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ÖZET

Toplumsal alandaki değişimler, aile ve çocukluk kavramlarını değiştirirken, aileye
biçilen farklı rol, sorumluluk ve görevler de, çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli eğitim
çalışmalarım da beraberinde getirmiştir.

Bu çalışmanın amacı, bu değişimlerden hareketle, çocukları ilkokulda öğrenim gören
anne babalara veya bu rollerden birini üstlenen yetişkinlere, çocuk veya çocuklarıyla birlikte
iyi bir yaşam sürdürmeleri için daha bilgili, ilgili, sorumluluk sahibi, mutlu ve sağlıklı aileler
olmak üzere bilgi vermek; sağlıklı aileler olabilmeleri için gerekli olan becerileri
kazanmalarını

sağlayacak

gerçekleştirebilmek

için,

yollar
bir

aile

göstermek
eğitimi

ve

rehberlik

programı

etmektir.

tasarlanmıştır.

Bu

Bu

amacı

programın

uygulanmasıyla, çalışmaya katılan ailelerde, anne baba olma becerilerinde değişim ve
gelişimler sağlanması hedeflenmiştir.

Bu çalışma, nicel araştırma modeli ile tasarlanmıştır. Aileler için hazırlanan aile eğitim
programında çocuk gelişimi, öğrenme, anne baba tutumları ve aile içi iletişim konularına yer
verilmiştir. Bu çalışmanın uygulaması 9 hafta sürmüştür. Bu çalışma, 2010-2011 öğretim
yılında Atatürk İlkokulu'nda

dördüncü sınıfta öğrenim gören çocukların ailelerine

uygulanmıştır. Tasarlanan aile eğitimi programınm etkisini değerlendirmek amacıyla PARI
ölçeği öntest ve sontest olarak uygulanmıştır.

Bu çalışmanın sonuçları, aile yaşamını iyileştirme amacının gerçekleştiğini
göstermiştir. İyi eğitimli ve kendini geliştirmiş ailelerin, toplum kalkmmasına ve düzenine
katkısınn olacağı varsayımından hareketle, anne ve babalara sunulan eğitimlerin öneminin
farkına varılmalıdır. Aile eğitimi, isteyen her ailenin ilgi ve gereksinim duyduğu aile
programlarına katılmasını sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmalıdır.
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SUMMARY

When the social changes and diversity change the concept of family and childhood,
differet roles of the family, responsibilities and tasks have brought various educational
activities with itself.

The purpose of this study, taking these changes into account; is to acquire information
to the parents or the adults in undertaking one of these roles whom their children are in
primary schools, in order to have a better life as more knowledgeable, interested, responsible,
happy and healthy parents. This study also aims to show the ways of gaining skills to become
healthier parents and guide them. In order to achieve this aim, a parent education programme
is designed. With the implementation of this programme, it is aimed to change and develop
the parenting skills of the adults who participate in this training.

This study is designed taking the quantitative research model as a ground. The Family
Training program introduces child development, learning, the attitudes of the parents and
communication between members of the family. The practice of this study lasted for 9 weeks.
This study was practiced on the parents of the

4th

grade children at Ataturk Primary School in

the academic year of 2010-2011. For evaluation, and observing the effects of this program on
the families, PARI scale was applied as pretest and posttest.

The results of this study proved and showed that the aim was realized in order to
improve the life of the families. With the hypothesis and assumption that well educated and
developed families shall contribute to the progress and order of the community; the
importance of the training of the parents should be considered as essential. Family education
programs should be more expanded as such the families could attend the programs upon their
needs and interests.
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ÖN SÖZ

Gelişim sürecindeki çocuk, onun en yakın çevresini oluşturan ailesi ile doğrudan
etkileşim içindedir. İnsan gelişiminin ekolojisini açıklayan Bronfenbrenner (1979), gelişime,
büyüyen bir insan ile içinde yaşadığı en yakın çevrenin doğasındaki değişme arasında süren
karşılıklı bir uzlaşma olarak bakar. Çocuğun etkileşimde bulunduğu en yakın çevre ailesi,
arkadaşlar, komşular ve okul öncesi eğitim kurumudur. Ekolojik kuramın bu en içteki
düzeyinde, bu sistemlerin birbirleriyle etkileşimi önemlidir. Gelişim ilerledikçe bu en içteki
sistemin karmaşıklığı da artar. Çocuk büyüdükçe farklı ve çeşitli sistemlerle tanışır. Çocuğun
sağlıklı gelişimi, bu sistemlerin karşılıklı ilişkiler örüntüsünün sağlıklı olması ile bağlantılıdır.
Bunun nedeni, bu sistemlerin bireyin yaşamında bir ilişki ağı oluşturmasıdır.

Bu kuramsal açıklamalarda da belirtildiği gibi çocuğun yetiştirilmesi ve eğitilmesinde
çevrenin etkilerini düşünmeden, onu, tek başına bir varlık olarak ele almak yerine, onun
gelişiminde temel taşlar olan aile, fiziksel ve sosyal çevreyi de birlikte ele almalıyız. Bu
çocuğun eğitimindeki başarının güvencesi olacaktır. Bu bağlamda da çocuğun ailesi, ev
ortamı ve çocuklan etkileyen sosyal kurumların değişimi ve gelişimi önemlidir.
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1

BÖLÜMl

GİRİŞ

Çocuk gelişimi ve eğitiminde, dünyanın çeşitli ülkelerinde benimsenen farklı modeller
vardır. Bunlar, amaçları ve türleri açısından farklılıklar gösterir. Bazıları çocuğa doğrudan
hizmet götürürken, bazıları da çocuğun yakın ve uzak çevresini desteklemeyi amaçlar (Myers,
1992).

Çocuğa, doğrudan hizmet sağlayan programlar ağırlıklı olarak kurum merkezlidir. Bu
kurumların amacı; çocuğun sağlık, bakım, beslenme ve eğitim ihtiyaçlarının sağlanması yani
çocuğun kapsamlı gelişiminin gerçekleştirilmesidir. Bu modelde önemli olan, evle merkez
arasındaki uyum ve devamlılıktır. Yapılan araştırmalar, uyum ve devamlılığın sağlanmadığı
durumlarda, merkezde verilen eğitimin etkin ve devamlı olmadığını ortaya çıkarmıştır. Bu
noktada aile-kurum işbirliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Kurumsal eğitimin etkin
olabilmesi, bu eğitimi meydana getiren öğelerin niteliğine de bağlıdır (Bekman, 1992). Bu
öğeler; fiziksel düzenleme, araç-gereç, uygulanan program, öğretmen davranışı, uygulanan
değerlendirme yöntemleri, öğretmen-çocuk oranı ve kurum-aile işbirliğidir.

Yapılan

araştırmalar, bu öğelerin herhangi birindeki eksikliğin, o kurumda verilen programın
etkililiğini azalttığını göstermiştir.

Çocuğun çevresine destek vermeyi amaçlayan programlar ise çocuğun bakım ve
eğitimini üstlenen

kişileri,

çocuk

gelişimi

ve

eğitimi

konusunda

bilgilendirmeyi

hedeflemektedir. Bu programlar, anne babaları ya da bu rolü üstlenmiş diğer kişileri,
çocukların gelişimi ve eğitiminde etkin kılar. Bu tür programlar ev merkezli programJardır.
Bu programlarda amaç, hem çocuğun çok yönlü gelişimini olumlu etkilemek hem de çocuğa
bakan kişilerin bu konuda desteklenmesini sağlamaktır. Bu tür programların uygulanmasıyla,
ailenin eğitici ve bakıcı rolünün pekiştiği, mevcut kurumsal çocuk gelişim ve eğitimi
programlarının evde devamının sağlandığı ve sosyalleşmenin evde sürmeye devam ettiği
görülmüştür. Dolayısıyla, desteklenen ve değişen ev ortamı, çocuğun gelişimindeki olumlu
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etkileri devamlı hale getirirken; çocuğun sağlık, beslenme ve psiko-sosyal gelişiminin de
irlikte gerçekleşmesini sağlamaktadır. Araştırmalarla kurumsal eğitimden daha etkin ve az
masraflı olduğu görülen bu model, farklı şekillerde gerçekleştirilmektedir. Bunlardan biri ev
ziyaretleri yoluyla aileye ulaşmak, diğeri grup toplantıları ya da diğer iletişim araçlarıyla anne
babalara eğitim ve destek verilmesidir.

Kurumsal eğitim programları ve çocuğun çevresini destekleyen eğitim programları şu
iki gerçeği ortaya çıkarmaktadır. Birincisi, insan gelişiminde erken yaşların önemli olduğu ve
bu devredeki çevresel yoksunluğun giderilmesi gereğidir. İkincisi ise insan gelişiminin çok
boyutlu olduğu, bunların birbirini pekiştirdiği ve hepsinin dikkate alınması gereğidir. Bu iki
durumu dikkate alarak, çocuğa verilen desteğin bütünsel (çok yönlü) ve bağlamsal (çevreyi
içeren) bir yaklaşımla sağlanması gerekmektedir (Kağıtçıbaşı,1993).

Çocuk,

özellikle

erken çocukluk yıllarında, çoğunlukla aile ortamı içinde

bulunmaktadır. Bu nedenle anne babalar, çocuklarının eğitiminde en etkili ve önemli
eğitimciler olarak görülmektedirler (Bridge, 2001). Anne-baba-çocuk arasındaki etkileşim,
çocuğun davranışlarını biçimlendirmede ve olumlu davranışlar geliştirmesinde önemli rol
oynamaktadır (Özyürek, 2004). Anne babaları tarafından desteklenen çocukların güven
duyguları gelişmekte, özsaygıları artmaktadır. Anne babalarını örnek alan çocuklar, cinsel
kimliklerini kazanmakta, paylaşmayı öğrenmekte,

eş ve anne baba olma rolüne

hazırlanmaktadırlar (Yörükoğlu, 2000). Bu nedenle, anne babanın çocuğunu tanıması,
çocuğun gelişim özelliklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını bilmesi, ilgilerini geliştirmek ve belli
kavramları öğretmek için çocuğun gelişim özelliklerini tanıyarak, neyin ne zaman
yapılacağını bilerek gelişimine destek olması önem taşımaktadır (Yılmaz, 1999). Aile eğitimi
ile, anne babalarda, çocuklarının eğitimiyle ilgili farkındalık oluşturulması ve bilgilerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Günümüzde icra edilen tüm meslekler için, bireyler eğitime tabi tutulmakta,
araştırmalarla ve deneyimlerle, bu mesleklerin nasıl daha iyiye doğru götürülebileceği konusu
irdelenmekte ve meslekleri icra edenler de yeniliklerden haberdar edilerek, kendilerini
geliştirmektedirler. Bütün bunlar için enerji, zaman ve para harcanmaktadır. Toplumun ve
geleceğin hammaddesi olan çocuğun da, ev içinde nasıl gelişeceğini, eğitilip yetiştirileceğini
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öğrenip, doğruyu uygulaması gereken anne babalara da, bu meslekte eğitim verilmelidir.
Hemen hemen herkes, seçip seçmeme söz konusu olmadan, yetenekli olup olmadığı
soruşturulmadan, önbazırlıksız, kurs test almaksızın ve sınavlara dahi katılmadan yaşamını
anne baba mesleğinde geçirmektedir.

Anne babalıkta, çocuğu beslemek, giydirmek, sağlığını korumak ve onu okula
gönderebilmek, iyi bir ebeveyn olmak için yeterli değildir. Günümüz çağdaş dünyası
kişiliğini, zekasını ve yeteneklerini geliştirmiş, kendine güveni olan bireyler aramaktadır.
Günümüz eğitiminde, yanlışları düzeltmek, öğütlerde bulunmak ve uyarmak yeterli
olmamaktadır. Çocuk eğitmek; çocuğu yetiştirmek, çocuğun kişiliğinin ve tüm potansiyelinin
gelişebileceği bir ortamı okul dışında ve okulu tamamlayıcı olarak ev içinde sağlamak ve
bunun işlevliğini temin etmek demektir. Uçakların uçuşa hazırlandığı hava alanları gibi, ev
ortamları da çocukların hayata hazırlandıkları yaşama uçuş alanlarıdır.

Çocuk eğitiminin bir bölümünü yuva ve okullar yüklenmişse de, çocuk yaşamının
evde geçirdiği kısmında, anne babalarının sorumluluğundadır. Bu açıdan bakıldığında,
çocukların yetiştirilmesinde anne babanın rolü çok daha büyük ve önemlidir. Diğer
mesleklerde deneme ve yanılma uygulanabilir. Ancak anne babalık mesleğinde deneme
yanılmaların sonucu ne yazık ki çok ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Bu nedenle, ciddi bir
meslektir ve eğitim gerektirir. Ayrıca bir sanattır. Geleceğin ve toplumun temel taşları olan en
değerli varlıklar, çocuklar için, bu sanatın öğrenilmesi ve anne babaların eğitilmesi gerekli
görülmüştür.

Aile kurumu, tarih boyunca değişen yapı ve işlevleriyle günümüze değin varolmuş ve
toplumların yapısında meydana gelen değişimlere kendini uyarlamıştır. Bu durum, gelecekte
de farklı aile türlerinin ortaya çıkarak, bu kurumun değişim ve gelişim sürecinin devam
edeceğini ve varlığını sürdüreceğini göstermektedir. Toplumların geleceğini oluşturacak yeni
nesillerin, iyi bir şekilde yetişmesi için, aile kurumunun niteliği de en az varlığı kadar önem
taşımaktadır (Güler, 2010).
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Aile, hem bireyleri hem de toplumu etkileyen ve üzerinde çeşitli sosyal kurumların
etkisini hisseden, toplumun temel yapısını oluşturan bir kurumdur (Yılmaz, 2004). Aile
yapısının sağlıklı olması, toplumun sağlam temellere dayalı olması anlamına gelmektedir.
Sağlıklı ve iyi ailenin tanımı, zamana ve sosyal ortama göre değişebilir. Sağlıklı ve etkin bir
ailenin; çatışma çözme becerisi yüksek, açık ve doğrudan iletişim yöntemlerini kullanabilen,
duygularını uygun biçimlerde ifade edebilen ve olumlu bakış açısına sahip bireylerden oluşan
aile olduğu söylenebilir. Önemli olan, ailenin değişen iç ve dış koşullara uyum
sağlayabilmesidir (Beavers ve Hampson, 1993).

Aile içerisinde anne baba rolünü üstlenmek, çok fazla sorumluluk isteyen, bilgi ve
beceri edinmeyi ve fedakarlıklar yapmayı gerektiren bir durumdur. Çocuklarını, toplumsal
sistemde yer alabilecek yeterlilikte bireyler olarak yetiştirme sorumluluğunun bilincinde birer
anne baba olmaya çalışmaları önemlidir. Anne babalar bu süreçte, çocuklarına yardımcı olma
ve eğitici nitelikte deneyimler sunma konusunda rehberliğe gereksinim duyabilirler. Bu
gereksinimi karşılamada en önemli görev eğitimcilere düşmektedir. Okullardaki çocuklara
yönelik eğitim programları, anne baba eğitimini de kapsar nitelikte olmalıdır.

Çocukların doğuştan getirdikleri doğal meraklarına, araştırma ve öğrenme isteklerine
cevap buldukları ilk eğitsel ortam ailedir. Dolayısıyla çocukların ilk eğitimcileri olan anne
babalar, evde ya da ev dışındaki ortamlarda, onlara, zengin ve nitelikli öğrenme olanakları
sunmalıdırlar. Çocuk, eğitim kurumuna başladığında, anne babaların eğitime yönelik
sorumlulukları,

öğretmenler tarafından üstlenilmiş gibi düşünülse de, ailenin okulda

gerçekleştirilen etkinlikleri evde desteklemesi büyük önem taşır. Çocuk için gerekli olan en
etkin eğitim, aile ve öğretmenin birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilecektir (Güler, 2010).

Çocukları olan ailelerin, özellikle de eğitim seviyesi düşük ya da hiç eğitim almamış
olanların, çocuklarının genel gelişimine katkıda bulunabilmek için eğitime, bilgiye ve
beceriye gereksinimleri vardır (Cavkaytar, 2000). Araştırmalar, ailelerin, en çok bilgi
boyutunda gereksinimleri olduğunu ortaya koymuştur.
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Aile ve çocukla ilgili literatür incelendiğinde, ailenin özelliklerinin ve çocuğun
eğitimine katılımının akademik başarı üzerinde önemli ölçüde etkili olduğunu gösteren pek
çok araştırma bulunmaktadır (Gürşimşek, 2003; Star, 2003; Marcon, 1999; Diaz, 1989;
Coleman, 1987). Starr (2003), yaptığı araştırma sonucunda, okula etkin bir şekilde katılan
ailelerin çocuklarının akademik başarılarının yüksek olduğunu, okuldaki şiddet olaylarına
katılma eğilimlerinin ise düşük olduğunu ifade etmiştir. Diaz (1989) tarafından yapılan bir
araştırmada, akademik başarısı düşük olan ve sınıfta kalma riski taşıyan öğrencileri, diğer
öğrencilerden ayıran en önemli etkenin, anne baba desteği ve ilgisinden yoksunluk olduğunu
saptamıştır. Aynı araştırmada, anne babalar arasındaki tutarsızlık ve geçimsizliğin de düşük
okul başarısına yol açabildiği görülmüştür. Coleman (1987) ise, çocuğun okul başarısında,
okulun özelliklerinden ziyade çocuğun ailesine ait özelliklerin etkili olduğunu ileri sürmüştür.
Marcon (1999), düşük gelirli 4 yaş çocuklarının aileleriyle yaptığı çalışmada, ailelerin okula
katkılarının artması ve aile katılımının daha aktif olmasının çocukların akademik olarak daha
olumlu bir gelişim göstermelerini ve aile katılımının artmasının özellikle erkek çocukların
akademik başarı kazanmalarını ve olumlu gelişim göstermelerini sağladığı sonucuna
ulaşmıştır. Gürşimşek (2003), ailelerin eğitime katılım düzeyleriyle çocukların psiko-sosyal
gelişimleri

arasındaki

ilişkiyi

incelediği

araştırmasında,

ailelerin

ev

ve

okulda

gerçekleştirilmesi beklenen çeşitli etkinliklerin, okulda ve öğretmenlerin sorumluluğunda
yapılması gerektiği inancı nedeniyle yetersiz kaldıkları anlaşılmıştır. Görüldüğü gibi pek çok
çalışmada, ailelerin, çocuklarının akademik başarısındaki katkısı ve önemi ortaya konmuştur
(Gürşimşek, 2003; Star 2003; Marcon, 1999; Diaz 1989; Coleman,1987).

Dünyada uygulanan çeşitli aile katılımı programlan vardır ve bu programların sayısı
ise her geçen gün giderek artmaktadır, Bu programlardan bazıları şunlardır: Ulusal Küçük
Çocukların Eğitimi Derneği (National Association for the Education of Young Children,
NAEYC), Erken Başlangıç (Head Start) Programı, Erken Başlangıca Hazırlık Programı (Early
Head Start), Aile ve Çocuk Eğitimi (Parent and Child Education, PACE), Even Start
Programı, Aile Birlikleri (Family Coops), Okulöncesi Çağda Çocukları olan Ailelere Yönelik
Evde Eğitim Programı (Home Instruction Program For Parents of Preschool Youngsters,
HIPPY), Küçük Yaştaki Çocuklar ve Ailelerine Yönelik Ev Etkinlikleri (HATAF: Home
Activities for Toddlers and Their Families), Avance Parent-Child Programı, Portage Erken
Çocukluk Dönemi Eğitim Programı'dır.
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Türkiye'de uygulanan destek programlarından bazıları ise şunlardır: Anne Çocuk
Eğitim Vakfı'mn Düzenlediği Aile Katılımı Programlan, Anne Çocuk Eğitim Programı
AÇEP), Okulöncesi Veli Çocuk Eğitim Programı (OVÇEP), Anne Destek Programı (ADP),
Baba Destek Programı, Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP).

Ülkemiz KKTC'de ise destek programlan ile ilgili bir çalışma veya yapılanma
bulunmamaktadır. Aile eğitimine olan ihtiyacın farkındalığının oluştuğunu, çeşitli kişilerin,
kurumların ve kuruluşların aile eğitim seminerleri vermesinden anlaşılmaktadır. Ancak bu
konudaki ihtiyaçların saptanması, gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılması ve destek
programlarının sürekliliğinin sağlanması yönünde bir çalışma olmamıştır.

1.1 Ailenin Tanımı

Aile, insan topluluklarının bir arada yaşamaya başlamalarından sonra oluşan ilk
kurumdur ve insanlık tarihi kadar eskidir. Ailenin en dikkat çekici özelliği, esnek bir yapıya
sahip olması ve her üretim biçimi ve toplum yapısına uyum sağlayarak dönüşmesi, farklı
biçimler altında günümüze kadar varlığını sürdürmesidir (Birol, 1995).

Aile, toplumsal normların öğrenildiği ilk yerdir ve toplumsal normların aile üyeleri
tarafından uygulanıp uygulanmadığını da denetler. Bazı düşünürlere göre toplum, aile denilen
hücrelerden

oluşmuştur.

Hücrelerdeki

bozulmalar,

tüm

toplumu

olumsuz

yönde

etkileyebilmektedir. Bu nedenle toplum, ailenin sağlıklı olup olmadığım denetler. Böylece
toplum aileyi ve aile de bireyi denetleyerek merkezi toplumsal bir mekanizma oluşturur
(Sayın, 1990, Akt Erkan 201O).

Genel anlamda aile, öncelikle toplum ile birey arasındaki bağı sağlama görevini
üstlenen ve toplumun devamım sağlayan sosyal bir kurumdur. Nesli devam ettirmek, çocuğun
bakımı, eğitimi ve sosyalleştirilmesi, ailenin en önemli fonksiyonları arasındadır. Bunlarla
birlikte koruyuculuk, çocuğa güven duygusu kazandırma ve topluma uyumlu bir kişilik
kazandırma görevleri de ön plandadır. Çocuğun fiziki ve psikolojik gelişiminin sağlanması da
ailenin önemli görevlerindendir (Maccoby, 1984).
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Aile, içinde bulunduğu toplumun bir birimi olarak, onun özelliklerini taşır ve
oplumun değer yargılarını, gelenek ve göreneklerini, beğenilerini, inançlarını, önyargılarını,
"saca kültürünü yansıtır. İnsan yaşamında, doğumdan ölüme kadar olan süreç içinde, aile ve
aile bireyleri ile olan ilişkiler farklı boyutta ve değişik yoğunlukta, ancak kesintiye
uğramaksızın devam eder. Bu ilişkilerin dış dünyaya yansıması ile kişilik özellikleri ve
davranış modelleri belirlenir (Birsöz, 1990).

Canlılar içinde en yoğun bakımla, korunmayla, en uzun sürede olgunlaşan varlık
insandır. Bu nedenle, çocukların uzun yıllar korunup kollanması, desteklenmesi ve
yönlendirilmesi gerekir (Büyük:karagöz, 1995). Çocuğun yaşamında çok büyük öneme sahip
olan ailenin, çocuk üzerindeki etkisi doğumdan önce başlar ve doğumdan sonra da devam
eder. Ailenin yapısı, anne baba ve çocuk ilişkileri, anne ve babanın çocuğa karşı tutumları,
çocuğun

temel

güven

duygusu

ve

benliğinin

oluşumunda,

kısacası

kişiliğinin

biçimlenmesinde etkili olmaktadır (Güngör, 1995).

Çocuk, anne ve babasından aldığı kalıtımsal özelliklerle dünyaya gelir. Toplum
yaşamına uymasına yardımcı olacak ilk temel davranış örneklerini ailede kazanır. Bu açıdan
aile, hayatın ilk yıllarında çocuğun bakımı ve eğitiminden sorumlu başlıca kurumdur. Daha
sonraları okulun ve diğer sosyal kurumların katkıları, ailenin bu konudaki sorumluluğunu
yerine getirmesine yardımcı olsa da, onun önemini ve sorumluluğunu azaltmaz (Oktay, 1999).

İlk çocukluk ve bebeklik döneminde var olan tam bağımlılık, korunma ve bakım
ihtiyacı, psikomotor gelişimin ilerlemesi ve fiziksel yeterliliğin kazanılmasıyla, yerini
özerklik ve bağımsız bir kişilik oluşturma çabalarına bırakır. İlk çocukluk dönemlerine ilişkin
sevgi, korunma ve beslenme gereksinimlerinin yeterince sağlandığı güvenli bir aile ortamı,
kişliğin temel unsurlarından özgüven duygusunun kazanılmasındaki en önemli etkendir. Yine
özerklik ve girişimcilik gibi temel kişilik özellikleri, aile içi ilişkiler sonucu kazanılır (Birsöz
1990).

Birey ve toplum arasında olumlu

ve uyumlu ilişkiler, aile aracılığı ile

kurulabildiğinden, aile temel bir toplumsal kurumdur (Kasapoğlu, 1990).
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En geniş anlamda aile; evlenme, kan ve evlat edinme bağlarıyla birbirine bağlanmış,
aynı evde yaşayan, aynı geliri paylaşan, oynadıkları çeşitli roller çerçevesinde birbirlerine etki
eden, kendilerine özgü bir görgüyü yaşatıp sürdüren insanlar topluluğudur (Hasipek, 1990).

Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü'nde (2009) ise aile, evlilik ve
kan bağına bağlı, kan koca, anne baba çocuk, kardeşler vb arasındaki ilişkilere dayalı olan bir
toplum çekirdeği olarak tanımlanmıştır.

Sistem perspektifıne göre aile, bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, bireysel aile
üyelerinin ve ailenin bütününün ihtiyaçlarını karşılamak için stratejiler planlayan bireylerden
oluşmuş kompleks bir yapı olarak tanımlanır (Sabatelli ve Bartle, 1995).

1 .2 Aile Eğitiminin Tanımı

İlgili kaynaklarda, aile eğitimine yönelik pek çok tanım olduğu görülmektedir. Bu
tanımlardan bazıları şunlardır:

Aile eğitimi, ebeveynlere çocuklarının fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal yönden
gelişimlerinin her aşamasında gerekli olan yetenek ve anlayışı kazanmalarına yardımcı olan
bir eğitimdir (Mary, 1960).

Aile eğitimi, bireylere ve ailelelere, bireyler arası ilişkilerini geliştirmelerinde ve
fiziksel, duygusal, sosyal, cinsel gelişimlerinde ulaşabilecekleri en üst düzeye ulaşmalarında
rehberlik etmek olarak tanımlanmaktadır (BrilJinger ve Brundage, 1989).

Oğuzkan ise, aile eğitimini tüm toplumu içine alacak şekilde tanımlamış ve kapsamını
genişletmiştir. Oğuzkan'a (1981) göre, anne baba eğitimi, anne babalan, çocuk bakımı ve aile
yaşamının geliştirilmesi konularında aydınlatıp yetiştirmeyi amaçlayan halk eğitimi
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çalışmalarına verilen addır. Oğuzkan'ın bu tanımına paralel olarak Brillinger ve Brundage
(1989) da aile eğitimini bir halk hareketi olarak adlandırmışlardır. Böylece, toplumdaki sosyo
kültürel ve ekonomik değişimlerin, ailelerin ihtiyaçlarını da etkilemesi ve değiştirmesi
nedeniyle, yetişkinlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik aile eğitim programlarının
hazırlanması gereğine dikkat çekmişlerdir (Ural, 2005).

