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Egitim bilindigi uzere insanm butun bir hayatiru kapsayan genis ve uzun soluklu
,: :· j
bir surectir, okul ise belli bir ogretim ve egitim surecini iceren kisith ancak' onemli bir ~ .: .,,
zaman dilimini icine alan bir surectir. Egitim zamam sadece okulu kapsamaritaktadrr> · · ·
Bu zaman kisinin tum hayatmi kapsadigi gibi etkilesim alam da buna baglrolarak
oldukca genis sosyal ve kulturel etkilesirnli bir cevredir .Dolayisiyla bireyin etkilestigi
ve basansma katki saglayacak cevre sadece okul degildir.Ailenin ve sosyal cevrenin
de okul ve hayat basansmda etkisi oldukca fazladrr.
Aile ici iletisim, ailenin sosyo-kulturel yapisi, ekonomik durumu, ogrencinin
zeka kapasitesi, calisma ortarm, ogrencinin takibi, yardimci olunmasi, derslik ve okul
d1~1 cahsma ortammm hazirlanmasi, aile ici etkin dinleme,aile ici disiplin ve huzur,
ailenin egitim duzeyi, ebeveynin ogrenciye karsi tutumu, stresin olabilecek yararlan ve
zararlan gibi bircok konuda arastirma ve literatur taramasi yapilmis ve bazi yargilara
vanlrmstrr.
Bu yargilara vanlmadan once daha once bu konuda yapilrrus arastirmalara yer
verilmis. Doc.Dr, Ilhan KASATURA'nm uzun soluklu arasnrmasmdan ve Aziz
HAKAN tarafmdan Sakarya Universitesinin 2001 yilmda yaprrus oldugu arastirma
sonuclan grafik sekline donusturulerek
uzerinde yorum yapilabilecek hale
getirilmistir,
Arastirma ve tarama sonunda; bireyin okul ve hayat basansmda sadece okul
degil aile de, etkilestigi tum cevre de bireyin basansmda aktif rol oynamakta oldugu
ve yukanda sayilan iletisim, ailenin sosyo-kulturel yapisi, ekonomik durumu,
ogrcncinin zeka kapasitesi, cahsma ortami.ogrencinin takibi, yardimci olunmasi,
derslik ve okul d1~1 calisrna ortamim hazirlanmasi, aile ici etkin dinleme,aile ici
disiplin ve huzur, ailenin egitim duzeyi, ebeveynin ogrenciye karsi tutumu, stresin
olabilecek yararlan ve zararlan gibi turn faktorler bu duruma etki etmekte yargisma
vanlrmstir.
Son soz olarak ise ;

Basari sadece okulda alman not degildir eger ozguven ve sorumluluk
kazandmhrsa cocuk hayata hazir hale gelecek ve sosyal hayatta hen varun
diyebilecek ve okulda da, sosyal hayatta da basari kazanabilecektir.Bu ise aile ve
cevre ile etkilesimin ciddi bir yardmn ile olacaknr,
Basarih bireylerin kaynagi basarih ve saghkli aileler, basarih toplumlarm
kaynagi ise basarrh bireylerdir.
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Insanhk tarihi incelendiginde, insan var oldugundan beri onun egitilme sorunu
hep birinci planda ortaya cikrmstir. Bicimi degismekle birlikte hicbir donemde,
cocuklar ve genclerde egitimin gerekliligini tartismak soz konusu olmarmstrr. Felsefi
teorilerde ve diger bilimlerde insam tammak ve sonra da egitmek birinci konu olarak
incelenmeye cahsrlmistir. Egitim butun toplumlarda saygm bir yere sahiptir. Egitim
araciligr ile yasayan degerlerini korumak, ideallerini dogrulamak ve degerlerini
aktarma firsati vardir. Bu firsat her toplumun kendi insanlanm hayata hazrrlamasmi
saglar. Insan surekli olarak varolanlarla iliski halindedir. Varhgm devami bu iliskiye
baghdir. Canhlar icinde baskalan ile iliski alam en genis olan insandir (Oner: 93 :5).
Egitim ihtiyaci insanligm varhgiyla birlikte oltaya crkrmstir. Insan yavrusunun
diger canhlarda oldugu gibi dogustan gelen bir icguduye sahip degildir. Bu durum ilk
yillarda ozel bir ilgi ve bakim gerektirmektedir. Daha sonra ise hayatim devam
ettirebilmesi ve bulundugu gurubun icinde kendisine yer edinip bannabilmegi Icin
egitilmesi gerekmektedir.
Tarihteki onemli olaylar incelendiginde . bu olaylann tesadufler dismda
bulundugu donem icinde, egitime onem veren toplumlarda ortaya 91kt1g1 gorulur.
Egitime onem verilen donemler o toplumlarm en parlak zamanlan olmustur.
Matbaamn yaygm olarak kullamlmaya baslanmasiyla birlikte insanlara
ulasmak kolaylasmis , egitimden yaralanan insan sayisi artrrustir. Dusuncelerin,
fikirlerin ve goruslerin basih kaynaklar yoluyla toplumlann luzh bir sekilde
degismesini ve gelismesini saglamrstir.
Yirminci yuzyilda bilimde, teknolojide ve insan hayatmda meydana gelen
degisiklikler ancak egitimle ve egitime verilen onemle aciklanabilir. Oyle ki , yirminci
Yuzyildaki bu hizh degisikligin , bu doneme kadar olan degismeden , gelismeden ,
farkhlasmadan daha fazla oldugu gorulur. Son yuzyilda dunyada egitimden
yararlanabilen insanlarm sayismm artmasi, bilimin gelismesini saglarms, bilimsel
gelisrneler de egitimin onemini ortaya cikarmisur.
Artik butun dunya ulkeleri , varhklanm koruyabilmek ve diger tilkelerden geri
kalmamak icin egitime daha fazla kaynak ayirmaktadirlar. Insan yasadigr dtinyada
surekli arayis icindedir. Bu arayista surekli olarak ihtiyaclanm karsilamak
durumundadir, insanm ihtiyaclanru karsilamasi onun icin bir amac olur. Bu amaca
ulasmada insanm yeterli bilgi ve becerisi varsa, gti9ltigti asabilecekse ona yardima
gerek yoktur. Arna insan amacma nasil ulasacagim bilmiyorsa, bunun icin yeterli bilgi
ve becerisi yoksa , onun bu amacmi ger9ekle~tirebilmesi icin yeterli bilgi ve beceriyi
kazandirahilecek yardima ihtiyaci vardir.
Insan karsilastigi problemleri cozmede ihtiyaci olan ogrenmeyi her zaman
kendi kendine yapamaz. Bunun icin baskalanndan yardim almak zorundadir.
Bilmediklerini ogrenmek icin , insamn egitime ihtiyaci vardir (Ocak,97 : 15). Basanh
bir egitim faaliyeti planh ve duzenli olmahdir.

Uygar toplumlar
sosyal yasamiru
surdurebilmek
icin cesitli kurumlar
gelistirmistir.Egitimin
kurumsallasmasi
icin okullar kurulmustur. Arna egitim sadece
okullarla sunrlandmlmamaktadir.
Okula yeni baslayan cocuklar okuldan once ve okula
devam eden ogrenciler de okuldaki zamanlanmn dismdaki zamanlarmm cogunu okul
disinda gecirmektedirler.
Ogrenciler okul saatleri dismda sosyal ve dogal cevre ile
iletisim halindedir. 0 halde egitim, okula gelmeden once ailede , cevrede ve okul
sirasmda okula paralel olarak devam etmektedir. Egitimde ideal olan okul ici ve okul
d1~1 egitimin birbiriyle tutarh olmasi ve birbirini tamamlamasidir.
Bunun icin
yetiskinlerin
okul ici egitimden haberdar olmasi onemlidir. Hizh sosyal degisme
gosteren toplumlarda,
kusaklar arasi mesafe ve iletisim yetersizligi sebebiyle okul
icinde ve dismda si.irdi.iri.ilen egitim arasmda ciddi catismalar dogabilir Bu catismalann
giderilebilmesi icin ogrencilerin okul d1~1 faaliyetleri ve davramslan belirlenerek buna
gore hareket edilmelidirt Vans, 1994: 8),
Egitim faaliyetinin surduruldugu orgun egitim kurumlan olan okullar, onceden
belirlenmis amaclan gerceklestirmek
icin cahsmaktadrr.
Okulun hedef kitlesi olan
bireylerde istenen davrams degisikliginin olmasi icin planh bir calismaya ve bir egitirn
program programma ihtiyac vardir,
Okullarda yapilan egitim faaliyetlerinde, planh cahsmalar yapilmasma ragmen
istenen sonuclann ahnamadigi gorulmektedir Bunun nedenleri arasunldigmda degisik
faktorlerin varligi soz konusu olmaktadir. Ogrcncilcrin okulda basanh veya basansiz
olmasmm nedenleri:

1- Okulun fiziki yapisr ve arac - gerec yetersizligi
2- Ogrctmcndcn kaynaklanan nedenler.
3- Ogrcncidcn kaynaklanan nedenler,
4- Aileden kaynaklanan nedenler.
5- Cevreden kaynaklanan nedenler olabilir.
Ogrenci basansizhgma sebep olan kahci bedensel rahatsizliklar dismda, diger
faktorlerin yapilacak cahsmalarla sorun olmaktan cikanlmalan mi.imki.indiir.
Okullanmizda her hangi bir bedensel ve ruhi rahatsizligi bulunmayan
ogrencilerin basansiz olduklan gorulmektedir Olumsuz okul ve cevre ortamlan veya
ogretmenler basansizhk nedeni olarak gorulmektedir. Fakat egitini acismdan iyi
cevrelerde , basanh Ogretmenlerin cahstigr donammh okullarda da -ogrencilerin
basansiz olduklan gorulmektedir .
Bahsi gecen durumlann aksi ortamlarda bazi ogrenciler basanh olabilmektedir.
Bu durumda basanya ve basansizhga sebep olarak, ogrencinin ailesi, ailenin yasadigr
cevre, bu cevrede egitime verilen onem, ailenin egitime verdigi onem ve aile icindeki
sosyal iliskiler gosterilebilir.
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ARASTIRMANIN AMA<; VE ONEMi
AMA<;
Akademik basan, ogrencilerin gelecekteki ekonomik ve sosyal duzeyini
hazirlayan bir alt yapidir. Akademik basanya etki edebilecek kisiler, kurumlar
(aile)ve cahsmalar, cocuklann gelecegine yatmm yapmaktadir, Cocuklann okul
basanlannda, ailenin yapismm, aile fertlerinin birbirleriyle olan iliskilerinin ortaya
cikanlrnasi, cocuklann
yetismesinde
ailelerin gosterdigi cabalann bilinmesi
egitimcilere yardimci olacaktir. Cunku cocuklar zamanlannm buyuk bir bolumunu
okul dismda aile ve aile cevresinde gecirmektedir.
Akademik basannm yukseltilmesinde tesvik ve yardimlanyla ailenin de etkisi
olmaktadir. Egitim kurumlannda karsilasilan yetersizlikler. imkansizhklar egitimde
ailenin onemini artirrnakladir. Arastirma sonucunda elde edilecek verilerle, ogrenci
velilerinin cocuklan ile nasil ilgilenecegi ortaya cikacaktir. Bu cahsma ailelerin
akadernik basanya etkilerini ortaya cikarmaya yoneliktir.
PROBLEM
Okullanrmzda, herhangi bedensel ve ruhi
rahatsizligr bulunmayan
ogrencilerin, basanstz olduklan gorulmekledir. Olumsuz olarak nitelenen okul ve
cevre ortamlan veya ogretmenler ogrenci basansizhgmm
nedenleri olarak
gorulmektedir. Fakat egitim acismdan iyi olarak tarumlanabilecek cevrelerde, basanh
ogretmenlerin cahstigi donarumh okullarda da ogrencilerin basansiz olduklan
gorulmektedir.
Bahsi gecen durumlann aksi ortamlarda da bazi ogrenciler az sayida da olsa
basanh olabilmektedir. Bu durumda basanya ve basansizhga sebep olarak, ogrencinin
ailesi, ailenin yasadrgi cevre, bu cevrede egitime verilen onem, ailenin egitime verdigi
onem ve aile icindeki sosyal iliskiler gosterilebilir.
llkogretimin sekiz yila cikanlmasi , bu okullara devamm mecburi olmasi,
okumak istemeyen cocuklan ve cocuklanm okutmak islerneyen ailelerin cocuklanrun
okula devammi zorunlu kilrmstir,
Zorunlu olarak okula gonderen bu aileler, okulla, cocuklanyla ve okulda
yapilan egitimle yeteri kadar ilgilenmemektedir Hatta ogrencinin okula kaydolmasi
dahil, veli toplantilanna ve okul - aile birligi toplantilanna gelmeyen, cocugun
ogretmenini ile tamsmamis veliler bulundug~ belirtilmekledir.
Boyle bir ortamda ogrencilerin basansiz olmalan beklenebilir, Bloorn'a - gore
bireyin ilk karsilastigi cevre toplumsal hayatm temel unitesi olan ailedir. Bunu okul
izlemekledir. Aile dismdaki hicbir toplumsal kurum, bireyler ve onlarm Delecekleri
uzerinde okullar kadar etkili alma gucunde degildir (Sanlar.Sf :1).
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Zorunlu
ilkogretim
uygulamasmm
baslamasmdan
once ilkokulu
ogrencilerden onemli bir kismmm orta okula devam etmedigi belirtilmisti.
Ilkokuldan

ortaokula

bitiren

gecis oram (1996 - 1997 ) ogretim yilmda % 6 7.3 tur

(M.E,B,99: 11 ). Y aklasik % 3 3 oranmda okula devam etmeyen bu ogrenciler, bu gi.in
ilkogretim okullanna devam etmektedir. Ilkogretimin asil gorevi toplumlumda
degisime uyum saglayici bireyler yetistirmek olmakla birlikte, bir i.ist ogretime ogrenci
hazirlamaktir (M.E.B.,99:3), Ilkogretimin bu gorevi yerine getirmesi ancak basan
oranlarmm yi.ikselmesiyle olacaktir. Bu nedenle de basansizhk nedenlerinin
arastmlrnasi gerekir.

Problem Ciimlesi
Ogrencilerin okul ve hayat basansmda ve basansizligmda ailenin etkisi var
rrudir?
Alt Problemler
1. Ailenin sosyo-ekonomik ve egitim durumunun ogrenci basansmda etkisi var
midir?
2. Evdeki sosyal tutumun(demokratik,otoriter vs) ogrencinin basansma etkisi
var rmdir?
3. Cocugun zekasmm basanya etkisi var rrudir?
4. Ailelerin okulla ilgilenmesinin ogrenci basansma etkisi var midrr?
5. Evde derslerine ve odevlerine yardim edilen ogrenciler basanh midir?
6. Ailenin egitimle, okulla ilgili yaklasunlanmn ogrencinin okul basansma
etkisi var rmdir?
7. Ogrencilerin aile bireyleriyle olan sosyal iliskilerinin okul basansina etkisi
varmidir?
Hipotezler
1. Ailenin sosyo - ekonomik ve -egitim
durumunun ogrencinin basan
durumuna etkisi vardir
,2. Evdeki sosyal tutumun(demokratik,otoriter vs) ogrencinin basansma etkisi
var drr
3. Cocugun zekasirun basanya etkisi var dir.
4. Evde derslerine ve odevlerine yardim edilmesinin ogrenci basansma etkisi
5. Ailelerin egitimle, okulla ilgili yaklasimlanmn ogrencilerin basan durumlan
ile iliskisi vardir.
6. Ogrencilerin aile bireyleriyle olan sosyal iliskilerinin okul basansma
etkisi vardir.
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Varsayimlar
Arastirmada asagidaki varsayimlar dogru olarak kabul edilmistir,
1 . Do9. Dr. Ilhan KASATURA'nm arastirmasi ve Sakarya universitesince
uygulanan ankette sorulan sorulann, ailelerin icinde bulunduklan durumu ortaya
cikaracak nitelikte oldugu varsayilmistir.
2. Arastirma alanmdaki ogrencilerin anket sorulanna, kendilerini ve aile
durumlanm yansitacak sekilde cevapladiklan varsayilmistir.
3. Ailenin
ve sosyal iliskilerinin ogrenci hakkmdaki gorusu akademik
basanlanrn temsil edecegi varsayilrrnsnr.
YONTEM
Ogrencilerin basan veya basansizhgmda ailenin etkisini tespit amaciyla yapilan
bu arastirmada teorik bolumde literattir cahsmasi, betimsel bolumde tarama ve
anket,tablo ve grafik yontemi uygulanrmstir,
Tarama modelinde olay ve olgulann, kavramlann ne olduklan aciklanmaya
cahsilrmsnr.
Bu tur cahsmalarla.mevcut durumlan sartlan.ve ozellikler oldugu gibi ortaya
konmaya cahsihr.Tarama
modelinde verilerin analizi ve aciklanmasi suretiyle
yorumlama, degerlendirme ve yeni durumlara uygulanacak sekilde genellemelere
varma gibi islemler yapilmaktadirt Arslanttirk, 97: 101).
'
Arastirmada Po9. Dr. ilhan KASATURA'nm
universitesince yapilan arastirmalar incelenrnistir.

arastirmasr

ve Sakarya

KAPS AM
Arastirma kapsarm Do9. Dr. ilhan KASATURA'nm arastirmasr ve Sakarya
universitesince yapilan arastirmalardir. Arastirmada cinsiyet faktoru dikkate ahnmarms
ogrenciler basan durumlanna gore tesadufi olarak secilmistir.
Doc, Dr. Ilhan KASATURA ("Okul basansmdan hayat basansma'' , Altm
kitaplar 3. baski 1998) tarafmdan 1970 yihnda 15-18 yaslannda 25 8 ilkogretim ve lise
ogrencisini iceren bir anket yapilrms, 20 yil sonra bu ogrencileri yazar arastrrrms ve 32
kisiyle okulun geleneksel cay gununde tekrar bir araya gelip gorusmus, Olaylar 20
kisilik bir grup arasmda geciyor. Anket sonuclan 1970 yilmda 144 ve 1990 yilmda ise
32 kisi uzerinden degerlendirilmeye ahnmis.
Aynca Sakarya universitesinde
arastirma gorevlisi Aziz Hakan tarafmdan
Sakarya ili icersinde bulunan bazi merkez ve kenar okullarda da anket uygulanrms
ailenin basanya etkisi ile baglantih bazi sonuclara vanlrrustir.Bu arastirma sonuclan
dikkate bakilarak bazi yargilara vanlrms ve bu smirhhklar genellenmeye cahsilnustrr.
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I.BO LUM
I.Aile
Aile , insanm icinde yasadrgi en kucuk sosyal yapidir. Cocugun sosyal hayati
aileyle baslar ve iler ki yillarda karsilasacagi istenilen ve istenilmeyen davramslan
ailesinden ogrenir.
Ana , baba ve cocuklardan olusan bu toplumsal kurulusun . yasalarla belirlenen
gorevleri ve geleneklerle belirlenen gorevleri vardir. Aile kurumu toplumlarm
devammi saglayan, gene nesillerin yuvasidrr. Aile kurumu cesitli yonleri ile toplumdan
topluma farkhhk gosterir.
1.1. Ailenin Tammi
Aile, aym kan, aym irk ve aym atadan gelen bireylerin butunu , aym soydan
yelen kimseler zinciri, aralannda evlilik, kandashk , kaymhk, evlat edinme gibi baglar
bulunan birbirleri ile koca - kan, baba- anne, ogul kiz kardes, amca, hala, dayi, teyze ,
yegen, buyuk anne, buyuk baba gibi nitelikler icinde iliskiler olan surekli bir birliktir.
Ancak aile dendiginde ilk akla gelen, aym cati altmda yasayan evlilik bagi ile toplum
tarafmdan onaylanrrus ana, baba ve cocuklardan olusan birliktir (Serdaroglu.1972).
Aile, nufusu yenileme, milli ktilturu tasima cocuklan sosyallestirme, ekonomik
biyolojik ve psikolojik tatmin fonksiyonlannm yerine getirildigi bir muessesedir
(Erkal,96 :93).
Dikkat edilirse ailenin bir 90k fonksiyonu oldugu ve toplum tarafmdan bir 90k
gorev yuklendigi gorulur. Aileden beklenenler icinde bulundugu toplumun saghkli bir
sekilde devami icin gereklidirler.Aile, icinde insan neslinin devamhliginm saglandigi,
topluma hazirlama surecinin basladigi, esler ve ana- babalarla cocuklar arasmda belli
olcude icten, steak guven verici iliskilerin kuruldugu ve ekonomik etkinliklerin az
yada 90k yer aldigr sosyal bir kurumdur. Toplumun, erkegin ve kadmm iyiligi, huzur
ve mutlulugu icin gelecek neslin en iyi sekilde yetistirilrnesi icin kurulmus bir
muessesedir.Sosyal degismelerin suratle yasandigi cagimizda insanlarm saghk ve
mutlulugu, ailelerin varhgim korumaya baghdir. Cunku insani iliskilerin kazaruldigi
ve surduruldugu mutluluk zincirinin ilk halkasi ailedir. Aileye ister fert, ister toplum
menfaati bakirmndan, Isler cinsi, isler ruhi tatmin acismdan, Islerse dini ve ahlaki
degerler acismdan bakilsm, o en gerekli ve en faziletli insani kurumlardan biridir.
Tarih itibariyle de insanm var olusu ile baslayan bir mliessesedir( Peker , 1990).
Aile ic ice iliskilerin en sik ve kuvvetli olarak yasandigi bir kurumdur. Hicbir
sosyal toplulugun fertleri arsmdaki bire bir iliskiler aile fertlerininki kadar siki olamaz.
Cocuk butun kultur normlanm burada ogrenir. Milli terbiyenin ozunu buradan ahr ve
sosyallesmenin ilk adimlanru buradan atar (Elmacioglu.vx).
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Her ki.iltiir ve medeniyet tipine bagh yaygm bir aile tipi ve kabuli.i vardir. Turk
kultur ve gelenekleri degerlendirilirken,
ath gocebe donemi- Islami yerlesik donem ve
son olarak icinde yasadigirmz batihlasma donemi olmak tizere ti<; medeniyet ve kultur
dairesi goz onune almmahdtr. -09 farkh medeniyet ve kultur dairesinin dayandigi temel
kurallar anlamlar ve degerler btitiinti bir birinden farkhdir.
Her medeniyet ve ktiltiir dairesi kendi tabiatma uygun kurumlar olusturmustur.
Bu sebeple uc medeniyet ve kultur dairesi icinde olusan aile kurumlan da farlihk
gostermektedir (Gtinay.1990:258).

1.1.1 Tiirk Ailesi.
Aile toplumlann temelini olusturur, insanlarda ve kulturlerde meydana gelen
degismelerle , ailenin yapisi ve islevi degismektedir. Ekonomik ve sosyal nedenlerle
evlilik kurumu Onemini yitirebilmektedir. Yine ayru nedenlerle ailedeki hakimiyet
ailenin diger bir bireyine gecmekte veya ailedeki otorite gucunu kaybetmektedir.
Ailenin temel bireyleri hemen hemen her toplumda ayrudir, ancak dunyamn
degisik yerlerinde ve farkh zamanlarda aileler bicim ve kurulus bakimmdan farkhhklar
gostermektedirler. ilk farkhlik, ailede karar verme yetkisi ( otorite) konusundadir.
Bashca ti<; otorite bicimi gorulmektedir.
l)Ataerkil
2)Anaerkil
3)Demokratik.
Ataerkil ailede, en yash erkek aileyi yonetir. Butun haklar babaya aittir.
Anaerkil aile, en yash kadinm yonetimindedir. Demokratik ailede ise karar verme
yetkisi aile uyelcrinin bu ise en yetkili gordukleri kisidedir. Ataerkil ve anaerkil ailede
yonetim yetkisi yada liderlik gelenege uygun olarak devredilir (Serdaroglu.1972: 13 ).
Erkal'a gore ailede soz hakimiyetinin dagihsi ve prestijin niteligi bakimmdan
aileler pedersahi aile ve ana soyuna dayanan tip seklinde dikkati cekmektedir.
Pedersahi ailede aile reisi olan babanm ve baba tarafmm ozel bir ag1rhg1 vardir. Bu
aile tipi geleneksel ve genis aile tipi olarak nitelendirilebilir ( Erkal, 1996).
Turk aile yapisi Z. Gokalp' e gore anaerkil , ataerkil veya pedersahi ozellikleri
olan bir yaptya sahip degildir. Turk ailesini (pederi) aile olarak ifade eder (Erkal,96).
Baba erkil ailenin ataerkil aile olarak anlasilmamasi ve kanstmlmamasi
gerekir. Baba erkil ailede, aile reisi sulta(zor, cebir) hakkma sahip degildir. Baba
hukukunun gecerli oldugu Turk ailesinde , evlenen ogullar, hisselerini ahp yeni aile
kurmak tizere evden cikarlar, baba evi ise en kucuk ogula kalirdi.
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Ti.irk aile yapismda kadmlar ve cocuklar buyuk haklara sahiptir. Ti.irklerin
gunumuze kadar ki.ilti.irlerini ve varhklanm korumalan
aileye verdikleri
buyuk

onemden kaynaklanmaktadir (Elmac1oglu,98:28).
Ti.irklerin islamiyet'i kabuli.inden sonra da Ti.irk aile yapismda degisiklik
olmarrustrr. islam dini insana verilen deger yonunden Ti.irk aile yapisma uygundur.
Ailede her ne kadar baba hakimiyeti olsa da aile fertleri arasmdaki iliskiler sevgi ve
saygi esasma dayanmaktadir.
Ti.irk ailesi, anne- baba ve cocuklar ile yakm ve uzak akrabalardan olusan
butunlugu Icinde, 90k kere degisik kusaklardan aile i.iyelerinin aym mekan veya yakm
mekanlan paylasarak yasadigi birimler halinde varligim surdure gelmistir. Bu tur aile
ortammda aileyi olusturan kadin ve erkek arasmda belirgin bir isbolumu vardir.
Ti.irk toplumu ve ailesi de , batida ki bilim ve teknikteki ilerleme ve
gelismelerin toplumsal hayata yansiyan ozelliklerden zaman icinde etkilenmistir.
Toplumun sosyal ve ekonomik hayatmdaki degisrnelere paralel olarak
geleneksel aileden cagdas aileye gecis, aile ici iliskileri, aile fertlerinin bir birine olan
tavirlanm degistirdigi gibi bunun sonucu olarak ailedeki cocuk yetistirme tutumlan
konusunda da ozellikle kentlerde kendisini gosteren buyuk bir degisme olmustur.
Ti.irkiye genelinde tek tip bir cagdas aileden soz etmek mumkun olmamakla
birlikle genel olarak Ti.irk ailesindeki egitim ve aile iliskileri ile ilgili ozellikleri soyle
siralayabiliriz:
1. Ailelerde genellikle baba otoritesine dayah bir yapi vardir. Kadm ve erkegin
egitim duzeyine bagh olarak degisme gostermekle birlikle, hala yaygm olan ozellik
babanm evde kurallann temsilcisi olmasidir.
2. Ailede cinsiyete dayah bir is bolumu vardir. Evde anneyle babanm gorevleri
arasmdaki aynmda, baba daha 90k ailenin gecimini saglayan kisi olarak gorulurken,
anne evin idaresi, cocuklann bakimi ve egitimi gorevleriyle sorumludur.
3. Ailede cocuk ve gene in korunmasi baghhk yaraticr bir tutumun yerlesmesine
90k kere mi.isaittir. Aile bireyleri arasmda sevgi ve saygi bulunmasi, yeni yetisecek
kusaklann gelecege daha gi.ivenle bakabilmeleri acismdan olumlu olmakla birlikte
baghhg: kisiyi hayat boyunca ailesine bagimh kilan bir tavir olarak si.irmesi olumsuz
bir tutum olarak nitelenebilir.

Ailede bulunan yashlann yalmzca bakilmalan gereken kisiler olarak degil ,
ailenin aktif birer i.iyesi olarak kabul edilmeleri Ti.irk ailesinin saklanmasi gerekli en
onemli ozelliklerinden biri olarak kabul edilebilir.
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Bu durum . cocuk ve genclerin dil. davrams ve duygusal iliskiler yonunden pek
90k kazanclar saglamalanna, hem de yaslilann kendilerini ailenin yararh bir uyesi gibi
gormelerine yardimci olacagi gibi cocuklann bakimi icin guvenli teslim edebilecekleri
bir yetiskin bulunmasi isine de cozum getirebilir (Oktay, 1990:354-355).
Aile yapilan, her ne kadar aym kalsa da sosyal olaylar, medya ve ekonomik
nedenlerle aile ici iliskilerde , aile reisinin otoritesinde zayiflamalar olrnaktadir.

