirmesini sağlayacak deneyimlerden oluşmalıdır
(Erdoğan ve Baran, 2003). Ayrıca, projeye katılan öğretmenlerin bazıları çocuklara matematiği öğretirken oyunu
kullandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmanın bulgusuna paralel olarak, Özyürek ve Çavuş (2016) çalışmalarının
sonucunda ilkokul öğretmenlerinin de oyunu bir öğretim yöntemi olarak matematiksel konuların öğretiminde
kullandıklarını ifade etmişlerdir. Oyun, çocukların matematiksel kavramların daha etkili ve kalıcı bir şekilde
öğrenmesine yardımcı olabilir.
Üçüncü bulgu olarak, öğretmenler projeden sonra matematik ve robotik kodlama ile ilgili pek çok bilgi ve
beceri kazandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler proje sonucunda matematik öğretiminde yeni kavramlar, eğitim
ortamının düzenlenmesi, robotik kodlama ve robotik kodlamanın matematik etkinlikleriyle bütünleştirilmesi
konusunda yeni bilgi ve beceriler kazandıklarını ifade etmişlerdir. Aydın (2009) okul öncesi öğretmenleriyle
yaptığı çalışmada öğretmenlerin en çok matematik etkinliklerini planlamada ve değerlendirmede sorun
yaşadıklarını tespit etmiştir. Tarım ve Bulut’un (2006) çalışmasında ise öğretmenler, sahip oldukları eğitimin okul
öncesi dönem matematik öğretimi için yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Bu çalışmaya katılan öğretmenler de
projeden önce matematik öğretimi konusunda sahip oldukları bazı bilgilerin yanlış olduğunu fark ettiklerini ifade
etmişlerdir. Buna ek olarak, bazı öğretmenler projeden sonra sınıfta matematik öğretimi ile ilgili gerçekleştirdikleri
bazı uygulamaların doğru olmadığını ve doğrusunu projede aldıkları eğitimler sırasında gördüklerini
belirtmişlerdir.
Araştırmanın bulgularına genel olarak bakıldığında, projeye katılan öğretmenlerin uygulamalar sonucunda
robotik kodlamayı matematik öğretiminde bir araç olarak nasıl kullanacaklarını fark ettikleri belirlenmiştir. Kim
ve diğerleri (2015) öğretmen adaylarına robotik aracılığıyla STEM’i (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik)
öğrenmelerini ve öğrencilere öğretmelerini sağlamak için bir araştırma yürütmüşlerdir. Çalışmanın sonucunda, bu
çalışmanın bulgularını destekler nitelikte, robotiğin öğretmenlerin STEM etkinliklerine karşı tutumunun olumlu
yönde geliştiği bulunmuştur. Bu çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğu başlangıçta robotik kodlama hakkında bilgi
eksikleri olduğundan bahsetmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonucunda, “Robotik Kodlama ile Matematik Öğretiyorum” projesine katılan öğretmenlerin proje
sonrasında matematik öğretimine yönelik inançlarının pozitif yönde farklılaştığı saptanmıştır. Ayrıca, proje
öncesinde öğretmenlerin sınırlı matematiksel bilgi ve becerilere sahip oldukları; proje sonrasında ise eğitim
ortamını materyallerle zenginleştirmek, çocuklara matematiği daha nitelikli öğretmek adına yeni bilgi ve
becerilerine edindiklerini ifade ettikleri belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, okul öncesi dönem matematik
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eğitimi ve robotik konularında diğer öğretmenlere de hizmet içi eğitimler verilmesi yararlı olacaktır. Bu tür
eğitimlerde matematiğin yanı sıra diğer okul öncesi eğitim etkinliklerinin de robotik kodlama ile
bütünleştirilmesine yönelik çalışmalara yer verilebilir. Gelecek araştırmalarda farklı teknolojik ve bilişimsel
araçlarla matematik öğretiminin etkililiği sınanabilir.
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Özet

Bu çalışmanın ana amacı okul öncesi öğretmenlerinin kişisel ve mesleki değerler hakkındaki görüşlerini ortaya
çıkarmaktır. Değerler yaşama ve çevremize bakış açımızı anlamlandırmak ve ortaya çıkarmak için önemlidir. Bu
çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin değer hakkında görüşlerini ortaya koymak için nitel araştırma
yöntemlerinden olan fenomolojik araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu maksimum çeşitlilik yöntemi ile
seçilen 24 okul öncesi öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma sonucunda görülmektedir ki okul öncesi öğretmenler
değerleri doğru şekilde tanımlayamamakta ve değerler tanımını onun işlevleri ile karıştırmaktadırlar. Bunun
yanında okul öncesi öğretmenlerinin değerleri toplumsal ve kişisel açıdan önemli gördükleri görülmüştür.
Öğretmenlerin hem mesleki hem de kişisel olarak en önemli gördükleri değerler ise “saygı, sevgi, hoşgörü ve
sorumluluk” olmuştur.
Abstract
The main purpose of this research is to reveal the opinions of the pre-school teachers about the personal and
professional values. The values are important in order to understand and reveal our perspective to the life and
environment. To reveal the opinions of the pre-school teachers about the values, phenomenology design which is
a qualitative method was used. The study group was determined according to maximum variation sampling. The
study group consist of 24 teachers. These teachers also shows different demographic characteristics. It is seen that
pre-school teachers does not have necessary knowledge about the values and they often confuse the definition of
values with its functions. It is also revealed that teachers have seen the values as crucial part of life and they give
importance to values from the perspective of people and society. Finally, teachers find “respect, love, tolerance
and responsibility” values as the most important values in personal values and also professional values.