1.3 Anne Baba Tutumları

Duyguların ifadesi olan tutumlar, genellikle biliş, inanç ve hareketlerle yakından
ilgilidir (Atkinson ve diğerleri, 2002). Bilişsel alan, tutum alınan nesneye ilişkin inanç ve
düşünceleri içerir. Duyuşsal alan, tutum nesnesine yönelik duygular ve hislerle ilgilidir.
Davranışsa! alan ise, nesneye karşı hareket eğilimini içermektedir (Canter, 2000).

Tutum genel olarak, bireyin herhangi bir nesneye ya da duruma karşı deneyim, güdü
ve bilgilerine dayanarak geliştirdiği bir tepki veya eğilim olarak tanımlanabilir. Tutumlar,
yaşantı ve deneyimlerden etkilenerek oluşmaktadır ve bireyin davranışlarını yönlendirici bir
etkiye sahiptir. Doğumdan itibaren içinde bulunulan aile çevresi, bireyin eğitimi ve anne baba
ya da aile dışındaki diğer insanları algılama biçimi, olumlu ya da olumsuz tutumlar
geliştirmesinde etkili olmaktadır (Mızrakçı, 1994).

Anne baba veya çocuğun bakımından sorumlu kişilerin, çocuk yetiştirmeye yönelik
olumlu tutumlar geliştirmeleri, çocuğun davranışları, kişisel benlik saygısı ve geleceğe
yönelik amaç belirleme ve karar verme yetenekleri üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir
(Canter, 2000).

Anne babaların çocuklarına karşı tıutumları, konunun uzmanlarınca farklı şekillerde
gruplandırılmış olmasına rağmen, genel kabul gören şekliyle demokratik tutum, otoriter
tutum, serbest (ilgisiz) tutum, aşırı hoşgörülü tutum, koruyucu tutum ve tutarsız tutum olarak
sınıflandırılmaktadır (Özyürek, 2004; Yılmaz, 2004).
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Demokratik tutumda, yetişkin insanın çocuğa saygı duyması gerekir. Çocuğa saygının
bir şekli, çocuğu ciddiye almaktır, ona güven duygusu verebilmektir (Çakmaklı, 1991).
Demokratik tutumda, aile içinde çocuğa sunulan sevgi karşılıksızdır, çocuğa söz hakkı tanınır
ve kararlarına saygı duyulur; evde dostluk havası hakimdir (An, Bayhan ve Artan, 1995).
Demokratik ortamı paylaşan aile bireyleri arasında dengeli bir davranış örüntüsü oluşmuştur;
karşılıklı hak ve sorumluluklarla birlikte, uyulması gerekli kurallar mevcuttur. Davranışların
ölçülü ve tutarlı olduğu demokratik tutum, çocuğun kişiliğinin dengeli biçimde gelişimine
fırsat tanıyan bir yaklaşımdır. Çocuklar, deneyim kazanma konusunda cesaretlendirilirler,
özerk yetişirler ve kurallar gerektiğinde esnek olabilir. Demokratik aile ortamında yetişen
çocukların daha güvenli, sosyal açıdan yeterli, kendilerine ve çevresindekilere saygılı, okulda
başarılı oldukları görülmektedir (Öğretir, 1999).

Otoriter tutumda, cezanın ön planda tutulduğu, sıkı bir disiplin ve baskının olduğu,
kurallara sıkı sıkıya uymanın beklendiği bir ortam mevcuttur, çocuğun hakları en aza
indirilmiş durumdadır. Kurallara uymada herhangi bir esneklik söz konusu değildir. Çocuk,
yanlış yapma ve ceza alına korkusu duymaktadır. Böyle bir ortamda, çocuğun istenilenleri
tartışmasız bir biçimde yerine getirmesi beklenir ve istenilen şekilde davranırsa sevgi verilir.
Çocukla ilgili kararlar, anne baba tarafından alınır ve çocuk kendisini ilgilendiren konularda
anne babası tarafından yönlendirilir. Böyle bir durumda ise, çocukta anti-sosyal davranışlar ve
akran ilişkilerinde başarısızlıklar görülebilir (Schneider, 1993; Savran ve diğerleri, 1995).
Otoriter anne baba tutumu ortamında büyüyen çocuklar, otoriteyle baş edebilmek için
otoriteye boyun eğmekte ve istenilen davranışın dışına çıkmamaktadır. Bu durum özellikle
şiddetli cezanın uygulandığı ve cezadan kurtulmanın tek yolunun boyun eğmek olduğu
ortamlarda görülmektedir (Alisinanoğlu, 2003). Otoriter tutum içinde yetişen çocukların,
kendi kararlarını alamayan ve başkalarına bağımlı, uyumsuz davranışlar sergileyen, iletişim
sorunları yaşayan, rekabet edemeyen ve hassas bireyler olmaları muhtemeldir (Yavuzer,
2001).
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Koruyucu tutumda, koruyuculuk, anne babaların ya da aile büyüklerinin çocukları
kontrol etmesi ve özen göstermesi şeklinde görülmektedir (Navaro, 1989). Anne babanın
çocuklarına ilgisi ve koryuması normal olmakla birlikte, aşırı koruma ve gerektiğinden fazla
kontrol, istenmeyen davranışların sergilenmesine neden olabilmektedir. Anne babalar
koruyucu davrandıkları düşüncesiyle çocuğun her türlü hareketine kısıtlamalar getirerek
çocuk adına kararlar almaktadırlar. Aşırı korunan çocuklar, tüm ihtiyaçlarını annelerinden
istemeye yönelmektedirler. İhtiyaçları başkaları tarafından karşılanan çocuk kendi işini
kendisi yapamayan, kendisini savunamayan, tek başına karar veremeyen bir kişilik
geliştirebilir. Böyle bir tutumla yetişen çocuklar, utangaç, başkalarına aşırı bağımlı, kendine
güvensiz, istekleri yapılana kadar ağlayan, inatçı bir kişilik geliştirebilir. İleriki yaşantılarında
sosyal gelişimi zedelenmiş, bağımlı kişiliğe sahip, aşırı sinirli, kendi kendisine yetmeyen
psiko-sosyal olgunluktan yoksun bireyler olmaları söz konusu olabilir (Özeri, 1994; Yavuzer,
2001).

1.4 Aile Eğitimi Modelleri

Aile eğitim modelleri 6 şekilde gruplanmıştır (Üstünoğlu, 1991; Tezel Şahin ve
Özyürek, 2010). Bunlar, ev merkezli aile eğitimi, kurum merkezli aile eğitimi, kurumsal okul
öncesi eğitimle bütünleştirilmiş aile eğitimi, uzaktan öğretim yoluyla aile eğitimi, mobil
hizmetlerle aile eğitimi, çocuktan çocuğa aile eğitimidir.

Ev merkezli aile eğitimi; ailelere, evlerinde bilgi, rehberlik, duygusal ve pratik yaşam
desteği ile eğitim sağlayan bir aile eğitim modelidir (Tezel Şahin ve İnal, 2007). Kurum
merkezli aile eğitimi, anne-baba-eğitimci etkileşimine dayanan ve haftanın belirli günleri
kurumda

grup toplantıları

düzenlenerek,

anne babaların

bilgilendirilmesi

şeklinde

yürütülmektedir (Üstünoğlu, 1991; Çağdaş ve Şahin Seçer, 2006). Kurumsal okul öncesi
eğitimle bütünleştirilmiş aile eğitimi, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların
anne babalarına, aynı kurumda ve evde eğitim verilmesidir (Gürşimşek, 2003). Uzaktan
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öğretim yoluyla aile eğitimi uygulamasında, anne babaları çocuk gelişimi ve eğitimi
konusunda bilgilendirmeye yönelik yazılı ve basılı metinler, kitapçıklar ve broşürler düzenli
aralıklarla anne babalara gönderilmektedir veya radyo ve televizyon gibi araçlarla anne
babalara ulaşılması hedeflenmektedir (Tezel Şahin ve Özyürek, 2010). Mobil hizmetler
uygulaması, okul öncesi eğitim alma şansı olmayan çocukların yaşadıkları yerlere gezici
otobüslerle giderek, çocuklara belirli bir zaman dilimi içinde zihinsel ağırlıklı eğitim programı
uygulamak ve onları ilköğretime hazırlamak amacıyla hizmet götüren bir eğitim yaklaşımıdır.
Mobil hizmetler, aileleri de kapsayan ve çocuk bakımını tüm yönleriyle ele alan bütünleştirici
bir programdır (Anandalakshmy ve Balagopal, 1999). Çocuktan çocuğa uygulamasında, yaşça
büyük çocukların kendilerinden küçük kardeşlerinin sağlıklı gelişimi için gerekli olan, aileye
ve topluma da aktarılması beklenen bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim
programıdır (Tezel Şahin ve Özyürek, 2010). Bu çalışma, kurum merkezli aile eğitimi modeli
uygulanmıştır.

1.5 Çalışmanın Amacı

Bu çalışmayla, kuramsal bilgilerin pratikte test edilmesi genel amaç olarak
belirlenmiştir. Bu çalışmanın özel amacı ise, araştırma için tasarlanmış aile eğitimi programı
ile anne babalara çocuk yetiştirmeyle ilgili çeşitli konularda farkındalık kazandırmak, yeni
deneyimler edinmelerine yardımcı olmak ve uyguladıkları anne baba tutum ve davranışlarında
olumlu yönde değişim gerçekleştirebilmek olarak saptanmıştır. Bu çerçevede ele alındığında,
Aile Eğitimi uygulamasının genel amaçları şu şekilde sıralanmıştır:
•

Çocuğun ailedeki öğrenme ortamına katkıda bulunmak,

•

Aileye, çocuğun ev ortamında öğrenebilecekleri deneyimler hakkında bilgi vermek,

•

Ailelere, çocuğun süreç içerisinde değişimi ve gelişimine ilişkin özelliklerini
anlatmak,
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•

Ailelerin çocuk gelişimi konusunda bilgilenmelerini sağlamak, her yaşın gelişim
özelliklerine göre çocuklarını tanımalarına yardımcı olmak ve çocuğun tilin gelişimine
katkıda bulunmak,

•

Çocukta görülen olumlu değişikliklerin devamlı olmasını sağlamak,

•

Ailenin, kendi çocuğunun yaşamında ne kadar önemli rolü olduğunu pekiştirmek,

•

Çocukların davranış ve alışkanlıklarını değiştirme yollarını öğretmek, problemleri
önlemek ve alternetif disiplin yöntemleri sunmak,

•

Anne va babaların çocuklarına karşı olumlu tutum geliştirmesine yardımcı olmak,

•

Anne ve babaları, çocukla sağlıklı iletişim kurmanın önemi konusunda bilgilendirmek
ve anne babalara, çocukları ile nasıl sağlıklı bir iletişim kurabileceklerini anlatmak,

•

Anne va babalara, çocuğun kişilik gelişimine olumlu katkı sağlayabilecek davranışlar
geliştirmelerinde rehberlik etmek,

•

Anne babalara, aile eğitiminin önemli ve gerekli olduğunu kavratmaktır.

Aile eğitimi uygulaması amaçlarına ulaşmak için çalışma şöyle yapılandırıldı:
• Anne baba eğitimi öncesinde, ailelerin sahip oldukları anne baba tutumları nelerdir?
Bu sorunun cevabını bulmak için PARI öntest sonuçlarına bakılmıştır.
• Anne babalar, aile eğitiminde hangi konuların işlenmesine ihtiyaç duymaktadırlar? Bu
sorunun cevabını bulmak için Aile Eğitimi İhtiyaç Formları sonuçları incelenmiştir.
• Bu iki bulgu dikkate alınarak hazırlanmış anne baba eğitimi programı uygulanmıştır.

Ailelerin eğitilmesiyle, anne babaların çocuk yetiştirme tutumlarında olumlu gelişim
sağlanması amacının gerçekleştiğini tespit edebilmek için şu sorulara yanıt aranmıştır:
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Anne baba eğitimi sonrasında, öntest sonuçlarına göre, anne baba tutumlarında
değişim oldu mu? Öntest-Sontest sonuçlarına göre, koruyucu anne baba tutumları
sonuçlarında anlamlı bir fark var mı? Öntest-Sontest sonuçlarına göre, otoriter anne baba
tutumları sonuçlarında anlamlı bir fark var mı? Öntest-Sontest sonuçlarına göre,
demokratik anne baba tutumları sonuçlarında anlamlı bir fark var mı?

1.6 Çalışmanın Önemi

Çocukların, kalıtımla getirdikleri özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği
e sonraki yıllan ne dereceye kadar etkileyeceği; ailenin sosyo-ekonomik yapısı ve sosyo
kültürel niteliği, çocuklarına sağladıkları uyaranlar, aile bireylerinin birbirleriyle olan
ilişkileri, anne babaların çocuk yetiştirme tutumları, sözel iletişim biçimleri, nasıl bir model
oluşturdukları, sağlık, beslenme, gelişim ve eğitim konularındaki bilgileri gibi, aile ortamı ile
ilgili pek çok değişkene bağlıdır (Üstünoğlu, 1990).

Yapılan bilimsel çalışmalar, çocuğun doğduğu andan itibaren içinde yaşadığı sosyo
kültürel çevreden etkilendiği ve olumlu yönde gelişimi için etrafındaki yetişkinlerden destek
görmesinin önemli olduğu, çocukların belirli bir potansiyelle doğduğu ve uygun çevre
koşullarında, doğuştan getirdikleri potansiyellerini en üst noktasına kadar geliştirebilmelerinin
mümkün olduğunu göstermiştir (Ural ve Ramazan, 2007). Ebeveynleri, anne babalık
becerileri konusunda eğitim almış çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor ve kişilik
gelişimlerinin, ebeveynleri eğitim almamış çocuklara oranla daha iyi olduğu araştırmalarla
kanıtlanmıştır. Bu çocukların, daha sonraki yıllarda okul başarılarının da daha üst düzeyde
olduğu, eğitim programlarından daha iyi yararlandıkları, okula uyumlarının daha kolay
olduğu ve benlik kavramı gelişimlerinin daha iyi olduğu görülmüştür (Kağıtçıbaşı, 1989).
Aynca, eğitim ve destek alan ebeveynlerin, çocuklarına daha esnek davranma, destek olma ve
kendi hayatlarını kontrol etme becerilerinde olumlu değişiklikler olduğu saptanmıştır
(Yıldıran, 1983).

ıs

Her kuşakta anne babalar, kendi ebeveynlerinin tutum, davranış ve inançlarının izlerini
Jar ve bunları kendi çocuklarına ve çocuk yetiştirme tarzlarına yansıtırlar. Bu döngü
. -aşaının doğal akışının bir parçasıdır ve kişiler yaşam boyu bu döngü içinde roller alırlar
pringate ve Stegelin, 1999, Akt Duran, 2005). Bunun yanı sıra her aile, yapısı, ekonomik
üzeyi, etnik ya da kültürel geçmişi ile bir öğrenme ortamı işlevine sahiptir. Çocuklar da
zamanlarının büyük bir bölümünü aile ortamında aile bireyleri ile geçirirler. Dolayısıyla her
ile bireyi çocuğun başarısını artırma ve desteklemek için potansiyel bir güce sahiptir (A.kt
Duran, 2005). Ancak sahip olunan bu potansiyel çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi için
yeterli değildir. Aile bireylerinin ve özellikle de çocuğun bakım ve eğitiminden birinci
cede sorumlu olan anne ve babaların çocuk yetiştirme becerilerinin aile eğitim
ogramları aracılığı ile geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Bu başlık altında
:ıklanan tüm etkenler, bu çalışmanın gerekliliğini ve önemini vurgulamıştır.

1.7 Çalışmanın Dayandığı Varsayımlar

Bu araştırmanın dayandığı varsayımlar şu şekilde belirlenmiştir:
•

Ulaşılan literatür kaynaklarından düzenlenmiş aile eğitim programının içeriği
geçerlidir ve güvenilirdir.

•

Bilgi toplamak için kullanılan Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu ve PARI ölçeği
geçerli ve güvenilirdir. Verdikleri sonuçlar da geçerli ve güvenilirdir.

•

Anne babaların, kendilerine verilen ihtiyaç formu ve ölçme aracına içten ve doğru
yanıtlar verdikleri kabul edilmiştir.
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.8 Çalışmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma, aşağıda belirtilen sınırlılıklar içerisinde yapılmıştır:

•

Tasarlanmış aile eğitim programının, eğitimin hedef kitlesi olan öğrencilerin, anne ve
babalarına yönelik bir çalışma olması ile,

•

Betimsel yöntemle oluşturulmuş aile programının uygulandığı, nicel bir çalışma
olması ile,

•

Çalışma süresi olarak bir yıl olması ile,

•

Çalışma verilerinin, 2010-2011 öğretim yılında Lefkoşa ilçesindeki Atatürk İlkokulu
dördüncü sınıflarında eğitim gören çocukların anne babalarından, gönüllü olarak
eğitim programına katılanlardan oluşması ile,

•

2011-2012 Öğretim Yılı Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans tamalama projesi
olması ile sınırlıdır.

l .9 Kısaltmalar
PARI: Parental Attitude Research Instrument. Türkçe adı, Aile Hayatı ve Çocuk
Yetiştirme Tutum Ölçeği'dir,
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BÖLÜM2

AİLE EGİTİM PROGRAMI

Bu bölümde, bu araştırmanın amaçlarına bağlı kalınarak ve ilgili literatür taranarak
hazırlanmış aile eğitimi programı yer almaktadır. Aile eğitim programında, çocuk gelişimi,
öğrenme, aile içi iletişim ve anne baba tutumları esas alınmıştır. Programın içeriği 9 toplantı
olarak tasarlanmış ve her toplantı içeriği, bu bölümdeki alt başlıklarda yer almıştır.

2.1 Birinci Toplantı (Tarih: 1 Nisan 2011, Yer: Atatürk İlkokulu)

Birinci toplantının amacı, anne ve baba olmanın önemini vurgulamaktır. Bir çocuğun
sağlıklı yetişmesi ve sağlıklı bir birey olmasında, en önemli etkenin anne ve baba olduğunun
farkına varılmasını sağlamaktır. Toplantının içeriğinde şu alt başlıklar yer almıştır:

2.1.1 Anne Baba Olmanın Önemi ve Aile Ortamında Sevginin Yeri

Pestalozzi (1801),

'Temelinde sevgi olan hiçbir eğitim, başarısızlığa uğramaz'

demiştir. Sevginin, aile ortamında büyük bir önemi vardır. İnsan muhteşem bir potansiyeldir
ve bu muhteşem potansiyelin eğitimi ailede başlar. Çocuğun yaşamını sağlıklı bir biçimde
sürdürebilmesi,

özgüveni yüksek bir birey olabilmesi, dış dünyaya açılabilmesi için

gereksinim duyduğu deneyimleri kazanabilmesi, insan ilişkilerini kurma becerisine sahip
olabilmesi ve sorunlarına çözüm yolları bulabilmesi için temellerin atıldığı ilk ortam ailedir
(Karp, 2007). Aile, bireyin gelişmesinde ve topluma uygun bir birey olmasında önemlidir.
Ailenin en önemli işlevleri, çocuğun bakımını yapmak, sevgi göstermek ve eğitim vermektir
(Öztan,2007).
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Anne babalar, çocuklannın davranış, duygu ve kişilik gelişiminde etkileyici temel
birimdir. Bu yüzden, aileler çocuklarına sevgi ve ilgi göstermeli ve kontrolü de elden
bırakmamalıdırlar. Anne babaların, kendilerine düşen bu görevleri yerine getirirken, sahip
olduklan tutumları da çok önemlidir. Anne baba tutumlan ve davranışlan; çocuğun
gelişmesini belirlemede etkilidir, davranış ve karakteri etkiler, vicdan ve ahlak gelişimini
belirlemektedir ve çocuğun davranışsa! uyumsuzluğunun başlıca nedenidir (Hökelekli, 2011).
Çocuklar; anne ve babalarının deneyim, davranış ve tutumlarını kendi evlilik yaşantılarına
taşırlar ve bir döngü oluşur. Anne baba eğitimleri de bu döngüde, çocuk yetiştirmede etkili
olan tutumlan sağlamak amacındadır. Anne babalara, çocuklanyla ilgili her konuda yardımcı
olmak ve her iki tarafında mutlu olduğu ortamları sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Aile
ortamında önemli diğer bir konu da, anne baba ve çocuklar arasında sağlıklı iletişimin
kurulmasıdır. Aile içi iletişimde, çatışmalar yerine banş, engellemeler yerine gelişme,
kırgınlık ve küsmeler yerine mutluluk ve huzur, hoşgörüsüzlük yerine hoşgörü yaratılmalıdır
(Payne ve Ross, 2012). Buna örnek olarak Mevlana'nın şu sözünü kullanabiliriz. 'Aynı dili
konuşanlar

değil,

aynı

duygulan

paylaşanlar

anlaşabilir'(www.mevlanasozleri.com).

Mevlana, bu sözüyle birbirini anlamanın ve paylaşmanın önemini vurgulamıştır. Aile
ortamında,

sevgi göstermek çok önemlidir (Yıldırım,

2010).

Bunu,

şu ifadelerle

açıklayabiliriz. 'Sevgiden yoksun çocukların, büyümesi, yürümesi, konuşması gecikir. Zeka
düzeyinde gerileme olur.', 'Sevginin tedavi edici bir özelliği vardır. Hem sevgi gösteren için,
hem sevilen için (Menninger,1978).', 'Bir gül fidanı, nasıl, suya, havaya, ışığa ve toprağa
muhtaç ise; çocuk da sevginin, şefkatin ve karşılıklı saygının olduğu mutlu bir aileye
muhtaçtır.'(Gordon,2010),

'Yaşamda en büyük mutluluk, sevildiğini bilmekten gelir

(www.ozlusozler.victorhugo.com). ', 'Ailelerin çocuklanyla yeterince ilgilenmemeleri, aile
içinde yaşanan huzursuzluklar, çocuğun zekasını olumsuz yönde etkileyerek, geçici bir süre
de olsa zekaya işlerliğini kaybettirebilir (Başaran, 2011 )'.

Annelik doğuştan, babalık sonradan diyen atalanmız, anne olmanın içgüdüsel
olduğunu anlatmışlardır. Anne ve çocuk arasında, sevgiye dayalı güçlü bir bağ vardır.
Annenin, bir çocuğun yaşamında, ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu, kısa bir hikayeyle
anlatalabiliriz: Bebek, doğumdan bir gün önce bilgeyle görüşür. 'Dünyaya gideceğim ve orada
ne yapacağımı bilmiyorum' der. Bilge, bebeğe 'Ben senin için bir melek yarattım ve o seninle
ilgilenecek' diye cevap verir. Bebek sorar: 'Onların dilini bilmiyorum. Nasıl anlaşacağım?'.
Bilge cevaplar, 'Senin için yarattığım melek, sana onlann dilini öğretecektir'. Bebek sorar:
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'Duyduğum kadarıyla dünyada çok kötülükler varmış. Onlarla nasıl başa çıkacağım?'. Bilge
aplar, 'Senin için yarattığım melek, seni canı pahasına kötülüklerden koruyacaktır. Merak
etme'. Bebek sorar: 'Sana tekrar nasıl döneceğim?'. Bilge cevaplar: 'Senin için yarattığım
melek, bana nasıl döneceğini sana anlatacaktır'. Derken melekler gelir ve doğum zamanının
geldiğini söylerler. Bebeği bilgenin huzurundan götürürlerken bebek tekrar sorar 'Benim için
yarattığın meleğin adı ne?'. Bilge cevaplar: 'Adının bir önemi yok, sen, ona, anne
diyeceksin'(www.webmastersitesi.com).

-.1.2 Çocuk Yetiştirmede Anne Baba Tutumlarının Önemi

Çocuk yetiştirme anne karnında başlar, bebekken şekillenir. Kişilik gelişmesi ve
yapılanmasında temel, çocukluk döneminde atılır (Öztan, 2007). Çocuk yetiştirmede ana
sınırlar belirlendiğine göre, ortak amac, çocukların ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı yetişmesi
olmalıdır. Bunda, anne baba tutumlarının etkisinin çok büyük olduğu söylenebilir. Anne
babaların çocuklarına yönelik tutumlarının sağlıklı olması, büyük ölçüde onların kendi
içlerinde barışık, dengeli, huzurlu, birbirlerine karşı sevgi dolu ve saygılı olmalarını
sağlayacaktır (Semerci, 2009).
Sağlıklı anne baba tutumlarının ne kadar etkili olabileceğini, iki örnek hikayeyle
anlatabiliriz. Birinci hikayemiz deniz yıldızlarıyla ilgilidir. Bir yazar, çalışma yapmak için
okyanus sahiline gider. Sabaha karşı, kumsalda, dans eder gibi hareketler yapan birini görür.
Biraz yaklaşınca, bu kişinin, sahile vuran deniz yıldızlarını okyanusa atan genç bir adam
olduğunu fark eder. Genç adama yaklaşır: 'Neden deniz yıldızlarını okyanusa atıyorsun?' diye
sorar. Genç adam yanıtlar: 'Birazdan güneş yükselip sular çekilecek. Onları suya atmazsam
ölecekler'. Yazar tekrar sorar: 'Kilometrelerce sahil, binlerce deniz yıldızı var. Ne fark eder
ki?'. Genç adam eğilir, yerden bir deniz yıldızı daha alır ve okyanusa doğru fırlatır ve' Onun
için farketti ama... ' der (www.hikayeler.com). Bu hikaye, bize, küçük bir davranışın bile,
karşıdakinin hayatını önemli ölçüde etkileyebilecek bir öneme sahip olduğunu anlatmaktadır.
Bu yüzden, davranışların gücünün farkına varıp, onları, olumlu etkiler yaratmak için
şekillendirilmelidir. İkinci hikayede ise, kelebeklerin etkisi anlatılıyor. Kelebek etkisi
varsayımına göre, dünyanın bir ucundaki kelebeğin kanat çırpması, dünyanın diğer ucunda
fırtınaya yol açması şeklinde tasvir edilir. Yani dünyadaki en ufak bir değişimin, zincirleme
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laylar şeklinde, tahmin edilemeyecek boyutlardaki değişimlere neden olabileceğini açıklayan
idir (Lorenz,1972). Birine el sallamak, ufak bir bakış atmak, elimizi o an havaya kaldırmak
gibi yaptığımız küçük şeylerin tüm hayatımızı derinden değiştireceğini söyler. Bu örneği,
ocuk yetiştirmeyle anlatırsak, sahip olduğumuz tutumlarla ya bir bilgin ya da bir azılı katil
. etiştirme gücü bizim elimizdedir. Çocuk yetiştirme davranışlarımız, bizi ya başarıya ya da
ir felakete götürebilir. Bu yüzden sağlıklı anne baba tutumlarını bilmek ve bunları
uygulamak, hem anne babaların hem de çocukların yararına olacaktır.

....2 İkinci Toplantı (Tarih: 8 Nisan 2011, Yer: Atatürk İlkokulu)

İkinci toplantıda, ilkokul çağının sonuna kadar olan çocuk gelişimi genel hatlarıyla
anlatılmıştır. Ailelere, çocuklarının gelişimlerine nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda da
bilgiler verilmiştir. Toplantının içeriğinde aşağıdaki alt başlıklar yer almıştır:

2.2.1 Bebeklik Dönemi Gelişimi (0-3 yaş)

Bilişsel Gelişim: Beyin gelişimi aktif olarak devam eder. Refleks kazanımları
önemlidir. Öneriler: Bebeğe bol bol uyaran sağlayın. Beş duyuyu aktif olarak uyarın. Örneğin
müzik dinletin, kukla oynatın. Ona zarar verici materyaller (keskin uçlu nesneler, boncuk)
vermeyin. Çünkü, bu dönemde, oral refleksler güçlüdür. Bebeğin düşünceleri algılarına ve
hareketlerinin gelişimine odaklanmıştır. Bu aşamadaki çocuğu etkilemek için, çocuğun
algılarını harekete geçirin.