1.2. Aile Cesitleri
1.2.1. Cekirdek Aile
Cagirruzda , toplumlardaki hizh degisme aile yapismda onemli degisiklikler
meydana getirmeye basladi. Her seyden once sanayilesme ve kentlesme aileleri
kuculttu, U9 kusagm bir arada yasadigi, genis aile bicimi yerini ana. baba ve
cocuklardan olusan cekirdek aileye birakti. Bu kacmilmaz degisme, kan koca iliskileri
ve cocuk yetistirmede onemli sonuclar dogurdu, Bu sonuclann bir bolumu olumlu, bir
boltimu de olumsuz olarak nitelendirilebilir (Yorukoglu. 98).
Endustrilesmeyle dogan bu yeni aile turu , ana - baba ve cocuklardan olusur.
de ailenin yasayacagi evin yada yerin seciminde aile kurucu ciftin ana ve
babasmm rolu yoktur. Cekirdek aile.ciftin esitlikci duzenine gore yapilanrmstir,
Meslek secimi baba meslegine yonelmeden uzaklasmis, sanayilesmeyle birlikte
sunulan genis bir meslek yelpazesi icinde kisiler kendi yeteneklerini dikkate alarak
meslek secmeye baglamislardir.
Cekirdek ailenin dogusu incelendiginde , az once de deginildigi gibi
endustrilesme ve bunun uzantrsi olan kentlesme olgusunun etkisine baglanabilir. Biz
toplu sosyal birim olan aile , toplumsal degismelere paralel olarak .degismekledir. Aile
yapisi uzerinde yapilan calismalarda cekirdek aile tipinin yaygmlasmasmm temelinde,
geleneksel kir toplumundan
modern endustriyel
topluma
gecisin oldugu
gorulmektedir.
Cekirdek aile, birbirini Ozgurce secen eslerce, ana - baba ailelerinden bagimsiz
bir yerde kurulmakta ve genis bir akrabalik goruntusunden ziyade akrabahk
orgusunden anndmlmis bir karakter tasrmaktadir, Bu sebeple hareketli bir isgucune
gerek duyan ve statunun akrabahk iliskilerine degil, kisisel yetenek ve becerilerine
"'
gore elde edildigi endustrilesmis toplumlarda cekirdek aile tipi egemendir.
Cekirdek aile, kan koca ve henuz buyume cagmdaki cocuklardan meydana
gelen kucuk toplum birimidir (Unal,98).
Cekirdek ailede esler , baskalanmn kansmasi buyurmasi olmadan iliskilerini
duzenleyebilirler. Kaynana kaym baba, gorumce, eltilerle bir arada oturmak derdi
yoktur Kan koca arasma girmeler, surtusmeler, cephe almalar en aza indirilmistir,
Cekirdek ailede yuva havasi vardir. Sevgi gosterisi ve .icten davranmak icin en uygun
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ortamdir. Aileyi ilgilendiren konularda danisarak goruserek, buyukler ne der diye
cekinmeden ortak karar alabilirler. Gezip eglenebilirler, cocuklanyla kaynasabilirler,
eve konuk cagmp ev gezmelerine gidebilirler. Daha onemlisi, cocuklanm diledikleri
gibi yetistirebilirler.
Fakat toplum bilimcilerin ortak dusuncesine gore, cekirdek aile; geleneksel
genis aileye gore, yalmz, desteksiz ve zayif bir aile kurumudur. Bu nedenle bu tur
ailenin yurutulmesi eslere daha 90k sorumluluk ylikler(Yorlikoglu.97).
Parsons, sanayilesmis toplumlarm aile yapilanm inceledikten sonra anne -baba
ve cocuklardan meydana gelen cekirdek ailenin, modem toplumun en yaygm aile tipi
oldugunu soyleyerek, cekirdek ailede akrabalar arasi iliskilerin zayif kaldiguu ileri
surmustur. Cekirdek aile kentlesmenin ve endustrilesmenin bir sonucu olarak meydana
gelmistir ve modem sanayilesmis toplumlara ozgu esneklige sahiptir(Unal,98:24,26).
Kentlerdeki yasayis tarzi ve gecim zorlugu, ailelerin kendi basma yasamalann,
problemleri ile karsi karsiya kalmalanna neden olmustur, Geni~ ailede cekirdek aileye
gecis , yeni ve daha ozgur bir aile bicimi onaya cikardi. Ancak bu basma buyrukluk,
baska sorunlan da birlikte getirdi.
Kisinin sorumlulugunu
artirdi.Gucluklerle
tek basma savasim zorunlulugu
dogurdu, Ogul, baba evinde gordugunu, kendi kurdugu cekirdek aileye uygulayamadi,
Eski ile yeni arasmda bocaladi. Y eniye uymaya cabalarken, ataerkil aile duzeninin
aliskanhklanndan kendini tamamen kurtaramadi.
Guntimuz ailesinde baslica su
degismeler meydana gelmistir:
"'
l-Cekirdek aile sayismdaki
arasmdaki dayanismayi azaltti.

artma, aileyi daha da bagimsiz

kilarken kalabahklar

2- Kadmlann egitim duzeyinin yukselmesi, cahsan anne sayismda hizh artisa
yol acti. Bunun sonucu olarak , aile icinde, annenin soz hakki ve etkinligi artti.
Dolayisiyla baba otoritesi zayifladi. ili~kiler daha yumusadi, esitlige dogru gelisti,
Kadm haklan akimmm guclenmesiyle,
esle kendi rollerini bilincli olarak gozden
gecirmeye basladilar.
3 - Ailede cocuk sayisi azaldi. Cocuga verilen deger artti. Ortaya cocuk erkil
diyebilecegimiz, cocugun isteklerine gore isleyen aile turu cikti. Cocuk egitimine ruh
saghgma ve basanya verilen onem artti. K1z ve erkek cocuk aynmi azaldi
(Yorlikoglu,98: 131 ).

1.2.2. Genis Aile
Genis aile, bir 90k cekirdek ailelerden meydana gelir: ana - baba, cocuklar,
cocuklann cocuklan, onlann cocuklan v.b (Serdaroglu,72:15). Genis aile , ortak bir
atadan gelen ve birkac nesli bir arada banndiran bircok ailenin meydana getirdigi aile
tipidir. Anne - baba, ne kar cocuklar, evli cocuklar, ve kanlan bu aileyi olusturun Bu
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aile tipinde, hiyerarsik bir duzen hakimdir. Yashlann gencler erkeklerin
uzerinde, buyuk kardeslerin kucuk kardesler uzerinde otoritesi soz konusudur.

kadmlar

Bu hiyerarsik duzen icinde babanm mutlak hakimiyeti varsa, buna, "ataerkil
genis aile"'denilebilir. Anne - baba ve bunlardan birinin anne babasi veya evlenmemis,
bekar kardeslerin olusturdugu aile tipi gecici genis aileyi meydana getirir. Turk aile
duzeninin , genis aile tipinde, son zamanlarda yetismis ve evlenmis cocuklann
aynlmalarma
ragmen baba ocagmm yine aileyi toplayici ve duygusal ihtiyaclan
karsilayici.bir fonksiyona sahip oldugunu gorulmektedir/Elmacroglu.vx).
Macever'e gore.genis ailenin onde gelen ozelligi onun hiyerarsik olmasidir.
Ailenin en yashsi olan aile reisi, aym zamanda, ailenin ortak mulku adma mal
varhklarmm tumunun sahibi durumundadir. Ailede kiz ve oglanlann evlenmeleri ve.
ayn catilar olusturmalan,
aile reisine baghdir. Otorite aile reisindedir ve ekonomik ·
birlik, sosyal guvenlik egitim, din, eglence, ticaret, sevgi . statu ve itibar gibi
fonksiyonlar merkezde toplanmaktadir (Unal,98:35).

1.3. Y erlesim Durumlarma Gore Aileler.
1.3.1. Koy Ailesi
Ozankaya'ya gore koy ailesi, asil olarak tanm ve hayvancihk yapan ve bunu
degisen olculerde de olsa kendi tuketimi icin yapan bir ailedir. Bundan kaynaklanan
ozelliklere sahiptir. Koylerde genellikle genis aile yapisi hakimdir. Ekonomik
zorunluluklar ve gelenekler , koyde cekirdek aile yapisnu engellemektedir.
Genis aileyi genis aileyi cekirdek aileye donusturen asil sebep, koy nufusunun
kentlere ve tanm d1~1 cahsma alanlanna gecmesi olrnustur. Koylerde olusan cekirdek
aileler sehirdekilerin konumunda degildir. Koylerde hisim ve akrabalarla olan iliskiler
ve dayarnsma daha gucludur. Bir 90k iliski ve yardimlasma durumlan, onlan yakmliga
birliktelige zorlamaktadir. Koy ailesinde baba ve koca evde tek karar verici ve
baskanidir. Aile gelirlerinin ve kaynaklarmm kullamhsmda , gelecegin planlanmasmda
kadma pek soz hakki tanmmaz (Ozankaya,94:374).

Koylu ailesinin hayatmda is hakimiyeti vardir. Erkekler, kadmlar, cocuklar hep
birlikte calisir. Cocuklar genellikle yardimcidir. Hatta buyuklerin yaptigi her seyi
yaparlar. Bu cahsma sekli koylu ailesini diger ailelerden ayirrnakladir. Bu cahsma
sekli cocuklan ailelerinin mesleklerinde yetismelerinin nedenidirt Serdaroglu, 72:46).

1.3.2. Gecekondu Ailesi
Koylerden , kucuk yerlesim birimlerinden yani genellikle kirsal alandan kent
merkezlerine gocler sonucu olusan aile luriidur. Gecekondu ailesinin uye sayisi azdrr.
Genellikle aile buyukleri ve diger akrabalar bu aileden aynlrmstir. Koylerdeki gelenek
ve gorenekler devem etmekle birlikte. sehir yasantisma uyulmaya cahsihr. ·

11

Aile baskanmm durumu, otoritesi gecekonduda, koydekine oranla biraz
sarsiliyor. Aile uyeleri arasmda esitlikten soz edilemez ama cocuklar da disiplinden
biraz , kurtuluyor (Serdaroglu.72:70). Bu durum olumlu bir gelismedir. "Gecekondu
ailelerde cocuklann ailenin gecimine katkida bulunma zorunlulugu kalkmis degildir.
Bu yuzden, cocuklann okula gonderilmeleri ikinci planda kalir"(Ba~aran.97.223).
Okula devam eden cocuklar da okul sonrasi, ya ailesine yardim etmekte yada bir iste
cahsmaktadir, Egitim yonunden kirsal aileye bakarak, gecekondu ailenin imkanlan
genistir. Kent ailesine oranla imkanlan smirhdir. Gecekondu ailesi, cocuklanm maddi
imkanlan ve egitime olan ilgisi oranmda egitimden yararlandmr,
1.3-3. Sehirli Ailesi
Kent aileleri genellikle cekirdek ailelerdir. E~ deyisle ana, baba evlenmemis
cocuklardan kurulu bir ailedir (Ozankaya.94:382).
"Kentsel ailelerde, cekirdek aile turu egemendir. Cocuk sayrsi , kirsal ve
gecekondu ailelere bakarak daha az ortalama dorttur. Kentsel ailelerde kent yasarnmin
geregi ve kisitlamasi olarak baska ailelerle gorusme 90k azdir"(Ba~aran,97:224).
Kent ailelerinde sosyal cevre genislemekle birlikte.akrabalarla
ve aile
buyukleriyle iliskiler azalmaktadir. Bireyler uzerinde aile buyuklerinin ve yakmlarmm
denetimi azalrmsur. Kent ailelerinde cocuk sayrsi azdir. Egitime onem verilen kent
ailelerinde, cocuklann okutulmasi On plandadir. Kent ailelerinde cocuklann calisip
aile butcesine katkida bulunmasi beklenmez.
1.4. Okul ve aile
Cocuklann ve genclerin sosyallesmesinde en etkili iki kurum, okul ve ailedir.
Ailede okul gibi kurumlasmis sosyal bir sosyal sistemdir. Bu iki kurum, cocuklann
kognitif*, ve smirsiz olan kurumlardir. Egitim-ogretimde onemli olan zeka ve
yeteneklerin gelistirilmesinde, ailedeki sosyallesme sartlan, anne-babamn cocuk
yetistirme stilleri; ailenin, icinde bulundugu sosyal smifi veya tabakayi cocuklann
yetistirilmesinde ve egitiminde bazen hissettirip genellikle hie hissettirmemeleri
("yemeyip yediren, giymeyip giydiren anne-babalar ornegi"), bu kurumun okuldan
daha etkili bir egitim-ogretim kurumu olmasma neden olmaktadir. cocuklann
yetistirilmesinde ve egitim-ogretiminde okul-aile baglantisi ve etkilesimi 90k 90k once
baslamaktadir.

-

Ailedeki sosyallesme sartlanmn, cocuklann daha sonraki okul hayatlanm ve
basanlanm nasil etkiledigini gosteren yuzlerce Egitim Sosyolojisi arastirmasr
bulunmaktadir. Ote yandan okul hayati icinde de cocuklann sosyal hayatlanmn yan
zamanlanm okulda, yan zamanlanm aile icinde gecirmcleri, okul-aile arasmdaki
karsihkh interaksiyonu zorunlu kilrrus ve bir 90k arastirma, ailedeki sosyallesrne ile
okuldaki sosyallesme arasma simrlar konulamayacagmi, bunlarm bir arada ele ahmp
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degerlendirilmesinin

daha dogru olacagi sonucuna varrmstir.

Arna buna ragmen Egitim Sosyolojisindeki arastirmalarda ailedeki ve okuldaki
sosyallesme farklan ortaya konmus, hatta bu sosyallesme
farkhhklan yuzunden,

cocuklann aileden okula gecerken, genclerin de okuldan meslek hayatma gecerken
okul soku veya pratik soku diye adlandmlan onemli davranis sarsmtilan gecirdikleri
tespit edilerek cozum yollan aranmaya baslanrmstir. Bu, farkh sosyallestirme
sartlanmn egemen oldugu toplumlar arasmdaki gecis problemleri; kisilerin
sosyallesmesine, kognitif ve motivasyonel gelisimlerine, kendilerinden beklenen
davranislan benimseyerek yapmalarma, sosyal rol iliskilerine ve yorumlanna,
toplumsal degerleri benimsemelerine ve politik vaziyetahslanna onemli olcude etki
etmektedir. Eger cocuklann birincil sosyallesme yeri olan aile icindeki kognitif
gelismesi ve motivasyonu, ikincil sosyallesme yeri olan okuldaki ile uyum icinde ise,
cocugun basanh bir okul hayati olacak demektir; yok, eger bu kurumlar arasmda
uyumsuzluk var ise o zaman da cocugun okul hayatmda basanh olmasi guclesecektir.
Egitim Sosyolojisinde problemin cozumunu koiaylastirmak icin aile ve okul
sistemleri mukayese edilmekte, her iki sistemin icinde bulundugu sosyal yapi sartlan
arastmlmakta ve karsilastmlmaktadir.
a) Okul basarrsmda anababa'nm kanlum

'

'

Anababa katihmmm baslica hedefi, cocuk ogrcniminde bilissel ve duygusal
faktorlerde olumlu elemanlan vurgulayan evde ogrenme ortami temin etmek icin
ailenin yeteneklerini iyilestirmektir (Bergman, 1990) (Cevikturk, 1997, s.4 ).
Anababa katihmr genellikle asagidaki aktivitelerden en az birini veya bir
kombinasyonunu icerebilir: yuksek sesle okuma veya cocuklanmn okudugu seyi
dinleme, evde resmi olmayan oyunlar oynama, ogrenci projelerinin bir parcasi olma,
ozel ders verme ve degerlendirme, odullendirme veya cezalandirma davramsi,
muhtemel kaynaklardan kitap temin etme, anababalann baskanlik ettigi TV
showlarmm tartismalan, derslere katilma (bir firsat olarak), ev odevleri hakkmda
ogretmenlere damsma, degerlendirmeyi ogrenme ve egitimsel planlama (Cevikturk,
1997, s.5).
Anababa katilirm cocuklann okul ogrenimini nasil desteklcyecegi ( ornegin, ev
odevlerinin gunluk olarak gozden gecirilmesi) ve belli yeteneklerin nasil
guclendirilecegi veya egitilecegi (ornegin, ev ogrenme receteleri veya bilgisayarh
talimatlar) sorulanna yanrt vermelidir. Baska bir deyisle, anababa katilurumn genel
amaclan anababalann cocuklanrun ogrenme gucluklerinin farkmda olmalanru
saglamak, onlan okulu destekleyici islevler konusunda egitmek ve cocuklann belli
becerilerini artirmaktrr (ornegin, okuma ve hesap yapma (Cevikturk, 1997, s.7).
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1.4.1 Aile ve okul basarrsi
Cocuklann okul basanlannda ailedeki iletisim ile anne-babanm i~ hayati,
ailenin mensup oldugu sosyal tabakaya has egitim teknikleri cok onemlidir. Soruna
genel olarak bakildiginda, aile icinde daha cok cezalandinlan ve cok siki kontrol
edilen, elverissiz bir egitim ortammda yasayan alt tabaka cocuklan, diger tabakalara
gore okulda daha basansizdirlar, U,Oeverman ve arkadaslanrun yaptigr bir arastirma,
babanm meslegi ile cocuklann zekasi ve yetenekleri arasmda bir baglanti bulundugunu
iddia etmistir. Teknik mesleklerde cahsan babalann cocuklan sozel olmayan yuksek
bir teknik zekaya sahip olmakta; yiiksek kulturel faaliyette bulunan babalarm cocuklan
da daha ziyade iyi bir sozel zekaya sahip olmaktadirlar. Arastirmacilar, aile kulturu
(mesela bir cok nesil boyunca devam eden bir mesleki faaliyet) ile cocuklann zekasi
ve okul basanlan arasmda bir baglanti kurmuslardir; ailenin mesleki hayatmm nesiller
boyunca degismemesi cocuklan etkilemektedir.
Bu arada, aile ile okul basansi arasmdaki baglantiyi cok etkileyen bir baska
faktor de ailelerin, cocuklann ders calismasma, ev odevlerini hazirlamasma yardim
edip etmemeleri, sorduklan sorulara cevap verip vermemeleridir. Burada egitim ve
kultur diizeyi dusuk isci ailelerinin cocuklanna hemen hie yardim edememeleri ile,
anne-babasi memur, ogrcrmcn ve ogretim uyesi olanlann cocuklanmn okul
cahsmalanna yardim etmeleri, okul basanlan bakimmdan cocuklar arasmda buyuk
farklar yaratmaktadirlar.
Giiniimiizde gerceklesen hizh teknolojik gelismeler,
insanlarm uyum problemlerinin artmasma sebep olmakta, ozellikle cocuk ve genclerde
aileye, okula sosyal kurallara uyumsuzluk gorulrnektedir. Bu uyumsuz davraruslar
okula yansimakta ve okulda ogrencinin basan durumunu etkilemektedir. Okul basansi
akademik acidan gosterilen ustunluge gore belirlenen bir gostergedir. -Ostiin olarak
kabul edilen notlar, okul basansim, bu notlarm altmda olan notlar Ise okul
basansizhgnu ifade eder(Tiryakioglu,96: 17).
Ilkogretim okullan yonetmeligi ile belirlenen ogrenci basan sistemi, her ders
rem ayn ayn not verilmesine dayamr. Bu sisteme gore. ogrencinin ustun basan
gosterdigi bir ders olsa bile, diger dersleri basansiz ise , o ogrenci basansiz
sayilmaktadir. Farkli bir ifade ile basan, butun derslerin ortalamasma gore
belirlenmektedir.
Ilkogretim ikinci basamaga rastlayan 12- 15 yaslan arasmdaki
donem (6-7-8.Simflar) onemli bir kavsak noktasmi olusturmaktadrr. (Giiltekin,98:110).
Bu ogrenciler bir list ogrenime devam edip etmeme konumundadirlar.
Ogrencilerin
derslerde
gosterecegi
basansi
durumu
onlann
gelecegini
sekillendirecektir. Aynca cocuklarda bu yaslarda gorulen fizyolojik ve psikolojik
degisikliklerin aileler ve ogretmenler tarafmdan bilinmesi onem tasimaktadrr. Egitimin
her basamagmda cocugun egitim basansim yiikseltmek konusunda ana-babaya onemli
gorevler dusmektedir. Anne ve babalann cocugun egitim basansi konusunda
yapabileceklerinin "katki ve "yardim" oldugunun akildan cikanlmamasr gerekir. Butun
yardimlar icin gecerli olan kural bu konuda da gecerlidir. Y ardima ihtiyaci olanm
yardim istemesi. Baska bir sekilde soylemek gerekirse, onun istegi olmaksizin veya
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onun karsi cikmasma ragmen, cocuga yardimci olmak ve egitim basansma katkida
bulunmak mtimki.in degildir, Bu sebeple cocuga yardim edilecegi zaman onunla
isbirligi icinde olmak ve onun soylenenler ve yapilmak istenenler konusunda ikna
olmasi ve yapilacak dtizenlemelere inanmasi esastlr.(Balta~.90;149).
Cocuga yapilacak yardimda, once kendisinin eksik yonlerini belirlemesine
yardim edilmeli, ona rehberlik edilmelidir. Cocugun okul basansim etkileyen nedenler,
rahatsizlik, psikolojik sorunlar, sosyal cevre, okula uyumsuzluk ve okulda uygulanan
ogretim prograrm gibi cesitli faktorler olmaktadir. Cocuktan basansizhk beklentisi
cogu kez basanstzlrk basansnu dogurur.Ogrenemeyecegine
inamlan cocugun,
ogrenme hevesi kmhr. Yetenekleri gorunmez olur ve gitgide gercekten ogrenemez
olur. Asagrlayici sekildeki davranislar, dayak vb cocugu basansizliga goturur
(Fidan,86).
Okul basansim etkileyen problem durumlan, aileler veya ogretmenler
tarafmdan belirlenebilirse
duzeltilmesi mumkundur. Okul basansiru etkileyen
nedenlerin bir cogu ailenin kendisinden kaynaklanmaktadir. Bu durumun ortadan
kaldmlmasi yine ogrencinin ailesine dusmektedir. Ogrcnimc, basanya, meslek sahibi
olmaya verilen onem oldukca fazladir, Hicbir hata kabul etmeyen aileler, cocuklannm
yetenek duzeylerini dikkate almadan, onlan yeteneklerinin uzerinde zorlayarak, kendi
arzu ve ozlemleri dogrultusunda, ustun basan beklentisiyle, baski altma almaktadir. Bu
baski ve onde olma arzusu ile olusan ogrenme ve basansizhk korkusu da basan
uzerinde etkili olmaktadir (Cebiroglu.Sz),
Basansizhk genellikle ilkokulun ilk yillannda ortaya cikar ve cocuk ergenlik
donemine geldiginde artik problem yerlesmis olur (Ozabaci, 2000).
Basansizhgin cocukta kahci olmamasi icin bunun sebepleri belirlenmeli ve
aileyle isbirligi yaparak cozum aranmahdir. "Cok iyi aile tecrubesi vasat kabiliyette
dogmus bir cocugun dahi okulda iyi basan elde etmesini mumkun kilabilir"
(Kurtkan, 77: 17).
Aile ortami, cocugun her tur gelisrnesinde oldugu gibi okul basansmda da son
derece etkilidir. Aile hata kabul Icindeki cocugun yeri ve onunla kurulan iletisim
bicimi, dusuk okul basansmi etkiler. Dengeli ve iyi iliskilerin oldugu, cocuga sevgi,
ilgi, guven, anlayis, disiplin konularmda olumlu yaklasimlarda bulunan bir aile cevresi
cahsma ve basanya olumlu katkilarda bulunur. Evdeki anlasmazhklar , hastahklar,
bozuk iliskiler, aynhklar, anne - babaya duyulan kizgmhk gibi sorunlar, cocugu uzer,
Dikkatini dagitrr ve basansizliga neden olur (Mangrr.S'r.Sc),
Bu tur sorunlan olan cocuklarla ilgilenilmedigi zaman, basansiz olmalan
kacimlmazdir. Cocugu okula hazirlamak ailenin onernli bir gorevidir. Ogrencinin
gosterdigi basan bir dereceye kadar da ailenin egitici etkisine baghdir, iyi bir aile
egitimi ve egitim tecrubesi, vasat kabiliyette dunyaya gelmis bir cocugun okulda ustun
bir basan elde etmesine yardim etmekledir. Ailede iyi egitilen bir cocuk, okulda daha
kolay egitilirken, kotu bir aile cevrcsindcn gelen ve iyi egitilmeyen bir cocuk zor
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olmakla birlikle okulda iyi bir ogretim ve rehberlik yapan ogretmenler tarafmdan
egitilebilir (Canovah 90:63).
Cocuklann ev cevresindeki farkh sosyallesme deneyimlerinden dolayi
akademik kariyerleri esit ilerlemez. Ailenin ki.ilti.irel avantaj yada dezavantajlan
cocugun gelisimiyle etkilesim icindedir. Ana - babanm sosyal ve ekonomik di.izeyi,
cocugun yetenegini, ilgilerini ve okula uyumunu etkileyen en onemli faktordur.
Cocugun akademik kariyerinin baslangicmdaki avantaji onu akranlan yanmda daha i.ist
bir yere koyar ve bu durumu si.irdi.irme konusunda guclu bir motivasyon saglar (Oktay,
1983 :2).
Ailenin ekonomik durumunda bir degisme olmadikca,
sosyal cevre
degismedikce, ailenin icinde bulundugu sartlardan dolayi cocugun bu kazammlan
onun icin avantaj olmaya devam edecektir. Ogrencilerin akademik basansiru etkileyen
. aileye bagh olan birkac faktor sayilabilir. Bunlar: Ailenin ekonomik durumu, aile
bireylerinin egitim durumu, ailenin yasadigi cevre, ailenin kullandigi dil, ailenin
egitime yaklasnm, ailenin bulundugu sosyal tabaka ve aile ici iliskiler, Bu faktorler,
okulda ogrencilerin arkadaslanyla ve ogretmenlerle olan iliskilerini, okuldaki
konumlanm,derslerdeki katihmlanm etkilemektedir. Oil, ogrenci basansim etkileyen
en onemli etmenler arasmdadir. Farkh sosyo -ekonomik di.izeylerde bulunan ailelerde
tek dilin farkh kullarulmasi , cocugun okul basansmr etkilemektedir. Ozellikle alt
sosyo - ekonomik di.izeyde bulunan ailelerde 90k kisir bir dil kullarulmasi. cocugun
okul basansmi olumsuz olarak etkilemektedir (Tezcan,97: 152).
Dili yeterince
kullanamayan
bu cocuklar, egitimde istenen di.izeye
cikamamaktadir. Ogrenci basansmda okumanm, okudugunu anlamanm onemli bir yeri
vardir. Tazebay'a gore, bireyin belli bir ki.ilti.ir di.izeyinde egitildigi dusunulurse icinde
bulundugu cevrenin varhgi da onem kazamr. Okuma egitiminin gelisiminde aile
bireylerinin etkisi onemlidir. Aile icindeki bireylerin okumus yada okumarms olmalan,
bunlarm ozel olarak okuma eylemini si.irdi.irmeleri, evde bir kitaphgm bulunmasi
evdeki bireylerin kitaplann i.izerine tartismalan cocugu olumlu yada olumsuz olarak
etkileyebilir. Cocugun cevresel etmenlere bagh olarak iyi yada kotu bir okuma
ahskanhgma neden olabilecegi gibi, yine ccvrescl etkenlere bagh olarak okuma
hatalarmm ortaya 91kt1g1 bilinmektedir (Ocak,97:71).
Ogrencinin okuma ahskanligi kazanmasmda okulun oldugu kadar ailenin de
roli.i vardir. Okul denetiminden cikan cocuk, zamanrru oyunla, gezmeyle, dinlenmeyle
zaman gecirmektedir. Ailenin cocuga ornek olmasi ve evde cocuga uygun materyaller
bulundurmasi, okuma ahskanhgi kazandirabilir. Orgun egitimde ogrenmenin on sarti;
iyi okuma, okudugunu anlama ve anlatabilmedir. Okuma , dinleme, yazma, konusma
etkinliklerinin bi.iti.in derslerde ogrenci basansi ya da basansizhgmda etkisi vardir.
Okudugunu, dinledigini veya izledigini cabuk ve dogru anlama gucu gelistirilmis,
okuduklanm, dusunduklerini ve gorduklerini di.izgi.in bir ifadeyle anlasihr bicimde dile
getirme becerisini gosteren bir ogrencinin basansrz olmasr zayif bir ihtimaldir ( Altay,
96:68).
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Ogrencinin kullandigi dil ile ilgili bu sikmti, butun ogretirn kademelerinde
gorulmektedir. Ogrenci ailede ve cevrede kullamlan dili okulda da kullanmaya devam
etmekte ve okulda sikmti cekmektedir. Ilkokul doneminde
cocugun dili
gelistirilmektedir, ancak cocugun aileden getirdigi yanhshklan ve yetersizlikleri
ortadan kaldirmak yada en aza indirmek okullanmizdaki mevcut uygulama ile simrh
kalmaktadir,
Cunku aym yanhshklar aile ortammda yada cocugun yakm cevresinde devam
etmektedir. Yapilan arastirmalar alt sosyo - ekonomik kulture mensup ailelerden gelen
cocuklann kelime hazinelerinin kisitli oldugunu gosterrnekledir. Bu tip ailelerde
konusmalar kisa ve otoriter yapilmakta, etkinlikler somut ve basit olmaktadir.
Ocak'm (1997) farkh kultur duzeyindeki ailelerden gelen ogrencilerin okuma
anlama duzeylerini . belirlenmesine yonelik cahsmasmda; kultur duzeyi yuksek
ailelerden gelen ogrenciler paragraf anlama testinde kultur duzeyi dusuk ailelerden
gelen dezavantajh ogrencilere gore daha basanh bulunmustur.
Kulturel yonden avantajh ogrenciler kelime anlama basansi dezavantajh
ogrencilere gore iki kat daha basanh bulunmustur.
Yine aym arastirmada
okuduklanm
hatirlayip
yorumlamada,
resim
yorumlamada, sesli okuma duzeyleri bakimmdan kulturel yonden avantajh ogrenciler
dezavantajh ogrencilere gore daha basanh bulunmustur.
Sosyo - ekonomik faktorlerin ve ana baba tutumlanmn okul basansma etkisinin
incelendigi Berber'in (1990) arastirmasmdaki bulgular su sekilde ozetlenebilir; Bu
arastirmada koy dogumlu olmak ile sehir dogumlu olmamn basan puamm etkiledigi,
gelir seviyesi yuksek olanlarm, dusuk olanlara gore daha basanh olduklan
gorulmustur.
Ailedeki birey sayismm basan uzerinde etkili oldugu, birey sayisi fazla olan
ogrencilerin basan seviyeleri daha dusuk bulunmustur. Ogrencilerin okurken kaldigi yerin
okul basansma etkisi incelenmis, ailesinin yanmda kalan cgrencilerle ailesinden ayn kalan
ogrencilerin okul basanlan arasmda fark oldugu bulgulanrmstir.