Giriş
İnsanlar kendi oluşturdukları değerler ve anlamlar dünyasında yaşamlarını sürdürmektedirler. Bireylerin
oluşturdukları değerler ve anlamlar, onların yaşama bakış açılarını da etkilemektedir. Hayatlarındaki olaylara ve
çevrelerinde gerçekleşen durumlara bu değer ve anlam penceresinden bakarlar. İnsan kendini değerler üzerinden
anlamlandırırken diğer taraftan düşünürler de insanı anlamak için değerleri bir rehber olarak kullanmaktadırlar.
Değer sözcüğü “bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, değdiği karşılık, kıymet” olarak
tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2019). Oxford İngilizce sözlükte ise değer (2019) “önem, kıymet veya
kullanışlılık hak eden şey” olarak ifade edilmektedir. Alanyazın incelendiğinde değerler konusunda farklı tanımlar
olduğu görülmektedir. Örneğin, Robbins (1993) değerleri “neyin doğru veya neyin yanlış olduğu hakkındaki
inançlarımız olarak tanımlamış ve değerleri yaşamı daha saygın kılmak için bizim oluşturduğumuz yargılar olarak
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belirtmiştir. Bir diğer tanımda Schein (1985) değerleri “bireylerin olayları, davranışları veya durumları
değerlendirmede kabullendikleri ölçütler” olarak ifade etmiştir. Kuçuradi (1998, 11) ise insan değerlerinin ve buna
bağlı olarak ortaya çıkan insan davranışlarının farklı toplumlarda ve zamanlarda iyi-kötü, güzel-çirkin gibi farklı
şekilde yorumlanabildiğini, bunun yanında aynı toplum ve aynı zaman diliminde bireyler arasında farklılık
gösterebildiğini belirtmiştir.
Alanyazın incelendiğinde değerlerin yazarlar tarafından farklı şekilde sınıflandırıldığı görülmektedir.
Spranger (1928), değerleri altı grupta ele almıştır. Bunlar: Estetik, bilimsel, ekonomik, siyasi, sosyal ve dini
değerlerdir (Spranger 1928, akt. Yazıcı, 2006). Rokeach (1973) değerleri, amaç ve araç değerler olarak ikiye
ayırmıştır. Güngör (1993) değerleri estetik, teorik, iktisadi, siyasi, sosyal ve dini değerler olarak sınıflandırmıştır.
Ülken (2001) ise değerleri; “içkin, aşkın ve normatif” olmak üzere üçe ayırmıştır (s.359, 362). Schwartz (1992)
ise, değerleri on değer tipine ve her bir kategoriye ait değer alanları belirleyerek ele almıştır. Schwartz (1992),
Rokeah (1973)’ın geliştirmiş olduğu değer ölçeğinden ve çeşitli ülkelerde kullanılan değer ölçeklerinden de
yararlanarak 57 maddeden oluşan bir değer ölçeği geliştirmiştir. Değerler, kişisel değerler ve mesleki değerler
olarak da sınıflandırılmaktadırlar. Kişisel değerler, bireylerin kendi bakış açılarıyla oluşturdukları kişilik
özellikleri ve inançlarıdır. Bireysel değerler daha çok bireyin inançlarına dayanır. Bireysel değerler bireyin kendi
inanç, tutum ve tercihlerine göre şekillenmektedirler (Rokeach, 1973). Bireysel değerler, bir ölçüde bireyin
tutumları, kişisel normları, öncelikleri, davranışları ya da tercihleri olarak tanımlanabilir (Enz, 1988;Chatman,
1991; O’Reilly ve diğerleri, 1991).
Çalışanın iş değerleri bireysel gereksinme ve isteklerden doğar. Çalışanın iş değerleri çalışana özünde
niçin çalıştığı sorusunun cevabını bulmasını sağlar. Aynı iş değerlerine sahip iki çalışan yoktur. Çünkü bireysel
etkenler, çalışanların iş değerlerini farklı kılacak etkenlerden birisi sayılabilir (Balcı, 1995). Mesleki değerler,
bireylerin çalışma ortamına en uygun davranışları yansıtmalarını sağlayan, inançları olarak kabul edilmektedir.
Mesleki değerler, iş ortamındaki güdülenmeyi de sağlayan etkenler olarak bilinmektedir. Genel olarak mesleki
değerler bireylerin meslek seçimi yaptıkları sırada tercih ettikleri ölçütleri ve mesleklerinde en uygun davranışı
sergilemelerine olanak sağlayan ilkeleri ve inançları olarak tanımlanabilir (Liu ve Lei, 2012). Mesleki değer,
çalışan bireylerin mesleğini icra ederken davranışlarına yön veren, rehberlik eden kurallar, standartlar ve ilkeler
bütünü olarak tanımlanabilir (Karabacak, Küçük ve Korkmaz, 2016). Tunca ve Sağlam’a (2013) göre
öğretmenlerin mesleki değerleri “öğretimi planlama, düzenleme, uygulama; öğrencilerin öğrenmelerini sağlama
ve sürdürme; sınıf içi disiplini sağlama; kendini geliştirme gibi mesleki görevlerini yerine getirirken düşüncelerine,
duygularına ve davranışlarına rehberlik eden ölçütler ya da standartlardır.”
Okul kültürü içerisinde öğretmenler, öğrenciler ve okul yöneticileri okuldaki değerlerin oluşumunda
etkilidirler (Pang, 1994). Okulda öğretmenler bir mesleğin üyesi olarak kalmak istiyorlarsa, o mesleğin değer
sistemlerine göre davranmaları gerekir (Bursalıoğlu, 1998). Öğretmenlik mesleğinin değer sistemini, toplumun
temel değerleri şekillendirir. Okuldaki yöneticilerinin, öğretmenlerin ve velilerin beklenti ve düşünceleri, bu
değerlerin oluşmasında önemli etkilere sahiptir (Hacıoğlu ve Alkan, 1997). Dolayısıyla, bir mesleğin bilişsel,
davranışsal ve duyuşsal boyutlarını ortaya koyması ve yansıtması açısından önemlidir. Bu bağlamda, mesleki
değerlerin ortaya konması ve bu mesleki değerlere uyulması, mesleğe verilen önemin bir yansımasıdır. Mesleki
değer, belli bir meslek grubu ya da topluluğuna özgü değerlerdir. Mesleki değer ilkeleri, bir mesleğe mensup kişiler
arasındaki anlama, algılama ve davranış farklılıklarını gidererek o meslek grubunda standardizasyonu sağlama
ihtiyacından doğmuştur (Karabacak, Küçük ve Korkmaz, 2016).
Eğitimle ilgili alanyazın incelendiğinde öğretmen, okul yöneticisi, okul kültürü ve öğrencilerin sahip
oldukları değerlerin farklı araştırmacılar tarafından, farklı boyutlarıyla ele alındığı görülmektedir (Zoba, 2000;
Erçetin, 2000; Uyan, 2002; Akbaba-Altun, 2004; Sağnak, 2005; Sezgin, 2006; Yılmaz, 2006; Taşdan, 2008;
Taşdan ve Erdem; 2010; Yiğittir ve Öcal, 2011; Özdemir ve Sezgin, 2011; Oğuz, 2012; Gündüz ve Coşkun, 2012;
Yılmaz ve Altınkurt, 2015; Ogelman ve Sarıkaya, 2015; Aladağ ve Kuzgun,2015; Sadık ve Aslan, 2015; Yücel ve
Çetinkaya, 2016; Karakuş ve Sedat, 2016; Karabacak ve Korkmaz, 2016; Bozgeyikli, Toprak ve Derin, 2016; Koç,
2016; Köybaşı, 2017; Bacanlı, Akgül ve Akgül, 2017; Bakioğlu ve Koç, 2017; Çelik ve Üstüner, 2017; Yılmaz
ve Yılmaz, 2017). Yukarıda ifade edilen araştırmalarda okulöncesi öğretmenlerinin mesleki ve bireysel değerlerin
araştırıldığı çalışmaların sınır olduğu görülmektedir. Bu araştırmada sadece okul kültürü içerisindeki baskın
değerler değil yukarıdaki çalışmalardan farklı olarak öğretmenlerin bireysel değerleri ve bu değerlerin önem sırası
mesleki değerleri ve bu mesleki değerlerin sıralamasıyla birlikte ele alınmıştır. Bireylerin kendilerine ait olan
değerleri sıralaması onu diğer bireylerden ayıran önemli detaylardandır. Kişilerin bulundukları örgütte sahip
olduğu kişisel değerler ve mesleki değerlerini sıralaması, bireylerin mesleki hayatlarını da etkilemektedir. Türkiye
gibi toplumlarda önem, sevgi, saygı, anlayış gibi dişil değerlerin daha fazla benimsendiği görülmektedir (Sargut,
2001). Okul yaşamında değerler hem öğretmenler, hem de okulun genel ikilimi açısından önemli görülmekte ve
bu önem gün gittikçe de artmaktadır. Değerlerin öğretmen ve okul kültürü içerisinde paylaşılma derecesinin
saptanması öğretmen ve okul arasındaki uyumun ifadesi olarak da görülmektedir.
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Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi öğretmenlerinin mesleki ve kişisel değerler hakkındaki
görüşlerini derinlemesine incelemektir. Bu amaca ulaşmak için şu alt sorulara cevap aranmıştır.
1) Okul öncesi öğretmenleri değer kavramı hakkındaki düşünceleri nelerdir?
2) Okul öncesi öğretmenleri kişisel değerler hakkındaki görüşleri nelerdir? Hangi kişisel değerleri tercih
etmektedirler?
3) Okul öncesi öğretmenleri mesleki değerler hakkındaki görüşleri nelerdir? Hangi mesleki değerleri tercih
etmektedirler?
4) Okul öncesi öğretmenleri değerleri nasıl sıralamaktadırlar?