Psikomotor Gelişim: Küçük ve büyük kas gelişiminin temelleri atılır. Öneriler: Kaşık,
çatal, bardak tutmasına fırsat tanıyın. Göz koordinasyonu kurup kurmadığına dikkat edin.
Seslere tepki verip vermediğini kontrol edin. Basit elbiselerini giyme, çıkarma becerilerinin
gelişmesine fırsat tanıyın. Bağımsız hareket etmesine kontrollü şekilde izin verin.
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Dil Gelişimi şu sırayla gerçekleşir: Ağlama, agulama, iki sesli heceler (ba), hecelerin
(baba, dede, mama), kelimeler ve 2 - 3 kelimeli cümleler. Öneriler: Nesneleri
söylerken

resimlerini gösterin. Basit hikayeler anlatın. Parmak oyunları oynayın. Müzik

· 'etin. Dilin kazanımı, bilişsel gelişimin göstergesidir.

Psikososyal Gelişim: Bu yaşlar oral dönemi içerir. Emme refleksi gösterirler. Tuvalet
eğitimi, bu dönemde gerçekleşir. Öneriler: Güven duygusuna karşı güvensizlik duygusu
Iuştuğu için çok kritik bir evredir. Beslenmesine dikkat edin. Çocukla aranızda sıcak bir
iletişim kurun. Dokunmak, sarılmak, kucaklamak gelişimini olumlu etkiler. Tuvalet eğitimine
- yaşından önce başlayın, bu eğitim sırasında, baskı ceza, utandırmaktan kaçının.

Özbakırn Gelişimi: Tuvalet alışkanlığım kazanır. Kaşık, çatal kullanır. Saçını düzeltir.
Giyinir, ayakkabılarını giyebilir. Öneriler: Tuvalet eğitimine özen gösterin. Giyinme, tek
ma yemek yeme davranışlarını özendirin. Kontrollü olarak özerklik tanıyın.

Ahlak Gelişimi: Ceza ve ödül aynmını bu dönemde kazanır. Empati azdır. Otoriteye
uyma azlığı gözlenir. Öneriler: Kurallar açık, net, tutarlı ve sürekli olmalıdır. Ceza kesinlikle
fiziksel şiddet, baskı, bağırma şeklinde olmamalıdır. Cezayı, davranış kasti olduğu
durumlarda, olumsuz davranışı düzelttirme şeklinde verin. Soyut algılar gelişmediği için
nasihatten kaçının.

Ailelere Genel Öneriler: Beş duyu aktif olarak kullandırılmalıdır. Materyal seçimine
dikkat edilmelidir. Basit hikayeler, tekerlemeler okunmalıdır. Tuvalet ve beslenme konusunda
baskı yapılmamalıdır. Özerklik sağlanmalıdır. El kaslarının gelişmesi için yoğurucu
malzemeler ve parmak boyalan kullanılmalıdır. Bir anlatım sırasında somut ifadeler
kullanılmalıdır. Aidiyetlik kavramının gelişmesi için etkinlik yapılmalıdır (Tuzcuoğlu, 2004).
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-~.2 Okul Öncesi Dönem Gelişimi (3-6 yaş):

Bilişsel Gelişim: Bu dönem, işlem öncesi dönemdir. Sembolik ve sezgisel dönem
larak ikiye ayrılır. Olaylara çok yönlü bakamazlar. Başından geçen olaylan basitçe anlatırlar.
nelleme yapamazlar. Hayali arkadaşları olabilir. Hareket eden şeylerin canlı olduğunu
düşünürler. Öneriler: Çocuğun oyunlarına müdahale etmeyin. Nesnelerden çok yönlü
edin. Kendisini ifade etmesine olanak tanıyın. Hayali arkadaşları görmezden gelin.
Ağırlık,

yön,

hacim

gibi

kavramlardan

basitçe

bahsedin.

Çocuğun

düşünceleri

nmerkezcidir. Olaylara sadece kendi açısından bakar. Kendi mantığınızı çocuğa kabul
ettirmeye çalışmayın.
Dil Gelişimi: Bu dönemde ben merkezlidir. Uyaran çokluğu ile dil gelişimi paraleldir.
Bir önceki döneme göre iletişim yeteneği artar. Öneriler: Çocuğun izlediği veya dinlediği
programlan dikkatle seçin. Düzgün bir Türkçe kullanın. Müzik dinletin, birlikte dans edin.
Yanlış kelimelerini uygun bir dille düzeltin.
Psikososyal Gelişim: Çocuk, cinsel kimliğini kazanmaya bu dönemde başlar. Cinsiyet
farklılıklarını keşfeder ve bu konuda meraklıdır. Cinsel organlan ile oynayabilir. Öneriler:
Çocuklar, karşı cinsiyetteki ebeveynlerine yönelirler. Bu durumu normal karşılayın. Cinsel
farklılıkları uygun dille açıklayın. Cinsel organlan ile oynamaları doğaldır. Bu durumda
çocuğun dikkatini başka yöne çekin, çocuğu cezalandırmayın.
Sosyal ve Duygusal Gelişim: İletişim becerisi güçlenmeye başlar. Girişimcilik artar.
Soyut kavramlar yavaş yavaş kazanılmaya başlar. Öneriler: Çocuğa zarar gelmemesi koşulu
ile deneme yanılma yolu ile öğrenmesine fırsat verin. Ceza yöntemi kullanılırken, çocuğun
suçluluk duygusunun oluşmaması için, ona hataları düzelttirilerek ceza yöntemi uygulayın.
Psikomotor Gelişim: Parmak kaslarının gelişiminin yoğun olduğu bir dönemdir.
Büyük kas gelişimi de hızlıdır. Öneriler: Çocuğa sorumluluk verin (odasını toplama vb.)
Artık materyallerle çalışmasına, makas kullanmasına izin verin. El göz koordinasyonunun
gelişmesi için etkinlik yaptırın. Giyinmesi, düğme iliklemesi, fermuar çekmesi, saçlarını
taraması, dişlerirıi fırçalaması gibi davranışları tek başına yapmasına fırsat verin.
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Ahlak Gelişimi: Art niyet gütmeksizin benmerkezli davranırlar. Onlar için "Doğru"
"Eşit" olandır. Değiş tokuş, pazarlık yaparlar. Olaylara somut olarak bakabilirler.
ğrunun göreli olduğunun farkına varmaya başlarlar. Öneriler: Benmerkezli davranışlarına
ak yerine ona empati kurmayı öğretin. Başkalarının duygularına karşı hassas olmalarını
~ ~-etin. Soyut kavramlar yerine somut bir dil kullanın.'Canı acır, ağlar' gibi.
Aileye Genel Öneriler: Görsel nitelikte etkinliklere ağırlık verilmeli, etkinlik sırasında
ara sorular sorulup, tahminler yürütmeleri sağlanmalıdır. Canlı cansız kavramlar üzerinde
. oğunlaşılmalıdır. Neden sonuç ilişkisi üzerinde odaklanmalı ve bunu destekleyici oyunlar
ynanmalıdır. Cinsiyet farklılıkları, ayrancılık yapmadan kavratılmalıdır. 5 duyu aktif olarak
arılmalıdır.

El

göz

koordinasyonunu

geliştirici

materyallerle

sanat

etkinlikleri

. gulanmalıdır. Sosyal iletişim kurmalarını destekleyici drama etkinlikleri düzenlenmelidir.
Jimnastik ve dans etkinliklerine önem verilmelidir. İlkokula hazırlık olarak parmak kaslarım
geliştirmek için yoğurucu materyallere ağırlık verilmelidir. Özbakım becerilerini desteksiz
yapar hale getirmeliyiz (Semerci, 2009).

_.2.3 Çocukluk Dönemi Gelişimi (6-12 yaş)

Bilişsel Gelişim: Zıt kavramları kazanırlar. Sayı, hacim, mekan, boyut gibi kavramlar
oluşmaya

başlar. Korunum ilkesini kazanırlar. Benmerkezlilikleri kalkar. Sıralama,

ımflandırma, karşılaştırma işlemlerinde beceri artışı görülür. Ortak kurallar oluşturur,
amaçlar etrafında birleşirler. Öneriler: Oyun yolu ile daha iyi öğrendikleri için oynamalarına
fırsat verin. Oyundan derse geçişte - çocuk zorlanabilir. Bu dönemde rehberlik edin.
Arkadaşları ile oynamasına izin verin. Bu dönemde, çocuğa davranışlarımız, sözlerimizden
daha çok şey ifade eder. Birçok anne baba bu dönemde, 'bir kulağından girdi, diğerinden
çıktı' ifadesini kullanır.
Psikososyal Gelişim: Kendi cinsiyetinden olan ebeveyne yönelir. Kendi cinsiyetine
ilişkin toplumsal rolleri kazanmaya başlar. Öneriler: Kendi cinsiyetinden olan ebeveyn,
çocuğa karşı anlayışlı ve dinleyici olmalıdır. Karşı cinsiyetteki ebeveyn, çocukla iletişimini
kesmemelidir. Eşler arasında çocuğa karşı tutarlı bir tutum sergilenmelidir.
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Psikomotor Gelişim: El göz koordinasyonunda genelden özele bir ilerleme görülür.
etik kaygılar ortaya çıkar. Pek çok oyuna katılabilir. İstediği bir çok hareketi yapabilir.
.eriler: Çocuğa sorumluluk verin (ev işi, temizlik, basit yiyecek hazırlama gibi.) Bale,
yüzme gibi etkinliklere yönlendirilmelidir

Sosyal Duygusal Gelişim: Üretmeye ve yaptıkları işlerden zevk almaya başlarlar.
oyut kavramları kazanmaya başlarlar. Başarı isteği duyarlar. Aşağılık duygusu bu dönemde
oluşabilir. Öneriler: Çocuğun, okulu sevmesi ve başarısını içselleştirmesini sağlayın, Okul
orkusu bu dönemde oluşabilir, dikkatli olun. Kıyaslama yapmayın. Özgüveni zedeleyici
davranışlardan uzak durun. Başarılarını takdir edin, başarısızlıklarını aşma konusunda rehber
olun.

AWak Gelişimi: Çocuk bu dönemde 'iyi' olma eğilimindedir. Geleneksel ve ulusal
değerlerin önemini anlamaya başlar. Kurallara uymaya önem verir. Diğer insanlarla kendisini
özdeşleştirebilir. Öneriler: Doğru model olun. Anne baba olarak birlikte tutarlı olun. Empati
yeteneğini geliştirici sorular sorun.

Dil Gelişimi: Karmaşık cümleler kurabilir. Duygularını yalın bir dille ifade eder. Şiir
öğrenebilir, hikaye oluşturabilir, şarkı söyleyebilir Öneriler: Onunla konuşun ve duygularını
ifade etmesine izin verin. Çocuk yüksek sesle konuşabilir, bunu nazik bir şekilde uyarın.
Aileye Genel Öneriler: Aile ve Eğitimci bu dönemde en iyi modeldir. Dersleri
yönünden çocukları desteklemeli, takdir etmelidir. Estetik duygularının gelişmesi için rehber
olmalıdır. Kitap okuma alışkanlığı bu. dönemde kazandırılır. Grup çalışmalarına önem
erilmelidir (Baltaş, 2009)

2.3 Üçüncü Toplantı (Tarih: 15 Nisan 2011, Yer: Atatürk İlkokulu)

Bu toplantıda da yine gelişim konusu işlenmiştir. Bu kez, ilkokul çocukları birinci
dönem (1,2,3. Sınıf) ve ikinci dönem (4, 5. Sınıf) olarak iki başlığa ayrılmış ve genel gelişim
özellikleri anlatılmıştır. Konunun devamında, Erikson'un kişilik gelişimini açıkladığı sekiz
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rreye yer verilmiştir. Gelişim dönemi görevleri ve kişilik gelişimi birbirleriyle
· kilendirilerek anlatılmıştır. Kişilik gelişiminde önemli etkiye sahip olan bireysel ihtiyaçlar,
..Iaslow'un teorisiyle anlatılmıştır, Toplantının içeriğinde yer alan alt başlıklar şunlardır:
__ 3.1 Gelişimin Özellikleri
Bir çocuğun gelişiminde etkili olan iki önemli etken vardır. Bunlar, genetik özellikleri
e içinde yaşadığı, etkilendiği bütün çevresidir. Ayrıca çocuğun gelişimine olumsuz etkide
lunan faktörler de vardır. Bunlar, bebeğin anne karnındaki gelişimi, annenin hamilelikte
yetersiz beslenmesi, psikolojik gerginlikler, doğum esnasında yaşanan olumsuzluklar,
oğumdan sonra beslenmede yetersizlik, hastalıklar, kazalar. Çocuğu hep olumsuz
etkilemektedir.
Çocuktaki gelişim baştan ayağa doğrudur. Yeni doğan bir bebeğin başı vücuduna göre
oldukça büyüktür. İlk önce başın büyümesi, vücudun diğer organlarının gelişimini kontrol
edecek olan beynin gelişimiyle ilgilidir. Buna bağlı olarak, bebek önce başını sonra
omuzlarını, kollarını ve ayaklarını kontrol eder.
Çocuktaki gelişim sürekli devam eder. Ancak bazı dönemlerde gelişim hızlı, bazı
dönemlerde gelişim yavaş olur. Çocuklar zihin gelişiminin üçte ikisini, sinir sistemi
gelişiminin yaklaşık olarak beşte dördünü ilk beş yıl içerisinde tamamlar. Aynı şekilde, temel
kişilik özellikleri de ilk beş yıl içinde oluşur.
Her çocuk kendine has bir gelişim çizgisi gösterir. Okulda aynı sınıfta olmalarına
rağmen, öğrencilerin boyları, kişilikleri, fiziksel görünüşleri, kısaca her şeyleri birbirinden
farklıdır (Erden ve Akman, 1996).

2.3.2
•

İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Özellikleri
Bu dönemde, çocuklar çok hareketlidir. Her an bir şey yapmak ister, sakin ve sessiz
durmaktan hoşlanmaz. Herhangi bir iş görürken bütün bedenini birden hareket
ettirmek eğilimindedir. Davranışlarını kontrol altına almakta güçlük çekerler. Bu
dönemde evin dışındaki oyunların büyük bir önemi vardır. Bu dönemdeki çocuklar,
özellikle, hareket ve etkinliği gerektiren oyun ve eğlencelerden hoşlanırlar. Çocuklar,
bu dönemde, yeni yeni beden becerileri kazanmaya başlarlar. Ağaca tırmanmaktan, ip
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atlamaktan, top oynamaktan, seksek ve bilye oynamaktan, kar ve buz üzerinde
kaymaktan zevk alırlar. Çeşitli alanlarda arkadaşları ile yarışırlar. Koşmak, atlamak ve
zıplamak, oyun zamanının büyük bir kısmını alır. Başlangıçta uyku ihtiyacı ortalama
1 1 saat iken, bu dönemin sonuna doğru 1 O saate düşer.
•

Bu çağda, çocuğu zihin gücü ve hafızası bir hayli gelişir. Dikkatini daha uzun süre
aynı konu üzerinde tutabilir. Bu çağda çocuk, olayların altında yatan nedenleri
anlayamaz. Çok duygusaldırlar. Özellikle bu çağdaki çocuğun öğrenmesinde, bütün
duyu organlarına hitap etmek çok önemlidir.

•

Bu dönemde, çocuk için zaman kavramı çok sınırlıdır. İlerisi için plan yapamaz,
zamanını ayarlayamaz. İkinci sınıfta zaman kavramı gelişmeye başlar. Üçüncü sınıfın
sonlarına doğru yemek zamanını, ders yılının başını ve sonunu, haftanın günlerini
kavrar.

•

Bu dönemin başında çocuğun yaptığı resimler, varlıkların kendilerine benzemeye
başlar. Artık çocukların, neyin resmini yaptıkları anlaşılır. Bu dönemde çocuk
resimlerinin önemli bir niteliği, bunların görüldüğü gibi değil, bilindiği gibi
çizilmesidir. Örneğin, bir kumbara içindeki paralar resimde görünür. Yapılan
resimlerin oranları gerçeğe uymaz, çizilen adam resmi evden daha büyük olabilir. Bu
dönemin sonuna doğru resimlerde daha çok ayrıntılara yer verilebilir ve bunlar gerçeği
daha iyi yansıtır.

•

Ortalama olarak 6 ve 7 yaşındaki çocuk, okuma ve yazma öğrenmeye hazır duruma
girer. Bunun için, hemen hemen bütün dünya ülkelerinde bu yaşlar okumaya başlama
çağı olarak kabul edilmiştir. Bu yaştaki çocukların çoğunda, okuma ve yazmaya karşı
ilgi uyandığı gibi, bu işleri kavrayabilecek düşünme ve görme güçleri gelişmiştir.
Birinci sınıfta okuma ve yazmayı öğrenmeyen çocukların büyük bir kısmı, ikinci
sınıfta bunu başarabilirler (Açıkalın, 2008).

•

Çocuk, bu çağın başında, sayıları kavramaya başlar, yüze kadar sayabilir.

•

Bu çağda çocuklarda, doktorculuk, aşçılık gibi temsil oyunlarına ilgi artmıştır. Bu
oyunlarda, çocuğun gördükleri, dinledikleri, kendisine anlatılan hikayeler etkili olur.
Bir çocuk temsilini veya filmini başından sonuna kadar seyredebilecek kadar sürekli
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dikkatini toplama özelliği gelişmeye başlamıştır. Hayvanlarla ilgili şarkılı ve sözlü
temsil ve filmlerden hoşlandıkları görülür.
•

Bu çağın sonuna doğru kız ve erkek çocukların oyunları farklılaşmaya başlar. Kızlar,
büyükler gibi giyinip evcilik, okulculuk gibi oyunlardan hoşlanırlar. Erkek çocuklar
ise arabacılık, pilotluk, askerlik ve hırsız polis oyunlarını tercih ederler.

•

Çocukta, iyilik ve kötülük kavramları, önce anne babanın beğendiği ve beğenmediği
davranışları ile

ilgili olarak

gelişir.

Bir

davranış,

anne babanın

beğenip

beğenmemesine göre iyi veya kötü sayılır. Bu çağda iyilik ve kötülük kavramları daha
genişler ve genelleşir. Çocuklar, davranışlarının büyükler tarafından beğenilmesine
önem verirler, bunların daima doğru ve iyi olarak değerlendirilmesini isterler.
Yanılmak, kusurlu görülmek onları çok endişelendirir.
•

Çocukların en önemli duygusal ihtiyaçları, sevilmek, beğenilmek, benimsenmek ve
değer verilmektir. Anneleri, öğretmenleri ve başka yetişkinler tarafından ne kadar ilgi
ve şefkatle muamele görürlerse, ruh sağlıkları o kadar yerinde olur. Evde olsun,
okulda olsun, çocukta ilgi merkezi olmak isteği kuvvetlidir. Evde, anne babanın,
okulda öğretmenin sevgisini paylaşmak, ona zor gelir. Başarılı olmak ihtiyacı
kuvvetlidir. Bu yaştaki çocukların, gerçek başarılar elde edemedikleri zaman, hayali
başarılarla övündükleri görülebilir.

•

Bu dönemde çocuklar çeşitli duyguların etkisi altındadır. Korku, öfke, kıskançlık,
neşe, sevgi gibi birçok duygular birbiri ardına çocuğun günlük hayatını doldurur;
duygusal halleri çabuk değişir.

•

Bu dönemin başında, çocuk öğretmenine büyük bir hayranlık duyar ve kendini
beğendirmek için elinden geleni yapar. Bu yaştaki çocuklar arasında sık görülen
"müzevirlik" ve arkadaşlarını şikayet etme halleri, çok kere öğretmenin ve
yetişkinlerin ilgisini çekmek veya onların değerler sistemini benimsediklerini
ıspatlamak gayreti ile yapılır. Yetişkinlerin tenkitleri çocuklara çok dokunur. Alay ve
aşırı şakalara alındıkları görülür (Senemoğlu, 1997).
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_3 .3

•

İlkokul 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Özellikleri (9-11 yaş)

Bu dönemde zihin gücü, en az beden gücü kadar hızla gelişmektedir. Çocuğun beyin
ve sinir sistemi yetişkinlerinkine yakın bir olgunluk seviyesine varır. Mantıklı
düşünme yeteneğinde kuvvetli bir ilerleme görülür. Sesleri ayırt etme gücü
büyüklerinki kadardır. Ancak tecrübeleri az olduğu için çocuk bu yetilerinden
yetişkinler kadar yararlanamaz.

•

Bu dönemde dikkat süresi gelişmeye devam eder. Çocuk matematik gibi yoğun dikkat
isteyen konularda ortalama 25 dakika kadar sürekli çalışabilir. İlgilendiği bir konuda
ise saatlerce çalışabilecek bir duruma girer.

•

1 O- 1 1 yaşlarındaki bir çocukta zaman ve yer kavramları, birtakım tarih ve coğrafya
olaylarını kavrayabilecek kadar gelişmiştir. Geleceği düşünme gücü de ilerlemeye
başlar. Çocuk artık birkaç hafta ilerisini ilgilendiren planlar yapabilecek duruma girer.

•

Bu çağda, çocuk, kendi kendine çalışma, öğrenme ve araştırma yapma gücünü
kazanabilir.

•

Bu çağda, çocuk, gerçekçilik dönemine girer. Hayali oyunlara karşı ilgisi azalır.
Gerçek hikayeleri, masallara tercih etmeye başlar. Etrafında olup biten her şeyi
öğrenmeye meraklıdır. Bu çağ, öğrenme arzusunun en çok kuvvetlendiği bir dönemdir.

•

Sorumluluk duygusu bir hayli gelişmiştir. Bu çağda çocuk, alıştırıldığı taktirde, kendi
odasının temizlik ve düzenini üzerine alabilir, kişisel temizliğine ve giyimine
bakabilecek duruma girer. Tırnaklarını temiz, ayakkabılarını boyalı, saçlarını düzgün
tutmayı öğrenebilir. Evde başka işlere de yardım edebilir (Palmano, 2008)

•

Grup duygusu çok gelişmiştir. Çocuk bir arkadaş topluluğunun üyesi olmaktan ve bu
topluluğun bütün etkinliklerine katılmaktan büyük bir kıvanç duyar. Çocuklar, kendi
gruplarına ve bunun liderine sadakatle bağlanır. Aralarında gizli dil icat eder, parolalar
kullanırlar (Senemoğlu, 1997).

.•.. 3.4 Gelişim Görevleri
Gelişim hayat boyu devam eden bir süreçtir. Her gelişim döneminde, bireylerin yerine
getirmesi gereken gelişim görevleri vardır (Yeşilyaprak, 2004).
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Okul öncesi dönemin (0-3 yaş) gelişim görevleri şunlardır: Çevredeki değişikliklere
yum sağlama, nefes almaya çalışma, emmeyi öğrenme, uyumayı ve uyanık kalmayı
ğrenme, tuvalet alışkanlığı kazanına, katı yiyeceklere alışmadır.

Oyun döneminin (3-7 yaş) gelişim görevleri şunlardır: Yürümeyi ve koşmayı
~ ~ en.me, konuşmayı öğrenme, kendi kendine yemeyi öğrenme, el ve göz arasında işbirliği ve
kurabilme, istediklerini yapabilmede gerekli araçları kullanabilme, kendiliğinden
giyinmeyi öğrenme, sevilmeyi, sevmeyi ve sevgiyi paylaşmayı öğrenme, cinsiyet farklarını ve
akını öğrenme, sevgiyi gösterme yollarını öğrenme, doğru yanlış konusunda kültürel
vramları öğrenme, çevresindekilerle iletişim kurabilmedir.

Okul döneminin (7-12 yaş) gelişim görevleri şunlardır: Kendi yaşıtlarıyla oynamaya
·e yaşamaya alışma, önceden konmuş kurallara göre yaşamayı öğrenme, kasları kullanmayı
öğrenme, değişik oyunlarda beceri kazanma, aile dışındaki yetişkinlerle ilişki kurabilme,
endisine özgü nitelikleri ile bedenini tanıma ve kabul etme, akıl yürütme gücünü kazanma,
insine uygun rolleri benimseme ve onlarla özdeşleşme, davranışlarının sorumluluğunu
yüklenebilme, zaman kavramlarını öğrenme, temizlik alışkanlıklarını kazanmaktır.

2.3.5

Kişilik Gelişimi (Erikson)

Kişilik kavramı bireylerin, inançlarının, tutumlarının, değerlerinin, güdülerinin,
mizaçsa! özelliklerinin, davranış örüntülerinin bir bileşimini kapsamaktadır. Kişiliğin,
genellikle bireyleri diğer bireylerden ayırt eden duygu, düşünce ve davranışlar olduğu
belirtilmektedir. Kişiliğimizi, gelişim dönemlerini yaşarken oluştururuz. Kişilik konusuna
Üstün Dökmen'den kişiliğin önemini anlatan bir hikayeyle başlayalım.

Sınıf, öğrencilerin gürültüsüyle dolu, öğretmen içeri giriyor, sınıfa sert bir bakış atıp
masasına gidiyor. Sonra tebeşirle tahtaya kocaman 1 rakamım yazıyor. 'Bakın. Bu kişiliktir.
Hayatta sahip olabileceğiniz en değerli şeylerden biridir.' diyor. Sonra 1 rakamının yanına O
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ıyuyor. 'Bu başarıdır. Başarılı bir kişilik 1 'i 10 yapar.'diyor. Bir O daha koyuyor. 'Bu,
übedir, 1 O iken 100 olursunuz.' diyor. Sıfırlar böyle uzayıp gidiyor. Yetenek. .. Disiplin ...
vgi ... Hoca, eklenen her yeni O'ın kişiliği 10 kat zenginleştirdiğini anlatıyor. Sonra eline
ilgiyi alıyor ve en baştaki 1 rakamını siliyor. Geriye bir sürü sıfır kalıyor. Ve hoca yorumunu
yapıyor. 'Kişilik yoksa, diğerleri hiçtir.' (Dökmen, 2005)

Kişilik gelişimi, Erikson'un Sekiz Kişilik Gelişim Evresi ile anlatılmıştır. Bunlar:
Güvene karşı Güvensizlik (Bebeklik), Özerkliğe karşı Utanç ve Kuşku (İlk çocukluk),
Girişkenliğe karşı Suçluluk (Okul öncesi çocukluk), Çalışkanlığa karşı Aşağılık Duygusu
Okul dönemi), Kimliğe karşı Rol Karışıklığı (Ergenlik), Yakınlığa karşı Yalıtılmışlık (Genç
yetişkinlik), Üretkenliğe karşı Durgunluk (Orta yetişkinlik), Bütünlüğe karşı Umutsuzluk
Iİleri yetişkinlik)'tur (Yeşilyaprak, 2004).