Wentzel ve arkadaslan ( 1991) ebeveyn - cocuk iliskisinin erkek cocuklann
akademik basansi uzerindeki etkisini, ilkokul 6. Smif 65 erkek ogrenciyi kapsayan bir
arastirmada incelemislerdir. Arastirmadaki bulgulara gore: annenin kati ve tutarsiz bir
disiplin uygulamasi, cocuklann akademik basanlanm
dogrudan ve olumsuz
etkilemektedir.
Bu tutum aym zamanda cocuklarda genel bir mutsuzluk ve degersizlik hissi
dogurmakta ve bu durum da akademik basanyi olumsuz etkilemektedir. Babamn kati
ve tutarsiz bir disiplin uygulamasmm cocukta olusturdugu mutsuzluk ve kendi basma
karar verme olanagmm kisitlanmasi, dolayh olarak akademik basanyi etkilemekledir.
Steinberg ve arkadaslan (1990) guven verici aile tutumu ile akademik basan
arasmdaki iliskiyi, yaklasik on bin lise ogrencisi ile yapilan cahsmada incelenmistir.
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Ailesini guven verici, tutarh ve demokratik olarak algilayan ogrencilerin
akademik basanlan, ailesini guven vermeyen aile olarak algilayan ogrencilerin
akademik basanlanndan yuksek cikrrustir.
Sosyo- ekonomik, etnik, simfsal farklar ve aile yapist farkhhklan bu bulguyu
etkilernemektedir (Soner, 1995 :40-45).
Kasatura'nm(l 998)
ana
babalann
cocuklarryla
ilgili
tulumlan
arastirmasmdaki bulgular; basanli ogrenci ana babalan, cocuklanm basanya ulasmak
konusunda daha serbest birakmakta ve normal bir ilgi gosterrnektedir. Basansiz
ogrencilerin ana babalan cocuklanm basanya zorlamadiklan zaman ilgisizlikleriyle
olumsuz bir rol oynamaktadirlar, Bu genclerde ice donuk bir tavir gorulmekledir.
Aym arastirmada ogrencilerin buyuk cogunlugu, ailelerinin sik sik okula
gelmelerini istediklerini ifade etmislerdir. Ailelerinin okula gelmesini istemeyen
ogrencilerin,
ana babalannm
dis gorunusunden
utandiklan,
konusmalanru
begenmedikleri, gorusmenin sonucundan korktuklan gorulmustur.
Sanlar'm (1985) "ailenin egitim duzeyinin ilkokul programlannm uygulanmasma
etkisi"isimli arastirmasmda ailenin egitim duzeyi yukseldikce kendi egitimlerine bagh
olarak olumlu yardim etme oranmm da yukseldigini ifade etmektedir. Okur yazar
olmayan ve ilkogretim grubundaki aileler egitim yetersizlikleri nedeniyle yuksek oranda
baskalannm yardmuna basvurmaktadir.
Ailenin egitim duzeyi dustukce ogretmen ile gorusmeme oram yukselmekte, her
zaman gornsme oram da azalmaktadir. Ailelerde gorulen genel tutum ogretmen ile
arasrra gorusme biciminde kendini ortaya koymaktadir.

1.4.2 Aile ile okul arasmdaki yapisal iliskiler
Son yillarda yapilan egitim bilimsel arastirmalar, cocuklann okula ilk
basladiklan sirada gorulen okul basansrzhklanmn arkasmdan okul korkusunun onemli
bir yer tuttuguna isaret etmektedir. Ote yandan ogrencilerin okulda -tedavi
gerektirecek kadar- agir davrarus bozukluklan gostermeleri, hatta okul problemleri
yuzunden giderek artan sayida ogrencinin intihara tesebbus etmeleri, okuldaki davrarus
yonlendirrneleri ve iletisim bicimleri ile ailedekilerin farkhligma; aileden okula gecisin
gittikce artan sayida cocuk icin bir tehdit teskil ettigine dikkati cekmistir, K.Plake, bu
problernlerin nedeni olarak ozellikle sanayilesmis toplumlarda gorulen yapisal
sosyallesme cansmalanna deginmistir. Okul ve aile arasmdaki yapi farkhhklarmm
temelinde de farkh iletisim ve etkilesim yapilan ve farkh degerler yatmaktadir.
Aile ve okul sistemlerinin karsilastmlmasmda pek 90k yazarlar, Amerikan
osyologu Talcott Parsons'm "degisebilir kahplar" ("pattern variables") kavrarmm olcu
olarak almakta; farkh davrarus, hareket ve deger bicimleri icin kullanmaktadirlar,
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Parsons, bazi sosyal kurallar acismdan insanlarm davrarus kahplanna girmelerini
analiz etmis ve bunlan bes grupta toplamistrr. Bu, okul ve ailedeki yapisal
farkhhklarm sosyal interaksiyonu nasil etkiledigini gostermek, her iki sistemdeki
deger ve tecrube farkhhklanm belirtmek icin kullamlmistir. Parsons'm bes altematif
kahbi sunlardir:
1. Cabuk uyanlabilirlik ve sakinlik ( duygululuk - duygulu gudulenme yoklugu):
cabuk uyanlabilirlik kisinin drs ve cevre uyaranlanna karsi acikca duygusal ve
heyecansal tepkiler gostermesi; duygusal yonden hie disiplin tarumamasi demektir.
Bu, genellikle aileler icinde gecerlidir; okulda ise kisinin ictepilerinin ve heyecansal
cikislannm kontrol altma almdigi, kisinin disipline edildigi davrarus kahplan
egemendir.
2. Kendi basma hareket etme - grup halinde hareket etme (kendine yonelme topluma yonelme): Kendi basma hareket eden kisi, herhangi bir durumda cevresindeki
insanlarm sosyal degerlerini ve cikarlanm hice sayarak kendi ozel cikarlanna gore
hareket eder. Grup halinde hareket eden ise, kendisinin dahil oldugu grubun
cikarlanna riayet eder; eger grup veya kamu cikarlan kendi cikarlanna zit dusuyorsa,
kendi cikarlan aleyhinde ve grup cikarlan yanmda yer ahr.
3. Parcaci - butuncu (hareket ederken kendi oznel olcutlerinc agirhk verme
evrensel olcutlere agirhk verme, "Partikularismus Universalismus"): Parcaci bir kisi
kendi kararlanm verirken belirli bir kisi veya objenin hangi ozelliklerinin veya
davrarus bicimlerinin kendisi icin sahsen onem tasidigma dikkat eden ozelci bir kisidir.
Butuncu kisi ise, kendi kararlanm verirken genel olarak bilinen toplumsal olcutlere
uyar.
4. Uzun vadede gecerli ozelliklere onem verme - bir andaki basanya onem
verme ( diger insanlan ozgul niteliklerine gore degerlendirme - diger insanlan basan
duzeylerine ve durumlarma gore degerlendirme): Bazi kisiler, degerlendirmede bir
kisinin gercek ve mumkun davramslanndan 90k onun ozelliklerine agirhk verirler.
Bazilan ise bir seyi degerlendirirken onun ozelliklerinden 90k gercek ve rnumkun
davraruslara onem verirler.
5. Dagimkhk - bir alanda yogunluk kazanma (yaygm ilgi -ozgun ve yogun ilgi):
Eger sosyal bir konunun onemi, bir kisi icin belirli bir alanda snurlanarmyorsa
dagmikhk, yayilma var demektir. Bunun ziddi olarak da, bir sosyal konunun anlarm
belirli dusuncelerde, belirli bir alanda snurlandmlabilir.
Bu sayilanlar, bireylerin sosyallesmesinde 90k onemli olan sosyallesme
arnaclandir. Bireysel ihtiyaclarda ve sosyal rollerde bir uyumu, herkes icin baglayici
ve herkesin benimseyebilecegi bir degerler sistemi ve dayarusmayi amaclamasi
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bakimmdan da Amerikan toplum yapismi esas almaktadir.
Parsons'a gore, kisilerin yukanda altematif ciftleri olarak sunulan davrams
kahplanndan hangilerini sececegi hususunu somut interaksiyon durumlan belirler;
interaksiyon durumlanm belirleyenler ve yaratanlar da sosyal kurumlardir.
Parsons'm fikrine gore, cocuklar aile icinde genellikle cabuk uyanlabilir,
kendisini sahsen ilgilendiren hususlara onem verir ve yetistirilmesi sirasmda belirli bir
sosyal alanla smirlanmarms davrams ozelliklerine agirhk verilir. cunku aile icindeki
sosyal iliskiler duygusalhk olcusundedir; aile bireyleri birbirlerini severler, korurlar,
saygi gosterirler; burada kisiler merkezdedir... Sosyal kurumlar icinde, sosyal
interaksiyonu duygusal temele dayah kurumlarm basmda aile gelir. Bu durum,
ozellikle modem kucuk ailelerde daha karakteristik bir hal alrrustir; cunku aile gittikce
kuculmektedir, buna karsihk gittikce daha buyuk bir cografi mekanda yasamak ve
hareket etmek zorundadir. Buna gore de, ailedeki rol farkhlasmasr kalkmakta, sosyal
duygusal talepler artmaktadir. Sanayilesme oncesi buyuk aileler icinde rol
farkhlasmasi oldukca acik ve berrak bir vaziyet alrms, herkes bazi alanlarda
uzmanlasnusti; buna gore de iliskiler daha rasyonel esaslara gore dtizenlenebiliyordu.
Modem ailedeki duygusal iliskilerin agrrhgi en basta es seciminden baslamaktadir.
Ailedeki sosyal interaksiyonla okuldakinin birbirinden farkh, hatta bazen da zit
olduklanm, cocuklar okula girer girmez ogrenirler ve bu farkhhk cocuk icin giderek
onem kazamr. Okulda herkesin rasyonel olarak belirlenmis sosyal rollerine gore bazi
normatif beklentiler egemendir; duygu ve sevgi iletisimi yerine sozel rasyonel iletisim
ve etkilesim vardir. Oyle ki, ogrenciler de, ogretmenlerin duygusal davranmamasim,
tarafsiz olmasmi isterler; ogretmen-ogrenci iliskileri buyuk oranda duygu ve
heyecanlardan annrmstir. Bu, ogretmen ve ogrenciler icin bir problem olur, onlarm
benliklerini zedeler; ama okulda, ailedeki sosyal interaksiyonun aynen stirmesi de o
derece sakmcah ve zararlidir.
Egitim biliminde yapilan arastirmalar kucuk cocuklann; ogretmenlerin
gtivenilir iliskiler icinde olmalarma, kendi ruhsal problemlerini anlamalarma ve
duygusal sicakhklanna daha 90k onem verirken; buyuk cgrenciler icin onemli olanm,
ogretmenin bilgi ve sosyal yetenekleri oldugunu ortaya cikarrmstir.
'
Okuldaki sosyal interaksiyon, bir 90k noktalarda ailedekinden farkhdir.
Okulda, dersin veya okulun amaclanyla bagdasmayan davramslar hos gorulmez.
Iliskiler zaman, mekan ve muhteva olarak suurlandmlnustir. Ogrenci okulda kendisine
yiiklenen sosyal role gore davranacaktir; ogretmeni ornek kisi olarak alacak, onu taklit
ederken onun sahsiyet ozelliklerine, vaziyetahslanna ve degerler hiyerarsisine dikkat
edecektir. Okuldaki rasyonel ve degismez duzene uymak, oldukca yumusak, annebabalarm sefkati yuzunden sik sik degisen ve hatta hie olmayan aile dtizeninde
asamaktan oldukca farkhdir. Ailedeki informel sosyal iliskiler okulda oldukca kati
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formel iliskilere donusmustur.
Formel iliskiler, herkesin duygusal hayatuu kontrol
altma almayi gerektirir;
herkes okul denen sosyal kurumun
herkesce
gecerli
kriterlerine gore davranmak zorundadir; okuldaki bu kriterler de basan prensibine gore
organize edilir.

Okulun, kisilerden bagimsiz, duygusal iliskiler olmayan, davranislann
basan
prensibine gore formel olarak duzenlendigi interaksiyon sisteminde bi.iti.in ogrencilere
esit davramhr. Ogrencideki
davrarus sarsmtilannm
temeli olarak, okuldaki sosyal
iliskilerin
formellesmesi
kabul
edilmektedir;
si.irekli olarak
kurallara
uyma
mecburiyeti, bireysel istekleri bastirma, heyecanlan onleme vs. cocuklan bunahma
itmektedir. cocugun kendini snurlandirmasi,
agir bir sosyal kontroli.in altma girmesi,
davramslanm
genel olculcre gore organize etmesi, ferdi farklann gormezlikten
gelinmesi, herhangi bir geri kalma durumunda telafi imkanlanmn 90k fazla olmamasi,
cocuk icin bir 90k bireysel ve sosyal problemlerin kaynagi olmaktadir.

1.4.3. Ailedeki ve okuldaki iletisim yaprlari
Ailedeki ve okuldaki iletisim kanallan, iletisim bicimleri ve sosyallesme
fonksiyonlan oldukca farkhdir. Gerci ailedeki duygusal destekli egitim stili ile
okuldaki kontrolli.i, sert egitim stillerini uzlastrrma denemeleri vardir; ama bu iki
kurumdaki sosyal iliskilerin yapisi, kurumlarm amaclan, ozel davrams bicimlerinin
oldukca farkh olmasi, bu alandaki basanlan engellemektedir. Eger ozetlemek
gerekirse, ailenin sosyallestirme amaclan sunlardir:

* cocugun kendine gi.ivenini gelistirmek;
* cocugun ahlaki bilincini (vicdamm) gelistirmek,
* cocugun zihni yeteneklerini ve problem cozme yetisini gelistirmek;
* cocukta surekli bir basan motivasyonunun bulunmasmi saglamak;
* cocukta empati ve dayarusma duygulanm gelistirmek;
* cocukta,

karsilastigr catismalan sogukkanh olarak degerlendirme, verimli ve i.iretici
bicimde cozme yetenegini gelistirmek.
Cocuk, bu sosyallesme amaclanru daha kucuk cocukluk doneminde, aile egitimi
icinde gerceklestirecektir. Aile fertlerinin aralanndaki iletisimleri, cocuga karsi
davramslan sosyallesme amaclanna ulasmayi etkileyecektir. R.Derter, cocugun
gelisimini; algilann, duygu, heyecan ve vaziyet ahslann giderek farkhlasmasi, cevreye
karsi giderek daralmasi ve kanalize olmasi seklinde anlamaktadir. cocuk buyudukce
kendi sahsiyetini kazamr ve cevreden farkhlasir; algi ve ilgi alanlannda bir
uzmanlasma ortaya cikar. cocugun daha sonraki sosyal gelisimi bi.iyi.ik olude aileye
baghdir, F. Neidhardt, cocugun sosyallesmesi icin onemli olan aile iletisiminde,
bilhassa sunlar i.izerinde durmaktadir: aile iletisim sabittir, kolayca degismez; cunku
kisiler degismez. Aile iletisiminde duygusal bir sicakhk ve yogunluk vardir; bunun
olmamasi halinde hospitalizm olaylan ortaya cikar, Aile iletisiminde yukanda sayilan
ozellikler diger sosyal gruplarda yer almadigi icin, ailedeki birincil sosyallesme daha
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esash ve basanhdir. Arna bu sosyallesme sartlan cocugun cevresinde hie yoksa, aile
bunu saglarmyorsa, durum tamamen cocugun aleyhinde olacaktir. Kortu nevrozu olan
aileler, paranoid aileler, histerik aileler -bir aile olmalarma ragmen- cocuklar icin
tamamen ters bir sosyallesme ortanu yaratirlar. Aile icinde anne-babamn
otoritesi
anne-babamn
yumusakhgi,
karsihkh
ihtiyac ve isteklerini
karsilama
tarzlan da
onemlidir.

Okulda, ailedeki hareket yonlendirmelerinin
hemen hemen tam ziddi hukum
si.irmektedir; cocuklann
hareketleri
-ve esasen hayatm anlarm- belirli alanlarda
simrlanmistir;
cocuk duygusal ve heyecansal
durumlarda
kendin kontrol etmek,
disiplinli olmak zorundadir; kararlanm verirken kendi fikir ve arzulanndan 90k genel
olculcre uymak zorundadir.
Okuldaki iletisim yapilan da ailedekinden
farkhdir.
Okuldaki iletisim yapisnu -esas olarak- okul yonetimi ve yonetrnelikler
tarafmdan
belirlenmis rol yaptsi tayin eder; iletisim bilhassa derslerde ve daha onceden konulmus
cerceve sartlar icinde olmaktadir. Bir kere ogretmen ile ogrenci arasmda simetrik
olmayan bir iletisim vardir; ogretmen hem beden hem bilgi hem de yasalar acismdan
hakimdir ve iletisim tek tarafh olmaktadir. Ogrctmcn ile ogrenci arasmdaki iletisim
belli ders konulanndadir
ve zaman olarak suurhdir.
Ders esnasmda,
ozellikle
ogretmenin yuzyuze dersler yapngi sirada ogrencilerin birbirleriyle iletisim kurmalan
hos karsilanmaz, "dersi bozmak" olarak nitelenir. lletisimi, genellikle sozlu ifadeler
seklinde olmaktadir.

Okulda,
ogretmen
ile ogrenci
arasmdaki
rol dagihmma
ve iktidar
farkhlasmasma dayah iletisim yapisma, bir de ogretmen ve ogrencilerin kendi rollerini
yorumlama ve uygulayabilme gucunu katmak gerekir.

Aile ve okul arasmdaki
bu sosyallesme
ve iletisim
farkhhklan
bazi
catismalann cikmasma neden olmaktadir ki, bu catismalar henuz cozumlenememistir.
Ilkokula yeni baslayan bir cocuk cift hayat yasamaktadir; okulda ogrenci, ailesi icinde
cocuk olarak muamele gorrnekte, oyle davranmaktadir.
Ailenin cocuktan bekledikleri
ile okulun cocuktan bekledikleri
farkh seyler olmakta; okul cocugun basansma,
zekasma, kendini bilme, begenme ve takdir etme duygusuna onem vermektedir.
Ailedeki (birincil) sosyallesme
ile okuldaki (ikincil) sosyallesme
arasmda yapisal
catismalar bul unmaktadir.

1.4.4. Aileden okula gecis problemi
Okuldaki davrarus ve hareketler, basanh olmaya yonelmistir. Okul hayati
icerisinde basanh olma baskismm giderek artmasi, ogrencilerdeki okul korkusunun
ana nedenlerinden biri sayilmaktadrr. Okul icindeki yi.ikselmelerin (simf gecmelerin),
okullar arasi gecislerin ve meslege girisin okul basansma gore yapilmasi, hem
ogrencileri hem anne-babalan cocuklann okul basansim yi.ikseltmeye zorlamaktadir.
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Cocuklann, aile ortammdan 91k1p okul sistemi icine girince farkh ve zor bir
sosyal diizen icinde yasamak zorunda kalmalan okul korkusu veya daha somut olarak
smav korkusu denilen kavramda kendini gostermektedir,
S.B. Sarason ve
arkadaslanrun yaptigi bir arastirmaya gore, cocuklann smavlara veya smavi andiran
durumlara "korkmak" seklinde tepki gostermeleri, aslmda, onlann evdeki, aileleri
icindeki benzer durumlara tepkilerini yansitmaktadir. cocuklann smavlara tepkileri,
onlarm aileleri icinde edindikleri bilinc alti tecriibeleri yansitir. Smav durumu
tamamen okula has bir sosyal durum degildir; basanlann smanmasi ve
degerlendirilmesi aile icinde de olmaktadir. cocuk bu sekilde, aile icinde edindigi
tecriibe ve vaziyet ahslan okula da tasunaktadir ("uyaram genellestirme"). Okulda
anne-babanm yerine ogretmen gecmektedir. Kendine giiven duygusu gelismemis
cocuklar basansizliktan korktuklan icin smavdan ve okuldan da korkmaktadirlar.
Okul ile aile arasmdaki sosyallestirme catismalanndan
biri olan okul
korkusunun temelleri, aslmda ailenin icinde atilmaktadir. Ailenin cocuga, basanh
olmasi icin kucuk yasta yapugi baskilar, onu daha sonraki okul ve meslek hayatmda
siirekli olarak rahatsiz etmektedir.
Aileden okula geciste gucluk cikartan diger faktorler ise, her iki sistemdeki
iletisim ve interaksiyon bicimleri, karsilasilan problemleri cozme farkhhklan, sosyal
rol
ve
rolleri
yorumlamadaki
anlayis
farkhhklan
gibi
faktorlerdir.
Okuldaki ve ailedeki sosyallesme olgusunu, daha once de belirtilen, ailenin icinde
bulundugu sosyal-kiiltiirel ortam ve sosyal tabaka da etkilemektedir.
1.4.5. Aile ve dil
Okuldaki iletisim ve anlasma vasitasi dildir; derslerin hemen hemen hepsi ve
ogretmen-ogrenci interaksiyonu dil iizerine kurulmustur. Dil, sosyal iliskiler ag1 icinde
yasayan insanlarm iletisim aracidir. Sonradan ogrenilen dil, grup kurallanm ve bireyin
kendisini ifade vasitasi olarak kullamhr. Dil, her ne kadar bireysel gibi gorunuyorsa
da, aym zamanda sosyal yapiya siki sikrya baghdir. B.Bernstein, bir kisinin dili ile
sosyal mensei, cahsma ortarm ve ozellikle icinde bulundugu sosyal tabaka arasmda
siki iliskiler oldugunu gostermistir. Bernstein daha sonra, dili etkileyen en onemli
faktor olarak sosyal tabaka yerine genel ve sosyal yapisal iliskileri temel almistir.
Bunlardan da, mesela cocugun dilini en 90k etkileyen aile icindeki rol sistemidir. Aile
icinde sosyal kontroliin statiilere ve kisilerin ozelliklerine gore olmasi sosyal iliskileri
belirlemekte, kapah sosyal iliskiler icindeki cocuklann dili islenmemis olarak kahrken,
acik sosyal iliskiler icindeki basanlannda, ailesi icinde kazandigi dil, en az zeka ve
yetenekler kadar onemli olmaktadrr,
Ote yandan D.G. McKinley, cocuklann
sosyallesmesinde
anne-baba
mesleklerinin, anne-babamn cocugu terbiye etme ( disiplin) tekniklerinin de 90k onemli
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oldugunu vurgularrnstir. Mesleki hayati monoton ve siki bir is duzeni icinde gecen
baba, cocuklanna sert bir disiplin uygulamaktadir, Isyerinde basansizhga ve hayal
kmkhgma ugrayan bir baba da ofkeli ve saldirgan olmaktadir.
1.5. Aile Yapisi ve Egitim
Aileler lcinde bulunduklan
toplumun yasam biciminden
etkilenerek
cocuklanm yetistirme bicimim belirlerler. Hizh bir sekilde gerceklesen toplumsal
degisme, ailenin islevlerinin nerede baslayip, nerede bilecegi konusunda buyuk olcude
etkilemekledir.Geleneksel ailedeki cocuk egilimi ile cekirdek ailedeki cocuk egitimi
ayn ayn unsurlan icermektedir. Hizh degismenin etkisiyle sarsilan ve daha kendi
yasamlanna
gerekli
duzeni
veremeyen
aileler,
cocuklanmn
egitilmesi,
toplumsallastmlmasi gorevi ile karsi karsryadir (Aslan,90; 107).
Aileler, gunluk hayatlanm devam ettirirken, cocuklann egitimini ikinci plana
atmak gibi bir dusunceleri olmamahdir. Gunluk hayatm sorunlanyla ugrasan aileler
cocuklannm
ihtiyaclanyla,
gelisimleriyle
ve
egitimleriyle
de ilgilenmek
durumundadirlar.Cocuklann
kazanacagi , ozcllikler, aile icindeki sosyal duruma
baghdir. Aile icindeki iliskiler katilasrms rollere dayah ise, kisisel ozelligi olmayan,
belirli kategoriler icinde dunyayi goren bireyler yetisir, Aile icindeki iliskiler
kahplasmanus ve duruma gore degisebilen bir yaptya sahipse, ic dunyasi daha zengin,
dunyayi 90k boyutlu gorebilen bireyler yctisirtAkca.s? :71 ).
Ogrencilerin okul basansinda, ailenin icinde bulundugu sosyal smifm rolu
onemlidir. Sosyal smiflann ekonomik, kulturel ve dil yapilan onemli derecede farkhhk
gostermektedir Eskicumah'ya gore okul basansi dusuk olan alt simfa mensup
ogrencilerin basansizhk nedeni olarak, kulturel alt yapi eksikligi ve list tabakaya
mensup arkadaslannm olmamasma baglamaktadir Aynca ailelerin egitim gecmisi o
ailenin cocuklannm okul basanlanru etkilemektedir Bu cocuklann okulu bitirmesi
veya mezun olmadan aynlmasi ailenin icinde bulundugu sosyal smifm egitimden ne
bekledigi ile alakahdtr, Bu cocuklann egilimle ilgili beklentileri ailede ve arkadas
cevresinde belirlenmektedir (Eskicumah 999:21.22).