Yöntem
Araştırma Deseni
Bu araştırmada değer kavramının okul öncesi öğretmenlerdeki algısını derinlemesine araştırmak için nitel
araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim deseni tercih edilmiştir. Bu nedenle araştırmada nitel yöntem
kullanılmasına karar verilmiştir. Olgubilim deseni farkında olunan bir kavramın fakat ayrıntılı ve derinlemesine
bir fikre sahip olunmayan olguları incelemeyi mümkün kılan bir desendir (Creswell, 2016).
Çalışma Gurubu
Araştırmanın çalışma grubunu Kars ilinde görev yapan toplam 24 okul öncesi öğretmen oluşturmaktadır.
Çalışma grubu farklı deneyimler ile olguyu daha derinlemesine incelemek amacıyla nitel araştırma örnekleme
yöntemlerinden olan maksimum çeşitlilik örneklemine göre seçilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2010). Çeşitliliğin
sağlanması için cinsiyet, kıdem, yaş, çalışılan kurum, medeni durm değişkenleri açısından farklı kurum ve kişilere
ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Kars ilinde bulunan resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarından yaklaşık
24 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Bu öğretmenlerin aş aralığı 24 ile 48 yaşları arasında olup çoğunluğu 30 yaş
altı öğretmenlerden oluşmaktadır. Mesleki kıdemleri 2 ile 18 yıl arasında değişmektedir. İlk atanma bölgesi olması
nedeniyle öğretmenlerin çok azının mesleki kıdemi 10 yılı geçmektedir. Öğretmenlerin 15’i evli, 9’u bekar olarak
çalışma grubunu oluşturmaktadır.. Öğretmenlerin 3’ü özel okuldan diğer 21’i ise kamu okullarından seçilmiş olup
toplamda altı farklı okul öncesi kurumundan çalışma gurubuna seçilmişlerdir.
Veri Toplama Aracı
Olgubilim deseninden en fazla kullanılan yöntemlerden biri de görüşme yöntemidir (Creswell, 2016;
Yıldırım ve Şimşek, 2010). Bu bağlamda kişilerin deneyim ve düşüncelerini iyi bir şekilde aktarabilecekleri bir
ölçme aracı olan yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2016). Geliştirilen bu form hazırlandıktan sonra alanda bulunan iki uzman tarafından
incelenmiş ve uzman görüşleri sonucu düzenlenmiştir. Formun uygulanmasında istenmeyen problemler
çıkmaması için 2 kişi üzerinde ön uygulama yapılmış ve yapılan uygulama sonucu formun son haline gelmesi
sağlanmıştır.
Verilerin analizi
Verilerin analizi için nitel veri analizi yöntemlerinden betimsel ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır.
Veri analizi sürecinde geçerliliği ve güvenirliği artırmak amacıyla bir takım yöntemlere başvurulmuştur. Öncelikle
öğretmenler ile yapılan görüşmeler izin alınarak ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş. Bu veriler daha sonra dinlenerek
yazılı bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Ses kayıtlarının doğru bir şekilde aktarıldığı diğer bir
araştırmacı tafından da teyit edilmiştir. Veriler daha sonra birbirinden bağımsız şekilde iki araştırmacı tarafından
kodlanmış Bu bağlamda araştırmanın güvenirliğini sağlamak için iki araştırmacının kodlayıcı güvenirliği
hesaplanmıştır. Bu bağlamda formda yer alan sorular için “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” belirlenmiştir ve
güvenirlik 12/15X100=%80 olarak hesaplanmıştır. Analiz sürecinde katılımcıların gizliliğini sağlamak amacıyla
Okul Öncesi Öğretmen(OÖ) kısaltması yapılarak belirtilmiş ve katılımcılara numaralar (OÖ1, OÖ2, OÖ3, ….)
şeklinde numaralar verilmiştir.
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Bulgular
Bu çalışmada yapılan içerik analizi sonunda 4 ana temaya ulaşılmıştır. Bu ana temalardan ilki “okul öncesi
öğretmenler için değer” ana teması olmuştur. İkinci olarak ise “okul öncesi öğretmenler için değerin önemi
temasına varılmıştır”. Üçüncü olarak ise de okul öncesi öğretmenler için en önemli kişisel değerler” teması
oluşmuştur. Son olarak ise “okul öncesi öğretmenler için en önemli mesleki değerler” teması ortaya çıkmıştır. Bu
temalar sonucu oluşan bulgular, bulgular bölümünde verilecektir.
Okul Öncesi Öğretmenler İçin Değer
Bu tema altında okul öncesi öğretmenlere ait değer tanımlarının analizi yapılmıştır. Bu bağlamda okul
öncesi öğretmenlerinin değer tanımları ile ilgili kodlar ve kategoriler aşağıdaki tablo 1’de verilmiştir:

Tablo 5
Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Değer Teması Tablosu
Kategori

Kodlar

f

Değer kavramını tanımlayamayanlar

Maddi ve manevi öğeler bütünü

4

Doğru insan olma

3

Önemli olan şey

3

Kültürel miras

3

Kişinin hayattaki yerini belirler

2

Toplumsal yapıyı belirler

3

Yaşamı kolaylaştırır

1

Toplumsal uyumu sağlar

4

Hayatı düzenleyen duygu, düşünce yargılar

1

Değer kavramını değil işlevi tanımlayanlar

Değer kavramını doğru tanımlayanlar

Tablo 1 incelendiğinde görülmektedir ki “Okul öncesi öğretmenler için değer” teması sonucu okul öncesi
öğretmenlerin değer temasını nasıl tanımladıkları ve kavramı nasıl gördükleri ile alakalı veriler ortaya çıkmaktadır.
Okul öncesi öğretmenler değer kavramının tanımını veya içeriğini doğru bir şekilde tanımlayamadıkları
görülmektedir. Yapılan tanımlamaların aşırı genellemeler içerdiği ve “değer” kavramı ile ilişkili olmadığı
görülmektedir. Bu bağlamda OÖ 15 şu ifade de bulunmuştur: “İnsanlar için öncelik verdiği her şey. İnsan
düşünebilen bir varlıktır. Önem verdiği yaşamına yön veren ilkeler bütünü aynı zamanda yaşam biçimimizi de
etkiler.” OÖ 17 ise değeri şöyle tanımlamıştır: “Değer maddi manevi sahip olduğumuz her şey. Değerlerimiz
yaşam biçimimize yön verir.” OÖ 24 ise değeri şöyle tanımlamıştır: “Değer; geleneklerimiz, örf ve adetlerimize
verdiğimiz karşılık biçimidir. Oldukça önemli. Karşılıklı bir saygı ortamının oluşması için önemlidir.”
Bu tanımlara bakıldığında okulöncesi öğretmelerinin değer kavramını çok geniş açıdan algıladıkları
görülmektedir. Yine araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin küçük bir kısmının değer tanımlarının alanda yapılan
değer tanımları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. Diğer bazı tanımların ise değerin tanımı değil işlevlerini
açıkladığı görülmektedir. Bu bağlamda içeriği yansıtan öğretmen ifadeleri aşağıda verilmiştir: OÖ8: “İnsanların
yaşamlarını devam ettirirken benimsedikleri belirli inançları, duyguları ve düşünceleridir.” OÖ2: “Topluma yön
veren önemli öğelerden biri değerlerdir. Değer sayesinde bir toplum insan haklarına saygılı olabilir. “
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Öğretmenler ifadelerinde genel değer kavramını bu şekilde yansıtırken, kişisel değer, mesleki değer,
kültürel değer ve evrensel değer kavramlarını da tanımlamışlardır. Öğretmenler kişisel değerler tanımının “kişisel”
boyutunu ele alarak bireyin kendi öz değerleri tanımlamalarında bulunmuşlardır. Kişisel değer kavramındaki
kişisel ifadesine yoğunlaşan öğretmenler tanımlarda da “öz, bireysel, kişinin kendi değeri gibi” ifadelerle kişisel
kavramının eş anlamlı sözcüklerini tercih etmişlerdir. Kavram tanımlamalarının tekrardan genel kaldığı
söylenebilir. Bunun yanında mesleki değerler ise daha çok meslek unsurları, mesleğin gerektirdiği değerler olarak
görülmüş fakat aslında mesleki değerler bireylerin iş hayatındaki tutum ve inançları olarak geçmektedir. Bu
bağlamda katılımcılar aşağıdaki yorumlarda bulunmuştur: OÖ4: “Kişisel değerler bireyin kendisi için önemli olan
değerlerdir”. OÖ2: “Mesleki toplumun kişiden beklentilerinin içeren yargılardır. Mesleğin bireye yargısı”
Kişisel ve mesleki değer kavramları öğretmen adayları tarafından bu şekilde ifade edilirken kültürel ve
evrensel değer tanımları ise farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Tanımlarda kültürel değer en çok gelenek ve görenek
tanımları ile belirtilirken, evrensel değer ise her yerde geçerli olan değerler olarak bir etik gibi tanımlanmaktadır.
OÖ6: “Sanırım kültürel değer kuşaktan kuşağa aktarılan kurallar ve davranışlardır. Geleneklerimiz ve
göreneklerimiz gibi.”
Öğretmenler için değerin önemi
Öğretmenler için değerin önemi temasında öğretmen adaylarının değer kavramını önemli görüp
görmedikleri ve değer kavramını hangi açılardan önemli gördükleri ile alakalı ifadeler bulunmaktadır.
Görülmüştür ki çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin hepsi değer kavramını önemli görmektedir. Bu
bağlamda çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenleri değerin önemini kişisel açıdan yani bireyi kendisi açısından
önemli olarak gördükleri gibi, değer kavramını aynı zamanda toplumsal açıdan da önemli görmektedirler. Okul
öncesi öğretmenlerin değer kavramının önemi temasını betimleyen tablo 2 aşağıda verilmiştir:
Tablo 2
Okul Öncesi Öğretmenlerin Değer Kavramının Önemi Teması Tablosu
Kategori