Temel Güvene Karşı Güvensizlik (0-1 yaş): Bebek bu dönemde, içine doğmuş olduğu
:ünyanın güvenilir bir yer olup olmadığını anlamaya çalışır. Bebeğin bakımı ve sevgi
gereksinimlerinin sürekli ve tutarlı bir şekilde sağlanması çok önemlidir. Bebeğin ağladığında
okşanması, kucağa alınıp sevilmesi, karnının doyurulması gibi etkinlikler, ona güven
kazandırır. Böylece, bebek çevresine olan güven duygusunu geliştirir ve güvenilir bir dünya
içinde kendini emniyette hissedebilir. Bunlar gerçekleşmezse, bebek, başkalarına güvenmez,
endi dışında güvenilemez ve düşmanca bir dünya olduğuna inanır.

Özerkliğe Karşı Utanma Ve Kuşkuculuk

(1-3 Yaş): Çocuk, kendi duyguları,

düşünceleri ve davranışlarının doğru olduğuna ilişkin bir duygu geliştirerek, anne babadan
bağımsız davranabilmektir. Ya da kendi duygu, düşünce ve davranışlarının doğruluğundan
kuşku duyarak, yetersizliğinden dolayı utarıç duyguları geliştirilir. Sürekli sınırlandırılan,
orunan, yakından kontrol edilen çocuklar, kendi yeteneklerinden kuşkuya düşerler. Çocuğa
seçenekler sunmalı ve karar hakkı verilmelidir. Kendi kendine başarabileceği hedefler
oluşturulmalı, girişimleri desteklenmeli, başarıları ödüllendirilmeli ve başarısızlıklarını
görmezden gelmeliyiz. Böylece çocuk duygu, düşünce ve davranışlarının doğru olduğuna
ilişkin bir inanç geliştirerek, anne babadan bağımsız davranmaya başlar.
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Girişkenliğe Karşı Suçluluk (3-6 Yaş): (toplum tarafından onaylanma, istenen
etlere bilinçli ya da bilinçsiz ulaşma) Bu dönemde, çocuk davranışları hakkında düzenli
bilgilendirilmek ister. Neyi yapması, neyi yapmaması gerektiği düzenli olarak
öylenmelidir. Çocuğa kendini ifade etme fırsatı verilmelidir. Cezadan, bağırmaktan
ınılmalıdır. Bu tür bir eğitim çocuğu suçluluk duygusuna itecek, girişkenliği köreltecektir.
ocuk başlattığı eylemlerinden dolayı eleştirilmemelidir ve cazalandırılmamalıdır. Çünkü,
yapmak istediklerinin yanlış olduğuna inanarak suçluluk duygusu geliştirecektir. Fırsat
erildiğinde, başkalarının haklarını gözeterek belli amaçlara yönelik girişimler başlatacak ve
rumluluk almaya istekli olacaktır. Çocuğa olumlu dil kullanılmalıdır. Örneğin, sandalyesini
...ürültüyle çeken çocuğa: Olumsuz Dil: Sessiz ol, çok fazla gürültü oluyor. Olumlu Dil:
dalyeni böyle taşı (göstererek). Kendi kararlarına dayalı anlamlı seçimler yapabilmelerine
lanak verebilecek alternatifler önerilmelidir.
Çalışkanlığa ve Başarıya Karşı Aşağılık (Yetersizlik) Duygusu (6-12 Yaş): (bireysel
ya

da sosyal bilinç yeterliliği kazanma ya da kazanamama) Bu dönem, çocuk için önemlidir.

Okul yaşamında başarılı olma hazzını yaşayan çocuklar olumlu bir akademik benlik algısı
geliştirecek, başarısız olanlar ise özgüven ve kendine yetme duygusundan yoksun
kalacaklardır. Bu dönemde, anne baba ve öğretmenler çocuklara fırsatlar vererek başarılı olma
uygusunu yaşatmalı, katı başarı standartlarından vazgeçmelilerdir. Yetenekleri ölçüsünde
ocuğun başarılı olabileceği öğrenme durumları düzenleyerek, çocukların başarılarını
desteklemelidirler. Başkalarıyla kıyaslamadan, çocuğun geçmiş başarısı ve şimdiki başarısı
karşılaştırılmalıdır. Böylece çocuk, başarılı ve yeterli olmaya istek duyacak, kendi gücüne
güvenecek, kendisiyle ilgili yeterlilik duygulan geliştirebilecektir. Bunlar olmazsa da,
yetenekli olmadığına inanarak, yetersizlik duygusu geliştirecektir.

Kimliğe Karşı Rol Çatışması (12-18 yaş) : (olumlu ya da olumsuz benlik kazanma)
Ergen, ben kimim, ne yapmak istiyorum, yaşamıma nasıl yön verebilirim sorularına cevap
arar. Özdeşim kurabileceği davranış modellerine ihtiyaç duyar. Varlığını kabul ettirmek için
akran gruplarına yönelir. Bu dönemde hoşgörülü, ölçülü demokratik ergen modelleri
belirleyici bir önem kazanır. Ergenin toplumsal rolleri araştırmasına fırsat verilmelidir ve
ergene, başarılı rol modelleri gösterilmelidir. Ben kimim sorusuna cevap arayan ergen,
kendini çeşitli roller içinde deneyerek karar vermeye çalışır. Bu yüzden özdeşleşme ve taklit
mekanizmaları çok güçlüdür. Olumlu bir kimlik duygusu içinde gelecekle ilgili sosyal, kişisel
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mesleki rol kararları oluşturacaktır. Ya da kimlik karmaşası içinde gelecekte neler
bileceğine ilişkin kararlar oluşturabilmede baaşarısız olacaktır.

Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık (20-40 Yaş): Başkalarıyla anlamlı ilişkiler kurabilmesi
. a başkalarıyla anlamlı ilişki kurabilme de başarısız olması ikilemidir. Bunun için gençleri,
kalarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilme yönünde cesaretlendirmeliyiz. Onlar için bu
etlerini gerçekleştirebilecekleri etkinlikler hazırlayarak, onlara yardımcı olmalıyız.

Üretkenliğe karşı Durgunluk (40-65 Yaş) : Yaratıcı ve üretken olmak ve gelecek
arın yetiştirilmesinde sosyal sorumluluklar üstlenmesidir. Yaratıcı ve üretken insanların
. şam öyküleri konusunda genci bilgilendirmek ve onları bu konudaki olumlu rol
odelleriyle etkileştirmek önemlidir. Bunlar gerçekleşmediği zaman, genç, içine kapanarak
yalnızlaşmayı seçecektir.

Benlik Bütünlüğüne karşı Umutsuzluk (65-... yaş): Bu dönemde, daha önceki
evrelerde kazanılmış olan benlik özelliklerinin olgunlaşması ve birbirleriyle bütünleştirilmesi
yer almaktadır. Birey geçmişini sorgulayarak, yaşamının muhasebesini yapar. Geçmişinde
arılar varsa mutlu olur. Eğer geçmiş yaşamı onun gurur duyacağı şekilde değilse, kendini
mutsuzluğa kaptırır. Başarısızlıklarla dolu bomboş bir yaşam algısı içinde, hayal kırıklıkları
·e umutsuzluk duyguları geliştirir.

Kişilik gelişim dönemlerinde oluşan öğrenmeler için Jackson Brown'un 'Şu Hayatta
Neler Öğrendim Neler' kitabından alıntılar (Brown,1993);
Yaş 18 : Ailemin beni sevmesi için daima mükemmel olmam gerekmediğini öğrendim.
Yaş 33 : Bir iyiliği hatırlamak kadar, bir kötülüğü unutmanın da önemli olduğunu öğrendim.
Yaş 39 : Seven sadık bir eşin, kişinin en önemli hazinesi olduğunu öğrendim.
Yaş 39: Her büyük başarının bir zamanlar imkansız diye düşünüldüğünü öğrendim.
Yaş 45 : Bir insanın, en büyük ihtiyacının, takdir edilmek olduğunu öğrendim.
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·aş 49 : Sırta hafif bir şaplak ile aferin çok iyi yapıyorsun gibi bir desteğin bir insanın gününü
ydınlatmaya yetebileceğini öğrendim.
·aş 51 : Sevgi evde öğretilmemişse, başka yerde öğrenmenin zor olduğunu öğrendim.
'aş 52: Küçük kararları aklımla, büyük kararları ise kalbimle almam gerektiğini öğrendim.
'aş 54: Överken cömert olmayı, söz verirken dikkatli olmayı öğrendim.
aş 55: Tepki göstermenin düşünmekten çok daha kolayımıza geldiğini öğrendim.
•aş 56: Çekiciliğin, güzellikle hiç ilgisi olmadığını, aslında olumlu ve sevecen bir tavır
ek olduğunu öğrendim.
aş 59: Severek yaptığım her şeyi daha iyi yaptığımı öğrendim.
·aş 70: İyi kalpli olmanın, mükemmel olmaktan daha önemli olduğunu öğrendim.
Yaş 78: Sevmek ve sevilmenin dünyadaki en büyük neşe kaynağı olduğunu öğrendim.
Yaş 82: İnsanoğlunun manevi varlığının gücünü ve potansiyelini asla küçümsememem
•.. rektiğini öğrendim.

-.3.6 İhtiyaçlar Hiyerarşisi ve Kendini Gerçekleştirme Basamağı
Kişiliğimiz oluşmasında etkili olan durumlardan biri, insanın ihtiyaçlarıdır. Bu yüzden
Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisini'de anlatarak bu toplantıyı bitiriyoruz. Bu teori, sağlıklı bir
kişiliğin zamanla nasıl geliştiğini ve motive edilmiş davranışlarında kendini ne şekilde açığa
vurduğunu göstermeye çalışır. Maslow, insanları, ihtiyaçlarının davranışlarına yön verdiği,
sürekli isteyen varlıklar olarak tanımlar.

34

Tablo 1: Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Kendini gerçeklettlrme lhtıyaçlan

Değer lhtıyaçları

Maslow, güdüleri mertebeli bir yapı içinde görür ve insanların alt basamaktaki
gereksinmeleri giderilir giderilmez, üst basamaktakileri doyurmaya yöneleceğini kabul eder
(Maslow, 1954). Aynca bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin
niteliği tarafından belirlendiğini sözkonusu etmektedir. Maslow'un kişilik kategorileri kendi
aralarında bir dizilim oluştururlar ve her ihtiyaç kategorisine bir kişilik gelişme düzeyi
karşılık gelir. Birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki
ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez. Bu basamaklar
(gereksinim kategorileri) şunlardır:
1. Fizyolojik İhtiyaçlar: Yeme, içme, barınma, uyku vb.
2.

Güvenlik İhtiyaçları: Kendini güven ve emniyet içinde ve tehlikeden uzak hissetmek
(vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği)

3.

Ait Olma ve Sevgi İhtiyaçları: Başkaları ile ilişki kurmak, kabul edilmek ve bir yere
ait olmak.

4.

Değer İhtiyaçları (Saygınlık Gereksinimi): Prestij, başarı, yeterli olmak ve
başkalarınca benimsenip tanınmak (kendine saygı, güven, diğerlerinin saygısı

5.

Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: Kişinin amacını gerçekleştirmesi ve potansiyelini
ortaya çıkarması, kişisel tatmin, kişisel başarı, bilimsel buluşlar (erdem, yaratıcılık,
doğallık, problem çözme, önyargısız olma, gerçeklerin kabulü)
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Robinson Crusoe, adaya ilk düştüğünde parçalanan gemiden sahile savrulmuş birkaç
_ iyecek paketini topladı, daha sonra da birkaç parça eşyadan açıktan ve yağmurdan kurtulmak
in korunacak kapalı bir yer yaptı. Önce yiyeceklerini (fizyolojik ihtiyaç),sonra da güvenli
yeri düşündü (güvenlik ihtiyacı). Daha sonra, Cuma ile ilişkilerinde öğretmen rolü
~-~·enerek (dil öğreterek, araç kullanmayı öğreterek) saygınlık ihtiyacını giderdi. Crusoe,
nra düştüğü adayı keşfe çıktı ve bütün adayı tanıdı. Bir takvim yaptı. Rahatladığı anda şarkı
öylemeye başladı. Bir kutudan çıkan kitapları okumaya başladı. En son aşamada da kendisini

dan kurtarmaya yarayacak bir araç yapıp kendilerini gerçekleştirmeye çalıştılar.
Maslow' a göre kişinin gelebileceği en son basamak, kendini gerçekleştirme
ağıdır. Maslow, tarihteki bazı ünlü kişileri seçti (Spinoza, Lincoln, Einstein, Eleanor
Roosevelt vs.) ve bu kişilerin hayatlarını inceledikten sonra kendini gerçekleştirenlere özel
lduğunu düşündüğü nitelikleri ve kendini gerçekleştirmeye götüren davranışları saptadı.
Maslow'un tanımladığı, kendini gerçekleştirenlerin özellikleri (Maslow, 1971):
•

Gerçekliği verimli bir şekilde algılarlar ve belirsizliğe tahammül edebilirler.

•

Kendilerini ve başkalarını oldukları gibi kabul ederler.

•

Düşünce ve davranış içtendir.

•

Kendi üzerinde yoğunlaşmaktan çok sorun üzerinde yoğunlaşırlar.

•

İyi bir mizah anlayışları vardır.

•

Çok yaratıcıdırlar.

•

Maksatlı olarak gelenek dışı olmamalarına karşın, öz kültürlerinin içselleştirilmesine
dirençlidirler.

•

İnsanlığın refahı ile ilgilenirler.

•

Yaşamın temel deneyimlerini değerlendirebilirler.

•

Çok değil az insanla derin, tatmin edici kişilerarası ilişkiler kurarlar.

•

Hayata nesnel bir açıdan bakabilirler.
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Maslow'un tanımladığı, kendini gerçekleştirmeye götüren davranışlar:
•

Hayatı bir çocuğun yaptığı gibi tam bir konsantrasyonla ve her şeyi özümseyerek
yaşamak,

•

Emin ve güvenli yollara takılıp kalmaktansa, yeni bir şey denemek,

•

Yaşantıları değerlendirirken geleneğin, yetkenin ya da çoğunluğun sesini değil, kendi
sesini dinlemek,

•

Dürüst olmak,

•

Görüşlerin, çoğu insanın görüşleriyle uyuşmuyorsa, gözden düşmeye hazırlıklı olmak,

•

Sorumluluk almak,

•

Yapmayı kararlaştırdığın ne ise o konuda çok çalışmak,

•

Savunmalarım saptamak ve bunlardan vazgeçme cesaretine sahip olmaktır.

İhtiyaçların karşılanmasını anlatan hikaye:
Yaşlı bir kızılderili reisi ve torunu, kulübenin önünde oturmuş, az ötede birbiriyle
boğuşup duran iki köpeği izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı ve on iki yaşındaki
ocuk kendini bildi bileli, o köpekler, dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı.
Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri köpekti bunlar. Çocuk,
kulübeyi korwnak için bir köpek yeterli görünürken, niye iki köpek olduğunu ve renklerinin
neden siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu. O merakla sordu dedesine. Yaşlı Reis,
bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı. "Onlar, benim için iki simgedir evlat."
dedi. "Neyin simgesi?" diye sordu çocuk. "İyilik ile kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün
köpekler gibi, iyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben
hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım onları." Çocuk, sözün burasında, mücadele
varsa, kazananı da olmalı diye düşündü ve her çocuğa has bitmeyen sorulara bir yenisini
ekledi: "Peki, sence hangisi kazanır bu mücadeleyi?". Bilge Reis, derin bir gülümsemeyle
baktı torununa: "Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem!" (www.hikayeler.com).
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Çocuklarımızın kişilik gelişimi için de aynı durum geçerlidir. Örneğin temel güvene
u

güvensizlik duygusu oluşumu ikileminde, bebeğin ihtiyaçlarını özenle karşılayarak, onu

~.. ende hissettirmek veya onunla ilgilenmeyerek güvensizlik duygusunun oluşmasını
"'amak bizim elimizdedir. Anne babalar olarak, kişilik gelişimi aşamalarında, çocuklarımızı
umlu yönlerde destekleyerek ve rehberlik ederek, sağlıklı kişilik geliştirmelerine yardımcı
biliriz.

_4 Dördüncü Toplantı (Tarih: 22 Nisan 2011, Yer: Atatürk İlkokulu)

Bu toplantıda, anne babalara, çocuklarını yetiştirirken uygulayabilecekleri etkili
rejiler anlatılmıştır. Toplantının içeriğinde şu başlıklar yer almıştır.

_.4.1 Çocuk Yetiştirmede Kullanılabilecek Stratejiler
Elizabeth Stone, çocuk sahibi olmayı şöyle tanımlamıştır: 'Çocuk sahibi olmak,
sonsuza kadar, kalbinizi bedeninizin dışında tutmaktır'.

Çocuklarımızı yetiştirirken

)anabileceğimiz etkili stratejilerden bazıları şunlardu:

Gönül ve Kalp Kazanmak: İnsanların kalplerini ve gönüllerini kazanmadan girişilen
her türlü müdahale, her türlü eylem, boş ve anlamsız olacaktır. Bu yüzden önce kalp ve
önülleri kazanacağız, sonrasında eylem ve davranış kendiliğinden gelecektir.

İlişkileri Bakıma ve Tamire Almak: Bir doktorun yarayı tedavi etmesi, arabaların
bakıma alınmaları gibi biz de ilişkilerimizi bakıma ve tamire almalıyız. Yapabileceklerimiz:
fazla uzatmamak, iletişime açık olmak, hatalarla sevebilmek, herkesin hata yapabileceği
gerçeğini kabullenmek, dostluğa ve arkadaşlığa önem vermek, güler yüzlü olmak, içten
olmak.
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Sorunları ve problemleri uzatmakla ilgili bir hikaye anlatalım. Profesör, elinde içi su
bir bardak tutarak dersine başladı. Bardağı herkesin görebileceği bir şekilde tutuyordu ve
ıı: 'Bu bardağın ağırlığı sizce ne kadardır?' '50 gr, lOOgr, 125gr'. 'Bardağı tartmadıkça

:ekten bilemem. Benim esas sorum şu ki: Bu bardağı böyle bir dakikalığına tutsaydım ne
u?' 'Hiçbir şey.' 'Tamam. Peki 1 saat boyunca tutsaydım ne olurdu?' 'Kolunuz
aya başlardı.' 'Haklısınız. Peki şimdi ben bu bardağı bir gün boyunca böyle tutarsam ne
?' 'Kolunuz ağrır, kas spazmı vb sorunlar yaşarsınız. Hatta hastaneye gitmek zorunda
ınız.' Tüm öğrenciler çeşitli yorumlar yaptı. Profesör yine sordu: 'Peki,

rum bu sorunlar

urken, bardağın ağırlığında değişme olur muydu?' 'Hayır. O zaman kolumun ağrımasına ve
spazmına neden olan neydi?' 'Uzunca bir süre bardağı elinde tutmanız.' 'Acıdan ve
~- dan kurtulmak için ne yapmam gerekir?' 'Bardağı bırakın düşsün.' 'Kesinlikle' der
fesör. Hayatın problemleri de böyle bir şeydir. Onları kafanda birkaç dakika tutarsın, bir
run yokmuş gibi görünür. Uzun bir süre düşünürsün, başın ağrımaya başlar. Daha uzun
- ·· ürsün, artık seni bitirmeye ve hiçbir şey yapmamana neden olurlar. Hayatınızdaki
ücadeleleri ve problemleri düşünmek önemlidir. Fakat daha önemlisi, onları günün sonunda,
dak örneğindeki gibi yere bırakarak, dinlenmek de gerekir. Bu şekilde strese girmez, her
gün taze beyinle uyanır ve her konuyla ve yolunuza çıkan her güçlükle mücadele edebilecek
güçte olursunuz (www.hikayeler.com)

İltifatın Albenisi: Bir ilaç alındığında, genellikle ilk bakılan yer endikasyonları yani
ilacın ne işe yaradığı ve etkileridir. İşte size iltifatın endikasyonları (etkileri): Sihirlidir,
vvet ve moral verir, iştah açıcıdır, güç kazandırır, dinç tutar, sağlıklıdır, zorlamaz, etkisi
üyüktür, hastalandırmaz, tedavi edicidir, lezzetlidir, artı değer katar. İltifatı, hayatımızın her
anında yemeğimize attığımız tuz gibi, çayımıza attığımız şeker gibi eksik etmeyelim. Birisine
iltifat ettiğimizde ilk aklımıza gelen şey şımarır olacaktır. Sonrasında devamlı duymak isterler
vb düşünceler oluşabilir. Önce iltifatı yapalım, sonra etkilerini bırakıverelim. 'Saçların ne
güzel, kazağın çok hoş.' gibi (Özer, 2008).

Çocuğun olumlu davranışlarını kesinlikle takdir edin. Çocuğunuzun kendi kendine
~ etebilen ve olumlu bir kişilik yapısına sahip olmasını istiyorsanız, olumlu davranışlarını
pekiştirin. Çocuklar ısrarla üzerinde durulan davranışları,

çoğu zaman tekrarlama

eğilimindedirler. Bazı anne babalar, çocuklarının şımaracağını düşünerek korkarlar ve bazı
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.ranışları

yapmaya

çekinirler.

İşte

korku

üzerine

Shakespeare'in

dizeleri

,w.antoloji.com):
İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için, sevmekten korkuyor.
Sevilmekten korkuyor, kendini sevilmeye layık görmediği için,
Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için,
Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için,
Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için,
Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğin kıymetini bilmediği için
Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için,
Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için.

Antik Atina Belediye Başkanı Solonius, anne babalara şu öneride bulunmuştur:
'Çocuğu

yalnızken azarlayın, herkesin ortasında övün. Azar kısa ve doğrudan, övgü uzun ve

.rüceltici olsun'.

Ayda Bir Toplantı Yapın: Milli Güvenlik Kurulu, cumhurbaşkanlığının başkanlığında
ayda bir toplanır. Devletin önemli kararları burada alınır. Bizler de ayda bir toplanalım.
Televizyonu ve cep telefonlarını kapatalım. Masa etrafında tüm aile bireyleri otursun. Herkes
olumlu ve olumsuz düşüncelerini, karşılıklı hiçbir etki altında kalmadan rahatça söylesin. İlk
toplantılarda konuşacak bir şeyler bulmakta zorlanabilirsiniz. Ama zamanla bu toplantı
alışkanlık haline gelecektir (Özer,2008).

Aile toplantılarında dikkat edilmesi gerekenler: Zaman sınırlaması koyun. (1 saat),
Önceden belirlenmiş bir zamanda düzenli olarak toplanılmalıdır. Toplantı başkanı dönüşümlü
olmalıdır. Toplantı zamanı planlanmalıdır. Herkes tartışmaya katılmalıdır. Yakınmalar
sınırlandırılmalıdır. Ev işlerinin dağıtılmasında işbirliği yapılmalıdır. Anlaşmalara sadık
kalınmalıdır. Toplantıların güvenilir olması sağlanmalıdır. Her üyenin sorunlarına yer
verilmelidir. Eğlenceye de zaman ayrılmalıdır.
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Aile toplantılarının faydaları: Ailedeki iletişimi hızlandırır ve kuvvetlendirir.
Çocuklara ait olma bilinci kazandırır. Ben değil, biz duygusu hakim olur. Çocuklar ciddiye
alındıklarını ve önemsendiklerini fark eder. Demokratik duyguların gelişmesi sağlanır.
Bireylerin özgüvenleri artar. Toplum karşısında rahat konuşan, içe kapanık olmayan bireyler
oluşturur. Aile içi iletişimin gelişip büyümesine zemin hazırlar. Çocuk, yanlışları ve hataları
sorgulamayı öğrenir. Çocuk, soru sormanın ve cevap almanın mutluluğunu yaşar.

Doğum Günlerini Kutlayın: İnsanlar başkaları tarafından hatırlanmak ve takdir
edilmek ister. Duygularının okşanması, onları mutlu eder. Buna vesile olacak durumlardan
iri de doğum günlerini kutlamaktır. Hediye önemli değildir. Evde yapılan bir kek bile sırf
onun adına yapılmış ise gençte veya çocukta büyük bir etki uyandırır.

İsmin Kullanılması: Bir insanın onurunu kıran en önemli şeylerden biri, ona ismiyle
hitap etmemek, onu rencide edecek bir sözle hitap etmek veya lakap takmaktır. Çoculdarımıza
isimleriyle hitap edelim. Onların, fiziksel veya kişilikleriyle ilgili herhangi bir özelliğini
isminin önüne getirip söylemeyin. Örneğin, İnatçı Ali vb

Bir insana ismiyle hitap etmek, o insana verilen değerin bir kriteridir. 'Saçaklı kız, kız
kalk bana bir su ver, şşt, lan, hey' vb çağırmalar. Bu ifadeler yerine onlara ismiyle veya kızım,
oğlum demek daha makul olacaktır. Düşünün ki biri sizi bu şekilde çağırıyor. Neler
hissedersiniz? İsmiyle hitap, çocuğun özgüvenine atılan bir tuğladır.

Çocuklarımıza ne söylüyorsak, öyle olma ihtimallerini artırıyoruz: Eskilerin bir sözü
vardır. Bir adama kırk gün deli de, kırk birinci gün deli olduğuna inanır. Yani senden adam
olmaz zaten, sen bu işi beceremezsin, beceriksizin tekisin, senin okuman çok zor vb ifadeler,
daha çok öyle olmalarına neden olabilir. İnsanlar bu söylemleri ister istemez bilinçaltına
atarlar. Bilinçaltı da daha çok ne söyleniyorsa onu yapma eğilimindedir. Bu konuda yapılan
bir araştırmaya yer verelim. Bu araştırmaya, Kendini Doğrulayan Kehanet denilmiştir.
Rosenthal ve arkadaşları, çeşitli ilkokullarda ders yılı başında, sınıflarda zeka testi uygularlar.
Öğretmenlere, her sınıfta 4 öğrencinin üstün zekalı olduğunu söylerler. Gerçekte öğretmene
isimleri verilen çocuklar üstün zekalı olmayıp, isimleri kurayla saptanmış çocuklardır. Ders
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_;ılı sonunda, bu çocukların başarılarının yükseldiği görülmüştür. Bu öne

Öğrenilmiş Çaresizliği anlatan deneyde ise, köpekbalığı aç halde akvaryuma konur.
Akvaryum içine cam bölme konularak, ikiye ayrılmıştır. Akvaryumun bir bölmesinde
öpekbalığı vardır. Diğer bölmesine de küçük bir balık bırakılır. Köpekbalığı, küçüğü yemek
icin hemen harekete geçer. Ama kafasını her defasında cama çarpar. Sonrasında defalarca
dener ama her defasında kafası cama çarpar. Bir süre sonra küçük balığı yemek için hiçbir şey
yapmaz. Onu yemeyi başaramayacağım öğrenmiştir.

Aradan cam bölme kaldırılır.

öpekbalığı küçüğü yine de yemez. Çünkü çaresizliği öğrenmiştir. Ne yaparsa yapsın, onu
yiyemeyeceğine

inanmıştır. Deneye yanıla, bir daha denememeyi öğrenmiştir. Buna

öğrenilmiş çaresizlik denir. Senden birşey olmaz, sen bu işi yapamazsın, boşa uğraşma sende
u kapasite yok gibi olumsuz konuşmalar gerçekten de çocukların öyle olmasını
olaylaştırıyor. Moral ve motivasyonu kalmayan genç veya çocuk da, evet zaten bu işin
~ 'esinden gelemeyeceğim, başaramaycağım, ailemde bunu biliyor gibi düşünceleri
içselleştirebilir.

İçselleştirme,

söylenenleri kendi kişiliğinde yoğurarak benimsemesi,

kabullenmesidir. Çocuklarımıza tembel, savruk, haylaz, dağınık, sorumsuz, yaramaz,
düşüncesiz, sakar gibi sıfatlarla yaklaştığımız zaman, gerçekte de tanımladığımız gibi olma
ihtimallerini artırırız. Kısacası,

çocuğumuza olumsuz ne söylersek öyle olmasını

olaylaştırırız (Senemoğlu, 1997).