1.5.1. Baba ve Egitim
Y asadigi yer ve imkanlan ne olursa olsun baba ailenin reisidir. Ailenin
ekonomik durumu ve buna babanm katkisi oramnda evde otoritesi ve etki gucu vardir.
Babanm egitim durumu, kisilik yapisi, tavirlan, davramslan ve ailesiyle
ilgilenmesi cocuklann egitiminde etkilidir. "Babasi otoriter olan ve az ilgilenen
cocuklarda utangaclik, cekinme gibi kisilik ozelliklerine daha 90k rastlanmaktadir.
Cocuklardaki uyumsuzluk egiliminin olusumunda ve biciminde babanm tavir ahsi en
az annenin tavir ahsi kadar etkili olmakladir. Babanm ilgilendigi ve sevgi gosterdigi
cocuklar, arkadaslanyla iliskileri daha iyi olan. liderlik ozelliklerine sahip ve daha
uyumlu cocuklardir. Babanm surekli musamahakar bir tutumda olmasi ve etkili
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disiplin yontemlerinden yoksun olmasi, aynca annenin uyumsuz olmasi halinde
cocuklarda
okuldan
kacma.
Calma
davrarus
bozukluklarma
daha
sik
rastlanmaktadir"(Gtingormli~.90:235).
Babalarm genellikle disanda cahsmasi, evden ve cocuktan uzak kalmasi,
onlarm birlikte olduklan sureyi iyi degerlendirmelerini gerektirmektedir. Cocuklar ana
- babalarmm dusunce tarzmi benimserler. Eger bir baba iyi bir gozlemci, gordugt;
duydugu seyi ogrenmeye merakh ise oglu da onun gibi merakh olur. Babasi ile
uyumlu bir yakm iliskisi olan cocuklann , sorunlan cozumlemeye daha yatkm
olduklan gorulmustur (Serdaroglu, 72:92).
Ailesinden ilgi goren, kendisine iyi yaklasilan , problemsiz cocuklann ,
okullarmdaki hareketleri ve davraruslan da iyi olacak, problemsiz olacaklardir. Bu tur
cocuklardan basan beklenebilir. Ailenin sosyo - ekonomik statusunun gostergesi
olarak kabul edilen babamn meslegi ile, cocugun okuldaki basanlan arasmda onemli
bir iliski oldugu ifade edilmektedir. Babanm meslegi vasifsiz, el isine dayanan ve
dusuk kazanc getiren bir faaliyet oldugu taktirde, cocugun aile cevresinden olumlu
etkilenme imkam azalmaktadir ( Kurtkan,77:97).
1.5.2. Anne ve Egltim

Ailenin tipi ne olursa olsun, aile anne-baba ve cocuklar aileyi olusturmaktadir.
Anne toplumun temeli olan aile kurumunun onemli ve temel uyesidir. Anne cocuklarla
babaya nazaran daha uzun sure birlikte olmaktadir. Bu bakimdan cocuklann egitimi
icin anneye buyuk i~ dusmektedir.Ailenin sosyal yonden gelismesinde en etkili birey
olarak kadmm egitilmesinden soz edilebilir."bir erkegi egitirsen bir bireyi, bir kadmi
egitirsen bir aileyi egitmis olursun" ata sozu kadmm aile icindeki onemini
yansitmaktadir (Hasipek,90:365).
Annenin cocuk egitimine etkileri Binbasioglu'na gore, bashca su ti<; noktada
gorulur:

1. Cocugun bagrmsiz dusunme ve bagunsiz hareketlere ahstmlmasmda
2. Cocugun adaletli ve dengeli hareket etmesinde.
3. Cocugun kendi kendine karar vermesinde.
Annenin, yasam icin 90k gerekli olan bu davraruslan cocuga kazandirmasmda
en onemli etken onun kendi ya~ant1land1r(Binba~10glu,97:
14).
Tum gelisim basamaklannda cocuk, onu seven, onu anlayisla ele alan, tamyarak
egilen, sorunlanna cozum arayan hirer yetiskin olan anne ve babasma ihtiyac duyan
Ailesi ile girdigi iliskilerin etkisinde kalarak mutlu veya mutsuz; doyumlu veya
doyumsuz, uyumlu veya uyumsuz olur. Annenin cocugun ihtiyaclanna duyarh olmasi
davramslanrn ve zamamm cocugun ihtiyaclanna gore belirlemesi gerekir
(Razon,90:221).
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1.5.3. Kardesler ve Egitim
Ailede kardeslerin rolu son derece onemlidir. Kardesi olmayan ailede tek cocuk
olarak yetisen cocuklar, sosyal yonden eksik yetisirler. Arkadashk duygulan
zayiftir, bencil olurlar. Toplumda gorulen bazi simank tipler, genellikle aile hayatmda
kardes mlinasebetleri iyi duzenlenmernis veya tek cocuk olarak yetismis kimselerdir.
(Canovah,99:62).
Kardesler arasmda onlan etkileyebilecek en onemli nokta birbirlerini
kiskanmalandir. Anne ve babanm cocuklardan birine farkh yaklasimi, kiz veya erkek
cocuga gosterilen ilgi kiskanchga sebep olabilir. Bu durumu yasayan bir ogrencinin
okul basansi dusebilir, Cunku onun kendisine gore onernli problemleri vardir. Ana babalarm cocuklanm birbirleriyle kiyaslamalan kiskanchk duygulannm daha da
pekismesine neden olmaktadir. Cocuklan birbiriyle kiyaslamalar onlann dusmanca
duygular gelistirmelerine sebep olmaktadir, Kiyaslamalar kardesleri tesvik edici
olmaktan 90k. cocuga yetersizlik ve eksiklik duygusu asilayacak niteliktedir
(<;aph.70: 127).
Boyle problemli cocuklann okul basanlan duser.
1.5.4. Kalabahk Aileler ve Egitim
Ulkemizde genis aile yerini ana - baba ve cocuktan olusan cekirdek aileye
birakmaktadir. Fakat geleneksel ailedeki buyuklerin otoritesi hala devam etmektedir.
Aym ortamda kalan aile buyukleriyle cocuklann temasi arttikca ana babanm cocuk
cgitiminde denge ve tutarhhk ilkesi bozulmaktadir. Buyuklerin gosterdigi asm
hosgoru ana-baba icin bir problemdir.
Bu konuda ana-baba, cocugun egitim ve
gelisiminden sorumlu kisiler olduklanm unutmamah, aile buyuklerine terbiye
konusunda mesafeli olmalan icin uygun ortamlar hazirlamahdir (Yavuzer.99).

Bir cocugun kisiligi ana - babasi ve kardesleri dismdaki insanlarla olan
iliskileri sirasmda da etkilenmektedir. Bu kimselerin her birinin, cocugun kisiliginin
sekillenmesinde dogrudan veya dolayh olarak etkileri olmaktadir. Bu kimselerin aile
ile birlikte oturmalan, ailenin yakmmda oturmalan veya uza etki derecesi bakimmdan
farkhhk gosterebilir.
Ana - babanm cocugun yanhs ve kusurlu bir davrarusmi
dlizeltirken basvurdugu yollan, cocugun yamnda tenkit etmek, engellemeye kalkismak
yada cocugun tarafuu, tutarak onu korumak gibi davranma, ana - babayi 90k guc
durumda birakir. Amca, dayi, hala, teyze gibi yakm akrabalar, evlenmedikleri veya
cocuklan olmadigi icin cocuklara karsi ya asm sahibi bir tutum icinde veya cocuklarla
olan iliskilerinde asm davraruslarda bulunabilirler. Cocuklara karsi ya asm seven,
koruyan, her istedigini yerine getiren, hosgoru bunun tamamen aksi bir davrarusa
sahiptirler. (<;aph,70:132-133).
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Goruldugu gibi aile icinde yasayan, aile buyukleri veya diger akrabalar varsa,
en buyuk sorun cocuklarm egitilmesinde, aile ici disiplinde ortaya cikmaktadir. Sevgi
temeline dayanmayan disiplin ger9ekle~emez. Disiplin, sorumlulugu ogretmektir.
Disiplin, aile icindeki denge ve duzenin olusturulmasmda buyuk onem tasir. Disiplin
cezalandmna degildir. Cocuga, istenilen davrams ve ahskanhklan ogretmek, kendi
kendini denetleme yada ic denetim demek olan ahlak gelisimini saglamaktir. Asm
hosgoru ve disiplin eksikligi, cocukta bencillige veya anti - sosyal davranislara sebep
olabilir. Asm otoriter ve baskih disiplin de, ana-babaya karsi korku ve ofke ile nefret
duygulannm geli~tirilmesine, bagimh bir bireyin, yada baskaldmci tutumlar icerisinde
isyankar bir bireyin olusumuna sebep olabilir (Yavuzer.99).
Aile icindeki uygulanan disiplin okullarda ogrencilertn davramslannda
gorulebilir. Okul icinde veya ogrencilerin arasmda meydana gelen sorunlarda, hep aym
cocuklar gorulmektedir. Etrafiru rahatsiz eden bu cocuklann genellikle basansiz
olduklan gorulur.
1.5.5. Aile ve Bos Zamanlan Degerlendirme:
Ailelerin genel dusuncesi . egilim okulda yapilmaktadir ve cocuk ne
ogrenecekse okulda ogrenmelidir. [lkogretim okullarmda ogrencilerin okulda kalma
sureleri, tam gun egitimde sekiz saat. ikili Ogretimde ise alti saattir. Bu surenin dismda
cocuklar aileleriyle veya bulunduklan cevrede degisik faaliyetlerde bulunmaktadirlar.
Cocuklann bos zamanlanm degerlendirme aile tiyelerinin en onemli egitim
gorevidir. Okuldan eve gelen cocuga onun ilgilerine uygun mesguliyetler bulunmazsa
elbet kendi kendine bazi isler bulacaktir ve bunun bir kismi belki de zararh, egitimini
bozacak ugrasilar olacaktir. Cocugun okulda bulundugu zaman icinde egitim gorevi
ogretmenin, okul sonrasi egitim gorevi ise ailenin isidir. Bos zamanlan
degerlendirmede sunlar yapilabilir:
l.Cocuga okuldan geldikten sonra veya tatil gtinleri, okulla ilgili cahsmalar
yaptirmak. Odev hazirlama, ders tekran gibi.
2. Cocugun okulla ilgili cahsmasi bittikten sonra ev isleri veya ailenin islerini
yaparak zamamm degerlendirme
3. Gezip eglenerek- oynayarak zamamm degerlendirme.
Ders cahsma, odev yapma, bunlan gunu gunune yapma ve eksiksiz yapma bir
ahskanhk haline getirilmelidir.
Aileler cocuklann
cahsmalanm,
basanlanm
degerlendlrerek, overek, onun bir deger oldugunu hissettirerek, onlarm cahsmalanm
aliskanhk haline getirmelidir (Ozgonen9.72:94-95).
1.5.6. Televizyon ve Egitim
Televizyon etki gucunu gorsel ve isitsel duyulara aym anda hitap ediyor
olmasmdan ahr. Televizyonda gorsellik on plandadir (Ozbay,97:27).
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Televizyongorsel
ve isitsel duyulara yonelik etkili bir kitle iletisim araci olmasi
sebebiyle , olumlu hizmetlerinin
yam sira, iyi degerlendirilmedigi
taktirde olumsuz
sonuclara da sebep olmaktadir, Televizyon olumlu bir uyamn kaynagi olmasmm
yanmda,aile ici ve d1~1 toplumsal etkilesimi en ali di.izeye indirdiginden.
cocugun
sosyal gelisimine olumsuz etkisi vardir (Yavuzer,99).
"Cocuklar icin hazirlanan televizyon programlan.yardunseverlik,
ve insan severlik duygulanm pekistirmelidir" (Yavuzer,99: 164 ).

yurtseverlik

Bu tur cocuk programlarmm
sayisi oldukca azdir. Cocuklannda
televizyon
izledigi saatlerde,genellikle
siddet ve cinsellik iceren toplumun yozlastmci programlar
yaymlanmakladir.
Cocuklar televizyon izlerken uslamrlar ve sessiz kahrlar. Ailede
soylesi ve dertlesme ortadan kalkar. Ana, baba ve cocuklar birlikte degil yan yana
yasamaya baslarlar. Bunun yanmda okumaya ilgi ve islek azahr, "cocuga hayatla her
seyin kolayca elde edilebilecegini ogretir ve pasif bir ogrenmeye iter(Ozbay,97:28).
Okulda televizyon izler gibi ders dinleyen cocuklar, surekli ahci konumunda,
caba gostermeden,
her seyin hazirlanarak
kendilerine
sunulmasim
beklemektedir.
Televizyon kitap gibi yararh bir aracur ama kisi bu araca egemen olmah, onun kolesi
olmamahdir." Televizyon, okullarda akademik basanyi, bazi alanlarda olumlu.sayisal
alanlarda ise olumsuz yonde etkiledigi gorulur. Sozel alanlarda, olumlu etkilere sahip
oldugu dusunulse de, muhakeme yeteneginin gelismesine ve sosyal anlayis acismdan
olumsuz etkilere sahip oldugu acikttr'{Ozbay 97:29).
Evde cocugun ders 9ah~t1g1 saatlerde televizyon
izlenmesi,
onun yaptigr
cahsmayi anlamasmi engeller. Ders cahsirken televizyon izleyen cocugun dikkati
oraya kayar. Bu durumdaki bir cocugu okul basansmm dusmesi kacmrlmazdir.
Ana babalara dusen gorev cocuklara ornek olmaktir izlenebilecek
programlan
secerek
simrlandmlabilir
(Yorukoglu.Dd).
Anne ve babalar,zaman
zaman televizyonu kapatabilmek
muzik dinlemek ve
kitap okumak gibi farkh ugraslarda bulunarak.cocuklanna
ornek olabilmelidir. Anne
ve babalar cocuklardaki
saldirganhk tepkilerini harekete geciren yada onlan asm
uyaran ve toplumsal deger yargilanm degistirmeye sebep olan dizileri izlemelerine
engel olmalidirlar (Yavuzer;99).

II.BO LUM
2.1 Ana- baba Tutumlari
Gunumuzde toplum hayatim ilgilendiren her alanda, htzh degismeler
olmaktadir.Bilimde, ekonomide ve teknolojideki bu gelismcler.niteliksiz.egitimsiz
insan gucune ihtiyaci azaltmaktadir. Egitim basamaklanm gecenlerden, kendine
gi.ivenen, insan iliskilerinde basanh , girisken ve kendini yenileyebilen kisiler tercih
edilmektedir. Bu tur nitelikli insanlarm iyi ve basanh egitim ortamlannda egitim
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gordiikleri, maddi durumu iyi olan ailelerin cocuklan olduklan soylenebilir. Burada
cocugun aile yapisi, ailenin cocuga uyguladigi disiplin, ailenin cocukla ilgili tutumlan
belirleyici olmaktadir. "Aile cocugun fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel her turlu
gelisimindc temel ortamdir. Ailede cocuklar ve yetiskinler birbirlerini etkileyerek
surekli bir etkilesim icindedirler. Anne - baba ve cocuk arasmdaki etkilesim, bir
yandan cocugun davranislanm bicimlendirirken diger bir yandan gelecekteki
davramslan nzerinde de etkili olur.IOzcan, 96 :21).
Ana - baba tutumlan Y avuzer ( 1999) tarafmdan alti ana bashkla toplanrrustir
Bunlar:
2.1.1. Baskrh ve Otoriter Tutum
Cocugun kendine guvenini ortadan kaldiran, onun kisiligini onemscmeyen bir
tutumdur, geleneksel aile yapmuzda bu tuluma sik rastlanmaktadir. Kati bir disiplin
uygulanan bu tutumda cocuk, her kurala uymak zorunda birakilrr. Aile bireylerinin
baskisi altmda olan cocuk, sessiz, uslu, nazik, durust ve dikkatli olmasma karsihk,
kuskun, silik, cekingen, baskalannm etkisinde kolay kalabile hassas bir yapiya sahip
olabilir.
Baskih
tepkiyi alacagi
icerisinde asm
buyuyen cocuk

ve otoriter aile ortammda, denetlenen cocuk hangi davramsm hangi
hakkmda bir fikre sahip degildir, Bu cocugun, kaygih bir belirsizlik
isyankar veya asm boyun egici olmasi mumkundur. Boyle bir ortamda
dislan denetimli bir kisilik olusturur,

2.1.2 Gevsek Tutum
Cocuk merkezci aileye , genellikle orta yasm uzerinde cocuk sahibi olan
ailelerde ya da tek cocuklu ailelerde rastlamr. Boyle ailelerde cocuk etkilidir ve butun
aile bireyleri cocugun isteklerini kayitsiz sartsiz yerine getirir. Cocugun isteklerine
boyun egen anne - babalar evde onlarm egemenligini kabullenen kisilerdir. Bu tur
ailelerde, cocuklar, anne ve babalarma hukrneder ve onlara 90k az saygi gosterirler.
Sunartilan bu cocuklar her istedigini elde etme beklentisi icindedirler, Her tiirlti
ihtiyacmm karsilanacagmi dustmen bu cocuklar, yetiskin olduklannda toplum icinde
aym ilgiyi beklerler. Cocuk merkezci ailelerden gelen, her isteklerini yaptirmaya ahsan
cocuklar, toplum icinde ve okul kurallan karsismda hayal kmkhgma ugrayip kolay
kolay uyum saglayamazlar.
2.1.3.Dengesiz ve Kararstz Tutum
Ana - babanm dengesiz ve kararsiz tutumu, cocugun egitimini olumsuz etkiler.
Buradaki dengesizlik ve tutarsizhk, ana baba arasmdaki gorus aynligmda olabildigi
gibi , anne veya babanm gosterdikleri degisken davrams biciminde de gorulebilir.
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Anne ile babanm, cocugun yanmda , cocuk konusunda birbirlerini elestirmeleri,
birinin olumlu yaklasimma digerinin olumsuz tutumu yada taraflardan birinin cocuk
kayirmasi, sik rastlanan yanhshktir. Anne veya babanm bir durum icin farkh zamanda
farkh tepki gostermesi de hatah davrarustir Bu gibi durumlar cocukta bazi ic
cansmalann, huzursuzluklann, ardmdan da dengesiz ve tutarsiz bir yapmm olusumuna
sebep olabilir.

2.1.4. Koruyucu Tutum
Ana - babamn asm korumasi, cocuga gerektiginden fazla kontrol ve ozen
gostermesi anlamma gelir. Bunun sonucu olarak cocuk, diger kimselere asm bagimh,
guvensiz, duygusal problemleri olan bir kisi olabilir. Bu bagunhhk cocugun hayati
boyunca surebilir.
Aile ortammda cocuga kendi benligini tamma imkam verilmemesi, onun .
ailenin istedigi yonde bagrmh bir kisi olarak yetismesine neden olur. Boylelikle psiko
sosyal olgunlasmasi engellenmis olur. Cocuga degisik firsatlar hazirlanarak , onun
kendine olan gtrvenim saglayacak , ozerk bir birey olarak, gelecekte girisimci ve
sosyal bir kisi olmasma yardim edilebilir.

2.1.5. Ilgisiz ve Kayitsiz Tutum
Ilgisiz ve kayitsiz tutum, ana - babanm, cocugu yalmz birakma, gormezlikten
gelme seklinde dislamasi anlamma gelir. Duygusal istismara yol acan boyle bir
ortamda ana, baba, cocuk ucgeni arasmda iletisim kopuklugu gozlenir. Ana -babanm
ilgisizligiyle cocugun ogretmenine, arkadaslanna ve yakm cevresindeki esyalara
verdigi zarar ve sucluluk davrarusi arasmda yakm bir iliski bulunmustur, Bu konuda
yapilan arastirma bulgularma gore ilgisiz ve kayrtsiz ana-baba tutumu cocugun
saldirganhk egilimini gticlendirmcklcdir.

2.1.6. Giiven Verici, Destekleyici ve Hosgdrtilil Tutum
Bu tutuma sahip ailelerdeki anne-babalar cocuklanna
karsi hosgoru
sahibidirler, onlan desteklerler ve bazi kisrtlamalar dismda, arzulanm diledikleri gibi
gerccklestirmelerine izin verirler. Bu tutumun goruldugu evde kabul edilen ve
edilmeyen davraruslarm smirlan bellidir. Bu simrlar icinde cocuk ozgurdur. Soz hakki
vardir, duygu ve dusuncelerine saygi duyulur, sevgi ve tesvik gorur, Boyle bir
ortamda yetisen cocuklar, girisim yetenegine sahip olur. Ozguvenini kazanan cocuk,
kendi kendine karar verip sorumluluk tasimasim ogrenir. Ana - babamn tutumlan,
cocugun kisiliginin olusumunda ve karakterinin gelisiminde buyuk onem tasir. Ana baba - cocuk ucgeni, sevgi temeline dayanmahdir. Ana - babalann cocuga uyguladigi
davrams turunun benzeri davramslar cocukta gorulur. Anne-babanm normal bir
hosgoru icinde davranmasi, cocugun saghkh bir kisilik olusturmasma yardim eder.
Ama cocuga asm hosgoru ve duskunluk, onu bencil yapmaktadir. Gencin ozellikle
kisiligini aradigi ergenlik doneminde, anne - baba destegine 90k ihtiyaci vardir. Ancak
destekleyici hur ve demokratik bir ortamda saghkh bir kisilik olusur.
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Bu nedenle anne - baba cocuguna hur ve demokratik aile ortarm olusturarak
onda saghkh bir kisilik olusturmaya cahsmahdir. (Elmacroglu.vx.vl ).
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2.2 Aile Etkilesimi ve Cocuk Uzerindeki Etkisi
Sehirde yasayan, egitimli, anne-babamn cahstigt gunumuz Turk ailesinde
kismen "cocuk merkezli yetistirme tutumu" benimsenmis gorunmektcdirlcr.Bu, asm
koruyucu tutumun bir uzantisi gibidir. Cocuklar kendi egitimleri ile ilgili butun
kararlarda insiyatifi ele almislardir. Aile icinde hemen her sey cocuklann isteklerinin
yerine getirilmesine destek vermektedir. Cocuga 90k az sorumluluk verilmekte ve
yasma uygun kurallarm ogrenmeleri icin uygun egitim verilmektedir.Bu tutumlarm
cocuk uzerindeki etkisi yeni arastirmalann konusudur (Kulaksizoglu. s 121, 1999).
Geleneksel kulturdeki cocuklann ne olduklan ve ne olacaklan konusunda bile
daha az secim hakki vardir. Y asam bicimi ve yasam dongusu onceden belirlenmistir ve
sapkmhk hosgoru ile karsilanmaz.tfiumer. 1970. s.116).
Kagrtcibasi'nai l 990) gore. aile-ici karsihkh bagunhhk geleneksel Turk ailenin
tipik bir ozelligidir, Cocuk anne-babasma bagimh olmaya ozendirilmekte, daha sonra
cocuklar buyudugunde anne-baba kendi cocuklanna bagimh olmaktadirtkulaksizoglu
s.124 1999).

2.2.1 Geleneksel Aile Toplumu
Aileler yapi olarak ataerkil olan ve gene babalan, bu babalarm ana-babalanm,
ve btiytikanne/btiytikbabalanm
kapsayan buyuk gruplar halinde yasarlar. Evin
yonetimi biiyukbabanm elindedir ve sorgulanamaz otoritedir (Stimer, 1970, s. 417).
Disiplin korkutma ve utandirma teknikleri ile saglamr. Anne insanustti
cezalandmcilann yer aldigi hikayeler ile veya kendinin de batil inanclan yuzunden
korktugu 69 ahci nesneleri gostererek cocugu korkutur. Bir dereceye kadar tum koy
halki disipline katihr. Her yetiskin kadm bir hala ve her yetiskin erkek bir amcadir ve
hepsinin iyi davraruslan tesvik etme konusunda sorumluluklan vardir (Stimer,
1970,s.421 ).
Kisacasi 6 yasmdan sonra kiz cocuk yash kadmlar gibi pasif, korkak, suskun ve
cahskan olmak icin disipline edilir. Buna karsm erkek cocuk yash erkekler gibi
sorumlu, guvenilir ve kendi kendine yeterli olmak icin disipline edilir ve boylece disan
cikabilir ve kendi kendine bir seyler yapabilir (Stimer, 1970, s.422).

2.2.2 Gecis Aile Toplumu
Ciftlerin simdi nevrozlu cansmalarmi daha gercekci davrams tarzlan yoluyla
cozmcye hazir olduklan gibi bir cikanmda bulunulabilir. Bu Turk annelerinin, belli bir
gelisim asamasmda cocugun ihtiyaclan ile iliskileri olmayacak bir sekilde cocuga karsi
egoist,kontrol edici ve talep edici olduklan bulunmustur. Bu tip asm koruyucu ve asm
uyanci bir anne normal aynlma ve bireysellesme surecini engeller.
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Bunun sonucu olarak da sadece anne cocugu terk edememekle kalmaz, cocukta
annenin gitmesine izin veremez bir hale gelir. Bir grup olarak. bu kadmlar hastahk
hastasi, zihni bedensel endiselerle me~gul,cinsel hakrmdan olgun olmayan ve soguk ve
cocugunun cinsellikle ilgili gelisiminden 90k korkan kisilerdir. Cok kadmsi bir tarzda
giyinmelerine ve bastan cikanci bir sekilde davranmalanna karsm, iclerinde erkeklere
karsi asm derecede dti~mand1rlar(Stimer, 1970,s,425).
Bugun esit yasal haklara sahipler, ama bu onlarm belirgin asagihk duygulan ile
ilgili olan kotu benlik kavramlarma sahip olmalanm onlemez. Cocuklarma sahip olma
davramslan, ozellikle erkek cocuklanna bir dereceye kadar bu yetersizlik duygusunu
telafi etme cabasmdadtrlar (Stimer, 1970, s.426).
Bu nedenle, gecis sureci koca ile kan, anne ile cocuk, gelin ile kaymvalide
arasmda kavga meydana getirir. Bu sik sik esler arasmda cinsel uyumsuzluk, bosanma,
libidonun tatmin edilmesi icin cocuklann suiistimal edilmesi, kacan veya anneye bagh
kalan 9ocuklarda ruhsal bozukluklar ile sonuclamr. Ihi kadmlar, cocuklanm
yaslandtklarmda bile geri odemek zorunda olduklan derin bir sorumluluk duygusunu
hissedecek sekilde vetistirirler (Stimer, 1970, s.426),

2.2.3 Modern Aile Toplumu
"Gecis stirecinde olanlar" Ttirkiye'nin nufusunun sadece yansmi ve "modem
olanlar" belki %15 gibi bir azmhgi olusturur (Stimer, 1970).
Diger taraftan, modem grup Batt kulturu ile entegre olmalarma karsm hala
geleneksel ataerkil yapryi surdurmektedir. Ancak, boyun egen bir geleneksel iliskinin
yerine babanm denetimi altmda haklar ve sorumluluklar sistemi vardir. Bunun yam
sira sevgi, karsihkh saygi, esit haklar ve hur iradeye dayah evliliklerin sayisr ( Stimer.
1970 .. s. 427). giderek artmaktad1r.

2.3.Geli~imsel Ortam Olarak Aile
Aile hemen hemen her toplumda esas sosyal sistemi, daha buyuk olan sosyal
sistemin temel birimini teskil eder: toplumun bir varhk olarak muamele etligi
bireylerin toplarmru olusturur; sanayi toplumunu bile stabilize etmeye yardim eden
akrabahk sistemleri agmi varatir.bazr toplumlarda bashca ekonomik birim olan
ekonomik birimi teskil eder; tiyeleri icin hem aile icinde hem de daha buyuk olan
sosyal sistem icinde roller temin eder; bireyler ile toplum arasmdaki iliskileri etkileyen
statu, motivasyon ve tesvikleri saglar.Bununla birlikte cekirdek aile evlilik yoluyla
olusturulur ve koca ve kanmn ya~amlanm tamamlamalanna ve stabilize etmelerine
hizmet eder. Ailenin bu uc i~levi-9ocuklar icin, toplum icin, ebeveynler i9inbirbirine yakmdan baglidir ve pek 90k sekilde biri digerini tamamlar (Stimer, 1970,
s.21).
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Bundan baska, aile hizmet ettigi belirli amaclar tarafmdan
oldugu kadar
uyelerinin biyolojik farkhhklan tarafmdan da dayatilan karakteristiklere
sahip olan
90k ozel bir tip gruptur.Bu karakteristiklerin
kabul edilmesi.yapisi
icin gerekli olan
bazi seylerin taktir edilmesine yol acar (Stimer, 1970, s.23).
Cekirdek aile her biri farkh ihtiyaclara, ayncahklara ve yukumluluklere
sahip
olan iki nesilden olusur.iki farkh ailede buyumus olan ebeveynler, kendilerini ve arka
planlanm her ikisinin de ihtiyaclanm tatmin eden ve kisiliklerini devamhhk arayan bir
iliskide tamamlayan
yeni bir birimde birlestirmek
isterler. Bu yeni birimin asil
ailelerinden farkhhk derecesi daha 90k veya daha azdir ve bu nedenle her bir esinde
sekillendirilebilir olmasmi gerektirir. Y eni iliski, digerini goz onune alacak sekilde her
bir esin kendi icinde ruhsal reorganizasyonunu
gerektirmektedir.(Stimer
1970,s,24)
Ebeveyn ve cocuk etkilesimi ile ilgili Cahsmalann cogu cocuk yetistirmenin
psikolojik yonuyle ilgilidir.Anababalann
tutumlanm
mevcut psikolojik boyutlarda
gruplandirarak,
cocuklann
davramslan
incelenmistir.
Boylece
cocuk yetistirme
tutumlan ile cocuklann davraruslanm iliskilendirmek mumktm olmustur.Aynca,
bazi
genel
ozellikleritornegin
suclu.saldirgan.bagnnli.kekeme,
vb.)olan
cocuklann
anababalarmm cocuk yetistirme bicimleri problemli cocuklann yetismesini hazirlayici
faktorler olmaktadir.seklinde
yaprlandmlrmsur{Aydm,
1997 ,s.90)
Cocuk sadece doyustan yetirdigi direktiflerin ve potansiyellerin
beslenmesi
yoluyla olgun islenebilir bir kisilik elde etmek icin buyumekle kalmayip uygun kisiler
arasi bir cevre ve sosyal sistemde olumlu yonlendirme ve rehberlik ister. Aile birbirine
bagh
birkac
islevi
yerine
getirerek
cocugun
gelisimini
tesvik
etmeli
ve
yonlendirmelidir.
(I) cocugun ihtiyaclanm karsilamasi ve gelisiminin her bir asamasmda farkh bir
tarzda olgunlasmarms yeteneklerini tamamlamasi gereken ebeveynin bakip buyutme
islevleri;
(2) cocugun kisiliginin yapilandmlmasi
icin cerceveyi olusturan veya belki
daha dogru bir ifadeyle cocugu entegre bir birey olmaya dogru kanalize eden ve
yonlendiren ailenin dinamik organizasyonu;
(3) cocugun temel sosyal rolleri, sosyal kurumlarm degerini ve toplumun temel
adetlerini ogrendigi ana sosyal sistem olarak aile; ve
( 4) ebeveynin
cocuga dil dahil olmak uzere kulturun
zorunlu yardimci
tekniklerini aktarma gorevi (Stimer, 1970, s,26).