Kodlar

f

Bireysel açıdan önemli

İnsanlar arasındaki yerini belirler

2

Nasıl davranmamız gerektiğini belirler

2

Yaşam tarzımızı belirler

6

Öz farkındalık oluşturur

1

Toplumsal düzeni sağlar

2

Toplumu bir arada tutar

4

Bireyin topluma uyumunu sağlar

1

Yaşamın temel taşıdır

2

Toplumu yaşanabilir kılar

3

Toplumsal Açıdan önemli

Değer kavramını kişisel olarak önemli gören öğretmenler değerin daha çok bireylerin yaşam tarzlarını
belirleme ve düzenleme tarafına değinmişlerdir. OÖ1: “Önemlidir. Çünkü değerler kişinin yaşamında insanlar
arasındaki yerini belirlemeye davranışlarını düzenlemeye vs. yarayacaktır ve bunlar önemlidir.” OÖ4: “Önemli
olduğunu düşünüyorum. Yaşam tarzımızı ve yönünü etkileme ve belirleme açısından önemlidir.”
Bunun yanında çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin bir kısmı da değer kavramının önemini
toplumsal açıdan önemli görmüşlerdir. Toplumsal olarak değer kavramının önemini belirten öğretmenler ise
toplumsal uyum, sosyal hayat gibi etmenler üzerinde durmuşlardır. OÖ6: “Toplumu, toplum yapan ve insanları
bir arada tutan değerlerdir.” OÖ5: “Sosyal olmak, sosyal ilişki kurmak, toplum hayatı yaşamak, insanların ortak
özellikleridir. Bu ortak özellikleri değerler ile benimsenmenin mümkün olacağını düşündüğümden, değerlerin
yaşamımızda oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.”
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Okul öncesi öğretmenler için en önemli kişisel değerler
Okul öncesi öğretmenlerin tercih ettikleri ilk 5 kişisel değeri ve onları hangi sıralarda tercih ettikleri ile
ilgili bilgiler aşağıdaki Tablo 3’de verilmiştir:
Tablo 3
Okul Öncesi Öğretmenlerin Kişisel Değerler Tablosu
Kişisel Değerler

f

Hangi sırada tercih edilmekte?

Saygı

18

1,2,1,2,3,1,2,1,2,1,3,4,2,1,1,2,1,2

Sevgi

14

2,3,1,5,2,1,2,1,2,3,2,2,3,4

Dürüstlük

7

5,2,3,2,2,4,1

Hoşgörü

6

4,5,4,3,3,3

Empati

4

5,4,3,4

Tablo 3’de Okul öncesi öğretmenler için en önemli kişisel değerler teması altında öğretmenlerin değerler
sıralaması incelenmiştir. Bu bağlamda öğretmenlerin kişisel değerleri nasıl sıraladıkları ve hangi kişisel değerleri
tercih ettiklerine bakılmıştır. Bu tema altında öğretmenlerin kişisel değer sıralamaları verilmiştir. Bu bağlamda
yapılan araştırmada öğretmenlerin en önemli değerlerinin sırasıyla saygı (f, 18) ve daha sonra ise sevgi (f, 14)
olduğu görülmüştür. Daha sonra ise dürüstlük (f, 7) hoşgörü (f, 6), ve empati (f, 4) değerleri gelmektedir. Bu
bağlamda öğretmen adaylarının belirtilen kişisel değerleri neden diğer değerlerden daha önemli gördüklerine dair
ifadeleri aşağıda verilmiştir.
OÖ 3 sevginin neden önemli bir kişisel değer olarak gördüğünü şöyle açıklamıştır: Sevgi benim için en
büyük değerdir. Her insanın içinde olan en güzel şeydir. Ben de elimden geldiğince tüm insanlara sevgi duymayı,
önyargısız olmayı denemeye çalışıyorum. Öğretmenlik mesleğindeki en önemli değerlerden biri diye
düşünüyorum. Çocuklara ne öğreteceksek sevgiyle yaklaşarak öğretmeliyiz. Mesleğimizi çocuklar ve onları
yetiştiren aileleri severek işe başlamalıyız.”
OÖ2 ise saygının neden önemli olduğunu şöyle açıklamıştır: “Saygı benim için en önemli değer, çünkü
her birey biriciktir ve bu evrende çok önemli bir olaydır. Bu sebeple biricik olan her canlıya saygı duyulması
gerektiğini düşünüyorum.”
OÖ11 ise sevgi ve saygı gibi değerlerin yanında dürüstlük ve hoşgörünün de önemli olduğuna dair şu
ifadede bulunmuştur: “Sevgi, Saygı, dürüstlük, paylaşma, sorumluluk, hoşgörü değerlerimiz vardır. Bu değerler
benim için çok önemlidir. Toplumda daha insancıl yaşamak için bu değeri bulundurmak gerekir. Öğretmenliğimi
tabi ki etkiliyor. Sonuçta biz çocuklar için rol modeliz”
Okul öncesi öğretmenler için en önemli mesleki değerler
Okul öncesi öğretmenleri kişisel değerlerinde olduğu gibi mesleki değerlerinde de kimi değerleri diğer
değerlerden daha önce gördüklerini belirtmişlerdir. Okul öncesi öğretmenlerinin hangi değerleri diğer değerlerden
daha önemli gördükleri bu tema altında sunulmuştur. Okul Öncesi Öğretmenlerin hangi değerleri tercih ettiği ve
bu değerleri hangi sırada tercih ettiği ile ilgili bilgiler tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 4
Okul Öncesi Öğretmenlerin Mesleki Değerler Tablosu
Mesleki Değerler

f

Hangi sırada tercih edilmekte?

Saygı

15

5,4,2,1,2,2,2,4,5,1,4,1,1,1,1

Sevgi

8

1,3,1,1,1,1,1,3
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Adalet

5

3,1,3,1,2

Sorumluluk

5

2,3,2,4,1

Hoşgörü

5

4,4,4,3,3

Tablo 4 incelendiğinde görülmektedir ki okul öncesi öğretmenleri ilk olarak saygı
(f, 15) değerini
önemli görmektedir. Saygı değerinden sonra ise Sevgi (f, 7) değerini mesleki değer olarak önemli gördüklerini
belirtmişlerdir. Bunların ardından ise adalet (f, 5), sorumluluk (f, 5) ve hoşgörü (f, 5) değerlerini sırasıyla tercih
ettikleri görülmektedir. Bu bağlamda okul öncesi öğretmenlerinin hoşgörü, sorumluluk, sevgi ve saygı değerleri
hakkındaki ifadeleri aşağıda verilmiştir:
OÖ9: “Hoşgörülü olmaya özen gösteririm. Sevgi ve saygı benim için önemli olan değerlerdir. Bunlar
mesleki yaşamımızda kolaylık sağlar.”
OÖ3 ise sorumluluk ve adalet değerini şöyle açıklamaktadır: “Olabildiğince tüm çocuklara adil ve eşit
davranarak, onları eğitmeye çalışıyorum. Bunun benim en önemli sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Mesleki
etik benim için önemli.”
OÖ11 sevgi ve saygı hakkında şu ifade de bulunmaktadır: “Sevmek, paylaşmak, saygı, mesleki
değerlerimden bir kaçıdır.”
OÖ 6 ise saygı hakkında şunları söylemiştir: “Mesleki değerlerim arasında saygınlık, bunun yanında aileye
ve sosyal hayata ayırdığım vakit de önemli benim için. Saygınlık sosyal statü gibi değerler, daha çok çalışmamı
ve gayret etmemi sağlıyor.”