Çözüm Nasıl Olmalı? Çocuğuma iyi sıfatlarla yaklaşırsam, iyi olur diye düşünebiliriz.
Paşa dersem paşa olur. Ancak bu yeterli olmayacaktır. Çünkü çocuğumuza olumsuz bir sıfatla
yaklaştığımız zaman ortada daima bir sebep vardır. Bu sebeple, çocuğumuzun kafasındaki
olumsuz benlik imajını pekiştirmiş oluruz. Ancak ortada bir sebep yokken, olumlu benlik
imajı geliştirmemiz mümkün değildir.

Çözüm, temel ilkemiz, çocuğu değil, davranışı övmektir. Genel olarak eğitimde, özel
olarak yeni bir davranışın kazandırılmasında temel ilke, yanlışların görülmesi ve düzeltilmesi
değil, doğruların fark edilmesidir. Yani amaç, yanlışların yakalanması değil, doğruların
yakalanmasıdır.
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Tatlı Söz (Hadi bakalım yılancık dışarı...): Masaru Emoto (2004), su kristalleri
üzerinde araştırmalar yapmıştır. Üç farklı bardaktaki suya, sevgi, teşekkür ve nefret sözcükleri
öylemiş. Soma bu suların kristallerini incelemiş. Sevgi ve teşekkür sözcükleri söylenen
bardaktaki su kristalleri, değişik renkte ve parlaklıkta kristal şekline girmiş. Nefret sözcükleri
öylenen bardaktaki suyun kristalleri ise mat ve çamurumsu bir şekle girmiştir. Bir insanın
%70'inin sudan oluştuğu düşünüldüğünde, karşımızdaki kişiye söylediğimiz sözcüklerin ne
kadar etkili olduğu, Masaru'nun bu araştırmasıyla kanıtlanmış oldu.

Özgüven, hava durumu gibidir. Herkes havadan konuşur ama çok az kişi havanın o
günkü durumuna nelerin yol açtığını bilir. İlk Amerikalı psikolog olan William James
özgüveni 1890 yılında şu şekilde formüle etmiştir: 'Özgüven

=

Beceriler I Amaçlar'. Yani

özsaygı, becerilerimizin (yaapabildiklerimizin) amaçlarımıza bölünmesiyle ortaya çıkar.
Çocuğun özgüveninin yüksek olması için, işlerini kendi kendine ve iyi bir şekilde yapmasını
öğrenmesini sağlayın. Bu konuda anne babaların dikkat edecekleri noktalar şunlardır:
•

Her işi çocuğun adına, anne babalar yapmakta acele etmesinler. Önce çocuğun kendi
kendine yaparak öğrenmesine fırsat verin. Gör yap öğret yöntemini deneyin. Önce
çocuk izlesin, sonra kendi yapmaya çalışsın, soma da nasıl yaptığını size göstersin.

•

Çocuğu her konuda birşeyler bilen ama hiçbir konuda uzman olmayan biri haline
getirmeyelim. Bunun yerine çocuk ustalıkla becerdiği konularda yoğunlaşsın.
Özgüven, yapılan işlerin çokluğuna değil, iyi yapılan becerilere bağlıdır.

•

Çocuğu dinleyin. Eskiden severek yaptığı şeylerden artık söz etmiyorsa, bilin ki sorun
vardır. Ya sıkılmış ya da asla beceremeyeceğini düşünmeye başlamıştır. Bu durumda
onu, artık sevmediği duruma devam etmeye zorlamamalıyız. Çocuğun, becerileriyle
kendi amaçlarını gerçekleştirmesini sağlamak, özsaygısını artıracaktır.

Çocuğa Özgüven Aşılama Yolları: Ona sık sık söz hakkı verin. Kendisini ve
duygularını, ne düşünüyorsun, nasıl hissediyorsun gibi sözlerle anlamaya çalışın. O
onuşurken, onun yüzüne bakın ve ciddiye aldığınızı hissettirin. Onun fikirlerine değer
erdiğinizi hissettirin. Olumlu davranışlarını takdir edin. Yaşına uygun görevler verin. Ona
zaman ayırın. Sohbet ortamı oluşturun. Korku ve endişelerine saygı duyun. Aşın eleştirici
olmaktan ve yargılayıcı davranmaktan kaçının. Hatalı davranışlarını konuşarak uyarın ve ona
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ğru olanı anlatın. Başkalarının yanında onu küçük düşürmeyin. Başarısızlıklarını
~- ütmeyin. Başkalarıyla kıyaslamayın. Yeteneklerini fark edin ve teşvik edin. Yaşına uygun

yun faaliyetlerini destekleyin. Ona, sık sık onu sevdiğinizi söyleyin. Onun önemli günlerini
utrnayın. Aile için vazgeçilmez bir kişi olduğunun altını çizin. Aile içi bağların
etlenmesini sağlayın. Olaylan hep olumsuz değerlendirmeyin. Okul hayatına ve
eğitimine önem verin.

3 metre kuralına göre, insanlar çöplerini atacaklarında etraflarına bakınırlar ve çöp
su ararlar. Eğer çöp kutusu üç metrelik mesafede ise, oraya kadar yürüyüp çöpünü atarlar.
cak çöp kutusu üç metreden daha uzaktaysa, düşünüp bir karar alması gerekecektir.
ocuklarımız için de durum aynıdır. Onların dikkatli ve özenli olmasını istiyorsak, önemli
lan görebileceği yerlere koymalıyız. Örneğin, çocuğun çalışmasıyla ilgili üç kuralı
yaz.arak, kağıdı çalıştığı yerin en fazla 3 metre uzağında bir yere asın. Bu görsel uyan, çocuğa
· · beklentilerinizi hatırlatacaktır (Buffıngton,2007).

Mutluluk parfüm gibidir, kendine bulaştırmadan başkalarına veremezsin. Mutlu
ilelerden mutlu çocuklar yetişir. Aile içinde gülümsemeler, konuşmalar, hal hatır sormalar,
., gı, nezaket kavramları ne kadar fazla ise, bunların etkileri çocuklarınıza da yansıyacaktır.
apılan araştırmalarda, okullarda kıran döken, vuran, arkadaşlarına şiddet uygulayan
~ ·encilerin, ailelerinde mutsuzluğun, şiddetin ve huzursuzluğun hakim olduğu ortaya
ştır. Kan koca arasında karşılıklı küçümseyici, alaycı veya hakarete varan sözlerin
öylendiği çatışmalar, çocukları etkileyen ortamlardır. New York Rochester Üniversitesi'nden

mnacılar, anne baba geçimsizliğinin küçük çocukların duygusal durumunu nasıl
ilediğini belirlemek üzere araştırma yaptılar. Birbirine karşı düşmanca veya kayıtsız tutum
gileyen anne baba etkileşiminin, çocuklarda duygusal zorluklara neden olma olasılığını
-· elttiği belirlendi. Bu yüzden büyük tartışmaların kapalı kapılar ardında yapılması
kiyor. Eşinizle olan anlaşmazlıkları çocuklarınızın olmadığı ortamda çözün. Kavga
eleri çocuklarınızda; öğrenme zorlukları, eve gelmeme, hırsızlık, suç işleme, hayale
a, sık sık ağlama, umutsuzluk, sinir krizleri görülmesine neden olur. Anne babaların,
aka çocukların önünde yapması gereken bir şey var. Çatışmanın çözümlenmesi olayını
t

çocukların görmesi gerekiyor. Anne baba arasındaki çatışmanın çözümlenmesine tanık

çocuklara, hem anne babaları çatışma çözümleme konusunda model olurlar. Hem de

44

anne babaların çatışma yaşasalarda bir çözüme bağlayacaklarını bilmek, çocuğun güven
uygusunu artmr.

Erice Berna (1961) insan davranışının temelinde temasın, sıvazlama ihtiyacının
lduğunu belirtir. Temasın insan hayatında ne kadar önemli olduğunu, erken çocukluk
öneminde bakımevinde kalan çocuklarda karşılaşılan ölüm vakalarının yüksek olmasından
anlamaktayız. İhmal edilen ve teması çok az yaşayan çocukların ruhsal ve fiziksel gelişiminde
erilikler görülebiliyor. Temasın gücüne gerçek hayattan örnek verecek olursak: Britanya'da
ünyaya gelen ikizlerin hikayesini söyleyebiliriz.

Doktorlar tarafından yaşama şansı

olmadığına karar verilen bebek, ikiz kardeşinden ayrılarak küveze konulur. Sonra
mşirelerden biri, bebekleri küvezde yanyana koyar. Sağlıklı olan bebek, içgüdüsel bir
kilde, ölümü bekleyen kardeşine sarılır. Bu sarılışla, hayatından ümit kesilen kardeşin kalp
atımları ve vücut ısısı normale döner. Britanya'daki bu minik bebek, yaşamaz denilen ikizine
sarılarak hayat fonksiyonlarının düzelmesini sağladı.

Bebeğin bakıcılığını üstlenen kimsenin, bebeği besleme, altını değiştirme, okşama ve
okunmayla ilettiği mesajların, bebeğin kimyasında, ruhsal ve fiziksel bakımdan gelişmesi
için önemli bir uyarıcı olduğu anlaşılıyor. Bebeğin bakımında önemli etkiye sahip anneler
· in, Abraham Lincoln şöyle demiştir: 'Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi
olduğunu sorarsanız, söyleyeyim. Annemdir.'. Yetişkin hayatı ise, fiziksel temastan çok
ikolojik sıvazlamaya dayalıdır.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, gülmek ilaç kadar etkilidir. Gülmek, mutluluğun
ifadesi, kalbin yansımasıdır. Küçük bir gülümseme, karşıdaki insanın da gülmesine neden
olur. Son 20 yıl içerisinde mizahın tedaviye yönelik yararlarıyla ilgili yapılan çalışmalar,
gülmenin ve mizah duygusunun insan sağlığı üzerine ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.
• (eşe

ve mutluluğun, vücudumuzun hastalıklara karşı direncini artırabildiğini gösteren

ilimsel deliller de her geçen gün artıyor. Acı Badem Hastanesi Kadıköy'de yapılan 'Gülmek
güçlü bir ilaçtır' konulu toplantıda mizahın faydaları üzerine konuşan hemşire Patty Wooten
şunları söylemiştir: "Mizah, zorluklar karşısında neşelenecek şeyler bulabilme yeteneğidir.
Mizah duygumuz, herhangi bir zamanda veya yerde, mutluluk bulmamıza yardım eden idrak
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eskinliği verir. Mizah duygusu stresten geri çekilebilme yeteneğimizi artırır. Vücudumuzun
bağışıklık sistemi de, mizahla, hastalıklara karşı daha dirençli olur. Hastaların, hastalıkları
ırasında pozitif olabilmesi önemlidir.'' Pozitif düşünen kişilerin hastalıkları daha kolay
yendiğini belirten uzmanlar, araştırmalar sonucunda şu bulgulara ulaşmışlardır. Bağışıklık
istemindeki hücrelerin birçoğu, kişi yapıcı duygular içerisinde olduğunda daha güçlü, yıkıcı
duygular içerisinde olduğundaysa daha zayıf olduğunu kaydediyor. Bu sebeple yıkıcı
duygular

bağışıklık

sistemini zayıflatırken,

yapıcı

duygularsa bağışıklık

sistemini

güçlendiriyor. Japonya'da diyabet hastalarıyla bir çalışma yapılmış. Hastalardan bir bölümüne
güldürü filmi, diğer bölümüne sıradan bir film izletilmiş. Gösterimin ardından kan şekerleri
ölçülmüş. Sonuçta, komik filmi izleyen hastaların kan şekeri düzeylerinde düzelme olduğu
saptanmış. Televizyondaki güldürü programlarında arka plandan kahkaha seslerinin verilmesi,
gülmenin bulaşıcı doğasına dayanır. Gülmenin yararları şunlardır: En hafif kahkaha bile, kan
damarlarını rahatlatır ve kan dolaşımını canlandırır. Kahkaha, ciğerlerimizi genişletir.
Oksijeni daha etkin şekilde kullanmamızı sağlar. Tüm araştırmalar kahkaha atmanın, stres
hormonlarının düzeyini düşürdüğünü gösteriyor. Kahkaha, yüz kaslarından bacaklara kadar
vücudun tümünü harekete geçiren bir egzersizdir. Bu maddelerden çıkarılan sonuç şudur:
Gülmek bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur.

Hatalar etkili birer öğrenme yöntemidir. Ünlü bir yazar şöyle demiştir: 'Dünyada
hatasız iki insan vardır. Biri ölmüştür, diğeri doğmamıştır'. Herkes bata yapar. Anne babaların
bul etmeleri gereken birşey vardır. Kimse kimseye yaşamayı öğretemez. Herkes hayatı
endisi yaşayarak öğrenir. Kendimizi düşünürsek, kendi yaptığımız hataların önemli bir
ölümünün,

büyüklerimiz tarafından daha önce uyarıldığımız konularda olduğunu

hatırlayabiliriz. Yaşam bize bütün kitapların öğrettiklerinden daha çoğunu öğretir. Çünkü
yaşam bize karşı direnir. İnsan ancak engellerle karılaşıp, onları aşmaya çalıştıkça kendini
tanıyabilir. Genç insan, hata yaparak, dünyanın ve bu dünya içinde kendi gücünün sınırlarını
tanır. Bu anlamda, her hata, gelişme yolunda bir aşamadır. Bunun için 2 şart var. Birincisi,
hatalardan ders alarak ileriye doğru adım atmak ve aynı hatayı tekrarlamamaktır. İkincisi,
ütün hayatı içine alacak ve hayatın akışım olumsuz yönde etkileyecek hatalar
yapılmamasıdır. Örneğin uyuşturucu kullanımı, alkolizm, erken yaşta hamilelik. Bütün anne
babalar, bu iki şartı göz önünde bulundurarak çocuklara ve gençlere kendi hatalarını yapma,
sonuçlarını yaşama ve hayatı öğrenme şansı verilmesi gerektiğini içlerine sindirmelidir. Anne
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balar, bunun için cesaret ve sabır göstermelidir. Hatalar eğitimin ve gelişimin doğal bir
parçasıdır. Yeni yürümeye başlayan çocuk, başlangıçta dengesini sağlamakta güçlük çeker,
ğru düzgün yürümeyi beceremez. Birçok kez düşer. Bir yerini acıtmışsa ağlar. Ama yine
başarısız oldum, insanlar hakkımda ne düşünecek, çok beceriksizim, bu yürüme işinden
·azgeçiyorwn demez. Bir gazeteci, Thomas Edison'a ampülü keşfedene kadar yaptığınız
0,000 başarısız deneme hakkında neler hissediyorsunuz diye sorduğunda, cevabı şudur: 'Hiç
arısız denemem olmadı. Sadece 10,000 tane yolun işe yaramayacağını öğrendim' demiş.
'Bu buluşların her biri, beni başarıya ulaştıracak çok değerli bilgileri sağladı'. Ünlü
umandan Napolyon 'Yenile yenile yenmeyi öğrendim' demiştir. Bunlar gösteriyor ki,
talar ve onlardan ders çıkarmak, doğruya ve başarıya giden en önemli yoldur. Ayrıca
talar olmasaydı, doğrular olmazdı.

İnsanlar ve kurşun kalem arasında yapılan şu benzetmeye bakalım: Kurşun kalem
gibiyiz. Hatalarımız düzeltilebilirse de izlerini tümüyle yok edemeyiz. Kurşun kalem gibiyiz.
Yaşadığımız zorluklar, kişiliğimizin biçimlenmesine yardımcı olan kalem açacağımızdır.
urşun kalem gibiyiz. Birimizin elimizden tutmasına izin verirsek çok şey yapabiliriz. Kurşun
kalem gibiyiz. Her fırsatta izimizi bırakabiliriz. Yaşamda varoluş nedenimiz budur, iz
bırakmaktır. Belki küçük bir yolda, belki birlikte olduğwnuz insanlarda, belki yetiştirdiğimiz
insanlarda (www.netyorwn.com).

Sevginin ve İlginin Dozajı, Hasan Yılmaz Hoca'nın örneği: Hayvanlar içerisinde
. avrosunu en çok seven gorillerdir. Ancak yavrusunu en çok öldüren de gorillerdir. (aşırı
koruyuculuk) Yavrosunun başına küçücük bir sinek konsa, koca pençesiyle yavrusunun
başına vurup, yavrusunu öldürebiliyor. Bu örnekle verilen mesaj, çocuklarımızı severken
onları öldürmeyelim. Hayatın bazı zorluklarını yaşayacaklar. Zorluklar ve çıkmazlarda,
sürekli anne babasının yardımını alan çocuklar, en ufak bir tercih aşamasında bile başkalarının
görüş ve düşüncelerini almadan hareket edemezler. Örneğin, kendine bir çorap alırken bile,
anne babasının fikrini sorar. Bir kelebek yavrusu kozalağından çıkarken, adamın biri bunu
görür ve kelebeğe yardım eder. Kelebeği kozadan çıkarınca bakar ki kelebek uçamıyor. Bu
durum adamı düşündürür. Aslında kelebeğe iyilik yapmadığını anlar. Çünkü kelebek o
kozalaktan çıkarken çırpınacak ve bu da güçlenmesini sağlayacaktı. Yardımla çıkan kelebeğin
ise kanatları gelişmedi ve güçsüz kaldı. Hayat yolculuğunda hayatın zorluklarına göğüs
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eyi öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Sevginin gücünü anlatan, yüzyılın fotoğrafı seçilen bu
toğraf bize çok şey anlatıyor. Fotoğrafta, anne karnında olan bir bebeğe operasyonla
üdahale edilmesi sırasında, bebek, doktorun elini tutarak, güven ve yardım bekleyişini
österiyor.

Eleştiri Bombardımanı: Bir deprem esnasında ev sallanırken anne kızına 'Kızım
desin?' diye sorar. Kız şöyle cevaplar: 'Anne vallahi ben yapmadım.' Sürekli yapılan
leştiri, çocukların özgüvenlerinde sıkılan kurşun kadar etkilidir. Eleştiri yaparken çocuğun
endisini değil, yapılan hareketi veya davranışı eleştirmeliyiz. Sen sakarsın, sen başarısızsın
. argıları yerine, şu hareketin veya şu konuştuğun cümle yanlış gibi ifadeler kullanın. Örnek
larak sunulan bu belge, ABD Houston Polis Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve kentteki
evlere ve okullara dağıtılmıştır. Belgenin Adı: 'Geleceğin Suçlusunu Yetiştirmenin En
Basit Kuralları'. Belgede yazılı olan maddeler: Daha küçükken çocuğa istediği herşeyi
'ermeye başlayın! Bu şekilde o, herkesin onun geçimini sağlamak zorunda olduğuna
inanacaktır. Kötü sözler söylediği zaman gülün! Böylece o, kendisinin akıllı olduğuna
· anacaktır. Ona düşünmeyi ve beynini kullanmayı hiç ögretmeyin! 21 yaşına gelince kendi
kararlarını, kendisi versin diye bekleyin! Yerde bıraktığı herşeyi kaldırın; kitaplarını,
yakkabılarını, kıyafetlerini, onun için herşeyi siz yapın ki; o bütün sorumluluklarını
kalarına yüklemeye alışsın! Onun gözünün önünde sık sık kavga edin ki; bu sayede aile bir
gün parçalanırsa çok fazla üzülmesin. Ona istediği kadar harçlık verin ki; hiçbir zaman kendi
parasını kazanmanın ne olduğunu öğrenmesin. Yiyecek, giyecek ve konforla ilgili bütün
arzularını yerine getirin ki; istediklerine ulaşmak için çalışmak gerektiğini öğrenmesin.
omşulara, öğretmenlere, polislere karşı daima onun tarafını tutun ki, onların hepsine karşı
şin hükümleri oluşsun. Bütün bunları ve benzerlerini yaparak yetiştirdiğiniz çocuğunuz bir
gün suç işlerse, kendisinden özür dileyin! Ama onu felaket dolu bir hayata hazırladığınız için
endinize teşekkür etmeyi ihmal etmeyin!

Doğru ve Yanlış Adresler, insanlar saygıyı, sevgiyi, ilgiyi ve şefkati doğru adres ve
· şilerde bulmazlarsa, yanlış kişi ve adreslere yönelebilirler. Her türlü ilginin ilk ve en önemli
adresi aile olmalıdır. Korku ve dayatmaya dayalı tutum, çocuklarımızı art niyetli insanların
eline düşürebilir.
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İngiltere'de, çocukların, okuldaki spor koçlarının istediği her şeyi yaparken, neden
anne babalarının talimatlarını ve emirlerini görmezden geldiği ve karşı çıktığı gerçeğinden
hareketle, başarılı koçların incelendiği araştırmalar yapılmıştır. Başarılı koçları inceleyen bu
araştırmacılar, önce davranışları analiz etmişlerdir. Oyuncularıyla aralarında nasıl bir bağ
kurduklarını, bu ilişkilerin sayısına ve türlerine bakmışlardır. En başarılı koçlar, zamanının
% 50'sini öğrencilerine yol göstererek, ne yapmaları ve nasıl yapmaları gerektiğini anlatarak

eçiriyor. Anne babalar, burada, ben de çocuğuma yol gösteriyorum ama beni dinlemiyor diye
düşünebilir. Koçlar başka şeyler de yapıyor. Koçlar zamanlarının % 15'ini, oyuncularını
motive edecek, anlattıklarını destekleyecek şeyler söyleyerek geçiriyorlar. Görevlerinde
ocukları yüreklendirip, daha çok ve daha sık çalışmaya sevk ediyorlar. Bu motive edici
sözler, daha önce talimat üzerine yapılan davranışların, kendiliğinden yapılmasına ve
artırılmasına yol açıyor. Araştırmacılar, en iyi koçların, zamanlarının % 15'ini

de

oyuncularını överek geçirdiğini gösteriyor. Bunu bazen sözlü, bazen sözsüz, bazen de bir
övgü ile yapıyorlar. Birçok birey de, bir gülümsemeye veya sırtının sıvazlanmasına da, sözlü
bir övgüye verdiği kadar çabuk tepki veriyor. Koçların bu üç özelliği (yol göstermek, motive
etmek ve takdir etmek), zamanlarının% 80'idir .. Bu uygulamaya dörde bir kuralı denir. Buna
göre, çocukla anne babanın birlikte yaptığı beş şeyin dördünde, yol gösterme, motive etme ve
takdir edilmesi gerekir. Koçların kalan % 20'lik zamanda ise, adil bir yargılama yaptığı
görülmüştür. Bu adil yargılamada, zamanının % 15'ini oyuncuları azarlamak, haşlamak ve
eleştirmek için geçiriyor. Püf noktası ise, azarlamakla geçen zamanın yarısını, tekrar yol
göstererek, doğru davranışları anlatarak geçiriyorlar. Yani iyi koçlar, oyuncuyu azarlamasına
neden olan uygunsuz davranışa takılıp kalmak yerine, doğru olanı göstermek için çaba
harcıyorlar. Anne babaların da çocuğu azarlaması gerektiğinde, bu üzüntü veren zamanın
yarısını gönül almaya ve işleri düzeltmeye ayırması uygun olacaktır. Kalan% 5'lik zamanı ise
aralarındaki bağları kuvvetlendirici davranışlara ve diğer ayrıntılara harcıyorlar. Başarısız
koçlar, sadece bağırır. İyi koçlar ise, bağırır, gönül alır ve sorunu çözer (Buffington, 2007).

Kıyastan sakının. Her irısan özel ve tektir. Kıyaslamanın çocuk üzerindeki etkileri
şunlardır: Kendine güveni sarsılır. Engellenir. Kişiliği incinir. Başarmak için çaba harcamaz.
Saldırgan veya içedönük davranışlar geliştirir. Kendisini olumsuz ve değersiz değerlendirir.
Doğan Cüceloğlu 'Dünyaya gelen her çocuk, engellenmez ise bilim adamı olur' demiştir.
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.4.2

Çoklu Zeka Kuramı

Herkesin başarılı olacağı, zekasını ve potansiyelini kullanacağı en az bir alan vardır.
dner, kaza veya hastalık sonucu hasar görmüş beyinleri incelemiş ve bir bölüm hasar
örmüşse de, birbirinden bağımsız çalışan farklı yetenekler olduğunu gözlemlemiştir. Bu
tırmanın sonucunda, insan beyninin farklı bölümlerden oluştuğunu ve her birinin özel
levlere sahip olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Gardner'e göre zeka, değişen dünyada
yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla, her insanda, kendine özgü bulunan
yetenekler ve beceriler bütünüdür. Gardner, 8 tane zeka alanı belirlemiştir. Bunlar: Sözel
ilsel) Zeka, Matematiksel (Mantıksal) Zeka, Görsel (Mekansal) Zeka, Bedensel Zeka,
üziksel Zeka, Sosyal Zeka, Özedönük İçsel Zeka, Doğacı Zeka' dır (Senemoğlu, 1997).

Sözel zekası gelişmiş bir kişi, okuma yazmayı sever. Hikayeleri sever. Söyleyerek,
yarak ve görerek öğrenir. İsimleri, yerleri ve tarihleri iyi ezberler. Matematiksel zekası
lişmiş bir kişi, ilişkisel düşünmeyi, problem çözmeyi ve mantık yürütmeyi sever. İlişkileri
yakalama peşindedir. Gruplayarak, sıralayarak ve soyutlayarak öğrenir. Deneysel çalışmalara
gi duyar. Soru sormaya bayılır. Görsel zekası gelişmiş bir kişi, sevdiği derslerde resim veya
·· atür çizer. Tasarım, çizim ve görsellikten zevk alır. Görselleştirerek, hayal kurarak, resim
·e renklerle çalışarak öğrenir. Film seyretmeyi sever. Anne babasının ve öğretmeninin
yafetindeki en ufak bir değişiklik gözünden kaçmaz. Bedensel zekası gelişmiş bir kişi,
en dilini iyi kullanır. Sportif etkinlikleri sever. Duyu organlarıyla, dokunarak tadarak
oklayarak öğrenir. El becerileri iyidir. Çok iyi taklit yapar. Müziksel zekası gelişmiş bir kişi,
ğu zaman, ya bir şarkı söylüyordur ya da bir melodi mırıldanıyordur. Şarkı söylemeyi ve
üzik aleti çalmayı sever. Ritim, melodi ve müzik ile öğrenir. Sesleri algılama ve ritirnleri
yakalarrıada ustadır. Genellikle sınıfta, ayakları ve parmaklarıyla tempo tutanlardır. Sir
rederic Ouseley, Oxford Üniversitesi'nde müzik profesörlüğü yaptı. Ouseley'e eskiden
duğu evin kapı numarasını sormuşlar. Ouseley, anımsayamadığını söylemiş ve eklemiş.
'Eğer kapı açılıp kapanırken çıkan sesi verirseniz, benim kapım olup olmadığını size
öylerim.' demiştir. Sosyal zekası gelişmiş bir kişinin, çok arkadaşı vardır. Bir çok grubun
üyesidir.