2.3.1 Ebeveyn'nin Besleyici Fonksiyonu
Cocugun aldigi ebeveyn bakimmm kalitesi ve niteligi, onun duygusal
gelisimini buyuk olcude etkileyecektir- engellenmeye yatkmhgi ve cesitli kosullar
altmda tecrube ettigi kizginhk, saldirganhk.kaygi.umitsizlik veya caresizlik (Stimer.
1970 s 27),
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Cocuklann saghkh ve olumlu insanlar arasi iliskiler gelistirmesini arzulayan
ebeveyn cocugunu
yetistirrne
si.ireci esnasmda
onun davraruslanna
yon
vermek,etkilemek sorumlulugunu da tasir.Aile ici egitimde cocuklara aktanlan
degerler kulturun ni.iveleri oldugu kadar.soz konusu degerler ebeveynin nasil
icsellestirdigi de cocuga yansimasi acismdan etkilidir.(Aydm 1997 ,s: 118)
2.3.2 Aile Yaprsi ve Kisilik Entegrasyonu
Aile organizasyonu toplumdan topluma ve bir toplum icindeki sosyal simf ve
etnik gruba gore degismesine karsm, biyolojik yapisi sebebiyle ailenin her yerde belli
organizasyonel ilkelere uymasi muhtemel gorunmektedir. Tum gruplar liderlik
birligine ihtiyac duyar, ama ailede iki lider vardrr-e-bir baha ve bir anne- Yon ve
organizasyon birligi, baba ile annenin farkh ama birbirine bagh islevleri yuzunden
mumkun olan ebeveynler arasmda bir koalisyonu gerektirir
2.3.3 Sosyal Sistem olarak Aile
Ailenin sosyal sistemi icinde, cocuk onda kahci bir iz birakan karsihkh olarak
koruyucu bir birime ait olmanm degeri, birinin kendi isteklerinden bir toplulugun
refahi icin feragat etmesinin getirdigi oduller, otorite hiyerarsileri ve otorite ile
sorumluluk arasmdaki iliski gibi 90k cesitli sosyal olgularm icinde buyur. Aile deger
sistemleri, rol tarumlan, birbirleriyle iliskiye girme modelled cocuga ona ogretilenden
ve hatta ebeveynler tarafmda n bilincli olarak takdir edilenden 90k aile davrarusi
yoluyla gecer (Antony ve Koupemik, 1970, s. 34).

2.4. Kisiliklerin etkilesim arenasi olarak aile
1. Aile once bireyi etkiler. Cocuga yasamdaki en erken veya ilk deneyimlerini
aile verir. Diger bir kurum veya toplum onu etkileme sansma sahip olmadan once
tamamen sekillenmemis bir halde iken onu ahr. Ailenin arka planma dayah olarak
gelisir.
2.Aile deneyimleri tekrarlaytcidir. Aile cocuk i.izerinde si.irekli olarak bir baski
uygular, cunku bu zamanla devam eder ve cocugun yasammda etkisi kahr.
3. Aile kultur aktartmi icin en onemli aracur. Aile kultur aktanrmnda ozel
olarak onemli bir rol oynar. Cocuk sadece kendi grubunun kulturunu ozumsemez;
kulturu ona ailesi tarafmdan aktanldigi sekliyle ozumser.
4. Aile kosullamasinin ozel bir duygusal niteligi vardir. Aile cevresi onun
karakterini derinden etkiler. Aile ici iliskilerde yer alan duygusal renk, cocukluk
tavirlanmn kosullanmasi konusunda aileye ozel bir guc verir.
5. Aile bir statu vericidir ve bu sekilde karsilikli dayanismayt tesvik eder. Aile
i.iyeleri her zaman birbirlerine duygusal baghhklan i.izerine kurulu karmasik bir birlik
icinde bir aradadir ve bu onlan birbirine baglayan sevgi saf olmasa bile dogrudur. Aile
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uyelerinin birbirleri acismdan onem tasimasmm baska bir sebebi daha vardir: aile
uyeleri birbirleri ile ozdeslesirler (Willard ve Hill, 1980, s.31,32).
2.4.1. Aile ve Cocugun karsrhkh olarak birbirlerine katkilarr
Cocuklar ile etkilesim icinde, anababalar kendi karsihkh buyume
gelismelerine bir takim katkilarda bulunurlar (Willard ve Hill, 1980, s.33).

ve

Cocuk, diger insanlarla yasama ve onlara uyum saglama konusunda ilk dersleri
aileden ahr.Ama birisiyle gecinme hakkmdaki bu dersleri verme surecinde, anababalar
hicbir okulun saglayamayacagi yasamm surecleri konusunda ic goruler elde ederler.
Anne/baba cocuklardan su ifadenin anlammi somut olarak ogrenir: "Bebek insan
olarak dogmaz, ama aile uyeleri ile anlamh temaslar ile insanlastmlirlar. " (Willard ve
Hill, 1980, s.34).
Ailede, cocuklar bu surecte anababalan ile otorite sembolleri olarak
ozdesleserek engelleyici deneyimler yoluyla otorite gercegini, haklan ve ayncahklan
uzerindeki simrlamalan ogrenirler. Bu deneyimlerden, tum otorite sembollerine karsi
tepki modelleri yapihr. Anababalar otorite sembolleri ve araclan olarak hareket etme
sorumlulugunun bir sonucu olarak biiyiirler(Willard ve Hill, 1980, 35).
Belki cocugun aile ahskanhk modellerine yaptigi en carpici katkilar statiikoyu
surekli bozmasidir. Cocuklar sonsuza kadar aile sorunlar) ile bas etme konusunda
uzerinde anlasmaya vanlmis olan duzenlemelere meydan okurlar. Anne/baba-cocuk
iliskisi daima akis halindedir ve anababalar cocuklan ile birlikte degismeye ve
buyumeye mecburdur. Anababalar olarak islevlerine devam ederlerse, baska bir
alternatifleri yoktur (Willard ve Hill, 1980, s.36).
2.5. Anababa iliskisinin kalitesi ve eocugun gelisimine katkrsi
Anababalan cocuk yetistirme degerleri konusunda daha iyi anlasan 7 yasmdaki
erkek cocuklan 4 yil daha erken daha fazla gorev-yonelimli, sozlu olarak becerikli ve
daha ilginc kisiler olarak tammlamr. Anababalan cocuk yetistirme uygulamalan
konusunda anlasan 7 yasmdaki kiz cocuklan yeniden daha az ketlenmis, daha az
cekingen olarak gorulur (Block, Block ve Morrison, 1981, s,969).
Erkek cocuklan icin. babamn bakmu bir dizi bilissel gorevin performansi ile
anlamh ve olumlu bir sekilde ilgilidir, oysaki kiz cocuklan icin boyle bir bag
bulunamarmsnr. Anababa etkilesimlerinin kalitesi kiz evlatlardan 90k erkek evlatlann
psikolojik isleyisi icin daha etkilidir (Block. Block ve Morrison, 1981 s. 972).
Lamb (1976) baba ile ogul arasmda mevcut olan duygusal bagm baba ile kiz
arasmda mevcut olandan daha guclu oldugunu rapor eder. Erkek cocuklan icin,
bununla birlikte, hem anne hem de baba buyuk olcude goze carpar: anne fiziksel
varhgi ve ilgisi ile ve baba oglu ile arasmdaki psikolojik bag ile. Anababa
anlasmazhklan acik bir catisma seklinde gosterildigi zaman erkek cocuklannda daha
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fazla kaygi ve islev bozuklugu yaratmasi beklenir (Block, Block ve Morrison, 1981,
s.972)
Basan-yonelimli ve sosyal bakimdan sorumlu ergenlerin cocuk yonelimli ve
olumlu pekistirme kullanan anababalara sahip oldugunu gosteren guclu deneysel
kamtlar vardir.Bunun aksine,anababalan
reddedici,ilgili olmayan ve anne/babamerkezli olan 13 ile 19 yaslan arasmdaki cocuklar gene yasta asm derecede sigara ve
icki icmeye baslarlar.suc kayitlan vardir ve okula ilgi duymazlar.
Anababahk uygulamalan mutlak degildir ve sartlara bagh olarak degisebilir.
Ornegin.ekcnomik zorluk ergen depresyonunu ve yalruzlrgmi dolaysiz olarak
artirabilir ve depresyon .sucluluk ve uyusturucu kullamrmm dolayh olarak
artmr.Dolayh etkiye tutarsiz anababa disiplini ve reddetme-odakh anababa cezasi
aracihk etmektedir.(Lempers,Clark Lempers &Simons)
Muhtemelen ciddi ekonomik sikmti zamanlarmda,okul
etkileri azaltabilir.(Hersen,Eisler ve Miller 1977 s.224)

ve akran etkileri bu

Bir diger sorun,anababahk becerileri en feci sekilde yetersiz ve yetersizden
acik bir suiistimal ve ihmale giden anababalarm tipik olarak profesyonel yardim
isteme ve anababahk egitimlerine katilrna ihtimallerinin en dusuk olmasidir.Kendi
yasamlanndaki gercek zorluklar ,hem psikolojik hem de ekonomik ,bu tip bir katilnm
onlenebilir .. (Hersen,Eisler ve Miller 1977 s.225)

2.5.1.Aile ve Aile Degi~imi
Aile toplumun aynlmaz bir parcasidir ve onun sosyal yapisma.degerlerine ve
normlarma dogustan baghdir.Bu sosyal ve kulturel karakteristikler zaman gectikce ve
toplumdan topluma degisirken aileler de degi~ir.(Kag1t91ba~1,1996,s.73)
'Prototip'
Banh ailenin ana karakteristiklerini
tekrarlarsak, 'bagimsiz'
iliskilerden kurulu bir sistemdir.Akrabahktan bagimsizdir ve ayn bir cekirdekli birim
olusturur ve onun alt sistemleri (uyeleri) iyi tammlanrrus simrlarla birbirlerinden
aynhrlar .(Kag1t91ba~1, 1996,s. 7 4)
Banh aile modelleri.sanayilesmenin gerekli bir sonucu olarak cekirdeklesme ve
bireysel aynlmaya dogru evrim gecirmistir.Bu nedenle, sanayilesmenin batih olmayan
baglamlardaki aile modellerinde aym degisiklikleri meydana getirecegi de iddia
edilmektedir.tlcagitcibasi, 1996,s.75)

2.5.2.Aile Etkilesim Modeli
Bu model.uc farkh gorunumunde, toplum/ki.ilti.ir,aile,ve (bunlann bileskesi
olan) benlik arasmdaki islcvsel/nedensel baglan anlamaya vesile olan bir arac olarak
kullamhr.( Kagrtcibasi, 1996,s. 7 6)
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a)Genel model
Genel modelde,ailenin
yerlesik oldugu baglamm one geldigi kabul
edilir.Baglam.kultur ve ailenin yasam kosullan acismdan yorumlamr ve temel olarak
etki eden bir oge olarak gorulur. Kultur bireysel olarak veya kolektivist olarak
yorumlamr.Sosyo-ekonomik ve yapisal faktorlerin aile sisteminin temelini teskil eden
mevcut kultur tabamna gondermede bulunur.( Kagitcibasi, 1996,s. 7 6)
Bu baglamsal modelde aileye sistematik bir yaklasim vardir.Ailenin alt
sistemleri sosyallesme degerleri ve cocuk yetistirme ve benlik diger iliskilerinde
etkilesim modelleridir.Aile yapisi hem aile isleyis baglami ( onu etkileyen) hem de
genelde aile sisteminin bir parcasi olarak gorulebilir.Sosyal degisim ve toplumsal
gelisme ,aile yapismda ve aile sisteminde meydana getirdigi degisiklikler ile aileyi
etkiler. Soz konusu degisiklikler sonucta baglama geri bildirimde bulunur ve yasam
kosullanndan bazilanm degistirir. Bu tur bir geri bildirim halkasi aile yapismdaki
degisiklikler yoluyla ortaya cikar.Boylece.zaman icinde baglam ile aile sistemi
arasmda dinamik bir etkilesim yer ahr.( Kag1t91ba~1,1996,s.76)
Aile yaprsi yapisal-demokratik degiskenleri kapsar.Bu yapisal degiskenlerin
sosyo-ekonomik gelisme ile sistematik olarak degistigi bulunmustur.Aile sistemi
etkilesim icindeki iki alt sistemi gerektirir. Sosyallesrne degerleri ve aile etkilesimi
anababahk yonelimleri ve benlik-digeri iliskileri ve benligin gelisimi acismdan
farkhlastmhr. S0nu9 olarak meydana gelen aile ile ilgili kisiler arasi bagimsizhk
(birbirine) bagimhhk ve iliskisel aynlmis benlik tum sistemin nihai urunu olarak
dusunulebilir. (Kagitcibasi, 1996,s. 77)
b)<;evre ve Genetigln Temelleri
Cevre ve genetigin etkilerinin psikolojik sonuca yakm bir gecmiste
kavramlastmlmalan 'organizma ile ilgili ve cevresel degiskenlerin belli davrarnslar ve
belli gelisimsel sonuclarla sonuclanan sureclere 90k sayida katkilanru' (Horowitz 1993
s.350)ve 'gcnctik-cevre etkilesiminde ilave olmayan sinerjik etkilerini' vurgular.
Etkileri birbirine kansik oldugu icin ne genetik nede cevresel determinizm
dogururrGottlieb 1991;0yama 1985) ( Kag1t91ba~1,1996,s.121)
Bronfenbrenner ve Ceci (1993)~unu ileri surmuslerdir: 'insanlar bugun
gerceklestirilenden daha fazla genetik potansiyele sahiptir ve bu gerceklestirmeye
dogru ilerleme merkeze yakm olan ama daima insan genetik potansiyelinin simrlan
icinde kalan sureclerin
artinlabilecegi
cevrelerin tedarik edilmesi yoluyla
basanlabilir'(Kagrtcibasi, 1996,s.122)
Hosa gitmeyen genetik etkiler konusunda pek fazla bir sey yapilamaz, ancak zit
cevresel etkiler belli bir dereceye kadar dtizeltilebilir.Dolayisiyla psikolojisinin
oynayabilecegi olumlu ve yapici bir rol bunun etkili bir sekilde nasil yapilabilecegini
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gostermektedir.Psikoloji
daha iyi insani islev ve insani
sekilde yardimci olabilir.( Kagrtcibasi, 1996,s. l 23)

gelisimi

tesvik

etmeye

bu

2.6. Yakm Illskilerin Cocuk Gelisimindekl oneml
Cocuklar uzerinde arastirma yapan neredeyse herkes yakm iliskilerin cocuk
gelisiminde onemli oldugunu kabul etmistir.Oncelikle.bu
iliskilerin dogasmm
psikoseksuel degisikliklere yakmdan bagh oldugu ve onlar icin kritik periyotlar oldugu
fikri savunulmaktadrr.If'reud 1933)(Willard ve Rubin 1986 s.2)
Burada yakm iliskilerin arastmlmasmda "gelisimsel perspektif' benimsememiz
ne anlama geldigi uzerinde duracagiz.Bunu
yapmak rem dort varsyimda
bulunulmahdir:
Birincisi,ili~kiler icerik.nitelik.yapi ve modeline gore tammlanabilir.(Willard
Rubin 1986 s.2)

ve

Ikincisi iliskiler statik degil dinamik olaylardir, 'Olusum', 'devam etme', ve
'sona ermeyi' kapsayan 'safhalar' acismdan incelendiginde .iliskilerin zamanm
gecmesi ile dalgalandiklan aciktir.

Ucuncusu, bireyler zaman icinde degisirler.Pek 90k guduler, hisler ve bilisler
'buyume islevlerine' sahiptirler.baska bir deyisle yas ile degisirler.
Dorduncusu, iliskiler sosyal deneyimde aym zamanda hem bagirnsiz hem de
bagimh
degiskenlerdir.Bireylerdeki
degisiklerin
iliskilerindeki
degisikliklerin
belirleyicileri oldugu dusunulebilir, Bu olaylar eszamarih olarak ortaya ciktigi icin, bu
bireylerin iliskileri tarafmdan degistirildigi.aym zamanda iliskilerdeki degisikliklerin
bireylerdeki degisiklikler tarafmdan meydana getirildigi anlamma gelir.(Willard ve
Rubin 1986 s.3)

2. 7 .Aile Biriminin One mi
Aile, toplumumuzdaki bireylerin pek cogu icin en erken sosyal deneyimlerin
meydana geldigi ana sosyal birim ve yerdir.Herkes bir dizi ailede yetisir ve bunu
yaparken de kendi ebeveynleri tarafmdan idare edilen orijinal aile biriminden
baslayarak farkh ve degisen roller ustlenir.Bu buyume sureci boyunca belli
tavirlar.duygular ve davramssal modeller nesilden nesile aktanhr.Sadece bir cocuk
olarak ailenin duygusal veya zihinsel problemlerinin tasiyicisi olabilirler (Jenkins ve
Harms 1976 s.202).
Her bir aile kendi tamnmis ve bazen tamnmarrus liderlerini oldugu kadar kendi
essiz kurallanm,kendi sozlu ve sozsuz politikalanm gelistirme cgilimindedir.
Sosyal bir sistem olarak, aile demokrasiden diktatorluge kadar degisiklik
gosterebilir.Ailedeki her bir birey aym ailenin diger uyeleri tarafmdan farkh bir sekilde
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gorulur ve bu imajlar geri kalan dunyaya sunulanlardan oldukca farkh olabilir.(Jenkins
ve Harms 1976 s.203)
Ebeveynlerin
bireysel kisilikleri
ve olusturduklan
ailenin duygusal
atmosferi.cocuklannm duygusal gelisimleri acismdan temel bir onem tasir.En saghkli
aile uyumlu bir dizi ebeveyn ile baslar.Onlann evlilik birligi arzulanan ve gercekci bir
sekilde planlanrms ortak bir girisim olacaktlr.(Jenkins ve Harms 1976 s.203)
Duygusal acidan saghkh bir bireyde kisilik gelisiminin yasam boyunca devam
ettigini
unutmamak
onemlidir.Bununla
birlikte.kisiligin
ana
bilesenleri
bebeklik.cocukluk ve ergenligin etkileri ile sekillenir.Annelik veya babahk halinin
kendisi.kisilik gelisiminde ayn bir 'asama' olarak kabul edilmistir ve · bu kavram
ebeveyn-cocuk kisiliklerinin birbirine bagli ve karsihkh dogasmi vurgular (Jenkins ve
Harms 1976 s:203)
Y asammdaki bu en erken donem boyunca iyimserlik veya kotumserlik ve
guven veya guvensizlik gibi gelecekteki kisiligin en temel niteliklerinderr bazilan
olusur.Baska bir deyisle.dunyanm hos ve iyi bir yer oldugu ve insanlann sevilmesi
gerektigi veya dunyamn tehlikeli bir yer oldugu ve insanlara guvenilmemesi gerektigi
gibi temel gorunuslerin olusumuna kadar vanr. (Jenkins ve Harms 1976 s:204)
Ailenin kacmci cocugu oldugu.kardes sayisi.ve ebeveynlerin belli bir cinsiyette
cocuk sahibi olma arzusunun muhtemel kombinasyonlarmm
haddi hesabi
yoktur.Bireysel cocugun duygusal gelisimini belirlerken turn bu faktorlerin etkisi goz
onune almmahdir, (Jenkins ve Harms 1976 s:206)
Evlenen ve evlilik icinde memnun edici surette islev goren.ama etkili
ebeveynler olarak bir sonraki basamaga ilerleyemeyen bireyler bulmak olagandisi
degildir.Bir cocugu dunyaya getirme ve yetistirme fikrinin kabul edilmesi.basanh
annelik veya babahk icin belki de en temel ve en onemli kosuldur.Ebeveynlerin kendi
ic gereksinimlerini karsilamak icin cocugu degistirmeye cahsmadan oldugu gibi kabul
edilmesi zorunludur.Sabit,tutarh bir cevrenin saglanabilmesi amaciyla.cocuklar icin
tespit edilmis hedefler ve cocuk yetistirme metodlan konusunda ebeveynler arasmda
makul bir uzlasma olmahdir.I (Jenkins ve Harms 1976 s:207)

2.7.1.Anababa Tavrrlarmm Boyutlari
Hakimiyet kurmaya cahsan anababalann cocuklan daha hassas, itaatli, nazik,
daha iyi sosyallesmis ama daha fazla bagimh olmuslardir. Be11(1970) sert,
cezalandmci ve talepte bulunan anababalarm kendi ic kontrollerini gelistirmelerine
firsat vermedikleri icin ergende tepkiselligi tesvik ettiklerini iddia eder. Sicak ve sevgi
dolu anababalar ergeni sosyal olmaya tesvik ederler.(Boveti 1986,s.5)
Disiplin, cocuga onun yaran icin snurlamalar ve yasaklar getirmektedir. Onun
191n ceza kabahatin siddetine gore makul, hemen ihmh uygulamalandir. Cocuk
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istenmeyen davrarusta bulununca once cocugu dinlemeyi bilmek gerekir. Ikinci olarak
cocugun neyi yapip yapamayacagim iyice bilmelidir.tf.cbiroglu 1994 s.33)
Y etiskinin o andaki ruh haline bagh olarak ve genellikle sozlu aciklama
icermeden uygulanan tutarsiz yontemlerle saglanan disiplin (Helling 1966),ozdenetimi
iyi kullanamayan bagimh cocuklara yol acabilin Le Compte 1978, Boveti 1986 s.9,10)
Aile ici etkilesimler incelendiginde.baba ile kiz evlat ve anne ile erkek evlat
arasmda sevgi ve hosgoru iliskisi var gibi gorunmektedir.Bununla birlikte.baba-ogul
iliskisi bir dereceye kadar serttir(Kandiyoti 1977 Stirling 197 5) Diger taraftan ,anneogul iliskisi yakm,koruyucudur
ve bagimhhk
yaratabilirtkiray 1976,0zttirk
1969,Boveti 1986 s.10)
Cocuklara karsi otoriter tavirlann etkisini inceleyen arastirmalar sozkonusu
tavirlann etkisini inceleyen arastirmacilar soz konusu tavirlann kanhk.hosgorusuzluk,
sosyal etkilesimlerde yakmhk ve saldirganhk yarattiguu bulmustur.Ik.rray 1976
,Boveti 1986 s.10)
2.8.Evlilik kalitesinin Cocugun Uyumu Uzerme Etkisi
Babamn cocuklar uzerindeki etkisi sadece baba-cocuk etkilesimleri acismdan
yeterli bir sekilde kavramlastmlamaz.arna daha genis bir aile baglami acismdan
anlasilmahdir.Il.amb 1997 s,49)
Tatmin edici bir evlilik iliskisi, dolayh veya dolaysiz olarak etkili anababahk,
olumlu kardcs iliskileri ve yetenekli,uyumlu cocuklann gelisimini kolaylastiran iyi aile
isleyisinin temel tasidirfl.amb 1997 s.50 )
Evlilik baglammda babanm davramsi anababahk, anababanm psikolojik iyilik
ve cocuklann isleyisini etkiler.Sonucta ,bu cesitli sistemler babanm isleyisini etkiler
(Lamb 1997 s.51)
Cocuklar, babamn davramsi dahil olmak uzere evlilik kalitesini ve anababaligi
etkileyebilir.Cocuklann
belli karakteristikleri aile sartlanndan bagimsiz olarak
nispeten sabit olabilirtornegin mizac) ve anababa kaynaklanm.bakim yeteneklerini ve
evlilik iliskisini etkileyebilir.(Lamb 1997 s.51)
Evlilikte catisma, anababahk uygulamalannm ve anne-baba-cocuk baghligmm
kalitesi ile ilgilidir.Yuksek evlilik kalitesi yuksek kalitede anababahgi destekler ve
anne-cocuk ile baba-cocuk iliskileri arasmda daha buyuk bir benzerlik ile
baglantihdir.Il.amb 1997 s.52)
'
Uyumlu evliliklerde, hem anne hem de baba, cocuklan ve anababahk rolti
konusunda daha guzel degerlendirmelerde bulunurlar; cocuklan ile daha karmasik
cumle yapilan ile konusurlar.cocuk bakirm daha fazla paylasihr.anababalar arasmda
sorunlu cocuk davranislan ve anababahk konulan uzerinde daha 90k anlasma vardir;
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cocuk baglihgmdan daha fazla emindirler ve cocuk toplum hayatmdan daha 90k
hoslarur, ve anababalar daha olumlu ogretim bicimleri ve daha olumlu ogretim
bicimleri ve daha fazla heveslilik ve hassashk gosterirler ( Lamb 1997 s.53)
Evlilikte devam etmekte olan mutsuzlugun, babalar icin anne-baba-cocuk
sevgisi oranlanm azaltngi, ama anneler icin azaltmadigi rapor edilmistir.r Lamb 1997
s.54)
Babalar daha yiiksek evlilik tatmini rapor ettikleri zaman cocuklan ile
etkilesim halindeyken daha az olumsuz ve duyarh davrarnslar sergilemislerdir.Il.amb
1997 s.55)
Anne-ogul iliskisinin evlilik kalitesine anne-kiz iliskisinden daha hassas oldugu
yontmde kamt vardir.Baba-kiz iliskisinin ozellikle evlilik kalitesinden etkilendigini
gosteren daha fazla arastmna destegi vardir.Il.amb 1997 s.55)
Y ogun cahsmalar ve cocuklara iliskin konular hakkmdaki catisma ozellikle
cocuklara isnrap verir.(Lamb 1997 s.56)
Anababalann sergiledigi olumlu sorun cozme stratejileri ve davranislar,
cocuklar tarafmdan catisma durumlanna daha etkili stratejiler ile baglantihdir.Il.amb
1997 s.57)
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111.BOLUM
3.1.Disiplin

ve itaat

Bilimsel olarak cocuklara asm gevseklige kiyasla asm siki bir sekilde muamele
etmenin etkileri konusunda 90k fazla bir sey bilinmemektedir.Bazilan,
kendi
standartlar dizisini olusturabilmesi icin kurallann oldukca siki ve tutarh bir sekilde
uygulanmasmm cocuk acismdan onemli oldugunu ileri surmustur, Bir cahsma, gevsek
anababalarm muhtemelen benlik kaygisi dusuk olan cocuklan sekillendirdigini rapor
etmistir. Arna, diger taraftan, bazilan gevsek yaklasimm cocuklan kronik engelleyici
baskilara maruz birakmama ve onlara tamamen kendi bireysel tarzlarmda gelisme
ozgurlugu vermesi gibi avantajlara sahip oldugunu dustmmektedir.If'isher ve Fisher
1986 s.42)
Anababalarm kaygilannm , ne kadar kontrol edici olduklan konusunda onemli
bir rol oynadigi yolunda kamtlar vardir.Insanlar korktuklan seyleri kontrol etmek ve
di.izenlemek isterler. Saldirganhktan ve 90k dtismanca olmanm sonuclanndan
korkuyorsaruz.cocugunuzu dikkatli bir sekilde teftis eder ve ne zaman 90k fazla
kizgmhk gosterdigini tahmin etmeye cahsirsmiz (Fisher&Fisher 1986 s.40).
Anababa davramsmm izole edilmis olan global yonu.cocuklan icin koyduklan
kurallan uygulama konusunda anababalarm ne kadar siki veya gevsek olduklan ile
iliskilidir.Anababalann cocuklannin bir kurallar veya standartlar sistemi icinde hareket
etmek zorunda olduklan ne kadar hissettikleri ile ilgilidir(Fisher &fisher 1986 s.42).
3.1.1 Disiplin Yaklasunmm Cocugun Uzerindeki Etkisi
Anne-babanm cocuk yetistirme tutumu, cocugun sosyallesmesini etkileyen
diger bir dcgiskcndir.Anne-babanm demokratik ve esitlikci davranmasi, baskici ve
otoriter olmasi veya asm koruyucu davranmasi cocuklannm farkh sosyal tavirlar
gelistirmelerine neden olur.Demokratik ve esitlikci bir ortamda yetisen cocuklar daha
kendine gi.ivenli ve sosyal olmaktadir.Uzerine fazla dusulen, 90k ilgilenilen cocuk
edilgen,kas bakmundan daha eksik ve sosyal iliskilerinde daha geri olabilir
(Kulaksizoglu 1999 s.84 ).
Bir diger ilginc cahsma, anne disiplin uygulama konusunda ailede tekele sahip
oldugu zaman cocuklannm
iceriye dogru cezalandirma egiliminde olduklan
gosterrnistir.Baska bir deyisle, kendilerine karsi dusmanca davranma ve kucuk gorme
egilimindedirler (Fisher&Fisher 1986 s.45).
Y aygm olarak kabul edilmis olan onemli bir fark guc odakh yaklasimlara
kiyasla sevgi odakh yaklasimlann kullamlmasi ile ilgilidir.Sevgi yaklasmu, cocugun
isbirligini ve itaatini temin etmek icin sefkate guvenir.Yapngi bir sey icin cocugu
oven.open ,taktir eden anababalar ornek olarak gosterilebilir.Guc yaklasimi, cocugu
kontrol etmek icin guc kullammma ve gozdagi vermeye dayamr.Bunun yarusira, sevgi
ve guc yaklasimlanm altbolumlere ayirmak mi.imki.indi.ir.Sevgi olumlu veya olumsuz
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bir sekilde kontrol etmek icin kullamlabilir.Olumlu tarafi; sevgi veya dostluk
gostererek cocugunuzu bir sey yapmaya motive edebilirsiniz.Olumlu tarafi, itaat

etmedikleri taktirde sevginizi cekmekle tehdit ederek onlan kontrol edebilirsiniz.
Anababalar tarafmdan kullamlan gozde, ilgili bir teknikte cocugun tecrit edilmesini
kapsar.
Bu, onu dostca girdilerden mahrum eder.Daha
yaklasimlanna gelince iki alt bolume ayirabiliriz:

guc

odakh

disiplin

1 )Fiziksel cezamn kullamlmasi
2)Potansiyel fiziksel saldmyi ima eden cesitli sozlu tehditler (Fisher&Fisher
1986 s.46)
Sosyal smifa bagh olarak bazi tercihler bulunmustur.Orta smiftan gelen
anababalar muhtemelen sevgiye daha fazla gi.ivenirler;alt suuftan gelenler icin guc
teknikleri daha caziptir.Babalarm fiziksel cezaya annelerden daha sik olarak
basvurdugu yolunda iddialar da vardir; ama tam tersini iddia eden gozlemcilerde
vardir. Anababalarm erkek cocuklan ile olan iliskilerinden daha sik olarak kiz
cocuklan ile olan iliskilerinde sevginin sunulmasi veya geri almmasma dayanan bir
disiplin uyguladiklan dogru gibi gorunmcktedir (Fisher&Fisher 1986 s.47)
Cocuklanna karsi demokratik tutuma sahip anne-babalann , onlarm
davraruslanm daha akilci sekilde yonlendirdigi soylenebilir.Bu tutuma sahip anne
babalar, cocuklanm ayn bir kisi olarak kabul edip onlara deger vermekte ve bagimsiz
bir kisilik gelistirmelerine tesvik etmektedir (Kulaksizoglu 1999 s.118)
Ceza herhangi bir aciklama yapilmadan uygulandigi taktirde daha az etkilidir
(Fisher&Fisher 1986 s.52)
Demokratik tutumlu ailelerde yasayan cocuklar, ebeveyn muamelesinden
korkmamakta, onlar tarafmdan sevildiklerini hissetmekte ve fikirlerini serbestce ifade
etmektedirler, demokratik bir ortamda yetisen cocugun daha sosyal oldugu
bildirilmektedir.rkulaksizoglu 1999 s.119)
3.1.2.Tutarhhk