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Okul öncesi öğretmenlerinin değerler ile ilgili görüşlerinin neler olduğunu ortaya çıkarmaya yönelik bu
çalışmada, değer kavramı kişisel ve mesleki değerler açısından irdelenmiş, değerlerin kişisel ve mesleki
hayatımızdaki önemi hakkında görüşler ifade edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda elde edilen sonuçlara göre okul
öncesi öğretmenlerinin değer kavramı tanımlarının yetersiz olduğu görülmüştür. Okul öncesi öğretmenlerinin
değer kavramını tanımlarının alan yazındaki değer tanımlarından uzak olduğu ve alakalı olmadığı görülmektedir.
Değer kavramının tanımının az sayıda okul öncesi öğretmeni tarafından doğru bir şekilde yapıldığı ve alan
yazındaki tanıma uyduğu görülmektedir. Diğer okul öncesi öğretmenlerinin ise yaptıkları değer tanımlarında,
değer kavramını değerin işlevi ile karıştırdıkları görülmektedir. Başçı Namlı’nın (2017) yaptığı çalışmada da aynı
sonuçlar ile karşılaşılmış ve öğretmenlerin değerler konusunda değerin tanımını değil işlevini açıkladıkları
belirtilmiştir. Bu bağlamda bakıldığında okul öncesi öğretmenliği yeni değişen eğitim programında değerler
eğitimi dersinin henüz yeni olarak zorunlu ders getirilmesi sonucu ve bizim çalışmamızda bulunan okul öncesi
öğretmenlerinin en az 2-3 senelik mezunlar olmaları sonucu değerler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları
görülmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin değerler eğitimi hakkında doğru bilgi sahibi olmamalarının nedeni bu
şekilde açıklanabilir.
Değer kavramında olduğu gibi “kişisel değer”, “mesleki değer”, “kültürel değer” ve “evrensel değer”
kavramlarında da bir kavram kargaşası olduğu ve öğretmenlerin genellikle alan yazındaki tanımlar dışında kendi
fikirlerine yakın kavramlar kullandıkları görülmektedir. Bu durumda yanlış olan tanımlamalar kullanılmasına
sebep olmuştur. Bunun nedeni daha önce belirtildiği gibi alanda bulunan az sayıdaki değerler eğitimi dersi
nedeniyle olmuş olabilir.
Okul öncesi öğretmenleri değer kavramını toplumsal ve bireysel olarak farklı açılardan önemli
gördüklerini belirtmişlerdir. Okul öncesi öğretmenlerin değerleri toplumu bir arada tutan (Ateş 2013), toplumsal
uyumu sağlayan (Yazar, 2010), önemli etkenler olarak görmeleri diğer çalışmalarda da karşılaşılan sonuçlar olarak
görülmüştür. Aynı zamanda bireyin topluma uyumunu sağlama ve bireylerin insanlar arasındaki yerini oluşturma
gibi (Başçı Namlı, 2017, Yılmaz, 2009) önemlerinin de çalışmalarda vurgulandığı görülmektedir. Değerlerin
öğretmenler için günlük hayatın bir parçası ve vazgeçilmez unsurları olduğu da görülmektedir (Aladağ ve Kuzgun,
2015). Bu bağlamda alandaki diğer araştırmaların da öğretmenlerin değerleri önemli gördükleri ve değerlerin bu
önemini farklı açılardan ele aldıkları görülmektedir.
Okul öncesi öğretmenlerinin en önemli kişisel değerlerinin sevgi, saygı, dürüstlük, hoşgörü ve empati
olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin kişisel değerleri incelendiğinde genel olarak sevgi değerini tercih etmelerinin
özellikle eğitimin temel dayanaklarından birinin sevgi olduğunu düşünmelerinin önemli yeri olduğu
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görülmektedir. Türkiye gibi toplumlarda önem, sevgi, saygı, anlayış gibi dişi değerlerin daha fazla sergilendiği
görülmektedir (Sargut, 2001). Sevgi, saygı, empati, hoşgörü ve sorumluluk değerleri yapılan diğer çalışmalarda
da öğretmenler için önemli değerler olarak sıralanmışlardır (Fixler, 2000; Gökçek, 2007; MEB, 2014; Yun, 2002).
Öğretmenler bu değerleri önemli görmektedir. Türkiye’de bulunan okul öncesi öğretmenlerin bu değerleri önemli
görmesinin sebepleri Türkiye gibi toplumların dişil değerleri önemli görmesi ve öğretmenlik mesleğinde de bu
değerlerin önemli görülmesinin yanı sıra okul öncesi öğretmenlerinin bu değerleri çocuklara kazandırmak istediği
ilk değerler olarak görmesi de etken olabilir. Okul öncesi öğretmenleri bu değerlerin kazandırılmasının çocukların
gelişimi için önemli olduğunu ve bu değerlerin diğer değerlere bir temel oluşturacağını düşünmektedirler
(Ogelman ve Sarıkaya, 2015).
Okul öncesi öğretmenlerin en önemli mesleki değerler sıralamasına bakıldığında ise görülmektedir ki
okul öncesi öğretmenleri saygı, sevgi, adalet, sorumluluk ve hoşgörü değerlerini sırasıyla önemli görmektedirler.
Yurtiçinde yapılan araştırmalarda da saygı ve sevgi değerlerinin öğretmenler arasında en çok tercih edilen değerler
olduğu görülmüştür (Memiş ve Gedik, 2010; Yiğittir, 2010; Acat ve Aslan, 2011). Buleach ve Butler (2002)
öğretmenlerin en çok tercih ettikleri değerlerin birinin de sorumluluk ve hoşgörü olduğunu belirtmiştir. Bu
bağlamda bu araştırmanın sonuçları ile yapılan diğer yurtiçi ve yurtdışı araştırmaların sonuçları birbiri ile uyum
göstermektedir.
Öğretmenlerin tercih ettikleri mesleki değerler ile kişisel değerleri incelendiğinde, bu değerler arasında
yüksek uyum olduğu görülmektedir. Hoşgörü, sorumluluk, sevgi ve saygı değerleri kişisel değerler de olduğu gibi
okul öncesi öğretmenlerinin mesleki değerler sıralamasında da en önem gösterdikleri değerler olarak
görülmektedir. Bu bağlamda okul öncesi öğretmenlerinin mesleki ve kişisel değerlerinin çatışma göstermediği
aksine iyi bir uyum ve benzerlik gösterdiği görülmektedir. Çeşitli araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda örgütbirey uyumunun; bireysel değerler ile mesleki değerlerin benzerlik göstermesi sonucu ortaya çıktığını
belirtmişlerdir. Bireysel değerlerin mesleki değerler ile uyumu sonucu bireylerin mesleklerine olan bağlılıklarının
artacağı ve bireysel ve örgütsel çatışmanın azalacağı ifade edilmiştir (Ostroff ve Rothausen, 1997; Blau, 1987;
İsahakoğlu, 1998; Sağnak, 2005; Sezgin, 2006; O’Reilly ve Chatman, 1991; Judge ve Bretz, 1992).

Öneriler
Araştırmanın sonuçları doğrultusunda şu öneriler verilebilir:
•
•
•
•
•
•

•

Öğretmenlere değerlerin ne olduğuna ve nasıl kazandırılacağına dair hizmet içi eğitimler ve seminerler
verilebilir.
Toplum ve toplumsal yapımıza uygun değerlerin ne olduğu ve nasıl aktarılabileceği hakkında çalışmalar
yapılabilir.
Öğretmenler için değerlerin teorik ve pratik boyutunda açıklayıcı bilgilerin ve tanımların yer aldığı,
değerlerin ne olduğu, nasıl uygulanması gerektiği konusunda ilgili kurumlar tarafından bir rapor, kılavuz,
vb. hazırlanması kavramsal anlamda değerlerin tanımlanmasını kolaylaştıracaktır.
Yenilikçilik, girişimcilik gibi değerlerin öğretmenlerin mesleki ve kişisel değer sıralamasında
bulunmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin girişimcilik ve yenilikçilik değerlerinin kazanması için bir
okul kültürü geliştirilmesi önerilebilir.
Eşitlik ve özgürlük gibi değerlerin öğretmenler tarafından tercih edilmediği görülmektedir. Bu bağlamda
öğretmenlere çocuk hakları beyannamesi ve insan hakları beyannamesi temalı eğitimler verilebilir.
Öğretmenlerin işbirliği, disiplin gibi çalışma için önemli olan değerleri tercih etmedikleri görülmüştür.
Bu değerleri öğretmenlere verebilmek için M.E.B. kapsamında öğretmenlere düzenlenen seminer
eğitimlerinde işbirliği ve disiplin gerektiren görevleri içeren eğitimler verilebilir.
Değerler konusunda bireysel eksikliklerin giderilmesi için okul yetkililerinden bu konuda uzman kişilerce
sunulan seminerler talep edilebilir
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DOĞAL, TARIHI VE KÜLTÜREL MEKÂNLARIN OKUL ÖNCESI
EĞITIMDE KULLANIMINA İLIŞKIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

TEACHER’S VIEWS ON USE OF NATURAL, HISTORICAL AND
CULTUREL PLACES IN PRESCHOOL

Şenay ÖZEN ALTINKAYNAK, Kafkas Üniversitesi, ozensenay@gmail.com
Özet
Çocukların formal eğitim sürecindeki kazanımlarını destekleyen bütünleyici ortamların okul öncesi öğretmenleri
tarafından tanınması ve öğrenme ortamları olarak kullanılması önemlidir. Bu araştırmanın amacı doğal, tarihi ve
kültürel mekânların okul öncesi eğitimde kullanımına ilişkin okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin
belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Kars il merkezinde görev yapan 18 okul öncesi öğretmeni
oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiş ve betimsel analiz
tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin çok az sayıda doğal, tarihi ve kültürel
mekândan faydalandıkları, bu mekanlara düzenlenen gezi sürecinde planladıkları ve yürüttükleri etkinliklerin
sınırlı sayıda olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri bu etkinliklerin çocuk, program
ve öğretmen açısından önemli katkıları olduğunu vurgulamış, çocuk sayısının fazla olması ve ulaşım konusunda
yaşanan sorunlara dikkat çekmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: Okul dışı öğrenme ortamları, okul öncesi eğitim, informal eğitim.