Sosyal etkinliklerin düzenleyicisidir. Paylaşarak, işbirliğiyle, karşılaştırarak,

ilişkilendirerek öğrenir. Sınıfın babası veya güzin ablası gibidir. Sınıfın gevezesidir.
önük içsel zekası gelişmiş bir kişi, içgüdüleriyle hareket eder. Yalnızdır. Kendi özel

so

ileri peşindedir. Kendi başına, bireysel projelerle, kendi hızında öğrenir. Kendini tanımada
iç dünyası üzerine yoğunlaşmada ustadır. Sınıfın düşünürüdür. Doğacı zekası gelişmiş bir
· · doğa ile ilgili kolleksiyonu vardır. Konuşmasında bol bol doğal hayattan örnekler vardır.
:tırarak, inceleyerek ve gözlem yaparak öğrenir. Sınıfın meteroloji uzmanıdır. Bahçedeki
ilerin sorumlusudur.

Beşinci Toplantı (Tarih: 29 Nisan 2011, Yer: Atatürk İlkokulu)

Bu toplantıda, anne baba tutumları ve çocuğa etkileri anlatılmıştır. açıklamalardan
ma ailelere tutum önerilerinde bulunulmuştur.

-5. l Anne Baba Tutumları
'Çocuk dediğin, uslu oturur.
Çocuk dediğin, her lafa karışmaz.
Çocuk dediğin, yeni icatlar çıkarmaz.
Çocuk dediğin, büyükleri üzmez.
Çocuk dediğin, insanın kafasını şişirmez.
Çocuk dediğin, büyüklerin sözünü dinler.
Çocuk dediğin, yapma deyince yapmaz.
Çocuk dediğin, çok soru sormaz.'
Büyüklere gelince; Onlar büyüktür her şeyi yapabilirler.

Çocuğumuza karşı tutumlarımız, çocuklarımızın kendilerini tanımalarını, özgüven
kazanmalarını ve başarılı olmalarını etkilemektedir. Çocuğun anne babadan aldığı iki şey
·ardır: Sevgi ve Eğitim. Sevgi; Kabullenme, koruma, kollama ve sevecenlik gibi bütün
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lu duyguları içerir. Eğitim; öğretilen her şeyi, verilen bilgileri, becerileri, yasakları,
ları, inançları, değer yargılarım, görgü kurallarım ve insanın sosyalleşmesi için gerekli
tüm toplumsal değerleri kapsar. Olumsuz aile tutumlarında, ailenin verdiği sevgi,
ersiz veya aşın; eğitim ise gevşek ya da sıkı olmaktadır (Gordon, 2010).
Tablo 2: Olumsuz Aile Tutumları

OLUMSUZ AİLE TUTUM ŞEKİLLERİ

I

~~
Yl'TERSU Hvn

j

!

I

Tablo 2'ye göre, anne babanın verdiği sevgi ve eğitimin durumuna göre, çocuğun
işiliği oluşur. Yetersiz sevgi ve disiplinsiz eğitimle büyüyen çocuklar, içe dönük olurlar.
etersiz sevgi ve aşırı disiplinli eğitimle büyüyen çocuklar, saldırgan ve antisosyal olurlar.
Aşın sevgi ve disiplinsiz eğitimle büyüyen çocuklar, sorumsuz olurlar. Aşırı sevgi ve aşırı
· iplinli eğitim ile büyüyen çocuklar ise kaygılı ve güvensiz olurlar.

Anne Baba Tutumları şunlardır: Baskıcı ve Otoriter Aile, İlgisiz ve Kayıtsız Aile,
Aşın Koruyucu Aile, Reddeci Aile, Tutarsız Aile, Gevşek ve Serbest Aile, Mükemmeliyetçi
Aile, Demokratik Aile

Baskıcı ve Otoriter Aile: Aşırı otoriteye dayanan, disiplin anlayışına sahip, çocuğu
sürekli kontrol altında tutan, kurallara sıkı sıkıya uymasını bekleyen anne baba tutumudur. Bu
tutumda, anne baba, çocuğun doğru davranışlarım bile sürekli eleştirir, yanlış yaptığı zaman
cezalandırır. Çocuk ailenin bir üyesi gibi kabul edilmez. Çocuğa söz hakkı verilmez. Anne
baba, sürekli çocuğu yönetmek ister. Çocuk, yaptığı her hatada cezalandırılır. Çocuğun, her

52

~şında, kusur bulunur. Çocuğa, değişmez ve katı yasaklar konur. Çocuğa sürekli
, özgürlüğü büyük ölçüde kısıtlanır. Çocuğun iyi yönleri değil, olumsuz yönleri
... çıkarılır.

Bu tür ailelerde büyüyen çocuklardan, başarı beklemek yanlış olur. Çocuk, anne
.

ıım

kurallarını yerine getirme çabası içinde olduğu için kendini ifade edemez. Eğer böyle

l..nanıyorsanız, çocuğunuz; içe kapanık, kendine güveni olmayan, çekingen, hata yapmaktan
l~ao, ileriki yaşlarda karşılaştığı sorunları çözmekten aciz, sürekli eleştirildiği için aşağılık
~ ••.••..•una kapılan, aşın hassas, kırılgan, kolayca ağlayan, kolay etki altında kalan, kendi
karar veremeyen, dışardan birinin onu yönlendirmesini bekleyen, kendi duygu ve
- celerini ifade edemeyen bir çocuk olacaktır. Baskıcı ailede çocuk, çoğu kez kendisinden
eneni ailesine veremez. Çocuğun bir yandan içinden gelen doğal çocukluk eğilimleri ve
yandan bunlara zıt aile kalıpları varsa çocuk arada sıkışıp kalır ve kendi iç dengesini
· · . Sürekli kusurları arandığı için streslidir ve stresli iken hata yapma olasılığı artar. Bu
modeli için şunu söyleyebiliriz. 'Bilinçsiz otorite, bilenmemiş kesere benzer, düzelteceği
e parçalar.' (Güler, 2010).

İlgisiz ve Kayıtsız Aile: Bu tutum, çocuğa karşı ilgisiz, çocuğun ihtiyaçlarına karşı
/arsız, sevgi ve şefkati yetersiz, kontrolü gevşek anne baba tutumudur. Bu tür ailede
· en çocuklar, biraz şansa kalmıştır. Bazen bu çocuklar iyi bir arkadaş grubu içine
bileceği gibi, çoğu zaman yanlış ve kötü işler yapan grupların içine düşerek birer suç
· esi haline gelebilirler. İlgisiz tutumda, anne ve baba, çocuğa sevgi vermez ve ilgi
~ stermez, hoşgörü ile boş vermeyi birbirine karıştırır, çocuk istekte bulunmadıkça ya da
çıkarmadıkça, problem olmadığını düşünür, ailenin çocuğu anlama gibi bir kaygısı
atlığı için anne baba aşırı rahattır. Çocuğa karşı kayıtsız kalmanın, ona ilgi ve sevgi
emenin doğru olduğunu düşünürler. Çünkü çocuk şımarabilir, anneye babaya saygısı
az. Çocuk yalnızlığa itilir. Çocuğun hareketleri görmezden gelinerek dışlanması söz
.onusudur. Anne, baba, çocuk iletişimi kopuktur. Eğer böyle davranıyorsanız, çocuğunuz; ilgi
kmek için olumsuz davranışlar sergileyen, genellikle şımarık, bencil, kavgacı, olumsuz
vranışlarla kendini ispatlamaya çalışan ve bu yüzden arkadaşları tarafından sevilmeyen,
ilesinde göremediği ilgiyi ve sevgiyi dışarıda arayan, özellikle gençlik yıllarında, anne

53

uzaklaşan bir birey olacaktır. Bu aile modeli için şunu söyleyebiliriz: 'Emek
adan verim beklemek, sulanmayan tarladan hasat istemeye benzer' (Gordon, 2010).

Aşırı Koruyucu Aile: Çocuğa büyük bir sevgi ile bağlanmış, çok kollayıcı olan anne
tutumudur. Aşırı koruyucu yaklaşıma sahip ailede yetişen çocuklar, bağımlı, kendine
· olmayan, duygusal sorunları olan bir kişi olurlar. Çocuğun kendisinin yapması gereken
. aile tarafından yapılır. Genellikle aile, çocuğun büyüdüğünü kabul etmek istemez,
a fikri sorulmadan çocuk hakkındaki her türlü seçim aile tarafından yapılır. (kıyafet,
ak, arkadaş... ). Çocuğun üstüne çok fazla düşülür. (başına bir şey gelmesin,
anmasın, üzülmesin, ağlamasın... ). Çocuğa genelde 'hayır' denmez ve her istediği
. Özellikle anne çocuk ilişkisinde bağımlılık söz konusudur, anne çocuğuna kıyamaz.
baba, çocuğun hatalarını görmek istemez. Anne babanın, çocuğa duydukları aşırı şefkat,
· Lin sağlamalarına engel olur. Çoğunlukla annenin duygusal yalnızlığı, eşinden görmek
· ği ilgiyi bulamaması gibi sebepler aşırı koruyuculuğun nedeni olabilir. Bazen de geç
ip olunan bebek, ailedeki ilk ya da tek erkek çocuk bu tutumla yetiştirilir. Bu aile modeli
şunu söyleyebiliriz: 'Çiçeğinde suya ihtiyacı vardır. Ama çok sularsanız ölür.. .'. Eğer
• le davranırsanız, çocuğunuz; bencil, paylaşmayı bilmeyen, kendine güveni olmayan,
Jal yaşama uyumla ilgili sorun yaşayan, devamlı başkalarına bağımlı olma ihtiyacı
en, kendine ait kişiliğini oluşturmakta güçlük çeken, çoğu zaman 'ana kuzusu' diye
•• ,,. laşları tarafından alay edilen bir çocuk olacaktır.

Reddedici Aile: Çocuğa ilgi ve sevgi gösterilmez. Çocuğun her yaptığı eleştirilir.
uğun sürekli eksik, kötü yönleri ve davranışları üzerinde durulur. Çocuğa güvenebileceği
aile ortamı sağlanmaz. Çocuğa söz hakkı verilmez. Yaşanan her kötü şeyin suçu ona atılır.
uğa istenmediği çok açık şekilde belirtilir. İstenmeyen bebekler, özürlü çocuklar ya da
e babanın psikolojik rahatsızlıkları sebebiyle, aile bu tür davranışları gösterebilir. Eğer
öyle davranırsanız, çocuğunuz; sinirli, hırçın, kavgacı, genellikle kırılgan ve korkak,
endinden zayıflara karşı acımasız ve kötü davranan, anne babaya itaat eden ancak içinde
~ smanlık besleyen, güven duygusu gelişmemiş, yardımlaşmayı, paylaşmayı bilmeyen,
endini kabul edecek her türlü iyi ya da kötü gruba girmeye açık (çeteler, yasa dışı
örgütler... ), küçük yaşta zararlı alışkanlıklar edinebilen (sigara, içki vb) bir birey olacaktır.
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Tutarsız Aile: Dengesiz ve tutarsız tutumda, anne baba bazen aşırı hoşgörülü ve
st, bazen engelleyici, baskıcı ve cezalandıran bir tutum içindedir. Bu aile ortamında
Iara uyulmasında kararlılık ve süreklilik yoktur. Bu ortamda yetişen çocuk neyin iyi,
. in kötü olduğuna karar veremez, hangi davranışın nerede, ne zaman yapılıp yapılmaması
ktiğini bilemez. Tutarsızlık, aile içinde 3 şekilde ortaya çıkabilir. 1- Anne ve baba
ındaki tutarsızlık (anne ya da babadan birinin izin verdiğine diğeri izin vermez), 2enin veya babanın kendi içindeki tutarsızlığı (aile aynı davranışa farklı zamanlarda farklı
kiler gösterebilir. Örneğin çocuğa, okuldan geldikten sonra dışarıda oyun oynamasına izin
"lirken, ertesi gün hiçbir haklı sebep gösterilmeden izin verilmemesi), 3- Aile büyükleri ve
çevrenin tutarsızlığı. Bu durumlarda, aile içinde ortak kararlar abnamaz. Kız - Erkek
uk aynını yapılır. Örneğin bir çocuğun davranışına yasak konurken diğer çocuğun aynı
ıvraruşı hoşgörülü karşılanabilir. Çocuğun eğitimi konusunda da aile tutarsızlık gösterir.
eğin çocuğun aldığı ortalama bir not bir gün takdir edilirken, başka bir gün
landınlabilir. Büyük ailelerde, ailenin çocuğa koyduğu kurallar aile büyükleri tarafından
e, büyükanne vs.) hiçe sayılır. Çoğu zaman anne babanın ruhsal durumundaki
gesizlikler çocuğa yansır. Eğer böyle davranıyorsanız, çocuğunuz; anne babadan birine
dini daha yakın hissederken, diğerinden uzaklaşır, inatçı, her istediğinin yapılması için
an, nerede nasıl davranacağını bilemeyen, neyin doğru neyin yanlış olduğunu
:tiremeyen, çabuk sinirlenen, kavgacı, sağlıklı bir kişilik geliştirmekte zorlanan, sosyal
.• ama uyum sağlamakta güçlük çeken bir kişi olur. Çocuk yaptığı davranışın doğru olup
lmamasından çok, 'Ne zaman yaparsam cezadan kurtulabilirim?' düşüncesi ile ilgilenir. 'Her
yi yap ama cezadan nasıl kurtulabileceğini bul' tekniğini geliştirir. Bu aile modeli için şunu
öyleyebiliriz: 'Yanlış bir çok şekle girebilir ama doğru tek bir yolda gider'.

Gevşek ve Serbest Aile: Bu tutumdaki anne baba, çocuğun doğru veya yanlış hiçbir
·eketine karışmaz, yanlışlarına bile kızmaz. Çocuk da neyin doğru ve yanlış olduğunu kesin
larak öğrenemez, deneme yanılma yolu ile öğrenmeye çalışır. Özgür ve eşit ortam yaratmak
· erler. Bu düşünce ile çocuğun başına buyruk yetişmesi, dilediğince davranması ve çocuğun
üzerinde aile denetiminin olmaması vardır. Çocukta aşın hareket ve davranış serbestliği
ardır. Kendisine ve çevresine zarar verecek davranışlarda bile aile müdahale etmez. Aile
oğruyu yanlışı çocuğun yaparak, yaşayarak öğrenmesini ister, çocuğa neyi yapması, neyi
yapmaması konusunda bilgi vermez. Çocuğun hakları sınırsızdır, nerde duracağını bilmez.
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e baba çocuğun davranışlarına karışmaz yalnız büyük bir problem olduğunda varlıklarını
ttirirler. Çocukları mutlu olsun diye tilin isteklerine kayıtsız şartsız uyarlar. Şu mantık
; bırak ver de ağlamasın, siz hiç çocuk olmadınız mı? Kendi yaşamadıklarını
uklarının yaşamasını isterler. Çocuğa kesin kurallar belirtilmez. Cceza verirler ama
ydırıcı olmaz. Cezanın nedenleri de açıklanmaz, suçunu kendi bilsin denilir. Eğer böyle
sanız çocuğunuz; doyumsuz, devamlı birilerinden hizmet bekleyen, her istediğinin
ılmasını isteyen, bencil, saygısız, sorumsuz, okulda kurallarla karşılaştığında hayal
ığına uğrayan ve uyum sağlayamayan, toplumun vermediği hakları kendilerine tanımaya
ışan, herkese her istediğimi yaptırabilirim düşüncesine sahip olduğundan, dış dünyaya bu
anıda uymakta zorluk yaşayan, çabuk kızan, sabırsız, şımarık, zor sosyalleşen, kendini
"enen, kibirli çocuklar olurlar. Çocuk anne babayı kullanır, onu tehdit edebilir; dediğimi
mazsanız hasta olurum, yemek yemem, evden kaçanın der ve dediği olmazsa bu
öylediklerini yapar. Bu aile modeli için şunu söyleyebiliriz: 'Baharda ekilmeyen; yazın
az, güzde biçilmez, kışın yenmez' (Güler, 201 O).

Mükemmeliyetçi Aile: Her şeyin en iyisini çocuktan beklerler. Kendilerinin
kleştiremedikleri yaşantıları çocuklarının gerçekleştirmesini isterler. Çocuk okul
cisi olmalı, iyi konuşmalı, lider olmalı, iyi şarkı söyleyip iyi resim yapmalıdır. Çocuklar
ukluğunu

yaşayamazlar.

Çocuklarını

olduğu

gibi

kabul

etmezler.

Çocuğun

dırabileceğinden daha fazlasını ona yüklerler. Çocuğun yanlış yapmaya kesinlikle hakkı
_. ktur. Anne babanın katı kuralları ve kalıpları vardır. Çocuk bu kurallara uymak zorundadır.
uğun arkadaş seçimi aileye aittir. Bütün çocukça davranışlar yasaklanır. Kurallara
ymayan çocuk ceza alır. Duygusal sömürü var. Saçımı süpürge ettim, ne istersen yaptım ....
· . Beklentiler çocuğun kapasitesinin çok üstündedir. Eğer böyle davranırsanız,
uğunuz; kişilik yapısı oldukça katı, esneklikten uzak, yaşadığı çatışmalar (kendi doğal
.. düleri ve katı kurallar arasında sıkışmıştır) yüzünden sevgi ve nefret duygularını aynı
yaşayan, her şeyin en iyisi, en üstünü olma isteği eğer gerçekleşmez ise hayal kırıklığı
yan ve bunun sonucunda aşağılık duygusuna kapılan, doyumsuz (anne babanın
klentilerinin fazla olmasından dolayı), aşın titiz ya da tam tersi aşın dağınık, kendine
- eni olmayan, başarısızlığa uğradıklarında kabullenemeyen, çabuk pes eden, yanlış
maktan korkan çocuklar olurlar.
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Demokratik ve Kabul Edici Aile: Kaynaklarda benimseyici olarak da anılan bu tutum,
al ve ideal anne baba tutumudur. Dengeli anne baba; hoşgörülü, destekleyici, güven
ici, değer veren, özgürlük tanıyan bir tutuma sahiptir. Bu ortamda yetişen çocuklar
· şimci, güvenli, karar verebilen, sorumluluk: sahibi, kendini yönetebilen, iç kontrole sahip,
· lerini serbestçe ifade edebilen, çevreleriyle daha etkin ilişki kurabilen, girişken, vicdan
·· lüğüne sahip çocuklar olur. Dengeli anne babalar, çocuklarım seven ve benimseyen,
· kileri sevgi ve saygıya dayanan, sorunları konuşup danışarak çözümleyen anne babalardır.
gi ortamı, çocukların dert ve sıkıntılarının çoğunu önler. Bu tutuma sahip anne baba,
uğun yaptıklarıyla ilgilenir, doğru davranışlarım takdir ve teşvik eder, yanlışlarını
~- itmesi için uyarır ve verdiği zararı telafi etmesine yardımcı olur. Bu ortamda yetişen
uklar da bildiği doğruları yerine getirir, yanlışlardan kaçınır ve güvenilir olur. Çocuk bir
yolarak kabul edilir, Çocuk ailesinden sevgi, saygı, ilgi ve destek görür. Çocuğun ilgileri
seçimleri önemsenir. Aile ile ilgili alınacak kararlarda çocuğa fikri sorulur. Ailede güven
vardır. Koyulan kuralların nedenleri çocuğa anlatılır. Aile kendi davranışlarıyla çocuğa
u örnek olur. Çocuğun her türlü problemiyle yakından ilgilenilir, problemlerle nasıl baş
bileceklerini birlikte araştırırlar. Çocuğun yaşına uygun sorumluluklar alması sağlanırken,
uğa yapamayacağı görevler verilmez. Çocuğun iyi yönleri belli edilir. Çocuk bir işe
larken cesaretlendirilir. Aile çocuğa sadece yol gösterir, çocuk adına tek başına karar
ez. Çocukla iyi iletişim kurulur, duygu ve düşüncelerini ifade etmesine yardımcı olunur.
.er böyle davranıyorsanız çocuğunuz; her şeyden önce mutlu olur, kendini tanıyan ve
dine güvenen, karşılaştığı sorunlarla baş edebilen, kendine ve başkalarına karşı saygı
yan, sevmeyi bilen, sorumluluk: alabilen, çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen, doğru seçimler
yapabilen (arkadaş,meslek,eş), dışa dönük, yardımlaşmayı ve paylaşmayı bilen, duygu ve
.~ :üncelerini rahat ifade edebilen, başkaları tarafından sevilen ve kabul edilen, iyi ahlak
"bi, ruh sağlığı yerinde bir birey olacaktır. Bu aile modeli için şunu söyleyebiliriz:
'Hoşgörü öylesine bereketli bir tohumdur ki; tüm güzel duygular içinde filizlenir' (Gordon,
-000).

Diana Loomans, çocuğunu tekrar yetiştirmesi mümkün olsaydı, değiştireceği
urumları anlatmıştır. 'Çocuğumu yeniden yetiştirmem mümkün olsaydı; ona işaret
ağımı kaldırıp yasaklar koymak yerine, parmaklarıyla resim yapmayı öğretirdim.
Hatalarını daha az düzeltir, onunla daha çok yakınlık kurmaya çalışırdım. Onu sadece
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erimle izler, daha çok şefkat gösterirdim. Onunla daha çok yürüyüşlere çıkar, uçurtmalar
dum. Ona ciddi bir tavır içinde olmak yerine, onunla oynardım. Onunla kırlarda koşar,
ları seyrederdim. Onunla daha az çekişir, ona daha sıkı sarılırdım. Önce benlik saygısı
la:zanmasını sağlar, sonra bir ev almaya çalışırdım. Ona katı davranmaz, onu daha çok
ylar ve yüreklendirirdim. Güç konusunda daha az ders verir, sevgi konusunda daha çok

- .2

Ailelere Öneriler
Çocuğunuzun davranışlarına kesin sınırlar koyun ve kesinlikle uyulması gereken
arı belirleyin. Çocuğunuza belli bir tutum belirleyip, istikrarlı davranmaya çalışın. Çok
günlerde ve durumlarda sınırlamalarda ve kurallarda geçici esneklikler gösterin.

uklarınıza sevgi ve ilgiyi; bazı görev ve sorumlulukları eşit paylaştırmaya özen gösterin.
uğunuzun haklarına, özgürlüğüne saygı duyun ve ona belli sorurnluluklar verin. Bir
da bunlara sınır koyun. Çocuğunuzun başarılarını övün, fakat aşırıya kaçmayın.
.era.kını gidermek için yeterli kapasiteye sahip olduğu konusunda çocuğu teşvik edin.
uğunuzun eğitiminde öyle bir çizgide durun ki, çocuğunuz hem her an sizi yanında
derek destek bulsun, hem de sizi hiç görmeyerek kendini özgür hissetsin. Çocuğunuzun
lişimine

göre

yerine

getirilmesi

gereken

davranışların,

çocuğunuz

tarafından

kleştirilmesine izin verin

-.6 Altıncı Toplantı (Tarih: 6 Mayıs 2011, Yer: Atatürk İlkokulu)

Bu toplantıda öğrenme, davranışsa! öğrenme, sosyal öğrenme kuramı, ödül ve ceza
onuları işlenmiştir.
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-.6. I Öğrenmenin Tanımı

Öğrenme, davranışlanmızda, duygularımızda, bilgilerimizde, tutumlarımızda ve
erilerimizde deneyime ve tekrara bağlı olarak davranış potansiyelimizde oluşan
ğişikliklere denir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için bu alanlarda, daha önce olmayan bir
ğişikliğin gerçekleşmesi gerekir (Senemoğlu, 2007).

Öğrenme, beş duyumuzla gerçekleşir. Öğrendiklerimizin % I 'ini tatma, % 2'sini
kuruna, % 4'ünü koklama, % IO'unu duyma ve % 83'ünü görerek kazanırız. İnsan,
kuduklannın % 1 O'unu hatırlar. Gördüklerinin % 30'unu hatırlar. Duyduklarının ve
ördüklerinin % 50'sini hatırlar. Söylediklerinin ve yazdıklarının % 70'ini hatırlar. İnsan
yaptıklarının % 90'ını hatırlar. O halde en iyi öğrenme yaparak ve yaşayarak kazanılır.

Öğrenme deneyim sonucu kazanılan değişimlerdir, yani yaşantı ürünü oluşur.
. ,olte'nin (1954) 'Çocuk ne yaşıyorsa onu öğrenir' şiiri de bunu anlatmaktadır.
Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse, kınama ve ayıplamayı öğrenir.
Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse, kavga etmeyi öğrenir.
Eğer bir çocuk alay edilip, aşağılanmışsa, sıkılıp utanmayı öğrenir.
Eğer bir çocuk devamlı utanç duygusuyla eğitilmişse, kendini suçlamayı öğrenir.
Eğer bir çocuk hoşgörü ile yetiştirilmişse, sabnırlı olmayı öğrenir.
Eğer bir çocuk desteklenip yüreklendirilmişse, kendine güven duymayı öğrenir.
Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse, takdir etmeyi öğrenir.
Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse, adil olmayı öğrenir.
Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmişse, inançlı olmayı öğrenir.
Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüşse, kendini sevmeyi öğrenir.
Eğer bir çocuk ailede dostluk ve arkadaşlık görmüşse, bu dünyada mutlu olmayı
öğrenir.
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Öğrenme

kuramları,

nasıl

öğrendiğimizi

açıklayan

kuramlardır.

Öğrenme

·· olojisinde temel olarak davranışçı, bilişsel ve nörofizyolojik öğrenme kuramlarından söz
ilebilir.

.2 Davranışçı Öğrenme Kuramı

Davranışçı öğrenme kuramında, öğrenmenin oluşabilmesi için davranışlarda bir
ğişrnenin olması, bu değişmenin kalıcı olması ve çevreyle etkileşim sonucunda
ekleşmesi gerekir. Diğer bir deyişle, öğrenme, yaşantı ürünü ve kalıcı izli davranış
"· şimiyle gerçekleşir (Senemoğlu, 1997).

Davranışçı öğrenme kuramında değişen davranıştır. Öğrenmenin, uyarıcı ile davranış
ında bir bağ kurularak geliştiğini ve pekiştirme yolu ile davranış değiştirmenin
çekleştiğinin kabul edildiği kuramdır. Bu kurama göre, yaparak yaşayarak öğrenme temel
akta, öğrenmelerin gerçekleşmesi için tekrarların ve güdülemenin çok önemli olduğu
rurgulanmaktadır.

Davranışçı Kuramlar' da Önem Verilen İlkeler şunlardır: Çocuk, öğrenme işinde aktif
lmalıdır.

Öğrenmede tekrar, özellikle becerilerin kazanılmasında ve öğrenilenlerin

ıcılığının sağlanmasında önemli rol oynar. Öğrenmede doğru davranışlar pekiştirilmelidir.
ğrenmede motivasyonel koşullar önemlidir.

Bu kurama göre davranış değişikliği, iki temel öğrenme süreci ile gerçekleşir. Bunlar
asik koşullanma ve edimsel koşullanmadır.

Klasik koşullanma yoluyla öğrenmede, önceden tepki vermediğimiz bir duruma,
edindiğimiz deneyimler sonucunda, olumlu veya olumsuz duygu geliştirmemizdir. Örneğin,
ir eğitim kurumuna veya işe başladığımızda, bir şehre taşındığımız vb durumlarda ilk
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eyimlerimiz sonucunda sevgi, mutluluk, nefret ve mutsuzluk gibi olumlu ve olumsuz
gular geliştirir ve bu duyguları ilgili kişilere ve kurumlara karşı aktarırız.