Anababalar yalmz farkh arka planlardan geldikleri icin degil.toplumumuzda
erkek ve kadmlann degerleri cogu kez muhalif oldugu icinde aykm pozisyonlar
ahr.Dogru ile yanhs hakkmdaki ve yeterli cezanm ne oldugu hakkmdaki ve yeterli
cezanm ne oldugu hakkmdaki erkeksi ve kadmsi yonelimler oldukca karsit
olabilir.Birkac calisma babalar ile anneler arasmdaki tutarsizhklarm.ailelerindeki
erkek cocuklann ve kiz cocuklann karsrt sorunlan ile basacikarken vurgulanma
ihtimalinin oldugunu gostermistir.Annelerin kiz evlatlan ile olmayan ozel sorunlan
vardir.IFishcrecf'isher 1986 s.53)
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Babalar erkek evlatlan ile basetme konusunda kiz evlatlarmdan daha sert
olabilir.Bundan dolayi, annelerin ve babalann erkek evlatlann veya kiz evlatlarm
yaramazhk edip etmedigi ve ne tur cezalara layik olduklan hakkmda oldukca farkh
fikirlere sahip olmalan sasirtici degildir.Suclu cocuklann ve suclulann boyle
tutarsizhklann
goze carptrgi ailelerden geldigi yonunde bilimsel kamtlar
vardir.Bununla ilgili olarak; tutarsizhgm cocuklardaki catismayi yogunlastmci ve
onlan asm derecede saldirgan olmaya tesvik ettigi gozlenmistir (Fisher&Fisher 1986
s.54)
Baba oncekinden daha onemli bir rol oynamaya baslar ve yakm aile icindeki
diger bireyler daha fazla onem kazarur.Anne.iliskilerin yakm baglannm biraz
gevsetilmesini
tesvik eder.Bebegin
toplam takim ve haz almayi istedigi
yerde.yurumeye baslayan cocuk kendisi icin konulan asamah smirlara ihtiyac
duymaya baslar.Uenkins ve Harms 1976; s.204)
Yuksek duzeyde baba katihrmm yasayan erkek cocuklannm ve kiz cocuklannm
icsel kontrol odagma sahip olma ve eylemleri icin sorumluluk alma ihtimalleri
vardirtl.amb 1997 s.154)
Tutarhhgm sertlik anlamma gelmediginin altmm cizilmesi gerekir.Disiplin ile
ilgili kararlar vermeden once kurallara uymayan cocugu cevreleyen kosullann dikkate
ahnmasi mantrkhdirff'isherzcf'isher 1986 s.55)
Steak anababaya sahip olan cocugun, hosnutsuzluk gosterdikleri zaman,
gercekten bir sey kaybedecegini hissetmesi ihtimali anababasi 90k fazla dostluk
gostermeyen cocuktan daha fazladmf'isherecl-isher 1986 s.55)
Birkac cahsma sevginin kaybi disipline guclu bir sekilde guvenen anababalann
cocuklanrn bagimh ve olagandisi olarak insanlarm ondan hoslamp hassas bir hale
getirdigini ileri surmusttlr.ff'isherccf'isher 1986 s.56)
Anababalann sevginin kaybi stratejilerini erkek evlatlardan 90k kiz evlatlanyla
basacikarken kullanma ihtimallerinin daha fazla oldugu yolunda da kamtlar
vardir.Psikolojik testier ve mulakatlar, toplumumuzdaki kiz cocuklannm zihinlerinin
sevgiyi kaybetme olasihgi ile erkek cocuklardan daha fazla mesgul oldugunu tutarh
birsekilde gostermistir.G'isherecf'isher 1986 s.57)
Literati.irde belli disiplin sekillerinin kiz evlatlanm ve erkek evlatlanm farkh bir
sekilde nasil etkileyebilecegi hakkmda bol miktarda rapor bulunmaktadir. Bir
arastirmaci, cezalandmci evlerden gelen erkek cocuklann sosyal onaylamama
isaretlerine karsi olagandisi
bir sekilde . tepkisel oldugunu
bulmustur.ama
onaylamamaya karsi en duyarh olanlar cezalandmci olmayan evlerden gelen kiz
cocuklanydi. Baska bir arastirmaci erkek cocuklar icin bagimhhgr zayiflatan seyin
yeterli disiplinin eksikligi oldugunu gozlemlemistir; halbuki kizlar icin aym etkiyi
yapan sey 'asm dozda' disiplindir.Hatta baska bir arastirmaci anne sert ise ve 90k
fiziksel guc kullamyorsa, kiz evlatlannm 90k saldirgan bir sekilde davrandignu rapor
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etmistir.Ama erkek evlat durumunda, anne sert ise (ozellikle fiziksel cezayi
onaylarmyorsa ) muhtemelen saldirgan olmayacaktir. .(Fisher&Fisher 1986 s.57)
K1z cocuklanna kiyasla erkek cocuklar icin uygun davrarusm ne oldugu
hakkmda yaygm olarak kabul edilen normlar,ister istemez aym disiplin ilgili
uygulamalara farkh tepki modelled ile sonuclarur.Erkek cocuklannda disipline karsi
kiz cocuklanndan daha guvenli bir sekilde tepki vermeye yonelik kesin bir egilim
vardir.bir ailedeki aym disiplin ile ilgili uygulamalar,bir cinsiyetteki cocuk icin
rahatsiz edici degildir.Sert ve huysuz bir baba erkek evladmm hayatmi berbat edebilir;
oysaki kiz evladi rahatsiz oldugu yolunda bir kamt gostermeden onun sertligini
oztlmseyebilir (Fisher&Fisher 1986 s.57)
Read,ebeveynlerden biri kisrtlayici digeri gevsek oldugu zaman anaokulu
cocuklannda hosa gitmeyen davrarnslann tekerrur oranmm daha yuksek oldugunu
bulmustur.Howard,
saldirgan
erkek
cocuklann
annelerinde
asm uclarda
musamahakarhk ve kisttlayicihk arasmda uzanan kararsiz bir kontrol rapor etmistir.
(Quay&Werry 1972 s.47)
Annenin gevsekligi ile birlesen babanm sertligi ve kisitlayiciligr suclu
cocuklann ailelerinde en yaygm olarak gorulen modeldir.ister cezalandmci ister sevgi
odakh olsun spesifik disiplin sekli tutarh bir sekilde uygulandigi muddetce onemi
yoktur.En dusuk sucluluk oranlan her iki ebeveynin de disiplin uygulamalarmda tutarh
bir sekilde cezalandinci veya sevgi odakh oldugu evlerde bulunmustur. Son derece
kisitlayici, guc kullanan disiplinin ozellikle dusmanca bir aile atmosferinde bagimhhk
ihtiyaclannm engellenmesine ve saldirgan bir sekilde tepki gostermeye olan
yatkmligm artmasma yol actigi ileri surulmusturf Quay & Werry 1972 s .4 7)
Bu saldirganhgi ifade etme firsati tutarsiz disiplin, ebeveynlerden birinin
gevsek olmasi veya evin disinda saldirgan davramsm aktif bir sekilde pekistirilmesi
yoluyla ortaya cikarsa, bu cocugun antisosyal saldirgan tepkilerinin olasihgmr
artirabilir (Quay&Werry 1972 s.48)
Esitlikci-demokratik anne-baba tutumu gosteren ebeveyn.cocugunu disipline
etmek amaciyla onu sevgiden mahrum birakmaz. Hosgoru ve sevgi gosterme anababanm temel davramslanndandir.Aile icinde sevgi gosterme davraruslan acik olarak
sergilenir.Bu sekilde yetistirilen cocuklann temel guven duygulan gelismis.fikirlerini
serbestce soyleyebilen, girisimci, sorumluluk alabilen, kendisine ve diger insanlara
saygih, kendini gelistirmeye.kendini gerceklestirmeye ve yaratici fikirler uretmeye
istekli bireyler olduklanm soyleyebilirizr Kulaksizoglu 1999 s.119)
Annenin disiplin teknikleri konusundaki tercihleri spesifik bir anababahk
bicimine bagh olarak tutarh bir model izlemez, aksine cocugun davramslan ile
sekillenirler ( Pehlivan 1998,s 110)
B1ock(l976) farkh kulturel orijinlere sahip olan annelerin ve babalann cocuk
yetistirme yonelimlerini karsilastirrmsttr.Cinsiyet farkmm cocugun yasi ile birlikte
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arttigi bulunmustur ve en buyuk fark lise yillannda ortaya cikrrusur.Hem anne hem de
babalar kiz evlatlanndan cok erkek evlatlan icin basan ve rekabeti vurgularmslardir.
Aynca, erkek cocuklar duygulanm kontrol etmeye, bagimsiz olmaya ve kisisel
sorumluluk almaya tesvik edilmislerdir.Bunun
yam sira, ceza kiz evlatlann
anababalanndan cok erkek evlatlann anababalan icin daha fazla goze carpan bir sorun
olmustur.Babalar, erkek evlat yetistirilmesinde kiz evlatlanndan daha otoriter; sert ve
kati davranrruslar, fiziksel cezaya daha yatkm ve erkek evlatlarmm kendilerine karsi
saldirganhgma daha az hosgoru gostermislerdir.Anneler icin kiz evlatlanmn uyumu ile
kiyaslandigmda erkek evlatlanmn dissal degerlere uyumu daha fazla goze
carpmaktadir.Kiz evlatlan ile daha steak ve daha yakm bir iliski vardir.Anneler kiz
evlatlanmn temiz kalmasmi istemisler ve erkek evlatlarmdan cok kiz evlatlannda
kavgayi tasvip etmemislerdir.Anneler daha kisitlayrci ve erkek evlatlanndan cok ktz
evlatlanm denetlerler(Pehlivan 1998 s. l 0)
Erkek cocuklarm babalanna saldirganhgi ve rekabetini kabul etme ihtimali kiz
cocuklann babalanndan daha yuksektir. Anababalar erkek evlatlanna kiyasla kiz
evlatlarmm aktivitelerini daha yakmdan denetleme egilimindedirler.Kiz cocuklan
duygulanm ifade etme konusunda daha fazla tesvik edilmistir.tl'ehlivan 1998 s. l 0)

3.1.3.Ebeveyn taleplerine karsi cocuk itaatsiz tutumunun davramssal
analizi:
itaati ebeveyn komutunun sona ermesinden itibaren 5 saniye icinde itaatin
basladigiru yansitan gozlenebilir bir ipucunun varhgi olarak tammlayanlar da vardir,
itaatsizlik sozkonusu ipucunun yoklugudur (Hersen, Eisler ve Miller, 1977, s.113).
Ebeveyn komutu sunulduktan sonra, komut tamamlanincaya veya bir komut
verilinceye kadar her bir 10 saniyelik ara icin cocugun davrarusi itaatkar ("i~birlikc;i")
veya itaatsiz ("muhalif) olarak degerlendirilir (Hersen, Eisler ve Miller, 1977, s.114).
Patterson ve digerleri ( 1969) dort tip kodlanuslardir: (a) komut direkt, makul, ve
acikca belirtilmis bir talepte bulunulur veya verilir; (b) olumsuz komut (insanm bir seyi
yapmayi durdurmasmm soylendigi komutlar); ( c) nefret dolu komut (itaat edilmedigi
takdirde nefret dolu sonuclarla acikca tehdit eden komutlar); (dtbas komut ve itaat
veya itaatsizligin kolayca degerlendirilemedigi komutlar). Bernal ve digerleri de
(1973) dort tip komutu tarif etmislerdir: (a) orij inal komut (bir seyi yapmak veya
durdurmak icin direkt, makul bir talep ); (b) olumsuz komut (tehdit edici, hakaret
iceren, kizgm veya dirdir edici bir tarzda verilen orijinal bir komut); ( c) tekrarlar
(orijinal veya olumsuz bir komut tekrar edilir); ve (d) gecikmis komut (derhal itaat
veya itaatin baslamasmi gerektirmeyen bir komut) (Hersen, Eisler ve Miller, 1977, s.l
15).

3.2.itaatsizligin Gelisimi ile ilgili Hipotezler ve ilgili Cahsmalar
Birkac arastirmaci, itaat ve itaatsizligin gelisimi ile ilgili hipotezler
sunmuslardir, Holmes (1969) kucuk cocuklann caresiz ve ebeveynlerine bagimh
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olduklanm one surmustur, Caresizlikleri ile basacikabilmek icin. cocuklar anne
babalanm cocuksu di.inyalarma dahil ederler ve anne babalanm her seye gucu yeten
kisiler olarak gorurler. Anne veya baba ile "ozdeslesirler" ve kendilerini anne veya ·
babamn taleplerini "yerine koyarlar" ve boylece onlan kendilerine mal ederler. Bu
surecle, ebeveynden gelen taleplere itaatin meydana geldigi farzedilir. itaatin nasil
gelistiginin bu sekilde izah edilmesi entelekti.iel acidan tesvik edici olmasma karsm,
aksinin ispatlanmasi ve kabul edilmemesi oldukca zordur; gercekte test edilemez
(Hersen, Eisler ve Miller, 1977, s. 1 16).
Yasamm ilk 3 yilindaki itaat 3-6 yas arahgmdaki itaat ile anlamh bir sekilde ve
olumlu olarak iliskiliydi, ama 6-10 veya 10-14 yas arahklan ile iliskili degildi, 3-6 yas
arahgmdaki itaat, hem 6-10 hem de 10-14 yas arahklan ile anlamh bir sekilde
korelasyon gosterdi; oysaki yaslanndaki itaat 10-14 yas periyodundaki itaat ile anlamh
bir sekilde korelasyon gosterdi, Kagan ve Moss'un bulgulan 3-6 yas araligmdaki
itaatsizligin daha sonraki cocukluk yillanndaki itaat sorunlan icin bir gosterge
olabilecegini ileri si.irmektedir. Onemli olmasma karsm, bu bulgular yaslar boyunca
itaatte meydana gelebilecek degisimin olcusunden 90k sadece farkh yas di.izeylerinde
itaat oranlan arasmdaki iliskiyi gostermektedir (Hersen, Eisler ve Miller, 1977, s.121 ).
Ne ebeveynin ne de cocugun cinsiyeti cocugun itaat oramm etkilemektedir.
Simmons ve Schoggen de ebeveynin cinsiyetinin cocugun itaatini etkilemedigini
bulmustur; halbuki Landauer ve digerleri itaatin cocugun cinsiyeti ile anlamh bir
sekilde degismedigini bulmuslardir (Hersen, Eisler ve Miller, 1977, s. 121 ).
Johansson ( 1971) babamn mesleki duzeyi ile cocugun itaati arasmda anlamh bir
iliski bulamarrustir; ama ailenin gelir di.izeyi ile itaat arasmda onemli bir olumsuz
korelasyon bulmustur. Forehand ve digerleri, sosyal suufm klinik olan veya klinik
olmayan cocuklann itaat oranmi etkilemedigini rapor etmislerdir, Forehand (1977) alt
smiftan gelen cocuklann annenin komutlarma orta smiftan gelen cocuklardan 90k daha
fazla itaat ettiklerini bulmustur (Hersen, Eisler ve Miller. 1977, s.121).
ilgi cekici bir sekilde, alt siruftan gelen ebeveynler 90k daha fazla direkt komut
verdiler (ornegin, "Oyuncaklan topla"); oysaki orta simftan gelen aileler 90k daha
fazla tavsiyede bulundular veya direkt olmayan komutlar verdiler (ornegin,
"Oyuncaklan simdi toplamak ister misin?"). Bu, farkh sosyoekonomik siruflardan
gelen cocuklar arasmda var olabilecek itaat farkhhklanmn, en azmdan kismen,
ebeveyn komutunun tipinin bir islevi olabileccgini ileri si.irmektedir. (Hersen, Eisler ve
Miller, 1977, s.122).
Ebeveyn-cocuk ciftleri asagidaki dort gruptan birine aynldi: (a) olumsuz
dikkat, (b) tekrarlanan komutlar, (c) olumsuz dikkat (arti tekrarlanan komutlar), ve (d)
kontrol (ne olumsuz dikkat ne de tekrarlanan komutlar). Olcmek icin esas tutulan
cizgiyi izleyerek, her bir gruptaki her bir anne-cocuk cifti icin uygun olan tedavi
uygulandi.
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Sonuclar, olumsuz dikkatin muhtemel kullammmm cocugun itaatsizligini
azalttigim gosterdi; ancak bir komutun basit tekrannm muteakip komutlara itaatsizligi
azaltmak icin nefret dolu bir uyaran olarak hizmet gormedi (Hersen, Eisler ve Miller,
1977, s.128).
Sadece cocugu anlamazhktan gelmek, en azmdan benzer bir ortamda, etkili
oldugu icin cocugun tecrit edilmesi gerekli olmayabilir(Hersen, Eisler ve Miller, 1977,
s.128) .
Birkac arastirmada, cocugun evde itaatinde klinikte ebeveyn egitiminden
kaynaklanan basanh degisiklikler rapor edilmistir. Goocher ve Grove (1976) olumlu
ve olumsuz sonuclan kullanarak erkek cocuklannm itaatsizligini degistirmek icin bir
ebeveyni egitmislerdir. Cocuk, belirtildikleri sira ile tedaviden once, tedaviden sonra
ve 5 ayhk takipte kendisine verilen komutlann %3 7, %82 ve % 70'ine itaat etti
(Hersen, Eisler ve Miller, 1977, s, 134).
Reisinger ve digerleri(l976), alti anne bir klinik ortammda aymci pekistirmenin
kullarurm konusunda egitildikten sonra, 12 ayhk takipte degerlendirildigi sekilde
itaatsizligi degistirmek icin ev ortammda prosedurleri etkili bir sekilde kullandiklanm
rapor etmislerdir , (Hersen, Eisler ve Miller, 1977, s.135).
Diger cahsmalar da, cocuk itaatsizligini degistirmek icin ebeveynlerin klinik
ortammda egitilmesinden kaynaklanan evde olumlu sonuclar rapor etmislerdir
(Hersen, Eisler ve Miller, 1977, s.135).
Davrams degisiminin eve genellenebilmesini tesvik etmek icin ebeveynlerin
yeniden egitilmesi gerekliydi. Ebeveynlerin bir klinikte egitilmesi terapistin zamam
acismdan elbette daha verimlidir; bununla birlikte, sistematik bir sekilde de etkili
olmadikca verimlilik az bir deger tasir (Hersen, Eisler ve Miller, 1977, s. 13 8).
Deneysel tasanmlar. itaatsizlik degistirildiginde ortaya cikabilecek olan yan
etkilerin sistematik bir sekilde degerlendirilmesine imkan verecek kadar ihtimamla
yaprlrmstir. En azmdan bazi durumlarda, evde itaatsizlik degistirildiginde cocugun
diger davramslannda ve cocugun kardeslerinde sistematik degisikliklerin meydana
gelebilecegi gorunmektedir (Hersen, Eisler ve Miller, 1977, s.141 ).
3.2.1. Fiziksel Ceza ve Dtismanhk
Saldirganhgm siddetli bir sekilde cezalandmlmasi erkek cocuklar icin okulda
saldirganhk ile olumlu bir sekilde iliskiliydi, ama kizlar icin egrilerden meydana gelen
bir iliski bulundu. Asm uclarda cezalandirma kiz evlatlarda pasiflik ve dusuk gliven ile
iliskiliydi (Quay ve Werry, 1972, s.45).
Davrarus problemleri olan 5 yasmdaki cocuklann her iki ebeveyninin
dusmanhk ve cezalandmciligmm kombine etkileri arastmldi ve tekrar ebeveynin
cezalandirmasr ile erkek cocuklan ve kiz cocuklan icin okulda saldirganlik arasmda
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ayinci bir iliski modeli elde edildi. Kizlar icin orta dereeede dusmanhk
in
etkileri okuldaki saldirganhk ile iliskiliydi. Daha yogun eeza duzeyl
~%/1ir$
bulunamad1.. K~z. <;~~uklar~nm cezalandmlmasmm saldirganhk kay st ve<~rososyaf;::>\
saldirganhk ile iliskili oldugu bulundu (Quay ve Werry, 1972,5.45). !/ ()}(~
'.::>
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Cocuklann ebeveyn disiplin raporlan ile ogretmenin ergenlerdeki liderlik ve:"J- 1
sorumluluk oranlan iliskilendirildi. Yuksek kontrol ile kombine olan yiik~re~ sicakltk."
buna uygun olan asm, dereeede engellenmemis davrams ile baglantihydr. Buna-karsm
daha dusuk kontrol miktarlan sorumluluk ve liderlik ile baglantihydi. Sicakhk
nispeten dusuk oldugu zaman, yuksek kontroller daha arzu edilir davramslar ve dusuk
kontrol ozdenetim yoklugu ve icsellestirme ile iliskiliydi. Sicak ebeveynlerde cocugu
asm dereeede kontrol etme tehlikesi ve soguk ebeveynlerde de siki kontroller
uygulanmadikca cocugu cok az engelleme tehlikesi vardir. K1z cocuklanna daha sik
olarak sicak bir sekilde muamele edildigi ve daha az fiziksel eeza aldiklan icin, asm
dereeede kontrol daha yaygmdir ve ketleme kiz cocuklannda erkek cocuklanndan
daha sik olarak ortaya cikar (Quay ve Werry, 1972, s,46).
Normal popiilasyonlan kullanan pek cok arastirmada, ozdenctim, prososyal
davrams, gunaha tesvik etmeye karsi direnc ve ebeveynin bakip buyutrnesi arasmda bir
bag bulunamamistrr (Quay ve Werry, (1972,s.46).

3.2.2. Ebeveyn kontrolii
Annenin asin dereeede kontrolii erkek cocuklannda dusuk saldirganhk, normal
kontrol erkek cocuklannda guvenli davrarus ve hem normalin alti hem de asm
dereeede kontrol saldirgan davrams ile iliskiliydi (Quay ve Werry, 1972, s.46).
Suclu cocuklar hakkmdaki arastirmalar, suclu cocuklann ailelerinde cogunlukla
anneleri tarafmdan oldukca gevsek bir disiplin ile babalan tarafmdan kati, asm
dereeede krsitlayici disiplin arasmda bir etkilesim bulundugunu ileri snrmektedir
(Quay ve Werry 1972,s.46)
Annelerin hepsi sicak ve asm koruyueu olmasma karsin, dominant annelerin

cocuklan; cocukca davrarusa sahip, pasif, urkek, asin dereeede viedanh, boyun egen
ve akranlan ile sosyal etkilesimlerden kacmaktadirlar. Bunun aksine, asm dereeede
musamahakar olan annelerin cocuklan evde asi, saldirgan, itaatsiz ve kontrolsuz
davramslar sergilemektedirler (Quay ve Werry, 1972, s, 47).
Y eterli ebeveyne sicakligi ile bile.cocukta ozdenetim
ebeveyn kontrolti gereklidir(Quay ve Werry, 1972, s, 47).
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gelismesi 19m biraz

3.3 Stres'in Bireyler Uzerlndeld Etkisi
3.3.1.Stres
Bir kisi tarafmdan kaynaklanm tukettigi veya astigt ve refahim tehlikeye
soktugu seklinde degerlendirilen kisi ile cevre arasmda ozel bir iliski olarak tammlamr
(Lamb, 1997, s.61).

3.3.2. Stres Verici
Stres verici (stressor) - zevk verir veya zevk vermez. Stres kacimlmasi gereken
bir sey degildir. Stresten tamamen kurtulmanzn yolu olumdur. Yaygm olarak iki tur
stresi birbirinden ayirt ederiz (Bass 1 980,s.464):
a) "eustress" zevk veren veya iyilestiren stres; ve
b) "distress" zevk vermeyen veya hastahk yapan stres.

3.3.3. Stres Vericiler
Stres vericiler (Stressors). Bireye cevresel zorlamalar,
l-D1~ stres vericiler: Kisilerarasi cevreden veya fiziksel cevreden kaynaklanan
cevresel zorlamalar,
2-ic; stres vericiler: Zihinsel cevreden veya fizyolojik cevreden kaynaklanan
cevresel zorlamalar (Bass,1980, s. 464).

3.3.4.Stres Diizeyi
Belli bir zamanda maruz kalman tum dis veya ic cevresel zorlamalar veya stres
vericilerin toplarm-bireyin olcmek icin esas tutulan taban oranma kiyasla kantitatif
(niceliksel) fiziksel ve zihinsel muayene sonuclan ile olculdugu sekilde (Bass.1980
s.464):
l-Kisiler arasi Kokenli Stres Duzeyi (kisilerarasi cevresel faktorler)
2-Fiziksel kokenli Stres Duzeyi (fiziksel cevre)
3. Zihinsel Kokenli Stres Duzeyi (zihinsel cevre)
4. Fizyolojik Kokenli Stres Duzeyi (fizyolojik cevre)

3.4. Stres'in Neticeleri
3.4.1 Stres'e karsi geli~tirilen psikolojik tepkiler
Stres'le ilgili pek 90k tammlama yapilrms olmakla birlikle, bunlann buyuk
bolumuntm , bireyi zorlayan bir fiziksel veya psikolojik uyanci karsismda kisinin
gelistirdigi uyum saglama donuk tepkileri vurguladiklari gorulur (Appley.s. 1-3,1
967).
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Selye'nin (1977) "Genel adaptasyon sendromu" (GAS) aduu verdigi bu yeni
duruma uyum gosterme amacma donuk tepki i.iretme si.ireci uc basamaktan olusur.
Bedenin cevresel stres vericilerin etkilerini yok etmeye cahsirken gectigi donemler
modeli (Feldman, 1989, s.196).
a)Alarm ve mobilizasyon donemi, bedenin stres vericiye karsi ilk savunma
hattim temsil eder. Organizma bazi stres vericiler tarafmdan tehdit edildiginde,
oncelikle mi.icadele etmek icin kendini hazirlar. Stres vericinin fiziksel veya psikolojik
olup olmadigma bakilmaksizm, bedenin tepkisi benzerdir: Kalp atisi ve kan basmci
artar, kaslar gerilir, terleme artar, adrenalin hormonunun i.iretimi artar, ve organizma
stres vericinin meydan okumasi ile basacikmaya cahsrr, fizyolojik terimlerle sinir
sisteminin acil durumlara fizyolojik tepkilerden sorumlu bolumu olan sempatik sinir
sistemi harekete gecirilmistir (Feldman. 1989, s.196).
b) Direnc dbneminde, insanlar stres vericiyle savasmaya hazirlarur ve
genellikle stres yaratan durumla basacikabilirler. Arna spesifik orijinal stres verici ile
fizyolojik ve psikolojik mesguliyetleri onlan diger stres vericilere karsi daha yatkm
hale getirir. Direnc donemi sirasmda, ozellikle adaptasyon hastahklarma veya
psikosomatik bozukluklara yatkm olursunuz-duygulann ve dustmcelerin onemli rol
oynadrgi fiziksel bozukluklar. Dlser, yi.iksek tansiyon, astrm ve cilt sorunlan, veya
uykusuzluk veya cinsel sorunlar gibi daha gizli sorunlan kapsayabilen psikosomatik
bozukluklar, insanlarm stres vericilere uyum saglama cabalanndan
dogar.
(Organizmanm stres vericiye tam olarak uyumu ve bunun sonucu olarak belirtilerin
'semptomlann' iyilesmesi veya ortadan kalkmasi). Stresi kiskirtan durumun taleplerini
karsilama cabalan yetersiz kahrsa, veya 90k uzun si.ire devam ederlerse, GAS'm son
donemine ulasihr: ti.ikenme (Feldman. 1989, s. l 97).
c)Tilkenme doneminde, kisinin stresle basacikma yetenegi stres vencmm
bunaltici oldugu bir noktaya duser. Ti.ikenme, stres vericide azalmaya sebep olmak ve
nihai olarak ilk stres kaynagirn azaltmak icin kisilerin yasamlanm yeterince
degistirme roli.ini.i oynayabilir, (Uyum Isaglayabilirlik simrh oldugu icin, stres verici
olay 90k ciddi ise ve uzun si.irerse ti.ikenme karsi konulmaz sekilde arkadan gelir)
(Feldman. 19 89, s, 196),
3.4.2. Strese karsi gelistirilcn davramssal tepkiler
Stres vericiyi degerlendirme seklimize bagh olarak, davramssal di.izeyde ortaya
cikabilen cesitli tepki ti.irleri vardir. Ornegin, savas tepkisi olabilir: stresin kaynagma
direkt saldm en temel anlamiyla savas tepkisi stresin kaynagma karsi gercek saldmyi
kapsayabilir (Feldman 1989 s.201)
"Savas" tepkisine alternatif kac tepkisidir. Kac tepkisi stresin kaynagmdan geri
cekilmeyi kapsar. Stres vericiden kacmaya veya onu tamamen gozardi etmeye
cahsabiliriz. Strese karsi ucuncu davramssal orta yoldur; uzlasma, Ne tamamen
savasma ne de kacma olan uzlasma tepkisi stres kaynagmm bazi yonlerine saldmp
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degistirirken
s.201)

digerlerini

kabul ederek strese tepki gostermeyi

kapsar (Feldman,

1989,

3.4.3. Strese karsi gelistirilen emosyonel ( duygusal) tepkiler
Kaygi korku, tasalanma, ve fizyolojik gerilim duygulan ile karakterize
emosyonel ( duygusal) tepkidir. Kaygi strese karsi yaygm bir tepkidir. Stres verici
endiselenmemize,
korku duymarruza yol acabilir veya dogru dusunmemizi
engelleyebilir. Tipik olarak, acik ic fizyolojik tepkileri de yasanz: midede dugum,
hizlanrms kalp ausi, veya kas gerginligi (Feldman 1989, s.203),
Tipik olarak, kaygi meydana getiren acik bir stres kaynagi vardir, Kaygi daha
genel olup, acik ve belli bir stres verici bulunmadigmda ortaya cikar, Birey, bazen
basansiz olarak, kaygmm varhk sebebini belirlemeye cahstigi icin kaygmm varligmm
bizzat kendisi stres yapar.O halde, kaygi stresin sonucu olarak ortaya cikabilir, ve
gelecekteki stresin sebebi olarak da rol oynayabilir (Feldman. 1989, s.203).