Abstract

It is important that the integrative environments supporting the attainment of children in formal education are
recognized by preschool teachers and used as learning environments. The aim of this study is to determine the
opinions of preschool teachers about the use of natural, historical and cultural places in preschool education. The
study group consists of 18 pre-school teachers working in Kars city center. The data of the study was obtained by
semi-structured interview form and analyzed by descriptive analysis technique. As a result of the research, it was
determined that the teachers benefited from very few natural, historical and cultural places, and the activities they
planned and carried out during the visits to these places were limited. Preschool teachers who participated in the
research emphasized that these activities had important contributions for children, programs and teachers and
pointed out the high number of children and transportation problems.
Keywords: Out-of-school learning environments, preschool education, informal education.

Giriş
Okul öncesi eğitim çocukların çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eşsiz fırsatlarla doludur. Erken yaşlardan
itibaren çocuklar hem okulda hem okul dışında kendilerine sağlanan formal ve informal eğitim ile yaşama ilişkin
pek çok deneyim elde ederler. Şüphesiz ki bu süreçte formal öğrenmelerin yanı sıra informal öğrenmeler yoluyla
edinilen deneyimlerin çocuğun yaşamındaki rolü büyüktür. Okul öncesi dönemde informal öğrenme ortamları
çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyerek okul ile yaşamı ilişkilendirmesine katkı sağlar. Günlük yaşam
deneyimlerinden faydalanmalarına ve keşfederek öğrenmelerine fırsat tanır.
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Öztürk’e göre (2009) okul dışı öğrenme ortamları; doğada ve yaşanılan çevrede gerçekleştirilen eğitim amaçlı
aktivitelerin gerçekleştirildiği, sınıftaki öğrenmelere göre daha az yapılandırılmış, kendiliğinden ortaya çıkan, bazı
durumlarda sürpriz öğelerin geliştiği eğitim ortamları olarak tanımlanabilir. Eshach’a göre (2007), okul dışı
öğrenme ortamları, çocukların ilgi ve motivasyonunu arttırarak öğrenmelerinde daha istekli olmalarına katkı
sağlar. Lakin (2006) okul dışı öğrenme ortamlarının, tutumlar, duygular, bilgi düzeyi, anlama, kişisel ve sosyal
gelişim üzerinde etkili olduğunu belirtir. Ayrıca okul dışı ortamlarda uygulanan etkinliklerin eğlenceli ve
öğrenilenlerin kalıcılığını olduğunu, bireylerin tutumları, değerleri ve inançları üzerinde olumlu etkiler yarattığını
vurgulamıştır. Ramey-Gassert (1997) de da motivasyonu sağlama, merak duygusu uyandırma ve eğlenceli olmayı
informal öğrenme ortamlarının belirgin özellikleri arasında sıralamışlardır.
Müzeler, bilim ve sanat merkezleri, tarihi ve kültürel alanlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri,
üniversiteler, teknoparklar, milli/tematik park ve bahçeler, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar okul öncesi
eğitimde yararlanılacak okul dışı öğrenme ortamlarıdır. Tarihi ve kültürel değerleri taşıyan ve eğitimde çocuklara
eşsiz deneyimler sunan bu ortamlar, okul öncesi eğitim programının kazanımları doğrultusunda çocukların
yaşadığı bölgedeki kültürel, sanatsal ve coğrafi zenginlikleri tanımasına, yöresine özgü gelenek ve görenekleri
anlamasına katkı sağlar. Böylece çocuklara yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunarak doğal, tarihi ve kültürel
mekanların değerinin gözetilmesine ve bu değerlerin nesilden nesile ulaşmasına yardımcı olur. Ayrıca Türkiye’nin
eğitim reformlarını içeren 2023 Eğitim Vizyonu’nda okullarla bölgelerdeki bilim merkezi, müze, sanat merkezi,
teknopark ve üniversiteler ile iş birliklerinin artırılacağı, okul dışındaki öğrenme ortamlarının, müfredatlardaki
kazanımlar doğrultusunda daha etkin kullanılacağı vurgulanmaktadır. Bu gelişmeler okul dışı ortamların eğitim
öğretimdeki önemine dikkati çekmektedir.
Çocukların formal eğitim sürecindeki kazanımlarını destekleyen bu bütünleyici ortamların okul öncesi
öğretmenleri tarafından tanınması ve öğrenme ortamları olarak kullanılması önemlidir. Öğretmenlerin bu
ortamların eğitimde kullanımına ilişkin algılarının belirlenmesi, bu konu hakkındaki düşüncelerinin ve
geliştirdikleri tutumların ortaya konmasına katkı sağlar. Bu bağlamda araştırmanın amacı doğal, tarihi ve kültürel
mekânların okul öncesi eğitimde kullanımına ilişkin okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesidir.
Yöntem
Araştırmada, öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamlarındaki deneyimleri ile ilgili görüşlerini almak ve süreçte
yaşananları ortaya koymak amacıyla olgu bilim deseni kullanılmıştır. Olgu bilim deseni farkında olunan ancak
derinlemesine ve ayrıntılı şekilde bir anlayışa sahip olunamayan olgulara odaklanmayı amaçlanır. Bu desen ile bir
olguyu, daha iyi tanımaya ve anlamaya yardımcı olacak örnekler, açıklamalar ve yaşantılar ortaya konulur
(Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Çalışma Grubu
Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme,
önceden belirlenen bir dizi ölçütü karşılayan durumların çalışıldığı örnekleme yönetemidir (Yıldırım ve Şimşek,
2013). Bu çalışmada öğretmenleri belirlemede ölçüt; okul öncesi öğretmenlerinin en az bir defa doğal, tarihi ve
kültürel mekanlara gezi gerçekleştirmiş olmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Kars il merkezinde görev yapan
18 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin 18’i de kadındır. Mesleki deneyimleri incelendiğinde;
dokuz öğretmen 0-3 yıl, altı öğretmen 4-7 yıl, üç öğretmen ise 8-11 yıl arasında deneyime sahiptir. On dört okul
öncesi öğretmeni, okul dışı öğrenme ortamları konusunda herhangi bir eğitim almadıklarını belirtirken, sadece
dört öğretmen müze eğitimi konusunda hizmet içi eğitime katıldıklarını belirtmişlerdir.
Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. İlk bölümde katılımcıların demografik
bilgilerini belirleyen sorular yer almaktadır. İkinci bölümde okul öncesi öğretmenlerinin doğal, tarihi ve kültürel
mekânların okul öncesi eğitimde kullanımına ilişkin görüşlerini ve uygulamalarını, süreçte yaşanan sorunları
belirlemeye yönelik sorular yer almıştır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri yapılandırılmış görüşme formunun öğretmenlere ulaştırılması ile elde edilmiştir. Elde edilen
veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Bulgular önceden belirlenen temalar doğrultusunda
düzenlenmiş ve tanımlanmıştır. Daha sonra bu betimlemelerden yola çıkılarak yorumlar yapılmıştır. Elde edilen
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veriler iki farklı araştırmacı tarafından bireysel olarak kodlanmış ve analiz edilmiştir. Bu analizler karşılaştırılarak
ortak bir karara varılmıştır. Katılımcıların görüşlerini ortaya çıkaran alıntılara sıklıkla yer verilmiştir.

Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde okul öncesi öğretmenlerinin yararlandıkları doğal, tarihi ve kültürel mekanlara, bu
mekanlara gitmeden önce, gittiklerinde ve döndüklerinde gerçekleştirdikleri etkinliklere, bu etkinlikleri çocuk,
öğretmen ve program açısından değerlendirmelerine ve süreçte yaşadıkları zorluklara ilişkin bulgular yer
almaktadır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin yararlandıkları doğal, tarihi ve kültürel mekanlar Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yararlandıkları Doğal, Tarihi ve Kültürel Mekanlar
Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çoğu Kafkas Cephesi Harp Tarihi
Mekanlar

f

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi

12

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı

6

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

3

Fethiye Camisi

1

Şirinler parkı

1

Müzesi’ne gezi gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin daha çok tarihi ve kültürel mekanlara gezi
düzenledikleri, sadece bir öğretmenin doğal mekanlardan (Şirinler parkı) yararlandığı belirlenmiştir. Bu konuda
3. Katılımcı görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir:
“Kars’ta daha çok tarihi yerler var. Kars’ta bulunan Kafkas Cephesi Müzesine ve Fethiye
Camisine gezi düzenledik.”(K3)
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin bu mekanlara gerçekleştirdikleri gezi öncesinde, gezi sırasında
ve gezi sonrasında yaptıkları etkinlikler Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2.
Gezi Öncesinde, Gezi Sırasında ve Gezi Sonrasında Yapılan Etkinlikler
Etkinlikler
Gezi Öncesinde
Gidilecek yer hakkında bilgilendirme
İzin alma
Kurallar oluşturma ve açıklama
Gezi planı oluşturma
Gezi Sırasında
Mekanı ve oradakileri tanıtma
Gezi Sonrasında
Sohbet etme
Sorular sorma
Resim çizme
Drama

f
18
18
12
4
18
14
10
5
1

Tablo 2’ye göre, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin tamamı gezi öncesinde ailelerden ve okul
idaresinden izin aldıklarını, gidilecek yer hakkında çocukları bilgilendirdiklerini ve gezi sırasında mekanı
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tanıttıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin gezi öncesinde, sırasında ve sonrasında yaptıkları etkinliklerin sınırlı
sayıda olduğu görülmektedir. Bu konuda 7. katılımcı görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir.
“Geziye gitmeden önce çocuklara nereye gideceğimizi, neler göreceğimizi, orada
uymamız gereken kuralları çocuklara anlatırım. Gezi sırasında çocuklara gördükleri
hakkında bilgi veririm. Döndükten sonra da çeşitli sorular sorup neler hatırladıklarını,
hissettiklerini öğrenirim. “ (K7)
Bu konuda 12. katılımcı görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir.
“Öncelikle gerekli izinleri alırım. Daha sonra çocuklara nereye gideceğimizi ve daha
önce gidip gitmediklerini sorarım. Genel bir bilgilendirme yaparım. Gezi sırasında
dikkatlerini çekecek şekilde anlatırım. Merak ettiklerini sormalarını isterim. Döndükten
sonra hatırladıkları ile ilgili resim çizerler. Canlandırmalar yaparak geçmişteki
insanların neler yaşadığını neler kullandığını fark etmelerini sağlarım.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin doğal, kültürel ve tarihi mekanlara gerçekleştirdikleri gezileri
okul öncesi eğitim programı açısından değerlendirmelerine ilişkin görüşleri Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3.
Gezilerin Okul Öncesi Eğitim Programı Açısından Değerlendirilmesi
Program Açısından

f

Kazanımlara ulaşmada kolaylık

10

Etkinlik türlerini destekleme

8

Programı uygulanabilir kılma

7

Tablo 3 incelendiğinde, okul öncesi öğretmenleri doğal, kültürel ve tarihi mekanlara gerçekleştirdikleri gezilerin
programda yer alan kazanımlara ulaşmada kolaylık sağladığını, etkinlik türlerinde yer alan alan gezilerini
desteklediğini ve programın özelliklerinin (yakın çevre olanaklarının kullanımı, günlük yaşam deneyimlerinden
faydalanma gibi) uygulanabilir olmasına katkı sağladığını belirtmişlerdir. Bu konuda 1. ve 10. katılımcılar
görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir.
“Programda yer alan kazanımların bazıları için gezi düzenlemek şart. Tarihi mekanlar
bunları sağlamak için eşsiz fırsatlarla dolu. Ayrıca alan gezisi yapmak zorundayız. Bunun
için de çok avantajlı yerler.” (K1)
“Programın uygulanabilir olmasına katkı sağlar. Okul öncesi eğitim programında
günlük yaşam deneyimleri ve yakın çevre olanaklarından faydalanmak önerilir. Bunun
için en ideal yerler tarihi ve kültürel mekanlar bence. Etkinlikleri sınıf dışına taşımak
gerekir diye düşünüyorum.” (K10)
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin doğal, kültürel ve tarihi mekanlara gerçekleştirdikleri gezileri
çocuklar açısından değerlendirmelerine ilişkin görüşleri Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4.
Gezilerin Çocuklar Açısından Değerlendirilmesi
Çocuk Açısından

f

Keyif alma

18

Gelişimini destekleme

13

Duyarlılık kazandırma

9

Yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı

6
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Tablo 4’e göre, okul öncesi öğretmenleri çocukların bu mekanlara gezi yapmaktan keyif aldıklarını, çok yönlü
gelişimlerinin desteklendiğini, kültüre, farklılıklara ve geçmişe karşı duyarlılık kazandıklarını ve yaprak yaşayarak
öğrenme fırsatı bulduklarını dile getirmişlerdir. Bu konuda 13. katılımcı görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir.
“Çocuklar için sınıfın okulun dışına çıkmak çok güzel bir deneyim. Farklı yaşamları
görmek günümüzle karşılaştırmak bilişsel gelişimlerini desteklediği gibi farklılıklara
saygılı olma, zeng,n kültürleri bir arada görme ve kabul etme açısından sosyal
gelişimlerini de olumlu yönde etkiler.” (K13)
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin doğal, kültürel ve tarihi mekanlara gerçekleştirdikleri gezileri
kendileri açısından değerlendirmelerine ilişkin görüşleri Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5.
Gezilerin Öğretmen Açısından Değerlendirilmesi
Öğretmen Açısından

f

Keyif alma

18

Kişisel gelişimi destekleme

16

Yorgunluk

3

Tablo 5 incelendiğinde, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin tamamı bu mekanlara gerçekleştirilen
gezilerden keyif aldıklarını belirtmişlerdir. Bu konuda 4. ve 11. katılımcılar görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir.
“Çocuklara yeni deneyimler kazandırmak çok keyifli. Onların merakla şaşkınlıkla etrafa
bakan gözleri öğretmenlik duygusunu en güzel şekilde hissettiriyor. Sınıftaki
etkinliklerden daha keyifli olduğunu söyleyebilirim.” (K4)
“Elbette çocuklar açısından çok fazla olumlu yönleri var ancak biz yoruluyoruz.
Çocukların başına bir şey gelmesin, eşyalara dokunsunlar, kurallara uysunlar,
kaybolmasınlar derken koşturmaktan çok yoruluyorum.” (K11)
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin doğal, kültürel ve tarihi mekanlara gezileri sürecinde yaşadıkları
zorluklara ilişkin görüşleri Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6.
Gezi Sürecinde Yaşanan Zorluklar
Zorluklar