Klasik koşullanma yoluyla öğrenme örneği: Demokratik bir ortam kişinin kendini
- ende hissetmesini ve görüşlerini rahatlıkla açıklamasını sağlar. Demokratik bir ortamda
ılan ders, kişide aynı duygu ve davranışı yaratır. Koşullama sonunda ise, kişi, dersi,
dini güvende hissettiği ve görüşlerini rahatlıkla açıkladığı ortam olarak algılar. Öğrenme,
· · · n başlangıçta hiçbir tepkisi olmayan derse, demokratik ortamda hissedilen rahatlık
.ygusuyla bakmasını sağlamak: şeklinde gerçekleşmiştir.

Klasik Koşullama'mn eğitim açısından doğurguları şunlardır:
•

Aile veya eğitimci, tutarlı bir şekilde hoşgörü ve destekleyici davranışlar sergilerse,
çocuklar, bu sıcak tutumu ev ve okulla birleştirecektir. Ev ve okul da, çocuklarda
rahatlık ve güven duygusu geliştirecektir.

•

Çocukların

olumsuz davranışlarını

cezalandırmak:

yerine görmezden gelerek,

sönmesini beklemek gerekir. Sürekli ceza ve korkutma yöntemlerine başvurma,
çocukların, ilgili uyarıcılara olumsuz duygular geliştirmesine neden olabilir.

Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme, canlının kendiliğinden gösterdiği bir davranışın
ma sıklığının artmasının veya sönmesinin sağlanması olarak ifade edilmektedir.
.vranışın arkasından olumlu uyarıcı verilerek yapılan koşullamada, davranışın görülme
ığı artırılmaktadır. Davranışın organizma için hoşa gitmeyen bir durum oluşturması
unda ise davranış sönmektedir.

Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme, etki yasasıyla açıklanabilir. Buna göre,
ıvranışlar sonuçlarından etkilenir. Sonucu organizma için hoşa giden bir durumsa davranış
lanır. Sonucu organizma için hoşa gitmeyen bir durumsa davranış söner, yok olur.
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Organizma üzerinde hoşa gidici bir etki yaparak, davranışın ortaya çıkma sıklığını
uyarıcılara pekiştireç denir. Pekiştireçler kullanılarak pekiştirme yapılır. Pekiştirme, iki
ba ayrılır. Bunlar, olumlu pekiştirme ve olumsuz pekiştirmedir. Her ikisinde de amaç
ılan davranışın, yapılma sıklığını artırmaktır.

Bir davranış, çocuğun hoşuna gidecek bir uyarıcının doğrudan verilmesi ile
kiştiriliyorsa,buna olumlu pekiştirme denir. Örneğin sınıfta bir soruyu doğru cevaplandıran
~ enciye yaşına göre, aferin denmesi, başının okşanması, (+) puan verilmesi, gülümsenerek
ylanması birer olumlu pekiştirmedir.

Çocuğun hoş olmayan bir durumdan kurtarılması ile yapılan pekiştirme ise olumsuz
kiştirmedir. Örneğin, bir çocuk, evindeki aile kavgalarından, sorunlarından kaçmak için
la geliyor. Aile ortamı çocuk için olumsuz pekiştireçtir. Bu pekiştireç, çocukta olumlu bir
vranış olan okula gelme davranışının görülmesini sağlıyor. Böylece okula gelen çocuk,
disinde kaygı yaratan aile ortamından kurtularak, rahat ediyor.

Olumsuz pekiştirmeye ait diğer örnekler şunlardır: 1) Öğretmen, her dersin başında,
önceki derste işlenen konu ile ilgili, öğrencilere sözlü yoklama yapmaktadır. Özellikle
şmayan öğrencileri seçip, soru sormaktadır. Öğrenciler de, öğretmenin sorularını
vaplayamama durumundan kurtulmak için, her derse çalışarak gelmektedirler. Soruları
vaplayamarna durumu öğrenciler için olumsuz peliştireçtir. Bu olumsuz pekiştireç,
""' encilerde ders çalışma davranışım oluşturmaktadır. 2)Arabalarda emniyet kemeri
lanmadığı sürece giderek şiddeti artan bir ses, sürücüyü rahatsız etmektedir. Sürücüler, bu
ten kurtulmak için kemer bağlamayı öğrenmektedirler. Burada olumsuz pekiştireç sestir.
Bu pekiştirecin yarattığı olumsuz durumdan kurtulmak isteyen sürücü, olumlu davranış olan
emer bağlama davranışını yerine getirmektedir.

Pekiştirme tarifelerine göre davranışın kazandmlması durumları şunlardır: Sürekli
kiştirilen davranış, çabuk yerleşir ve çabuk kaybolur. Davranışın tekrar edilme sıklığına
öre yapılan pekiştirme tarifelerinde, belirli sayıda tekrar edilen davranışı pekiştirmeyle,
vranış yavaş yerleşir ve yavaş kaybolur. Farklı sayıdaki tekrar sonunda yapılan
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eyle, davranış çok yavaş yerleşir ve çok yavaş kaybolur. Süre aralıklarına göre
an pekiştirme tarifelerinde ise, sabit süreler sonunda yapılan pekiştirrneyle, davranış
yerleşir ve yavaş kaybolur. Farklı süre aralıkları sonunda yapılan pekiştirmeyle,
rranış çok yavaş yerleşir ve çok yavaş kaybolur.

Bir davranışın arkasından gelen ve çocuk için hoşa gitmeyen, olumsuz bir durum
ımatan uyarıcılar ise cezadır. Ceza, davranışı zayıflatır ya da belli bir süre için durdurur.
a amaç, davranışı ortadan kaldırmaktır. Ceza, iki şekilde uygulanır. 1. tip ceza
amasında, davranışın arkasından olumsuz uyarıcı doğrudan doğruya verilir. Örneğin,
uğun yaptığı bir davranış nedeniyle azarlanması. 2. tip ceza uygulamasında ise ortamda
an olumlu bir uyarıcı ortamdan çekilerek, organizma için olumsuz bir durum yaratılır.
ğin, çocuktan sevgiyi esirgeme, teneffüse çıkmayı yasaklama, arkadaşlarından ayırma,
diği bir şeyi yapmasına izin vermeme.

Cezayı uygularken dikkat edilmesi gereken durumlar şunlardır: Ceza, amaca uygun,
andırılan tepkiye zıt bir tepki oluşturabildiği ölçüde etkilidir. Cezayla, eski uyarıcı
au.J.llueyen tepki bitişikliği yerine yeni uyarıcı ve istenen tepki bitişikliği sağlanmalıdır.
'-,ÇLA.mn

acı verici olması değil, çocuğa yeni istenilen davranışı yaptırması önemlidir.

Cezanın olumsuz etkileri şunlardır: Çocukta korku meydana getirir ve bu korkuyu
landırıldığı sırada çevresinde bulunan diğer uyarıcılara da geneller. Çocuğa ne
• apmaması gerektiğini gösterir, ne yapması gerektiğine ilişkin bilgi vermez. Çocuğun
dırgan olmasına neden olur. Bir istenmeyen davranışı yok etmek amacıyla verilen ceza
ka bir istenmeyen davranışa yol açabilir. Ceza, istenmedik davranışların bastırılmasında
ili olabilir. Ancak davranış değişikliğine neden olmaz. Diğer bir deyişle istenmedik bir
vranışı istendik yönde değiştirmez.

Ceza vermek yerine, şu alternatif seçenekler kullanılabilir: İstenmeyen davranışa
den olan ortamı değiştirin, böylece davranış değişecektir. İstenmeyen davranışı bıkıncaya
dar yaptırın. İstenmeyen davranış, çocuğun gelişim döneminin bir özelliği ise, çocuğun bu
önemi atlatmasını sabırla bekleyin. İstenmeyen davranışı görmezlikten gelip, istenen
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şı gördüğünüzde hemen pekiştirin. En etkili yöntem sönmedir. Pekiştirilmeyen,
-llllıeyen davranış zamanla sönecektir.

Örneğin, çocuğunuzun küfür etmesinden kurtulmak için 'Küfür Kavanozu' taktiğini
yin. Bir kavanoza bozuk para doldurun. Kavanozdaki para, çocuğun satın almak istediği
şeyin fiyatı kadar olsun. Çocuğunuza dört hafta boyunca (huydan kurtulması için en az bu
süre geçmeli) küfür etmezse, kavanozdaki paranın kendisinin olacağım anlatın.
imde o günü işaretleyin. Kavanozu görünür yere koyun. Şeffaf kavanoz kullanın ki,
uk: ne için çabaladığım görebilsin. Çocuk her küfür ettiğinde, kavanozdan belirli bir miktar
eksiltin. Küçük çocuk için küçük miktar, büyük çocuk için büyük miktar olsun. Her
erinde aynı miktar parayı eksiltin. Bunu çocuğun gözü önünde yapın. Eksiltme işlemi
şmaya açık olmamalı, her kural ihlalinde uygulanmalıdır. Belirlenen dönemin sonunda
anozda kalan parayı çocuğa verin, kaybettiği parayı da gösterin. Kaybettiği parayı,
uğun seçeceği bir hayır kurumuna bağışlayın (Buffington, 2007).

Pekiştirme ve Ceza arasındaki farklar şunlardır: Pekiştirme davranışı güçlendirirken,
zayıflatır ya da belli bir süre için durdurur. Ceza, davranışı kısa zamanda durdurduğu ve
• gulaması kolay olduğu için sıkça kullanılmaktadır. Olumlu ve olumsuz pekiştirme, çocuğun
a giden bir etki yaratır ve davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığını artırır.

Edimsel Koşullama'nın eğitim açısından doğurguları şunlardır: Pekiştireçlerin bireyin
uygun olmasına dikkat edilmelidir. Bir uyarıcı, her çocuk için pekiştireç
Yeni bir davranış hızlı bir biçimde kazandırılacaksa, sürekli pekiştirme
anılmalıdır. Farklı pekiştirme tarifeleri kullanmak, davranışın daha uzun süre devam
esini sağlamaktadır. Dönüt uygulanarak, çocukların kendi davranışları hakkında bilgi
"bi olması sağlanmalıdır. Ceza yerine olumsuz pekiştirecin kullanılması tercih edilmelidir.
ukların bireysel özelliklerine değil, davranışlarına odaklanarak, çocuğa, davranışın neden
ılmaması gerektiği açıklanmalıdır.

64

Davranışın biçimlendirilmesinde, edimsel koşullama etkili bir yöntemdir. Örneğin:
el koşullama ile güvercinlere renkler öğretilmiştir. Edimsel koşullamada, davranış
unda, çocuğun hoşuna giden bir durum ortaya çıkarsa, davranış tekrarlanır. Örneğin
aldığınız bir kazağı giydiğiniz zaman arkadaşlarınız "Kazağın çok güzel, sana çok
şmış" derse, o kazağı giyme davranışınız devam eder. Davranışın sonucunda çocuğun
a gitmeyen bir durum ortaya çıksa, davranış tekrarlanmaz, söner. Yeni kazağınızı
_ diğiniz gün değer verdiğiniz bir arkadaşınız size yakışmadığını söylerse, o kazağı giymek

.3 Sosyal Öğrenme Kuramı

Sosyal Öğrenme Kuramı'na göre, başkalarını gözlemleyerek öğreniriz. Kuramın
üsü olan Bandura, insanların çevrelerindeki kişilerin davranışlarını gözlediklerini, buradan

sonuçlar çıkararak kendileri için yararlı olan davranışı yaptıklarını öne sürmüştür.
eğin, önündeki arabanın bir çukura düşerek sarsıldığını gözleyen sürücü, arabasına zarar
emek için gözlediği davranışı taklit etmez (Senemoğlu, 2007).

Araştırmalar, çocukların özellikle saldırgan davranışları daha çok taklit ettiklerini
östermektedir. Bandura'nın çalışmasında ise, çocukların en çok izlediği çizgi filmlerdeki
dırgan modellerden etkilendiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle çocukların izledikleri filmler
atle seçilmeli, çocuklara kötü model oluşturacak filmler gösterilmemelidir.

Çocuklar, çevrelerindeki kişilerin davranışlarını ve bu davranışların sonucunu sürekli
özlerler. Gözledikleri davranışlardan pekiştirilenleri taklit ederken, sonucu olumlu olmayan
vranışları taklit etmezler.

Çocuklar sürekli olarak, anne babalarının birbirini sevdiğine dair kanıtlar ararlar.
Çocuk zihninde, bu kanıtlar, onun güvenliği, emniyeti ve korunma hissiyle aynı anlama
gelmektedir. Çocuk, anne babasının birbirine şefkatle yaklaştığını gördüğü an, ailesinin
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ağlam ve güvenli olduğunu hisseder. Çocuk üzerinde, anne babaların bu tür davranışları,
erden daha etkilidir ve ileride bir yetişkin olduğu zaman, ailesine nasıl davranması
ktiğini de çocuğa öğretir.

Sevgi hissedildiğinde, en iyi yanlarımız ortaya çıkar. Duyduğunuz hoşnutsuzluk
unda ise, en kötü yanlarımız ortaya çıkar. Çocuklar, bu durumları gözleyerek
'"--·nmektedirler. Çocuklar, gösterilen tepkilere bakarak, sizin onu sevip sevmediğinize karar
ektir. Aynı şekilde, kendi tepkilerini de gözlemleyerek, neyi sevip sevmediğine
ilerinin sonucuna göre anlam kazandıracaktır. Bu da kendisiyle ilgili farkındalıklarının
asını sağlayacaktır.

Sosyal Öğrenme Kuramı'nın eğitim açısından doğurguları şunlardır: Çocukların
özünde saygın bir yere sahip olan anne baba ve öğretmenler, kendileri iyi birer model olarak,
uklara pek çok istendik davranışları kazandırabilirler. Bu kuram, çocuk ne görürse onu
nir temeline dayanır. Dolayısıyla, eğer çocuklara okumaktan zevk alma davranışı
dırılmak isteniyorsa, çocuğun çevresindeki yetişkinler çok okudukları ve okumaktan
k aldıklarını çocuklara göstermelidirler. Çocuklarda istendik davranışlar oluşturmak için,
davranan çocuklar pekiştirilerek, bu çocukların diğerleri tarafından model alınması

Büyükanne Kuralı (Premack İlkesi), anne ve babaların sıklıkla kullandığı bir
ôntemdir. Çok sık görülen, tercih . edilen davranış pekiştireç olarak kullanılarak, az
erilen, tercih edilmeyen davranış ortaya çıkarılmaya çalışılır. Örneğin, sebze yemeğini
eyen, ancak tatlıyı çok seven bir çocuğa, sebze yedirmek için "Sebze yemeğini
· · dikten sonra, tatlı yiyebilirsin" denebilir.
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6.4
•

Çocuğun Okul Başarısını Artımak İçin Öneriler
Sorumluluk duygusunu artırmaya çalışın. Sorumluluk duygusunun artması için daha
küçük yaşlardan itibaren ona görevler vermek ve bu görevleri takip etmek önemlidir.
Çocuğa verilen sorumluluk, onun bazı konularda kendiliğinden düşünmesini sağlar.

•

Yaşına uygun yapabileceği görevler veriniz. Bu görevler, özellikle çocuğun bireysel
gelişimini uygun bir şekilde hızlandıracak ve onun daha sağlıklı bir gelişim düzeyine
ulaşmasını sağlayacaktır. Yaşa uygun görevler, sorumluluk duygusunun artması ve
gelişimin normal devam etmesi ile birlikte çocuğu ders başarısına olumlu
yansıyacaktır.

•

Kendine güvenmesini sağlayınız. Çocuğun derslerinin üstesinden gelmesi için
özgüveninin yerinde olması gerekmektedir. Özgüveni yerinde olan çocuklar derste
daha aktif ve katılımcı olmakta, ders içersinde kendilerini rahatlıkla ifade
edebilmektedirler.

•

Ondan yapamayacağı şeyleri istemeyiniz. Çocuklardan yapamayacağı görevlerin
istenmesi onlarda yetersizlik, başarısızlık ve güvensizlik duygularını artırmaktadır.
Yapamayacağı şeyler konusunda ısrarcı olmamalı, çocukları iyi tanımaya çalışarak
yetenekleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışmalıyız.

•

Onun ile birlikte vakit geçirin, kendini ifade etmesini sağlayınız. Bu durum, çocuğun
stresinin azalmasına, derse yeteri kadar vakit ayırmasına yardım eder. Kendine güveni
olan ve kendini rahat ifade eden çocuk, birçok derste başarılı olacaktır. Çocukla
geçirilen zamanlar, iyi diyaloğa neden olacak ve sizin onu ders konusunda
yönlendirmenizi kolaylaştıracaktır.

•

Okul başarılarını uygun bir şekilde ödüllendiriniz. Derse karşı gösterilen başarıların,
okulda o gün için sıradan bile sayılabilecek başarının (parmak kaldırnıa, kalkıp ders
anlatma) anne baba tarafından desteklenmesi ve övgü dolu sözler ile karşılık alması,
çocuğun derse karşı ilgisini artıracaktır.

•

Ona her zaman cesaret veriniz, onu destekleyiniz. Derste veya herhangi bir olumlu
aktivitede cesaretlendirilen ve teşvik edilen çocuklarda derse karşı ilgi fazla olur.
Çocuğun üzerine aldığı sorumluluklar da dahil olmak üzere, cesaretlendirilmesi,
onaylanması, onun başarısında önemli bir noktadır. "Sen başaramazsın " mesajı
çocuğun kendine karşı güvenini oldukça azaltacaktır.
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•

Öğretmeni ile onun hakkında sık sık iletişime giriniz. Öğretmenler, okul içersinde
öğrencileri doğrudan gözlemleme imkanı bulmaktadır. O nedenle öğretmenlerin
gözlemlerini dikkate almak, problemlere ortak müdahalede bulunmak ve öğretmenin
ders konusunda desteğini almak oldukça önemlidir. Çocuğun yanında, öğretmenini
eleştiren konuşmaları kesinlikle yapmamaya çalışınız. Öğretmenine güveni sarsılan
çocuğun derslerini sevmesi beklenemez.

•

Hayatta düzenli ve programlı olmasına yardımcı olunuz. Özellikle küçük yaştan
başlayarak çocukların düzenli ve programlı olmaları için önlemler almak gerekir. Bu
önlemler ailece alınırsa daha etkili olur. Programsız olan bir evde, çocuktan program
beklemek

biraz

anlamsız

olacaktır.

Evin

programını

düzenledikten

sonra

çocuğunuzdan da program bekleyebilirsiniz.
•

Aile içi huzuru ve sevgi ortamını onun için hazırlayınız: Mutlu ve huzurlu bir aile
ortamı, çocuğa farkında olmadığı birçok kazanç sağlar. Aile içi huzur ortamında,
eşlerin karşılıklı sevgi ve saygı duyduğu bir yuvada, çocuklar da kendini mutlu ve
huzurlu hissedecek, yaşlarından beklenen görevleri üstlenebilecektir. Diğer yandan
evde huzuru ve mutluluğu bulamamış çocuklar derste konsantre olmakta zorlanırlar.

•

Onu okumaya teşvik ediniz, okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olunuz: Ders
başarısının kazanılmasında, özellikle okuma alışkanlığı önemlidir. Ancak okuma
alışkanlığının daha okul öncesi dönemden başlatılması, küçük yaşta bu güzel
alışkanlığın bilinç altına yerleştirilmesi gerekmektedir.

•

Onun kapasitesi üstünde beklentilere girmeyiniz: Ders başarısı konusunda çocuğun
zeka kapasitesinden

ileri başarı

beklemek,

çocukları

strese iterek

onların

başarısızlığını daha da artıracaktır. Çocuklarınızın seviyesini bilmek için, onu çok iyi
tanımanız gerekmektedir. Bunun içinde, okul öğretmenleri ve rehber öğretmen ile sıkı
bir işbirliği içersinde olmak çok önemlidir.
•

Derslerine engel olabilecek isteklerini, uygun bir şekilde sınırlayınız. Bazı çocuklar,
dinlenmeye ve eğlenmeye oldukça fazla zaman harcarlar. Bunun önüne mutlaka
geçilmelidir. Bu durum, çocukların isteğine bırakıldığı taktirde, zaman boşa geçecek
ve programsız bir insan ortaya çıkacaktır. Çocuğun ders dışında dinleneceği,
oynayacağı zaman boşlukları mutlaka olmalıdır. Ancak bu boşluklar, belli bir plan
dahilinde dengelenmelidir.

•

Onu ders ve sınavlar konusunda paniğe sevk etmeyiniz: Bazı anne babalar, ders
başarısı konusunda, çocuğu paniğe sevk etmektedir. Bu panik, çocuğun stres ve
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gerilimini artırarak, ders konusunda hata yapmasına, performans kaygısı çekmesine
neden olur.
•

Başkaları ile onu kıyaslamayınız: Kıyaslama çocukların en sevmedikleri ve kişilik
gelişimi üzerinde en olumsuz etkiye sahip olan etkenlerin başında gelir. Bu konu
çocuğa dolaylı olarak" sen başarısızsın" "sen kötüsün,o iyi" mesajı vermektedir. Bu
nedenle bu mesajdan kaçınmak gerekir. Unutulmamalıdır ki çocuğun kişilik ve
özgüven gelişimi açısından kıyaslama yapmak, olumsuz bir durumdur.

•

Anne ve babanın yalnız birinin okul konusunda desteğinin tam olarak yeterli
gelmeyeceğini,

her iki ebeveynin birlikte gereken önemi vermesi gerektiğini

unutmayınız. Genelde anneler çocuk eğitimini üstlenmektedirler. Bu durum, annelerin
sorumluluğunu artırmaktadır. O nedenle, hem anne hem de babanın ders ve okul
konusunda ortak ilgisi gerekmektedir.
•

Onun hobilerini artınnız,ders dışında aktiviteler ile ilgilenmesini sağlayınız: Bu ona
özgüven gelişimi, verimli çalışma , arkadaş ilişkilerinin gelişmesi , uzun vadede
stresin azalması gibi konularda yardımcı olacaktır.

Yedinci Toplantı (Tarih: 13 Mayıs 2011, Yer: Atatürk İlkokulu)

Bu toplantıda iletişimin önemi, karşıdakini kabul etme, iletişim engelleri ve iletişim
ellerinin çocuğa etkisi konuları işlenmiştir.

. 1 İletişimin Tanımı ve Özellikleri

İletişim, kişi ya da kişilerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma sürecidir.
iğer bir anlatunla anlamları eşit kılma sanatıdır. İletişimi trafiğe benzeten Doğan Cüceloğlu'
göre; iletişim kazalarının sonucunda da "yaralananlar"

ve "ölenler" vardır. Küsenler,

• _ ılanlar ve gücenenler yaralıları, kendi içine kapanıp yalnızlığa gömülenler ise ölenleri
luşturur.
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İletişim sözlü ve sözsüz diye iki gruba ayrılır. Sözsüz iletişim, beden dili, göz teması,
e, oturuş düzeni vb ile ilgilidir. Beden dili ile anlatılan, baş ve yüz hareketleri, kol bacak
ketleri ve beden duruşudur. Sözel iletişimde ise kullanılan sözcükler ve sesteki iniş ve

Karşımızdaki üzerinde, etkimizi üç kanaldan bırakırız. Bunlar, söz, ses tonu ve beden
· . Hangisinin ne kadar etkiye sahip olduğunu incelediğimizde, sözlerimizin % 7, ses
unumuzun % 35 ve beden dilimizin ise % 58 oranında etkili olduğunu görürüz. Bu
~ ' ma göre, karşımızdaki kişiye verdiğimiz en büyük etkiyi öncelikle bedenimiz
ılığıyla sağlarız. Sesimiz ise karşımızdakini etkileyen ikinci en önemli aracımızdır. Bu
uda yapılan araştırmalar da, hareket ve yüz ifadelerimizin kullandığımız sözcüklerden
kat daha güçlü olduğunu göstermişlerdir. Beden dilimizle, kendimiz hakkında,
üklerin asla veremeyeceği mesajlar veririz (Gordon, 1998).

Jestler, beyin fonksiyonlarını, özellikle öğrenme ve muhakemeyi kolaylaştırır. Eller ve
- 'er birlikte kullanıldığında, anlatan kişinin işine yaramaktadır. Bir araştırmada, bir grup
a bir muhakeme görevi verilmiştir. Sorunu çözüş biçimleri videoya kaydedilmişti.
runu çözerken, araştırmaya katılanların tamamının, benzer el hareketleri ve jestler
andığı gözlenmiştir. Başka bir araştırmayla ise, aynı sorunu çözmesi istenen doğuştan kör
arın, benzer el kol hareketleri kullandığı tespit edilmiştir (James, 2004).

.•. 7.2 İletişimde Kabul Etme, Reddetme ve Umursamama

Söz ve davranışlarımızda mesajlar saklıdır. Bunlar, kabullenme, reddetme ve
ursamamadır. Kabul durumunda, karşınızdakiler, sizden, kendileriyle ilgili şu beş mesajı
Iar. 1) Ben varım. 2) Ben doğalım. 3) Seviliyorum. 4) Değerliyim. 5) Güvenebilirim.
Karşınızdakinin kendi olma hakkı vardır. Koşulsuz sevgi gösterilmektedir. Kıyaslama
yapılmaz. Reddetme durumunda, karşınızdakiler, sizden, kendileriyle ilgili şu beş mesajı
lar. 1) Ben yokum. 2) Ben doğal değilim. 3) Sevilmiyorum. 4) Değerli değilim. 5)
Güvenemem. Karşınızdakinin kendi olma hakkı yoktur. Koşullu sevgi gösterilmektedir.
yaslama yapılır. Kavgalar ve sürtüşmeler olur. Umursamama durumunda, karşınızdakiler,
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en, kendileriyle ilgili şu üç mesajı alır. 1) Önemsenmiyorum. 2) Değersizim. 3) Yokum.
tutum insanı deliye çevirir. Sonuç olarak, insanları etkilemek için 3 temel tutum vardır.
ar; kabul etme, onay verme ve değer bilmedir (Gordon,2000).

Anne babalar; biri büyükler biri de çocuklar için iki ayrı dil kullanırlar. Örneğin,
daşımız bir bardağı kırdığında 'Kaza oldu. Önemli değil. Üzülme.' deriz. Fakat kendi
uğumuz o bardağı kırsaydı, bir çoğumuz 'Eyvah! Niçin böyle sakarsın? Niye dikkat
iyorsun? Daha dikkatli olamaz mıydın?' deriz. Bu tarz tutumlarımızı, çocuklarımızı da
.• __ bir birey olarak algılayarak değiştirebiliriz. Çünkü çocukların davranışları, karşılıklı ilişki
· · lerine bağlı olarak oluşmaktadır (Gordon, 2010).

Çocukların davranışları için anne ve babaların kabul çizgisi vardır. Kabul çizgisi; anne
ların kendi ruh durumlarına göre (yorgun-dinç), çocuğun yapısına göre (hareketli- sakin),
·e nedeniyle (evde - dışarıda) iniş ve çıkış gösterir. Örneğin, anne, dinç iken, çocuğun
~• ek sesle müzik dinlemesini kabul ediyor, yorgunken, çocuğun yüksek sesle müzik
emesini kabul etmiyor. Hareketli olan çocuğun gürültü yapması kabul görmüyor ama
·

olan çocuğun gürültü yapması kabul görüyor. Çocuğun, evde elle yemeğini yemesi

ul görüyür, dışarda çocuğun elle yemek yeme davranışı kabul görmüyor.

Yapmacık kabulde ise, anne veya babanın, söylediği ile beden dilinin ifade ettiği,
irbirirıden farklıdır. Örneğin, çocuk annesinden, geç yatmak için izin ister. Anne ise çocuğa,
yatmasına izin verdiğini söylerken, bir yandan da kaşlarını çatmaktadır. Annenin sözleri,
uğun geç saatlere kadar oturabileceğini söylerken, annenin sözsüz ipuçları da bu
dan hiç de hoşnut olmadığını göstermektedir. Bu zıt durumda, çocuk çıkmazda kalır.
uklarımızı böyle çıkmazlara sokmak, onların psikolojik sağlıklarını etkiler.