3.4.4. Strese karsi gellstlrilen savunma tepkileri
Kendimizi stresten korumarmz ve ozdeger duygumuzu muhafaza etmemiz icin
psikolojik arac saglayan-savunma mekanizmalan olarak adlandmlan-strese karsi tam
bir tepki simfi vardir.
l) Savunma mekanizmalarz, kisilerin stres ve kaygiyi kendilerinden ve
baskalanndan saklayarak basacikmak icin kullandiklan bilincdisi stratejilerdir
(Feldman, 1989, s,205).
2)Bireysel farklzlzklar, kisiler aym stres di.izeyini yasamazlar veya belli bir tip
stres verici icin benzer sonuclan gostermezler. Stres vericilerin guclu sosyal destek
agma sahip olan ve cesitli basacikma stratejileri uygulayan kisilerde stres meydana
getirme olasihgi daha fazladir.Stres vericinin algzlanmasz stres vericiler, stres ve
sonuclan arasmdaki iliskilerin bazi kisiler icin daha zayif baskalan icin ise daha guclu
olmasma sebep olan bir diger onemli degiskendir. Stres verici tehdit olarak algilarursa,
kisi daha fazla stres ve daha olumsuz sonuclar yasama egilimindedir, Kisinin yaptigi
isin turu stres vericiler, stres ve sonuclan arasmdaki iliskileri zayiflatan veya
guclendiren bir diger potansiyel degiskendir,
3) Stresli hayat olaylarz, aile uyelerinden birinin olumu, saldmya ugramak,
tasmmak, 90k yakm bir iliskiyi sona erdirmek, ciddi sekilde hasta olmak veya buyuk
bir smava girmek gibi olaylar stres yaratabilir. Bu olaylar adaptasyon ve cogunlukla
yeniden sosyal uyum gerektiren onemli degisiklikleri icermeleri sebebiyle streslidir.
Stresli hayat olaylan kisinin yasam bicimini ve sosyal iliskilerini bozan isle ilgili
olmayan degisikliklerdir. (Kreitner 1989, s.571 ).
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3.5. Stresin faydalarmm anlasrlmasi
Stres kisisel anlayis ve gelismeyi saglayabilir, Kendimizi ve dunyayi daha iyi
anlamak icin stresi ve onunla basacikma cabalanrmzi kullanabilecegimiz pek cok yol
vardir (Feldman. s,217, 1989):
Stresli ortamlarda, kisiler kendilerine ne oldugunu daha iyi anlamak icin
motive edilirler.Bu bilgi arayisi-sadece dunyamn degil kendilerinin de-daha fazla
farkmda olmalarma yol acar, Stres hedeflerimizi daha gercekci bir hale getirerek onlan
yeniden degerlendirmemize yarar. Ayrn hatayi iki kere yapmamiza da engel olabilir.
Strese eslik eden kaygi cevremizdeki seyler hakkmda daha uyamk.olmarmza yardimci
olabilir. Stres cok yuksek degilse, stres yokken oldugundan daha iyi ogrenebiliriz ve
daha yuksek verimlilik duzeylerinde faaliyet gosterebiliriz. Stresle basanh bir bicimde
basacikma, kendi kisisel yeterlik duygulanmizi artirabilir, Stresle basacikma,
kendimizi gercekci ve durust bir sekilde degerlendinnemize
ve gercek guclu
yonlerimizin neler oldugunu anlamarmza imkan saglar.

Ozet olarak, stresle basacikrna hayatm surekli meydan okumalarmdan birini
saglamasma karsm, kendi potansiyelimize ulasabilecek daha dayamkh ve daha iyi
bireyler haline gelmemiz icin bir arac da saglayabilir (Feldman, s.217, 1989),
a) Anababa Stresi'nin Cocuk Uzerine Etkisi ve ilgili Arastirmalar
Arastirmalar yoksulluk, issizlik, kalabahk yasam kosullan ve hastahk gibi
yasam stres vericilerinin anababahk uzerinde zararh etkilerinin oklugunu ve cok cesitli
cocuk psikopatolojisi sekilleri ile iliskili oldugunu ileri surmektedir. Son zamanlardaki
raporlar, annenin stresinin patlayicr disiplin ve cocuklarla "gevezelik etme" gibi yersiz
disiplin uygulamalan ile iliskili oldugunu gostermektedir (Ollendick, 1994, s.20),
Babalar tarafmdan rapor edilen olumsuz yasam stresinin rniktan cocuklann
uyumsuzlugunun bir habercisidir ve babalarm issiz olmasi cocuklan ile daha
cezalandmci ve reddedici etkilesimlerle sonuclamr (Hersen,Eisler ve Miller, 1977,
s.225).
Bu oldukca formel ve geleneksel davrarus degisim yontemleri spesifik gercek
bilgileri ogretme konusunda cok ise yaramasma karsm, elbette okuldaki cocuklann
uslamlama, sorun cozme ve dusunme becerilerini elde etmeleri gerektigi yaygm olarak
kabul edilmektedir. (Hersen, Eisler ve Miller, 1977, s.225).
1) Strese Karst Basacikma Becerileri Egitimi
Kisilere stresli durumlarla daha etkin bir sekilde ugrasabilrneleri icin basacikma
becerileri ogretilir. Egitim prograrm lie; asamayi kapsar. jfk asama, hastamn stres ve
basacikmamn niteligi konusunda daha iyi bir anlayis gelistirmesine yardim etmektir.
Ikinci asama, spesifik basacikma becerilerini ogretir ve halihazirda sahip olunan
basactkma becerilerinin gercekte kullamlmasim saglar. Ucuncu ve son asama, hem
hasta tarafmdan cesitli basacikma becerilerinin kademeli olarak klinikte veya canlt
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olarak (ger9ek hayatta) pratik yapilrnasi hem de bu kisisel deneyimlerin sonuclanmn
degerlendirilmesine izin verilmesi icin tasarlanrmstir (Lynn.s.277. 1985).
Strese karsi asilama egitimi, kisilere ileride olacaklan dusunmeyi; stresli
olaylan basacikilabilir dozlara bolmeyi, kucuk stresler ile basacikma yollanm
dustmmeyi; ve basacikma becerilerini pratik yapmayi ogretmeyi veya tesvik etmeyi
kapsar (Lynn, s.277, 1985),
Bu hedeflere ulasmarun bir yolu,hastalarm olaylan degerlendirmeleriuin stres
dtizeylerine nasil katkida bulunabileceginin ve altematif degerlendirme yollarmm
basacikmayi nasil kolaylastrrabileceginin
farkma varmalanna yardim etmektir
(Lynn,s277 ,1985).
Isbirlikci bir tarzda hastalar ve terapist stresle daha etkin bir sekilde
basacikmada kullamlabilecek birbirine uymayan basacikma oz anlatimlannm listesini
yapar (Lynn, s.277, 1985),
Basacikma oz anlatimlannm ogrenilmesi karmasik, 90k yonlu strese karsi
asilama egitiminin sadece bir ogesidir. Egitimin diger ozellikleri sunlardir
(Lynn,s.277, 1985):
1. Hastalarm baskalanrun da cogunlukla aym stresli tepkilere sahip olduklanm
ve onlarla nasil basaciktiklanru kesfetmelerine yardim etmek;
2. Hastalara idrak ve duygularmm stresi dogurma ve potansiyel hale getirmede
rol oynadigmi ve stresin kurbanlan olmadiklanm ama bunun yerine, kendi stres
tepkilerini siddetlendirdiklerini ogretmek;
3. Hastalan stres doguran dustmcelerini, duygulanm ve davraruslanru kendi
kendine izleme konusunda egitmek;
4. Hastalan bunalma duygusundan
yaklasmalan konusunda egilmek;

kacmmak 19m problemlere

adim adim

5. Hastalann yeterli basacikma becerilerine sahip olmasmi saglamak-problem
cozme, gevseme, zaman dtizenlemesi, sosyal desteklerin kullarulmasi, cevresel
talepleri degistirme becerileri, ileticim ve gtivenli davrams becerileri. Strese karsi
asilama egitimi kisinin veya grubun daha yeterli basacikma becerileri gelistirmesine
yardim etmek icin tasarlanrrusur (Lynn s.277. 1985).
Stresi azaltma ve kacmma yolundaki cabalar basacikrna becerilerini ogreterek,
ozsaygiyi artirarak, kisilerin destek gruplanm teshis etmelerine ve kurmalarma
yardimci olarak kisiye; ve daha destekleyici sosyal iklimleri tesvik ederek ve
onlenebilir ve gereksiz stres bicimlerini azaltarak gruba yoneltilebilir (Lynn, s.277,
1985).
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2. Ergen Oncesi donemi cocugun aile sorun-cozme i~erigi ve gelisimi

Aile sorun-cozme durumlan sirasmda cocugun deneyimlerinin donemi, evde
etkili sorun cozme ile ilgili faktorler uzerinde arastirma yapilmasma yol acrmsur.
Cocugun cinsiyeti, sorun cozmenin konusu ve anababalar tarafmdan oynanan aile
rolled sorun cozmcnin kalitesini etkileyebilir. Sicak aile etkilesim bicimi erkek
ergenlerle degil, ama kiz ergenlerle iyi sorun cozmeyi tahmin etmistir. Saldirgan aile
etkilesim biciminin varsayimh bir konu tartisihrken degil de bariz bir konu tartisihrken
etkili olmayan sorun cozme ile baglannh oldugu bulunmustur (Vuchinich, Angelelli ve
Gatherum 1996, s.1276).
Anababalan gozleyerek ve onlarla birlikte evde rutin sorun durumlarma
katilarak, cocuklar gorunuste davrarussal stratejileri, boyle durumlan dusunme
sekillerini ve duyguyu yonetme sekillerini de ogrenirler (Vuchinich, Angelelli ve
Gatherum, 1996, s.1276).
Anabahalar cocuklannm sorunlarmm farkmda olmadiklan takdirde, sorunlarm
duzeltilmesine yardimci olabilecek yardimm saglanmasi zor olacaktir (Cevikturk, 1
997, s. 8).
Ergenlik oncesi artan ozerklik isteklerinin, ergenlik oncesi cagdaki cocuklar
anababanm kurallanm ve bakis acilanm kabul etmeye daha az egilimli bir hale
geldikleri icin sorun-cozme durumlan sirasmda anababalar ile daha fazla cahsmanm
temelini olusturmasi beklenir. Anababalarm ve ergenlik oncesi cagdaki cocuklann
anababa otoritesi hakkmdaki dtlstmceleri arasmdaki artan farkhhklann ailece sorun
cozme sirasmda guclukleri artirmasi beklenir. Bu asamada anne/baba-cocuk
catismasmda artislar iyi bir sekilde belgelenmesine karsin ergenlik oncesi 9ag boyunca
sosyal sorun cozrnenin spesifik yonlerindeki degisiklikler hakkmda az sey
bilinmekledir (Vuchinich, Angelelli ve Gatherum 1996, s.1276).
Anne/baba-ergen arasmdaki catismalar genellikle uyusturucular veya sex gibi
daha asm uctaki sorunlardan 90k evin gunluk isleri vs. konular uzerinde ortaya cikar.
Arna catisma veya sorun-cozme sureclerinin catismanm konusunun bir islevi olarak
degisip degismedigi hakkmda nispeten az sey bilinmekledir (Vuchinich, Angelelli ve
Gatherum, 1996, s. 1278)',
Baba tarafmdan asm koruyucu, asm endiseli bir tavir seklindeki 90k fazla
bakim gercekten entelektuel gelisimi engelleyebilir. Bu tip bir iliski yetenegi degil,
bagunlihgi beslemeye hizmet eder. Cocuklannm yerine sorunlan cozmeye burnunu
90k fazla sokan babalar kendi kendine yeterliligin gelismesini engellerler (Lamb,
1997, s,148).
Ergenlik oncesi cagdaki kiz cocuklannm ozerkliklerine erkek cocuklanndan
daha fazla ilgi duydugu yonunde kamtlar olmasma karsm, ergenlik oncesi cagda kiz
cocuklan olan aileler ergenlik oncesi cagda erkek cocuklan olan ailelerden daha az
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etkili sorun cozmeye sahip degillerdi (Vuchinich, Angelelli ve Gatherum,
s.1286).

1996,

Bu yondeki cahsmamn sonuclan, sorun cozmenin ekolojik baglammm
ozelliklcnni
sistematik bir sekilde goz onune alarak boyle programlarm
kolaylastmlabilecegini ileri surmektedir. Sorunlann nasil secildigi, anne/baba davrams
modelleri ve ev ziyaretcilerinin bulunup bulunmadigi sorun cozmede ilerlemenin
artmlmasi icin egitim protokollerinde maniple edilebilir (Vuchinich, Angelelli ve
Gatherum, (1996. s. 1287)
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3.6 Tablolar ve Yorumlar
D0<;. Dr. llhan KASATURA ("Okul basansmdan hayat basansma" , Altm
kitaplar 3. baski 1998) tarafmdan 1970 yilmda 15-18 yaslannda 258 ilkogretim ve lise
ogrencisini iceren bir anket yapilmis. 20 yil sonra bu ogrencileri yazar arastirmts ve 32
kisiyle okulun geleneksel cay gununde tekrar bir araya gelip gorusmus, Olaylar 20
kisilik bir grup arasmda geciyor. Anket sonuclan 1970 yilmda 144 ve 1990 yilmda ise
32 kisi uzerinden degerlendirilmeye almrms. Sonuclar rakam olarak ifade edilmis
arastirmam sonucunda rakamlan % olarak ifade edildi. Secilen adaylar belirli bir
sosyal yasam duzeyinde degisik gorevler yapmaktadir.
Elde edilen sonuclar gercekleri yansitma yontmden isabetli. Sonuclara iliskin
onerileri ve cozumleri gercekci gorunuyor, Uygulanabilir bir his uyandmyor, Anket
sonuclannda genel olarak iki konu ele ahnrms. Ogrcncinin okul basansi ve okul
sonrasmdaki hayat basansi, Okul hayatmda basanli ogrenciler ve basansiz
ogrencilerin bu durumlanm saglayan sonuclar anketlerde ele almarak arastmlrms.
Basan ve basansizhk ilzerine ogretmen gorusleri ahnrms, Basan -basansizhk uzerinde
ogretmenin rolti anlanlrms. Ogretmenlerin sorunlan dile getirilmis. Zeka durumu, aile
iliskileri, arkadas iliskileri ve cevrenin basan ve basansizhktaki rolu arastinlnus.
20 yil sonra bazi adaylann bazi gorusleri:
"Cagdas yonetici bir ekip cahsmasmi gerceklestirebilen, vanlmak istenilen
hedefler dogrultusunda isleri organize ederek, en verimli sonuclann almmasim
saglayan kisidir. Ancak tumuyle kendi goruslerini uygulamaya koymasi, yatay ve
dikey etkilesim ile bilgi ahsverisini onler. Bu nedenle iyi performans ve yaraticihk
gosteren kisilerin odullendirilmesi ve goruslerine yer verilmesinden yanayim, Bazi
sirketlerde toplantilarda gozledigim sey, list duzey yoneticilerin astlanna hicbir
yaraticihk sansi tarumadiklandir."
"Insanm baskalan uzerinde biraktigr etkileri bilmesi hence basanh olabilmek
icin atilacak en onemli adimlardan biri."
Yirmi Yd Sonra Yapilan Anket Sonuclarr Ve i~erigi:
AiLE HA YATI BASARISI:
• Aile ici iliskilerin iyi olmasi; rahat iletisim kurabilme
• Sevgivesayg1ortam1
• Paylasabilme ozellikleri
• Birbirlerine destek olabilme, dayamsma
• Guven duymak
• Birlikte olmaktan mutluluk duymak
SOSYAL HA YAT BASARISI:
• Toplum icinde gecerli bir meslegi ve yeri olmak
• Arkadas iliskilerinde aramlan bir kisi olmak.
• En az iki kurulus veya grubun uyesi olmak.
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• Ekonomik olarak rahat gecinme standartlarma sahip olmak.

+ Kulturel etkinliklere katilmaktan zevk duymak ve aktif olarak yasamak.

ts HAYATI BASARISI:
+ Isinde yerini bulmus olduguna inanmak
• Kendisine ihtiyac duyulan bir kisi oldugunu kabul etmek.

+ Isyerinde astlan ve ustleriyle iyi gecinmek.
+ Isinde kendi bireysel yaraticihklanrn da gosterebilme sansmi bulmak.
• Baskalanna ters dti~ttigti durumlarda bile kendisini ifade edebilecek cesarette
olmak.

Tablo - 1 (Toplam 32 Kisi) Ogrencinin okul basarrsi ve okul sonrasmdaki
hayat basarisr
Okulda

Okulda

Basarih

Basarrsiz
Ogrenciler

Ogrenciler
Basari Durumu
Degerlendirme

Aile
hayatmda

Sosyal
hayatmda

/o 69

0

/o 62,5

0

0

0

0

0

0

0

/o 84

/o 87,5

/o 81

Arkadaslari

/o 63,5

/o 69

0

0

0

0

/o 78

/o 59

/o 53

Ailesi

/o 53

0

0

0

hayatmda

/o 53

/o 56

/o 65,5

0

0

0

i~

Sosyal
hayatmda

Aile
hayatmda

hayatmda

/o 78

/o 62,5

Kendisi

i~

/o 56
/o 40,5

(Kaynak.Doc. Dr. ilhan KASATURA "Okul basansmdan hayat basansma" , Altm
kitaplar 3. baski 1998)
Okulda ve hayatta basan gosteremeyen kisiler 1990 yihndan geriye donuk olarak
yaptiklan degerlendirmede kendilerini basanh olmaktan ahkoyan nedenleri soyle
gostermislerdir.

+ Basanh olmak icin hirslanrun bulunmamasi, Kendilerine ortalama bir hayatm
yetmesi
• Kendilerine destek olabilecek kisilerin bulunmamasi, gidebilecekleri yonu kendi
kendilerine cizememek.

+ Kendilerine yeteri derecede guvenmedikleri icin gorus ve dusuncelerini ortaya
koyamamak.
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+ Gtmluk streslere tahammul edememek.

+ Kendileri icin onemli kayiplan yasamak.

+ Zamanm farkmda olmadan akip gitmesi
+ Olaylar ve kisiler hakkmda hep olumsuz dusunmeye kosullandmlnus olmak.
• Zekasma islerlik kazandirmayi ogrenmemis olmak.

+ Insan iliskilerinde basansizhga ugradiklan icin gereken atihmlan yapamamak.
+ Kendilerini mutlu hissetmemek.

+ Mutlu olmadiklan halde etrafa mutluluk oyunu oynamaktan yorgunluk duymak.
+ Kendilerini sevmemek.
• Psikolojik olarak kendilerini guclu gormemek.
Okulda basansiz ogrenciler icin ilk akla gelen neden, basanh olmak icin zekalarmm
yeterli olup olmadigidir. Oysa ilkokulu normal kosullarda basanh bir sekilde bitirmeye
yeten zeka, orta ogrenim, hatta yuksek ogrenim icin bile yeterlidir. Okulda
basansizhk, zeka faktorunden 90k, zekaya islerlik kazandiramayan etkisiz bir
egitimden kaynaklanmaktadir,
Bir baska deyisle, zekamn hammaddesine islerlik kazandiracak olan, cevredeki
etkilesimlerdir. Ogrenilen yeni kavramlan yeni durumlara uygulayabilmek, yani
zekaya krvrakhk kazandirabilmek surekli isleme ve egitimle gelisir. ileri derecede
egitim eksikligi, ekonomik ve cografi nedenler, zeka potansiyelinin gelismesini
engelleyerek, zekaya yeterli duzeyin altmda bir gorunum verebilir.
Ailelerin
cocuklanyla
yeterince
ilgilenememeleri,
aile
icinde
yasanan
huzursuzluklar ogrencinin zekasim olumsuz yonde etkileyerek, gecici bir sure icin de
olsa zekaya islerligini kaybettirebilir. Cevreyle iyi bir uyum icersinde olmak ise zekayi
daha verimli hale getirebilir. Bireyin heyecansal olarak dengeli ve uyumlu bir kisilige
sahip olmasi, zeka ozelliklerini olumlu bir sekilde yonlendirir. Bu nedenle daha once
90k iyi uyum ve belirli bir potansiyel gosteren ogrencilerin birden hire basansiz,
dikkatsiz hale gelmelerinde bazi duygusal nedenler arastmlmahdir.
Ergenlik cagmda zekalarma duygulanyla yon vermeye ahsrms olan bireyler, bu
konuda egitilmezlerse, daha sonraki yasamlannda zekalarmdan istenildigi olcude
yararlanamazlar. Bireyin duygusal sorunlarm yuklulugune ragmen, zekasiyla yonunu
bulabilmesi zeka duzeyinin ortalamanm uzerinde olmasi gerekmektedir. Ortalama
zeka ozelliklerine sahip olan bireyler, duygusal sorunlarla karsilastiklarmda
gerilemektedirler.
Basanh ve basansiz ogrencileri secerken, zeka belirleyen olcutleri goz onune
alarak, onlann hepsinin liseyi, hatta universiteyi bitirmeye yeten bir zeka duzeyine
sahip olduklan varsayirmyla hareket edilmis. Bunun icin de arastirmaya aldigimtz
ogrencilerin tumune WAIS ZEKA TESTi SOZEL BOLUMU nil uygulanrmstrr.Iel
maharetlerini icermeyen bolum)
• Genel bilgi
• Muhakeme
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• Aritmetik yetenekleri

+ Dikkati odaklasurabilme yetenegi
+ Kavramlar arasmdaki iliskiyi arastirarak, soyut dustmcenin ne kadar gelismis
oldugunu gosteren bolum.
• Bellek islevleri
Tablo - I incelendiginde basanh ve basansiz olmak uzere iki ana gruba ayirdrgmuz
ogrencilerin zeka bolumleri bakimmdan anlamh fakhhklan bulunmadi, Basanh
ogrenciler sadece basansiz ogrencilere gore daha yuksek puan aldilar. Zeka yonunden
20 yil sonra yapilan arastirma, ortaya anlamh bir farkhhk koymanustir.
Kuskusuz, zeka bolumtmden soz ederken, zeka bolumunu olusturan faktorlerin
hangisinin basanda daha fazla etken oldugunu soyleyebilmek pratik hayatta pek kolay
olmaz. Gunluk yasamda biliriz ki, uzun zaman gitmedigimiz bir cevrede, adnmzla
hitap edilmesi, unutulmadigumzi
gostermesi bakmundan bizi memnun eder,
hatirlayanlara da olumlu puan kazandmr.
Birey basan kazanabilmek icin kendi zekasmm ozelliklerini bilmek zorundadir.
Omegin bir politikaci, bir avukat el maharetlerini gelistirmese de olabilir. Arna
konusrna yeteneklerini ve topluluklara ulasabilme yetilerini gelistirmek zorundadir .....
gibi. Genclik donemindeki yetenekler daha sonraki yillarda anlamh bazi degisiklige
ugramamaktadir. Yani kisi zeka yetenekleri bakimmdan gencliginde neyse, orta
yashligmda da odur. Ancak kendilerini gelistirmek icin surekli caba harcayan bireyler
dusunce ve davrams esnekligi kazandigmdan, varolan zeka potansiyeli daha verimli
hale, gelmektedir.
Tablo - 2 Ailelerle, Basarrh Ve Basarrsiz Ogrencilerin Miza~ Ozellikleri
Basarrsiz ogrenciye
Aileye gore
Basarih ogrenciye
Aileye gore basarrsiz
gore aile
basarrh ogrenci
gore aile
ogrenci
I
Durgun

Ne§eli

Huysuz

Uysal

Sosyal

Sosyal olmayan

Hirem

Ofkeli

Koruyucu

Koruyucu

Sosyal, girisken

Uyumsuz, cekingen

Arkadasca

Arkadasea olmayan

Mannkh

Duygusal

Iyimser

Kotumser

Iyimser

Kotumser

Isbirlikei

AnlayI§SIZ

Ne§eli
,.. Kolay uyar

(Kaynak.Doc. Dr. llhan KASATURA "Okul basansindan hayat basansma" , Altm
kitaplar 3. baski 1998)
Aileye gore basanh ogrenciler genelde pozitif, aktif ve girisken olarak
nitelendirebilir.Mantikh.arkadas yanhsi ve iyimser degerlendirmesi cikrrustir.Ancak
basansiz ogrenciler veya kisiler daha negatif ozellikler icermektedir, Durgun,
kotumser, uyumsuz, cekingen vs ozelliklere haiz olarak gorulmustur.
Basanh ogrenciye gore ise aile degerlendirildiginde:Aile;pozitif,ne~eli
isbirlikci ve aktif etkilesimde olabilen aileler olarak yansmustir.Basansiz ogrenciye
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gore ise aile basanh aileye gore daha negatiftir.Basansrz
ogrencinin
anlay1~s1z,kotiimser,huysuz ve arkadas canhsi olmayan seklinde gorulmustur.

ailesi

Grafik 1: Ogrencilerin ebeveyne benzerlikleri
Her iki ebeveyne
Hicbir 3% 1%

111

•2
13]3
1!14

.5
Sadece anneye

Her iki ebeveyne
Ogrencilerin ebeveyne benzerlikleri

Cocuk gelistikce anne baba davramslanna benzeyen bircok ozellik kazanmaya
baslar. Bazen gene bir cocukla anne babamn yuruyusleri, jestleri ve konusma
tarzlarmdaki benzerlik o kadar carpicidir ki, cocugun anne babayla tam ozdeslestigi
dusunulur, Ornegin, cocuklar anne babalanm her konuda taklit etmezler. Bir gene,
annesinin sosyal davranislanm, mizah anlayismi taklit edebilir; ahlak degerlerini
benimseyebilir. Anne baba cocugun ilk ve en sik olarak iliski kurdugu kisiler oldugu
icin ozdeslesme kaynagi onlardir. " Bu sebeple ailenin egitimi ve geleneklerine,
kendi orf -adetlerine bagh olmasi eocugunda bu dogrultuda yetismesini

saglayacakt1r."
Tablo-3

B ,

hVeB

,

...

Ogrencilerde

Basarih

Benzeyen Ozellikler
Sadece babaya
Her iki ebeveyne
Sadece anneye

ilerin eb

Eglenme ilgileri

Mizac

b --

likl .

Basarrsiz

Ogrencilerde

Mizae

Eglenme
ilgileri

0/o

25

%27

0/o 29

0/o 31

0/o

19

0/o 31

0/o 33

0/o 25

0/o

52

%32

o/o 35

0/o 33

Hiebir ebeveyne

0/o 3

%8

0/o 3

0/o

10

Dogrusu bilinmeyen

0/o

1

%2

O/o -

0/o

1

0/o

100

0/o

0/o

0/o

100

TOPLAM

100

100

(Kaynak.Doc. Dr. Ilhan KASATURA "Okul basansmdan hayat basansma'", Altm kitaplar 3. baski 1998)
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Anne babalanyla davrams benzerlikleri arastmlan universite ogrencileri mizac ve
eglenme ilgilerinde karsi cinsle olan ebeveynle daha 90k benzerlik gostermislerdir.
%40 dan fazla erkek cocuk anneleriyle, aym oranda kiz cocuk da babalanyla benzerlik
gostermislerdir.