f

Çocuk sayısının fazla olması

15

Ulaşım problemleri

14

Gezi öncesinde izin problemi

11

İklim koşulları

8

Rehber eksikliği

6

Tablo 6’ya göre okul öncesi öğretmenlerinin çoğu çocuk sayısının fazla olması konusunda ve ulaşımda problem
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar çocuk sayısının fazla olmasına bağlı olarak, gezi sürecinde denetimi
sağlama problemlerine çoğunlukla vurgu yapmışlardır. Bu konuda 2. ve 13. katılımcılar görüşlerini şu şekilde
ifade etmişlerdir.
“24 çocuğum var. Onları hazırlamak, servise bindirmek ve orada sürekli gözetim altında
tutmak çok zor. Birinin uzun süre baktığı diğerinin ilgisini çekmiyor. Hepsini bir arada
tutmak zor.” (K2)
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“Bu yerler şehre uzak olduğu için servisle gitmek zorundayız. Servis için belli bir ücret
isteniyor. Onu toplamak mesele.Bri de uzak yerlere araçla gidince çocuklar açısından
tedirgin oluyorum, ya kaza olursa diye.” (K13)
Tartışma ve Sonuç
Doğal, tarihi ve kültürel mekânların okul öncesi eğitimde kullanımına ilişkin okul öncesi öğretmenlerinin
görüşlerinin incelendiği araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Araştırmaya katılan öğretmenlerin faydalandıkları
mekanlar Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı, Kars Arkeoloji ve Etnografya
Müzesi ve Fethiye Camisi Şirinler parkı olarak belirlenmiştir. Oysa Ani Antik Kenti, Sarıkamış, Çıldır Gölü, Kars
Kent Ormanı, Tarihi Camiler, Kars Kalesi, Boğatepe Peynir Müzesi, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma
ve Rehabilitasyon Merkezi, İl Tarih Müzesi ve Kuyucuk Gölü Kars ilinde bulunan ve okul öncesi eğitime önemli
katkılara sağlayacak doğal, tarihi ve kültürel mekânlardır. Öğretmenlerin çok az sayıda mekandan faydalanması
yaşadıkları ili çok iyi tanımadıklarını ya da okul dışı öğrenme kapsamında bu mekanlardan nasıl
yararlanacaklarının farkında olmadıklarını düşündürmektedir. Alan yazın incelendiğinde öğretmenlerin yeterli
bilgiye ve özyeterliğe sahip olmama, kaygılanma ve rehberlik konusunda yetersizlik gibi farklı nedenlerle okul
dışı öğrenme ortamlarından faydalanmadıkları belirten araştırmak dikkat çekmektedir. (Bozdoğan, 2015; Güler,
2009; Tatar ve Bağrıyanık, 2012; Thomas, 2010).
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin bu mekanlara gerçekleştirdikleri gezi öncesinde, gezi sırasında
ve gezi sonrasında yaptıkları etkinliklerin de sınırlı sayıda olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin tamamı gezi
öncesinde gidilecek yer hakkında bilgilendirme yaptıklarını ve izin aldıklarını, gezi sırasında ise mekanı ve oradaki
eşyaları tanıttığını belirtmiştir. Gezi sonrasında ise sohbet ettikleri ve çocuklara gezi ile ilgili sorular sordukları
belirlenmiştir. Gezi öncesinde; mekana gidip bilgi toplama, oradaki yetkilileri arayıp gezinin yapılacağı gün ve
grup hakkında bilgiler verme, rehberlik ve koşulların düzenlenmesini isteme, gezi planı oluşturma, çalışma
materyalleri hazırlama, gezi sırasında ve sonrasında; seramik ve kolaj çalışmaları, öykü oluşturma, drama, oyun,
beyin fırtınası, ara-bul, zaman kapsülü, dün-bugün yarın etkinliği, afiş çalışmaları, ben müzesi, kil ve üç boyutlu
çalışmalar doğal, tarihi ve kültürel mekanlardan faydalanırken kullanılabilecek diğer etkinliklerdir. Öğretmenlerin
sınırlı sayıda etkinliğe yer vermesi bu konuda bilgi ve farkındalığa gereksinim duyduklarını düşündürmektedir.
Okul öncesi öğretmenleri doğal, kültürel ve tarihi mekanlara gerçekleştirdikleri etkinlikleri program açısından
değerlendirdiklerinde; gezilerin programda yer alan kazanımlara ulaşmada kolaylık sağladığını, etkinlik türlerinde
yer alan alan gezilerini desteklediğini ve programın özelliklerinin (yakın çevre olanaklarının kullanımı, günlük
yaşam deneyimlerinden faydalanma gibi) uygulanabilir olmasına katkı sağladığını belirtmişlerdir. Çocuk
açısından değerlendirdiklerinde; çocukların bu mekanlara gezi yapmaktan keyif aldıklarını, gelişimlerinin
desteklendiğini, farklı kültürlere ve yaşamlara ilişkin duyarlılık kazandıkları ve etkin öğrenme fırsatları
edindiklerini belirtmişlerdir. Kendileri açısından değerlendirdiklerinde; tamamı bu etkinliklerden keyfi aldığını
belirtirken üç öğretmen yorulduklarını ifade ederek olumsuz bir değerlendirmede bulunmuşlardır. Araştırmadan
elde edilen bulgulara benzer şekilde araştırmacılar bu mekanlarda gerçekleştirilen etkinliklerin çok yönlü
katkılarına vurgu yapmaktadır. Abacı’ya göre (2005), müzeler ve tarihi mekânlar, sadece güzel vakit geçirmeyi
sağlayan mekânlar olmaktan öte, sergilenen eserler hakkında çocukları bilgilendirerek tarih bilinci oluşmasında
da önemli rol oynar. Bu mekanlar etkin şekilde kullanıldığında çocuklarda gözlem yapma, düzenleme, akıl
yürütme, çıkarımda bulunma ve sınıflama yapma gibi becerilerin gelişimine katkı sağlanacaktır (Ata, 2002).
Karamustafaoğlu, Ayvalı ve Ocak (2018), okul öncesi eğitimde informal ortamlara yönelik öğretmen görüşlerini
inceledikleri araştırmada okul öncesi öğretmenleri, okul dışındaki etkinliklerin çocukların bilişsel, duyuşsal,
psikomotor gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini ifade etmişlerdir.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin doğal, kültürel ve tarihi mekanlara gezileri sürecinde yaşadıkları
zorluklar, çocuk sayısının fazla olması, ulaşım problemleri, gezi öncesinde izin problemi, iklim koşulları ve rehber
eksikliği olarak belirlenmiştir. Bostan Sarıoğlan ve Küçüközer (2017) fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı
öğrenme ortamları ile ilgili görüşlerini incelediği araştırmada, öğretmen adaylarının, okul dışı öğrenme
ortamlarında öğretmenin kontrol sağlaması zor olduğu için amaçlanan içeriği kazandırmada etkili olmayacağı
kaygısı taşıdıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, öğretmen adayları tarafından okul
dışı öğrenme ortamlarının olumsuz yönlerinden biri olarak belirtilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; okul öncesi öğretmenlerine doğal, tarihi ve kültürel mekanların
okul dışı öğrenme ortamları olarak etkin şekilde kullanılmasına ilişkin hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimler
düzenlenebilir. Lisans döneminde bu konuya ilişkin uygulamalı derslerin yer alması öğretmenlerin deneyim
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kazanması açısından önemlidir. Okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin etkinliklerin okul öncesi eğitim programında
zorunlu olarak uygulanması sağlanabilir.
Kaynakça
Abacı, O. (2005). Çocuk ve müze. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları
Ata, B. (2002). Müzelerle ve tarihi mekânlarla tarih öğretimi: Tarih öğretmenlerinin “müze eğitimine” ilişkin
görüşleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Bostan Sarıoğlan, A. ve Küçüközer, H. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamları ile
ilgili görüşlerinin araştırılması. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 1-15.
Bozdoğan, A.E. (2015). Okul Dışı Çevrelere Eğitim Amaçlı Gezi Düzenleyebilme Öz- yeterlik İnancı Ölçeğinin
Geliştirilmesi. Kuramsal Eğitim bilim Dergisi, 9(1), 111-129.
Güler, T. (2009). Ekoloji Temelli Bir Çevre Eğitiminin Öğretmenlerin Çevre Eğitimine Karşı Görüşlerine Etkileri.
Eğitim ve Bilim, 34, 146-151.
Karamustafaoğlu, S., Ayvalı, L., Ocak, Y. (2018). Okul öncesi eğitimde informal ortamlara yönelik
öğretmenlerin görüşleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 3(2), 38-65.
Lakin, L. (2006). Science beyond the classroom. Journal of Biological Education, 40(2), 88-90.
Öztürk, Ş. (2009). Okulda eğitimle bütünleştirilmiş mekân dışı eğitim. Milli Eğitim Dergisi, 181, 131-145.
Ramey-Gassert, L. (1997). Learning science beyond the classroom. The Elementary School Journal, 97 (4), 433450.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9.Baskı). Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Tatar, N., & Bağrıyanık, K. E. (2012). Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görüşleri.
İlköğretim Online, 11(4), 883-896.
Thomas, G. (2010) Facilitator, teacher, or leader? Managing conflicting roles in outdoor education. Journal of
Experiential Education, 32(3), 239–254.

741