Tablo - 4 Danimarka ve Amerika'da Deger Ol~iileri Ve Tutumlarda Da
Tutarhhk Var

=

I Birle~ikDevletlerde

Danimarka' da

Ergenler

Anneler

Ergenler

Anneler

Cok cahsmak

0/o 52

0/o 56

0/o 13

0/o 9

Hos bir ki~iligi olmak

0/o 22

0/o 17

0/o 43

%50

Gerekli kisiyi tammak

0/o 4

0/o 2

o/012

% 10

Para biriktirmek

0/o 1

0/o 2

0/o 5

Yiiksek ogrenim

0/ol8

0/o 22

0/o23

%3
0/o 27

Ozel yetenek

0/o 3

0/o 1

0/o 4

0/o 1

TOP LAM

0/o 100

0/o 100

0/o 100

0/o 100

(Kaynak.Doc. Dr. Ilhan KASATURA "Okul basansmdan hayat basansma" , Altm
kitaplar 3. baski 1998)
Danimarka ve Amerika' da yapilan bir arastirmada, anne ve ergen tutumlan
arasmda buyuk bir benzerlik oldugu goze carpmistir. Her iki iilkede de ergenlerle
annelere yoneltilen, "Basanh olmak ve hayatta ilerleyebilmek icin ne gerekir?"
sorusuna asagidaki cevaplar almrrustir.
iki ulke arasmdaki farkhhklar anne - cocuk farkhhgmdan daha onemlidir.
Amerikahlar 90k cahsmayi, Danimarkahlar ise hos bir kisilik ve baskalanyla beraber
olma yetenegini basan icin birinci planda gormuslerdir.
Tablo - 5 Disinlin tiirl
Uygulanan disiplin tiirii

·

'b

-

Basarih ogrenciler

,

Basarrsiz ogrenciler

TOPLAM

Otoriter

0/o 40

0/o 51

% 91

Demokratik

0/o 47

0/o 18

0/o 65

Gevsek

0/o 13

0/o 31

%44

TOP LAM

0/olOO

0/o 100

(Kaynak.Doc. Dr. Ilhan KASATURA "Okul basansmdan hayat basansma'", Altm kitaplar 3. baski 1998)
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Grafik 2: Disiplin turlerine gore ogrenci basansi.basanh
Gevsek
13%

otoriter

s
2

3

Demokratik
Disiplin torlerine gore ogrenci basansr.basanh
(Kaynak.Doc. Dr. Ilhan KASATURA "Okul basansindan hayat basansma'",

Altm kitaplar 3. bask, 1998)

Kisilik ozelliklerinin basan ve basansizhkla ilgisi arastmhrken ilk akla gelen,
bu niteliklerin olusup bicimlenmesinde ana babamn ne olcude rolu oldugudur,
Kendilerine uygulanan disiplin cesidinin otoriter, demokratik ve gevsek turden
hangisine uydugunu ve disiplin turu icin dusuncelerini sordugumuz ogrencilerin btiyuk
cogunlugu, kendilerine uygulanan disiplinin otoriter oldugunu, ancak demokratik sekli
tercih ettiklerini soylemislerdir.

Grafik 3: Disiplin turlerine gore ogrenci basansi.basansiz

oevsek

51%
Otoriter

Demokratik
Disiplin torlerine gore ogrenci basansi.basanstz
(Kaynak.Doc. Dr. Ilhan KASA TURA "Okul basansmdan hayat basansma" , Altm kitaplar 3. bask! 1998)

Bu tablolardan da anlasilacagi uzere basanh ogrencilerde demokratik tutum agir
basmekracir.Basansrz ogrencilerde ise otoriter tutum yogundur.Basanh ve basansiz
ogrencilere uygulanan tutumlarda ince bir cizgi soz konusudur.Ogrenciler ne gevsek
tutulmah ne cok otoriter davranilmahdtr.Demokratik
ve otoriter arasi bir tutum
sergilenmelidir.Bu ise planh ve oturakh bir yasam stili sergilemekle elde edilebilir.
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Tablo - 6 Basarih Ve Basarrsiz Ogrencilerin Zeka Faktorii Bakmnndan

Karsrlastmlmasi
Zeka Bdltimleri (32 kisi)

Hayat Basarisi

Orta

Yiiksek

0

/o 31

0

/o 6

0

0

/o 59

0

/o 69

0

0

h Basarrsi

0

Sosyal Basari

0

/o 31

/o 12,5

/o 56

Aile Basarrsi

Dilslik

/o 9

/o 6

(Kaynak.Doc. Dr. Ilhan KASATURA "Okul basansmdan hayat basansma'' , Altm
kitaplar 3. baski 1998)
Zeka olusturan faktorlerin hangisinin basanda daha fazla etken oldugunu
soyleyebilmek pratik hayatta pek kolay olmaz. Gunluk yasamda biliriz ki, uzun zaman
gitmedigimiz bir cevrede, admuzla hitap edilmesi, unutulmadigumzi gostermesi
bakirmndan bizi memnun eder, hatirlayanlara da olumlu puan kazandmr.
Birey basan kazanabilmek icin kendi zekasmm ozelliklerini bilmek zorundadir.
Ornegin bir politikaci, bir avukat el maharetlerini gelistirmese de olabilir. Arna
konusma yeteneklerini ve topluluklara ulasabilme yetilerini gelistirmek zorundadir.....
gibi. Genclik donemindeki yetenekler daha sonraki yillarda anlamh bazi degisiklige
ugramamaktadrr. Yani kisi zeka yetenekleri bakimmdan gencliginde neyse, orta
yashligmda da odur. Ancak kendilerini gelistirmek icin stirekli caba harcayan bireyler
dusunce ve davrams esnekligi kazandigmdan, varolan zeka potansiyeli daha verimli
hale gelmektedir.
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Tablo - 7 20 YII Sonraki Goriiniimleri

Wais

Basarrh Ogrenciler

Zeka Testi

1970 (144 kisl)

Basarrsiz Ogrenciler

1990 ( 32 kisi)

1970 (144 kisi)

1990 (32 kisi)

Genel Bilgi
/o 14

/o 31

0

/o 44

0

/o 52

o/o 31

0

/o 17

0

/o 25

0

/o28

0

/o 47

0

/o 55,5

0

/o 28

0

/o 17

0

/o 22

0

/o 29

0

/o 50

0

/o 53,5

0

/o 25

0

/o 17

0

/o 25

0

/o 28,5

0

/o 56

0

/o 25

0

/o 19

0

/o 53

0

/o 28

0

/o 19

0

Yiiksek

0

Orta

0

Dtlsllk

0

'l

%25

/o 67

%44

/o 26

%31

/o 12,5

% 25 ~

/o 65

%47

/o 29

0

/o 13

0

/o 62,5

0

/o 24

0

/o 13

0

/o 62,5

%31

/o 24

0

/o 12,5

% 37,5

/o 67

%25

/o 24

0

Muhakeme
Yiiksek

0

Orta

0

Dtlstik

0

/o 28

Aritmetik Y etenek
Yiiksek

0

Orta

0

Dilsiik

0

/o 31
/o 37,5
/o 25

Soyut Dtlsiince
Yiiksek

0

Orta

0

Dflsiik

0

'

/o 54

0

/o 17

0

/o 29

0

/o 50

/o 12,5

Bellek
Yiiksek

0

Orta

0

/o 55

0

Dlislik

% 17

0

/o 37,5

(Kaynak.Doc. Dr. ilhan KASATURA "Okul basansmdan hayat basansma''
kitaplar 3. baski 1998)
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, Altm

Tablo - 8 Basarrh Ve Basarrsiz Ogrencilerin
Ki~i

Ailelerinin Ogrenim Diizeyleri 144

Basarih Ogrencilerin
Ogrenim Diizeyi

Anneleri

Babalarr

Basarisiz
62:rencilerin
Anneleri
Babalarr

1- Hie okula gitmemls

0/o

4

0/o

1,5

%2

0/o

2

2- Ilkokula gitmis

0/o

10,5

0/o

4

% 14

0/o

7

3- Ilkokulu bitirmis

0/o

14

0/o

14,5

0/o

26

0/o

28

4- Ortaokul, enstitii ve ya sanat 0/o 17
okuluna gitmis
0/o 13
5- Ortaokul veya dengini bitirmis

0/o

7

0/o

14,5

0/o

9

0/o

10,5

%, 16

0/o

14

6- Lise veya dengine devam etmis

0/o

12

0/o

8

0/o

16

0/o

14

7- Lise veya dengini bitirrnis

0/o

13

0/o

17

0/o

3,5

0/o

13

okula 0/o 3,5

0/o

8

Ofo

5

0/o

1,5

0/o

26

0/o

3

0/o

12

0/o

3

O/o --

8- Unlversite
devam etmis

veya

yiiksek

veya yiiksek v okul 0/o 12,5
9- Univcrsite
bitirmis
10-Universite sonrasi egitim gormii~ O/o --

O/o --

(Kaynak.Doc. Dr. Ilhan KASA TURA "Okul basansmdan hayat basansma" , Altm kitaplar 3. baski 1998)

Ogrencinin sosyo - ekonomik durumu incelenirken, ailenin gelir di.izeyi, anne
babamn ogrenim ve meslek durumlan, oturduklan evin bulundugu yer, icinde kac kisi
yasadigi gibi degiskenler, genis anlarmyla "sosyal simf" 1 belirlemektedirler. Toplum
icinde sosyal suuf farklan olmadigi kuramsal olarak ifade ediliyorsa da, kisinin ait
oldugu sosyal simf, kisiye sagladrgi kolayliklar ya da engellemelerle 90k cesitli
bicimlerde varhgmi gostermektedir.
Bu bolunde yazar konuyu anket sonuclanyla da ele alarak yorumluyor. Devammda
su bashklar bulunuyor.
• Sosyal simflan yaratan, cocuklann ogrenme ortamlarmm farkhhgidir.
• Kulturel yoksulluk zeka yetersizligini andmyor.
• Sosyal durumu neler belirliyor: a-Oturulan evin yerlestigi bolge b- Aile reisinin
is konumu c- Aile reisinin okulda tamamladigi yillann sayisi
• Cahsan anneler iyi ornek oluyor.
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Annenin sabahtan aksama kadar cocugun yanmda olmasi degil, verilen egitirnin
kalitesi onemlidir. Y almzca ev kadmhgi ve anne roluyle yetinmek durumunda olan,
hayattan bezmis kadmlar,
cocuklanna
dusuncesiz
ve ilgisiz davranmaya
daha
yatkmdirlar,
• Babamzm

isini kaybetmesi

• Aileler gelir duzeylerini

yada snufta kalmamz sizi nasil etkiler?

nasil degerlendiriyorlar?

Cok genis bir kapsami olan bu konuyu kisiye yapilan bilincli bir etkileme
kabul edersek, bu etkilemenin amaclanm da degisik sekillerde aciklayabiliriz.

~:

olarak
Soyle

~

• Kiside varolan yeteneklerin son smmna kadar gelistirilmesine cahsmak
• Kisinin, toplumun ihtiyac ve kosullanna uygun bir bicimde etkilenmesi
• Kisinin hayattan en iyi sekilde yararlanmasmi saglamak (bu amac, bir baska
deyisle, kisinin gecimini saglamak seklinde de ifade edilebilmektedir.)
• Demokrasinin gereklerini yerine getirecek vatandaslar yetistirrnek, yani kisinin
kendisinin ve baskalannm hak ve ozgurluklerine saygih olma yeteneklerini
gelistirmek
• Gecmis ve gelecegin degerlerini birbirlerine
toplum icin daha ileri bir gelismeyi saglamak

olumlu bir sekilde baglayarak

Tablo - 9 Insan Iliskilerinde Basarmm Anahtarujletisim

SORULAR

Basarth , Ogrenciler=l44

Evet
Anne babamzla
aramzda

Hayir

Evet

Hayir

/o 13

%31

0

/o 21,5

0

0

/o 28,5

0

0

/o 50

0

Basarrsiz Ogrenciler=144 kisi

Bazen

/o 28

/o 59

0

kisi

Bazen

/o 51

0

/o 31,5

0

/o 17

arkadashk
varmrdir?
Anne babamzla her
tiirlii konuyu

0

/o 48

0

/o 17

tartisamamaktan
sikayeteimisiniz?

(Kaynak.Doc. Dr. Ilhan KASATURA "Okul basansmdan hayat basansma" , Altm kitaplar 3. baski 1998)
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Grafik 4:Anne-baba'nm basanli cocukta iletisim duzeyi
Haytr
13%

28%
59% Evet

Anne babaruzla araruzda arkadashk varmrdrr? Basanh
(Kaynak.Doc, Dr. ilhan KASATURA "Okul basansmdan hayat basansina'", Altm kitaplar 3. baski 1998)

Grafik 4 'te de goruldugu gibi ogrencinin basansmda ailenin cocukla iletisimi
onernlidir.Grafikte ailenin ogrenciyle diyalog kurmasi.etkin dinleme ve deger verme
yargilannm bir goruntusu vardir, Ailesiyle arasmda bir iletisim olan ve bu iletisimin
daha ileri goturulerek arkadas olmanm basan olarak donusumu gorulmektedir.Ailenin
cocukla diyalogu iyi olan ailenin basanya etkisi ihmal edilemez.Grafikteki oranlara
bakarsak basanli ogrencilerin %59 unu ailesiyle diyaloga gecebildigi gorulmektedir.
%28 kismen gecebilmekte ,%13 ti ise diyalog kuramamaktan sikayetcidir.

Grafik 5 :Anne-baba'nm basansiz cocukta iletisim duzeyi

Hayrr

51%
Anne babaruzla araruzda arkadaslik varm1d1r?Ba$ans1z

(Kaynak:Aziz Hakan :Sakarya universitesi egitim fakultesi 2001ara~tirmalan)

Grafik 4'i.in devami niteligindeki bu grafikte ise aile diyalogu eksikliginin
basansiz ogrencilerde daha fazla oldugu gozlenmektedir.Basanh
ogrencilerin
aksine basansiz ogrencide iletisim sorununun buyuklugu dikkat cekicidir.Basansiz
ogrcncilcrde ise oran %51 iletisim kuramamakta, %3 1 i bazen kurabilmekte , % 17 si
ise kuramamaktadir.
• Iletisimin i.i9 kurah: Duygudashk, saydamhk ve etkin dinleme
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Duygudashk baskalanrun duygulanm anlama yetenegidir. Ana baba cocugun
sorunlanyla ilgilenirken kendilerini onun yerine koyabilmeye cahsmahdirlar. Onun
yasi ve durumunda neler hissedilebilecegini anlamaya caba gostermeleridir. Ana baba
cocuklanmn ozel dunyasim kendi dunyalanymis gibi algilayabildiginde, iki taraf
arasmda iletisim daha rahat kurulabilir.
• Neden "ben" dilinde mesaj gondermek ?
• Savunucu iletisim ne zaman artar?
• Kendinizle ne olcude banstksmrz": Bu bolumde yaymlanan 30 soruluk teste
verdiniz cevaplan degerlcndirerek kendi kendinizle ne olcude iyi iliskiler icinde
oldugunuzu saptayabilirsiniz.
• Aile iletisiminde paylasilmis deneyimlerin olumlu rolu buyuk: Yaptigumz inceleme
de iyi bir iletisim saglanabilen evden gelen ogrencilerin kisisel ve sosyal uyumlan
daha kolay olmakta, bu olumlu niteliklerde basanyi dogrudan etkilemektedir.
Aileleri ile iyi bir iletisim kuramadrklanm soyleyen ogrenciler ; basanh
ogrencilerde % 35, basansiz ogrencilerde % 72 olarak saptanrmstir. Bu bolumde
iletisimi engelleyen nedenler uzerinde duruluyor.ruoc.Drllhan KASATURA 1998)
• Ergenlikte mutluluk kendi kendini kabul etmeyle esanlamh
• Ana babayla arkadashk

Grafik 6:Ebeveynin egitim durumunun ogrenci basansina etkisi
Va sat
10%

30%
Basansiz

Ebeveynin Oniversite mezunu olmasr ile ogrencinin basan durumu
(Kaynak:Aziz Hakan :Sakarya tiniversitesi egitim faktiltesi 200lara~tirmalan)

Grafik 6'da ise Ebeveynin egitim durumunun ogrcnci basansma etkisi
gorulmekredir.Grafikteki
egitim
durumu
gostergeleri
sadece
babayi
kapsamaktadrr.Anne egitim durumunun oranlan da yaklasik olarak yakm olculerdedir.
Basanh ogrencilerin babasi universite mezunu olanlann %60'1 basanhdir.
% 30'u basansiz ,%10 u ise orta durumdadir.Bgrttmli ailenin ogrenci yetistirme ilgi
ve kabiliyetleri daha fazladir.
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Grafik 7: Ogrcncinin calisma odasi olmasi ve basan durumu

El
22%

~

Vas at
Ba§lanll
Ogrencinin cahsrna odasi olmast ve basan durumu

(Kaynak:Aziz Hakan :Sakarya iiniversitesi egitim fakiiltesi 200lara~tlrmalan)

Grafik 7' de ise ogrencinin rahat cahsabilmesini saglayacak ortamm olmasi da
onemlidir.Bu ise ailenin sosyo-ekonomik durumunu yakmdan ilgilendirmektedir.Aile
de yasayan kisi sayisi.evin genis olup olmamasi.ailenin ekonomik durumu ve daha bir
90k faktor sayilabilir.Grafikteki oranlara gelince odasi olan ogrencilerin %63 ti
basanh, %22 si orta, % 15 i ise zayif olarak nitelendirilmektedir.
Ogrencinin odasmm olmasi ona rahat cahsabilme ortarru saglayacagi
gibi,odasmda kisisel gelisim imkarn saglayacagi bir ortamda olmaktadir. Yine ailenin
ekonomik
durumuna
bagh
olarak kitaphgmm
olmasi.bilisim
teknolojisini
kullanabilmesi ogrencinin cahsma kapasitesini etkileyecegi gibi basansma da direk
etkiyapacaktir.

Grafik 8 :Ebeveyn tarafmdan okul faaliyetlerinin ogrenciye sorulmasi ve
basan durumu
Basansiz
3%

Ebeveyn tarafmdan okul faaliyetlerinin ogrenciye sorulmas: ve basan durumu
(Kaynak:Aziz Hakan :Sakarya iiniversitesi egitim fakiiltesi 200lara~t1rmalan)

Aile etkilesimine ve aile diyaloguna bagh olan bu oranlarda ise ailenin ders
durumunu,okul aktivitelerinin .arkadasliklann.derslerin.kol faaliyetlerinin ve ayn ayn
ders faaliyetleriyle ilgilenilmesi de
basanyi etkileyen faktorler arasmdadir.Bu
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ogrencinin okuluna ve derslerine ilgisinin artmlacagi gibi,sorumluluk kazandirma ve
dolayisiyla basanya etkisi ile sonuclanacaktir.Grafikteki oranlara gelince Ebeveyn
tarafmdan okul faaliyetlerinin ogrenciye sorulmasi ile basan arasmda soyle bir
baglanti vardir.Ogrencinin takip edilmesiyle alakah olarak,takip edilen ogrencilerin
%64 ti ba~anh,% 33 ti vasat ,%3 ti ise alt grupta yer almaktadir.Diger grafiklerdeki
oranlarm aksine bu grafikte sunu gormekteyiz.Ailenin ogrenciyi takibi basan oranmi
artirdigi gibi basansizlik oranmi da ciddi sekilde dustumektedir.

Grafik 9: Ders notlarmdan ebeveynin haberi olmasi ve basan durumu

32%

8
2
3

60%
Basanh

Vas at

Ders notlanndan ebeveynin haberi olmasi ve basan durumu

(Kaynak:Aziz Hakan :Sakarya liniversitesi egitim fakultesi 200lara~tmnalan)

Grafik 8 ile baglanuh olan bu grafikte ise ailenin okul faaliyetlerinin takibinin daha
sonraki basamaklannda yer alan ders notu ve ders takibi yer almaktadir.Bazi aileler
ogrencilerin turn notlanm bilirken bazilan da hie ilgilenmemektedir.Ancak
ders
takibinde oldugu gibi ders notlarmm sorulmasmda da fayda vardir. Bu ogrencinin
okuluna ve derslerine ilgisinin artmlacagi gibi,sorumluluk
kazandrrmaya ve
dolayisiyla basanya etkisi ile sonuclanacaktir.Grafik oranlarma gelince;Ders notlan
takip edilen ogrencilerin % 60'1 basanh ,%32 si vasat,%8 'i ise alt grupta yer
almaktadir.
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Sonuelar
Okulda basansiz ogrenciler icin ilk akla gelen neden, basanh olmak icin
zekalarmm yeterli olup olmadigidrr. Oysa ilkokulu normal kosullarda basanh bir
sekilde bitirmeye yeten zeka, orta ogrenim, hatta yi.iksek ogrenim icin bile yeterlidir.
Okulda basansizhk, zeka faktorunden 90k, zekaya islerlik kazandiramayan etkisiz bir
egitimden kaynaklanmaktadir.
Bir baska deyisle, zekamn hammaddesine islerlik kazandiracak olan, cevredeki

etkilesimlerdir. Ogrcnilen yeni kavramlan yeni durumlara uygulayabilmek, yani
zekaya krvrakhk kazandirabilmek si.irekli isleme ve egitimle gelisir. ileri derecede
egitim eksikligi, ekonomik ve cografi nedenler, zeka potansiyelinin
engelleyerek, zekaya yeterli di.izeyin altmda bir gorunum verebilir.

gelismesini

Ailelerin cocuklanyla
yeterince ilgilenememeleri,
aile icinde yasanan
huzursuzluklar ogrencinin zekasim olumsuz yonde etkileyerek, gecici bir sure icin de
olsa zekaya islerligini kaybettirebilir. Cevreyle iyi bir uyum icersinde olmak ise zekayi
daha verimli hale getirebilir. Bireyin heyecansal olarak dengeli ve uyumlu bir kisilige
sahip olmasi, zeka ozelliklerini olumlu bir sekilde yonlendirir. Bu nedenle daha once
90k iyi uyum ve belirli bir potansiyel gosteren ogrencilerin birden hire basansiz,
dikkatsiz hale gelmelerinde bazi duygusal nedenler arastmlmahdir.
Ergenlik cagmda zekalarma duygulanyla yon vermeye ahsrms olan bireyler, bu
konuda egitilmezlerse, daha sonraki yasamlannda zekalanndan istenildigi olcude
yararlanamazlar. Bireyin duygusal sorunlarm yuklulugune ragmen, zekasiyla yonunu
bulabilmesi zeka di.izeyinin ortalamamn i.izerinde olmasi gerekmektedir. Ortalama
zeka ozelliklerine sahip olan bireyler, duygusal sorunlarla karsilastiklannda
gerilemektedirler. Aileye gore basanh ogrenciler genelde pozitif ,aktif ve girisken
olarak nitelendirebilir.Mantikh,
arkadas yanhsi ve iyimser degerlendirmesi
cikrrnstir.Ancak
basansiz ogrenciler
veya kisiler
daha negatif ozellikler
icermektedir.Durgun.kotumser,
uyumsuz, cekingen vs ozelliklere haiz olarak
gorulmustur.
Basanh ogrenciye gore ise aile degerlendirildiginde:Aile;pozitif,ne~eli
isbirlikci ve aktif etkilesimde olabilen aileler olarak yansmustrr.Basansiz ogrenciye
gore ise aile basanh aileye gore daha negatiftir.
Basansiz ogrencinin ailesi anlayissiz.kotumser.huysuz
olmayan seklinde gorulrnustur.

ve arkadas canhsi

Cocuk gelistikce anne baba davraruslanna benzeyen bircok ozellik kazanmaya
baslar. Bazen gene bir cocukla anne babanm yuruyusleri, jestleri ve konusma
tarzlarmdaki benzerlik o kadar carpicidrr ki, cocugun anne babayla tam ozdeslestigi
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dusunulur. Ornegin, cocuklar anne babalanm her konuda taklit etmezler. Bir gene,
annesinin sosyal davramslanrn, mizah anlayisuu taklit edebilir; ahlak degerlerini
benimseyebilir. Anne baba cocugun ilk ve en sik olarak iliski kurdugu kisiler oldugu
icin ozdeslesme kaynagi onlardir. " Bu sebeple ailenin egitimi ve geleneklerine, kendi
orf -adetlerine bagh olmasi cocugunda bu dogrultuda yetismesini saglayacaktir."
Ogrencinin sosyo - ekonomik durumu incelenirken, ailenin gelir duzeyi, anne
babanm ogrenim ve meslek durumlan, oturduklan evin bulundugu yer, icinde kac kisi
yasadigi gibi degiskenler, genis anlarmyla "sosyal siruf" 1 belirlemektedirler. Toplum
icinde sosyal simf farklan olmadigi kuramsal olarak ifade ediliyorsa da, kisinin ait
oldugu sosyal siruf kisiye sagladigi kolayhklar ya da engellemelerle 90k cesitli
bicimlerde varligim gostermcktedir.
Asm hosgoru ve disiplin eksikligi, cocukta bencillige veya anti - sosyal
davraruslara sebep olabilir. Asm otoriter ve baskih disiplin de, ana-babaya karsi korku
ve ofke ile nefret duygulannm gelistirilmesine, bagimh bir bireyin, yada baskaldmci
tutumlar icerisinde isyankar bir bireyin olusumuna sebep olabilir.
Aile icindeki uygulanan disiplin okullarda ogrencilerin davraruslannda
gorulebilir. Okul icinde veya ogrencilerin arasmda meydana gelen sorunlarda, hep aym
cocuklar gorulmektedir. Etrafim rahatsiz eden bu cocuklann genellikle basansiz
olduklan gorulur.
Aynca ailenin ekonomik durumuyla da alakah olmak uzere; basanh
ogrencilerin kendilerine ait odasi oldugu, basansiz ogrencilerden odasi olanlarm daha
az sayida oldugu gorulmustur, Ogrencilerin duzenli cahsma aliskanhgi kazanmasi icin
ve cahsma amnda dis etkilerden uzak kalmasi icin kendisine ait bir cahsma odasi
olmahdir.
Ailelerin cocuklannm okuldaki durumlanm takip etmeleri, onlarm basan
durumlanm etkileyen onemli bir etkendir. Veli toplantilanna katilma, toplanti
haricinde okula gelme, ogretmenlerle gorusme ailenin okula ilgisini gostermektedir.
Velilerin, veli toplantisi haricinde okula sik veya hie gelinmedigi ortaya
cikrmstir, okuldaki toplantilara katilan kisiler olarak anne ve babalarm sayisi yaklasik
aynidir.
Basansiz ogrencilerin amca ve dedelerinin de veli toplantilanna katildigi
gorulmustur, Okulda ogrenclyi ilgilendiren bir problem oldugu -zaman, basanh
ogrencilerin aileleri okula gelmekte. Basansiz ogrenciler de okula gelen aileler
azalmaktadir.
Evde derslerine yardim edilen ogrenciler list basan grubu ogrencileridir.
Basansiz ogrcncilere evde bazen yardim edilmekte yada yardim edilmemektedir
Ogrcncinin odevlerine, derslerine yardim eden kisiler ile basan arasmda iliski
bul unmarmstir.
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Derslere ve odevlere yardim edilmesi onemli bir faktor olmakla birlikte,
yardim eden kisinin onemli olmadigi gorulmustur,
Ogrencilerin yaptigi odevlerin kontrolti aileleri tarafmdan yapilmamaktadir,
Basanh ogrencilcrin odevlerine ara sira bakilmakta, basansiz Ogrencilerin odevlerinc
bakilmamaktadir.
Evde Odevleri
kontrol edilmeyen
ogrencilerin
basansiz
ogrencilerden olustugu gorulrnustur, Evde derslerine ve odevlerine yardim edilen
Ogrencilerin basansi yuksek bulunmustur- Evde derslere ve Odevlere yardim edilmesi
Ogrenci basansmi artirdigi tespit edilmistir.
Evinde derslere yardimci, tamamlayici kitaphgm bulunmasmm, ogrencinin
basansmda etkili oldugu gorulmustur. Derslerde ve odevlerindc yararlanacagi kitaplan
bulabilen ogrcncinin basansi artmaktadir, Derslerden aldigi notlan takip edilen
ogrenciler daha basanh bulunmustur,
Aynca egitim ve ogretimde nasil aktif dinleme ve deger verme onemliyse
ailenin de evde cocuklara deger vermesi onlarla dertlerini ve hayatlanm paylasmalan
aym zamanda da onlara deger verip arkanda biz vanz durtusunu hissettirmeli ancak
sikmadan.demokratik bir sekilde yapilmasi gerekmektedir.
(',.)
Bu ogrencinin kendine ozguven kazanmasma sebep oldugu gibi sorumluluk
kazanmasma da sebep olacaktir.
Basari sadece okulda alman not degildir eger ozguven ve sorumluluk
kazandmhrsa cocuk hayata hazir hale gelecek ve sosyal hayatta hen varun
diyebilecek ve sosyal hayatta basarr kazanabilecektir.Bu ise aile ve cevre ile
etkilesimin ciddi bir izdtlsllmll olacaktrr.

Son soz olarak; basarrh bireylerin kaynagi basarrh ve saghkh aileler,
basarrh toplumlarm kaynagi ise basarrh bireylerdir.
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