Aşağıdaki durumlarda çocuğunuza nasıl bir cevap verirdiniz?
Durum 1: "Ne oldu bilmiyorum. Burcu beni severdi. Ama şimdi sevmiyor. Artık bize
gelmiyor. Ben onun yanına gidince benimle hiç ilgilenmiyor. Hep Cansu ile ilgileniyor.
ar eğleniyorlar, ben hep tek başıma kalıyorum. İkisinden de nefret ediyorum."
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Durum 2: "Ödevimi yapmak için oturamıyorum bile. Ödevlerden nefret ediyorum ve
da öyle sıkıcı ki. Orada hayatta yararlı olacak hiç bir şey öğretmiyorlar, sadece gereksiz
sürü şey. Okulu bırakacağım. Önemli biri olmak için yüksek öğrenime ihtiyacım yok.
yatta ilerlemek için daha bir sürü yol var."

Çocuk her iki durumda da sorunum var iletisini sunmaktadır. Anne ve babanın ona
ceği yanıt, iletişim engellerinden oluşursa, çocuk bu durumdan pek hoşnut kalmayacaktır.
· şim engelleri, gönderilen iletinin netleştirilmesini engelleyen ve iletişimi kapatan
ellerdir, Bunları kullandığımız durumlarda, iletişimimizdeki, karşılıklı bilgi alışverişi ve
irini anlayabilme durumları sekteye uğrayacaktır.

İletişim Engelleri

Emir vermek, yönlendirmek; uyarmak, gözdağı vermek; ahlak dersi vermek; öğüt
ek, çözüm ve öneri getirmek; yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede
amak; övmek, aynı düşüncede olmak; ad takmak, alay etmek; yorumlamak, analiz etmek,
koymak; güven vermek, desteklemek, avutmak, duygularım paylaşmak; soru sormak,
ak, çapraz sorgulamak; sözünden dönmek, oyalamak, şakacı davranmak, konuyu
tırmak gibi davranışlar iletişim engelleri olarak kabul edilirler (Gordon,2010).

•

Emir vermek, yönlendirmek;
Yapman gerekir ... Yapmak zorundasın ....
Annenle bir daha böyle konuşma.
Şikayet etmeyi kes artık.
Bu iletişim engelini kullandığınızda, çocukta korku ya da aktif direnç yaratabilir;

uğu söylenenin tersini denemeye davet edebilir; çocukta isyankar davranışa ya da
isillemeye yol açabilir.
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•

Uyarmak, göz dağı vermek;
......yapmazsan

olur, Ya yaparsın, yoksa

.

Eğer bunu yaparsan pişman olursun.
Bunun gibi tek bir söz bile söylersen, odana gideceksin.
Bu iletişim engelini kullandığınızda, çocukta korku ve boyun eğme yaratabilir;
uğun, söz konusu sonuçların gerçekten meydana gelip gelmeyeceğini denemesine yol açar.

•

Ahlaki ders vermek;
....... yapmalıydın, senin sorumluluğun
........... şöyle yapmak gerekir
Bu şekilde davranmamalısın. Bunu yapmalısın.
Büyüklerine her zaman saygı göstermelisin.
Bu iletişim engelini kullandığınızda, çocukta zorunluluk ya da suçluluk duyguları

• aratır; çocuğun durumunu daha şiddetle savunmasına yol açabilir (Kim demiş"); çocuğun
rumluluk duygusuna güvenilmediği izlenimini verir.

•

Öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek;
Ben olsam

, Neden

yapmıyorsun?, Bence

, Sana şunu öneririm

.

Bu iletişim engelini kullandığınızda, çocuğun kendi sorunlarını çözmekten aciz
Iduğunu ima edersiniz; çocuğun sorunu bütünüyle düşünüp, değişik seçenekler getirip
enekleri denemesine engel olursunuz, bağımlılıkta da direnme yaratabilir.
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•

Yargılamak, eleştirmek, suçlamak, aynı düşüncede olmamak;
Sen zaten tembelsin, olgun düşünmüyorsun,doğru düşünemiyorsun, bu çok çocuksu.
Bu konuda çok yanlış düşünüyorsun, seninle daha fazla tartışmayacağım.
Bu iletişim engelini kullandığınızda, verdiğiniz cevaplar, azarlanma korkusuyla

uğun iletişimi kesmesine yol açar. Çocuk yaptığınız yargılan gerçek olarak algılar.
ukta, ben kötüyüm, siz mükemmelsiniz düşüncesi oluşur.

•

Övmek, aynı düşüncede olmak;
Çok güzel ....
Haklısın, o berbat birine benziyor.
Bence harika bir iş yapıyorsun..
Bence sen gayet iyisin, bunu yapacak yeteneğin var.
Bence haklısın, sana katılıyorum.
Bu iletişim engelini kullandığınızda, beklentilerinizin çok yüksek olduğunu ima
iniz; istenilen davranışı yaptırabilmek için söylenenler, içtenlikten yoksunmuş gibi

Ianabilir; çocuğun öz imgesi (kendini algılayışı) ile övgü uygun değilse çocukta kaygı
tılabilir; bu engeli kullanmakla çocukta övgü duyma alışkanlığı oluşur, yokluğu, eleştiri
·ak algılanır.

•

Ad takmak, alay etmek;
Koca bebek..... Hadi bakalım süperman. Hadi sen de sulu göz!
Yaramaz çocuğun tekisin. Şuna bakın bay çok bilmiş. Tamam küçük bebek.
Bu iletişim engelini kullandığınızda, çocuğun kendini değersiz hissetmesine ve

vilmediği kanısına varmasına yol açabilir; çocuğun öz imgesi üzerinde çok olumsuz etkileri
labilir; çocuğu genellikle karşılık vermeye itelersiniz.
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•

Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak;

Senin derdin nedir biliyor musun?
Herhalde çok yorgunsun.
Aslında sen öyle demek istemiyorsun.
Bunları beni kızdırmak için söylüyorsun.
Tüm bunlara sen de inanmıyorsun.
Böyle hissediyorsun çünkü okulda başarılı değilsin.
Bu iletişim engelini kullanmak, çocuğu tehdit edici ve tedirgin edici olabilir, çocukta
sızlık duygusu uyandırabilir; çocuk kendini korumasız, kırılmış hisseder, kendisine
lmadığı kanısına varabilir; çocuk, yanlış anlaşılma endişesi ile iletişimi keser.

•

Güven vermek desteklemek, avutmak, duygularını paylaşmak;

Aldırma. Boş ver. Düzelir. Hadi biraz neşelen.
Zamanla kendini daha iyi hissedersin.
Yarın çok daha farklı hissedeceksin.
Tüm çocuklar bu hisleri belli bir zaman hisseder.
Endişelenme tüm sorunlar hallolur.
Biliyorum okul bazen oldukça sıkıcı olabilir. Bir zamanlar ben de senin gibi düşünürdüm.
Sahip olduğun potansiyelle çok daha başarılı bir öğrenci olabilirsin.
Bu iletişim engelini kullanmak, çocuğun kendini "anlaşılmamış" hissetmesine neden olur;
ukta kızgınlık duyguları uyandırır (Size göre kolay tabi); çocuk genellikle mesajı
endimi kötü hissetmen doğru değil" biçiminde algılar.

•

Soru sormak, sınamak;

Neden? Kim? Sen ne yaptın? Nasıl? Ne zaman bunları hissetmeye başladın? Sence
neden okuldan nefret ediyorsun? Senin gibi işler yapmak zorunda olan kaç çocukla
konuştun? Kim sokuyor bu düşünceleri kafana? Okula gitmezsen ne yapacaksın?
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Bu iletişim engeli kullanıldığında, soruları cevaplama genellikle eleştiri veya zorunlu
'IULWll

getirdiğinden, çocuklar genellikle hayır demeye, yarı doğru cevap vermeye, kaçmaya

lir veya yalan söylerler; karşısındakinin endişelerinden doğan sorulara cevap vermeye
şan çocuk kendi sorununu, gözden kaçırabilir.

•

Sözünden dönmek, oyalamak, şakacı davranmak, konuyu saptırmak;

Daha güzel şeylerden konuşalım. Sen neden dünyayı yönetmiyorsun
Bu iletişim engelini kullandığınızda, çocuğa, yaşamın güçlükleriyle savaşmak yerine,
dan kaçınmak gerekli mesajını ima edebilirsiniz; çocuğa sorunlarının önemsiz, saçma ve
rsiz olduğu anlamını verebilir; çocuk bir güçlükle karşılaştığında açık davranmaktan
· ebilir; çocuğa kendisi ile ilgilenilmediğini, kendisine saygı gösterilmediğini düşündürür.

İletişim engellerinin kullanılmasının, çocuk üzerindeki etkileri şunlardır:
•

Kendini suçlu hissetme,

•

Anne babanın adil omadığını düşünme,

•

Sevilmediğini düşünme,

•

Sert tepkiyle yanıt verme,

•

Karşı çıkma,

•

Kendini yetersiz hissetme ve özsaygısını yitirmesidir.
İletişim engelleri nelere neden olur :

•

Çocukların konuşmalarını engeller.

•

Çocuğu savunmaya geçirir.

•

Çocuğu kavgacı yapar, karşı saldırıya yöneltir.

•

Çocuğa yetersiz olduğunu hissettirir.

•

Çocuğu kızdırır. Küstürür.

•

Çocukta, olduğu gibi kabul edilmediği duygusunu uyandırır.

•

Çocuğa, sorunlarını çözmede kendisine güvenilmediğini hissettirir.

•

Çocuğa anlaşılmadığını hissettirir.

•

Çocuğa duygularının yersiz olduğunu hissettirir.

•

Çocuğu yılgınlığa uğratır.

76

•

Çocukta sorgulanıyor duygusu yaratır.

•

Çocukta, anne babasının kendisiyle ilgilenmediği duygusunu uyandırır.

İletişim engellerine örnekler:
•

Benim oğlum okulu bırakmaz, buna izin vermem. (emir verme, yönlendirme)

•

Bu yıl da başarısız olursan seni okuldan alacağız. (uyarma, gözdağı verme)

•

Okumak, herkese nasip olmayan, ödüllendirici bir deneyimdir. (ahlak dersi verme)

•

Ödevini yapmak için neden bir program yapmıyorsun? (öğüt verme, çözüm getirme)

•

Üniversite mezunu, hayatta çok şey kazanır. (nutuk çekme, öğretme)

•

İleri görüşlü değilsin. Düşüncelerin henüz yeterince olgunlaşmamış. (yargılama,
eleştirme, suçlama)

•

Her zaman gelecek için umut veren iyi bir öğrenci oldun. (övme)

•

Hippi gibi konuşuyorsun. (ad takma, alay etme)

•

Çaba göstermediğin için, okuldan hoşlanmıyorsun. (yorumlama, analiz etme)

•

Duygularını anlıyorum, ama son sınıfta her şey daha iyi olacak. (güven verme,
duygularını paylaşma)

•

Eğitimsiz ne yapacaksın? Nasıl geçineceksin? (sınama, soru sorma, sorgulama)

•

Yemekte sorun istemiyorum. (konuyu saptırma)

•

Çocuk doktora giderken, yol boyunca korku ve yakınmalarını anlatır. Anne 'Yok
canım. Sen korkmazsın' diyerek çocuğu rahatlatmaya çalışır. Oysa ki, çocuğun
duygularını yok sayarak onu rahatlatması olanaksızdır.

Ebeveynler çocuğa bir şey söylediklerinde aslında 'çocuk hakkında bir şey söylerler'.
ukla her konuştuğunuzda, onunla aranızdaki ilişkiye bir tuğla daha eklersiniz. Çocuk,
disini bir birey olarak nasıl algıladığınıza dair zamanla bir resim oluşturmaya başlar.
.onuşmak, çocukla ilişkinizin yapıcı veya yıkıcı olmasını etkileyebilir. 12 iletişim engeli,
· kilerde yıkıcıdır. Örneğin bir arkadaşınıza, yaşadığınız bir probleminizi anlatttınız. Size
~ üt

verirse ne hissedersiniz? Size nutuk çekse ne hissedersiniz? Sizi eleştirirse neler

· sedersiniz? Probleminizi şakaya vurursa neler hissedersiniz?
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Artık okula gitmek istemeyen çocuğa, anne 'Hepimiz belli zamanlarda böyle
eriz, geçecek.' diye yanıt veriyorsa, çocuk bu yanıttan şu anlamları çıkarır : Öyleyse
hissettiklerimin

önemli

olmadığını

düşünüyorsun.

Beni

ve

hissettiklerimi

lenmiyorsun. Beni ciddiye almıyorsun. Okul hakkındaki yargılanmın mantıklı
ığını düşünüyorsun. Görünüşe göre nasıl hissettiğimi önemsemiyorsun.

Aktif Dinleyici Olmak
Aktif bir dinleyici olmak için anne babaların yapacakları:
•

Duyduğunuz mesajı dinleyin, özetleyin ve çocuğunuza tekrarlayın.

•

Çocuğunuz konuşurken göz kontağınızı sürdürün.

•

Başınızı sallayarak ara sıra kapı aralayıcı veya ' Evet... Anlıyorum... ' gibi tarafsız
tepkiler katarak ilginizi gösterin.

•

Kendi fikir ve beklentilerinizle uyuşmasa da çocuğunuzun söylediklerini kabul edin ve
saygı gösterin.

•

Etkileşime önem verin, uygun olduğunda karşınızdaki kişiye dokunun, omzuna elinizi
koyun, sarılın.

•

Dikkatli bir şekilde dinleyin ve dinlediğinizi davranışlarınızla belli edin.

•

Gerçekçi ve belirli önerilerde bulunun.

•

Karşılaştığı problemleri çözmesi için çocuğunuza imkanlar oluşturun. Cesaretlendirin
ve kendisine yol gösterin.

•

Aktif dinleme yöntemi; çocuğunuzun kendi duygularını daha iyi anlamasına ve
olumsuz duygularından daha az· korkmasına yardımcı olacak, çocuğunuzla aranızda
köprüler kuracak ve sıcak bağlar oluşturacaktır.

Toplantı, aşağıdaki sloganla bitirildi:
'Unutmayın!
Ya çaresizsiniz ya da çare sizsiniz.
Ya ümitsizsiniz ya da ümit sizsiniz.'
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ekizinci Toplantı (Tarih: 20 Mayıs 2011, Yer: Atatürk İlkokulu)

Bu toplantıda, kabul dili ve kabul etmeme dili kullanmanın çocuk üzerindeki etkileri,
· imin, sorunun kimde olduğuna bakılarak sağlanması, ben dili ifadeleri, sen dili ifadeleri,
· dinleme, problem çözme basamakları ve kızgınlık konuları işlenmiştir.

. 1 Kabul Dili ve Kabullenmeme Dili

Neden bazı insanlarla olmaktan sıkılırız? Çünkü paylaşacak pek fazla bir şeyimiz
. Neden bazı insanlarla olmaktan zevk alırız? Çünkü bizi olduğumuz gibi kabul ederler.
· ştirmeye çalışmazlar. Bizi dinlerken akıl vermeye kalkmaz, eleştirmez, suçlamazlar,
arla konuşurken kendimizi rahatlamış hissederiz (Gordon, 1998)

Kabul, küçücük bir tohumun olabileceği en güzel çiçek olmasını sağlayan verimli bir
gibidir. Toprak sadece, tohumun çiçek olmasına imkan verir. Ancak kapasite tamamen
um.un içindedir. Çocuk da gelişme kapasitesini kendi oluşumunda taşır. Kabul ise çocuğun
dini gerçekleştirmesine imkan verir.

Kabul dilini kullandığımızda, çocuğumuzun problemini ve problem karşısında
· settiği duygulan dile getirmesine ve problemle yüzleşerek üstesinden gelmesine yardım
· ş oluruz. Kabul dilini kullanmanın, çocuk üzerindeki etkileri şunlardır:
•

Yapıcı bir şekilde nasıl konuşulacağını öğrenir,

•

Kendini iyi hisseder,

•

Konuşmaya yüreklendirilir,

•

Duygularını açıklamasına yardım eder,

•

Benlik kaygılarını giderir,

•

Özgüven duygularını güçlendirir.
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Kabullenmeme dilini,

koşullu sevgi kullandığımız ve kıyaslama yaptığımız

-Wlllarda kullanırız. Çocuğa koşullu sevgi göstermek, kabullenilmediğinin habercisidir.
ğin, 'Ben tembel çocuk sevmem. Sözümü dinlersen seni severim'. Kıyaslama da kabul
emenin göstergesidir. Kıyaslanan kişi değersiz olduğunu, varlığından memnuniyet
Julmadığını ve sevilmediğini hisseder. Bu yüzden kıyaslama yapmamalıyız. Örneğin, Ali
kafan çalışmıyor. Çocuk şöyle düşünür; Ali gibi olmadığım için beni sevmiyorlar.

Kabullenmeme dili, çocukları aileye kapatır. Çocuklar, ebeveynleriyle konuşmayı
lar. Hislerini ve problemlerini kendilerine saklamanın çok daha huzurlu olduğunu fark
ier, Kendilerini hep savunmada hissederler. Huzursuz olurlar, konuşmaya ve dönüp

ilerine bakmaya korkarlar.

Kabul

dili

ise,

çocukların

ıçıne

kapanıklığını

giderir.

Çocuğun

kendisini

lenmesinde ve sevmeyi öğrenmesinde, kendisini değerli hissetmesinde etkili olur.
etiksel olarak sahip olduğu potansiyelin geliştirilmesine ve bu potansiyeli kullanmasına
sağlar. Bağımlılıktan kurtulup, bağımsızlığa ve kendi yoluna doğru olan hareketi
~·ar. Karşılaştıkları problemleri çözmeyi öğrenmelerine yardımcı olur ve sorunlarla sıradan
• al kırıklıklarıyla yapıcı bir şekilde başa çıkma gücünü verir.

13 yaşındaki kız çocuğunun, ebeveynleriyle ilgili sözleri 'Sevmedikleri bir şeyi
ğımda bana sıklıkla ne kadar kötü olduğumu, fikirlerimin ne kadar saçma olduğunu ve ne
güvenilmez

olduğumu

söylerler. Ne kadar kötü ve aptal olduğumu zaten

ünüyorlarsa, buna devam edebilir ve tüm bu şeyleri her halukarda yaparım'. Bu örnek
u gösteriyor: 'Çocuğa ne kadar çok ne olduğunu söylersen onu olur'. Çocuklar genellikle
elerinin onlara söylediği gibi olmaya başlarlar (Gordon, 2000).

Kabullenme gösterilmelidir. Bir ebeveynin çocuğunu kabullendiğini hissetmesi kadar,
kabullenmeyi çocuğuna hissettirmesi de önemlidir. Bunu iki şekilde yapabilir:
1) Kabullendiğini sözsüz olarak iletmek
2) Kabullendiğini sözlü olarak iletmek
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Kabullendiğini sözsüz olarak iletmek, sözsüz mesajlarla, duruş, hareketler, yüz
leri ve diğer davranışlanmızla iletilir. Örneğin, avuç içiniz çocuğa dönük olarak elinizi
-.vın,

çocuk bu harketinizden git, uzak dur, şu an rahatsız edilmek istiyorum mesajlarını

ır. Avuç içinizi kendinize doğru çevirin ve elinizi kendinize doğru sallayın, çocuk bu
etten buraya gel, yaklaş, yanıma gelmeni istiyorum mesajlarını alır. İlk hareket kabul
ek, ikincisi kabul olarak anlaşılır.

Kabulu, sözsüz olarak göstermek için iki yöntem vardır. Bunlar, müdahale etmemek
edilgin dinlemedir. Müdahale etmemede, ebeveynler çocuğu kabul ettiklerini, onun
etlerine müdahale etmeyerek gösterebilirler. Edilgin dinlemede, hiçbir şey söylememek,
ıuşmamak (edilgin dinleme) kabul edildiğini ileten güçlü bir sözsüz mesajdır. Bir kişinin
kten kabul edildiğini etkili bir şekilde ona hissettirir.

Müdahale etmemeye örnek olarak, plajda kumdan kale yapmaya çalışan bir çocuğu
~ ebiliriz. Çocuktan uzak duran ve kendi işiyle ilgilenen ebeveyn, çocuğun hata
asına veya kendi kale tasarımını oluşturmasına izin verir. Bu, çocuğa ebeveynin onu
ul ettiği mesajını gönderir. Çocuk, yaptığım şey doğru, annem şu anda yapmakta olduğum
.,i kabullendi diye düşünür ve hisseder.

Çocuk bir şeyler ile uğraşırken ona karışmamak, kabullendiğinizi sözsüz olarak ileten
~ lü bir iletişim yoludur. Anne ve baba, çocuklarına sürekli müdahale eder, karışır, onları
oldukları şeylere katılarak; çocuğa onu kabul etmediklerinin

Plajda kumdan kale yapan çocuk örneğine dönersek, 'Kaleyi sudan uzakta yap,
öylece dalgalar kaleyi yıkamaz' diyen anne baba, çocuğun hata yapmasından huzursuzluk
yduğu imajını yaratır. 'Ahmet'in yaptığı harika kaleye bak' diyen anne baba, çocuğun
sıyla gurur duymak amacındadır. 'Kalenin hendeği olması gerekmez mi?' diyen anne
a, otoriter yetişkinlere özgü doğruyu dayatma amacındadır. 'Tüm öğleden soma bu şeyi
ederek, hiçbir şey öğrenemeyeceksin' diyen anne babanın, çocukları için gizli hedefleri
rardır, 'Sana yardım edeyim' diyen anne baba, çocuklarının kendilerine ihtiyaç duyduğunu
issetmek ister. 'Bu yapabileceklerinle kıyaslandığında hiç de iyi değil' diyen anne baba,
ukları hakkında başkalarının ne düşündüğünü fazla önemsemektedirler (Gordon, 2010).
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Kabullendiğinizi sözlü olarak iletmek de gerekir. İnsanlarla etkileşimde uzun süre
kalınamaz. Yakın ve canlı bir ilişki kurmak için, ebeveynler çocuklarıyla, çocuklar

Neden anne babanıza, duygu ve düşüncelerinizi dile getiremiyorsunuz? sorusuna
arın verdiği yanıtlar şunlardır:
Kızarlar. ( Ağzımı bile açamam.)
•

Azarlanmaktan korkuyorum.

•

Çekinirim, utanırım.

•

Anlayışsız olurlar.

•

İçimde korku hissederim.

•

Umursamazalar.

•

Heyecanlanırım.

•

Söyleyince ciddiye almıyorlar. (Dalga geçiyorlar.)

•

Nasılsa onların dediği oluyor.

•

Baskı yapıyorlar.

•

İçimden gelmiyor.

•

Ne tepki vereceklerini bilmiyorum.

•

Yakınlık göstermiyorlar.

•

Söylediğim her şeyde suçlu ben oluyorum.

•

Yanlış anlaşılıyorum.

•

Bana güvenmiyorlar.

•

Olayları kendi açılarından değerlendiriyorlar.

•

Bollukta doğdunuz diyorlar. ( Keşke biz de o zaman doğsaydık )

•

İnanmıyorlar.

•

Beni başkalarıyla kıyaslıyorlar.

•

Azarlıyorlar. Moral vermiyorlar.

•

Dinlemeden "Hayır" diyorlar.

•

İnsanı bıktırıyorlar. ( Söylüyorsun, söylediğine pişman oluyorsun.)

•

Söylediğim her şeyi başkasından duyuyorum.

•

Beni haksız çıkarıyorlar.
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Dinlemenin Önemi

Çocuğumuzu nasıl dinlemeliyiz? Sessizce dinlemeli ve bu davranışımızla onu kabul
.-ıiğimizi göstermeliyiz. Bizimle daha fazla şey paylaşması için, sessizlik, sözsüz ileti olarak
,--ıulabilir. Pasif dinleme, çocuğumuzun kendini tam ifade edebildiği yere kadar
ı-ı,aııılmalıdır. Bundan somaki aşamada karşımızdakini kabul ettiğimizi gösteren, onu
amıza yardımcı olan aktif dinleme yöntemi kullanılmalıdır. Bu yöntemde yargılama ve
·ze yer yoktur. Çocukla konuşurken; ikaz ve önerilerde bulunma, hatırlatma, yargılama
· pek çok iletişim engellerini kullanmamalıyız. Bunları kullandığımız durumlarda, çocuk
ini duyulmamış, anlaşılmamış ve kendisi ile ilgilenilmemiş hissederek iletişimi keser.

Dinlemenin önemini Mevlana şöyle anlatmıştır: 'Sıkıntılı ve kederli bir insan yanan
ev gibidir. Düşünün ki ev yanıyor ve tüm odalar duman altında kalmış, göz gözü
~- üyor. O eve girdiğinizde yapacağınız ilk iş, evin kapısını ve penceresini açmak olur. İşte
li, üzüntülü, gergin bir kişiye de, yanan evde olduğu gibi, ilk yapılacak girişim, onunla
uşmak, onu dinlemek olacaktır. Bunu yaptığımızda, bu kişinin sorunlarını seslendirmesine
ımcı olacağız, tıpkı yanan evin dumanının dışarıya çıkmasını sağladığımız gibi'.

İyi bir dinleyici olmak için neler yapmalıyız? Bedensel olarak boy hizasına inmeli ve
teması kurmalıyız. Bu pozisyon, bize, çocuğun gözlerinin buğulanması, yüzünün
tız.arması, gözlerini kaçırma gibi pek çok sözsüz mesajını algılayabilmemize olanak sağlar.

Çocuğumuzu dinlerken ne gibi iletişim engellerini kullanıyoruz.
Yönlendirme: Üzüleceğine otur da ders çalış.
Yargılama : Sen zaten hep kolaya kaçarsın.
Ad takma : Geri zekalı, aptal.
Araştırmak: O sana ne dedi ?
İncelemek: Hanginiz önce söyledi ?
Tanı koymak : Ben senin aslında neden öyle yaptığını biliyorum.
Tahlil etmek: Aslında senin derdin başka...
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Aktif dinleme, karşımızdakinin söylediğini ya da söylemek istediğini,

kendi

elerimizle ona geri iletme biçiminde kullanılır. Bu yöntemin püf noktası kendimizi
yerine koyarak "Ben olsaydım ne hissederdim?" diye düşünmek ve
ifade ettiği duyguları isimlendirerek

yansıtmaktır.

Örneğin,

çocuk,

matik dersini biç anlamıyorum'demiştir. Çocuk ne hissediyor? Zorlanma. Yanıtımız :
ematik dersi sana zor geliyor ... (Yargılama, öğüt verme, eleştirme olmadan sadece onun
ıklarım göz önüne alarak çocuğun ifade ettiği duyguyu isimlendirdik.)

.3 Sorunun Çocukta veya Anne Babada Olduğu Durumlarda İletişim

Sağlıklı ilişkilerin sağlanmasında en önemli engellerden biri, sorunun kimde
":unun anlaşılamamasından kaynaklanır. Çocuğa sorun yaratan davranışlar varsa, bu
larda sorun çocuğundur. Anne babalar, sorun çocuktayken, sadece dinlemelidirler. Anne
ya sorun yaratan davranışlar varsa, bu durumlarda sorun anne babanındır. Anne babalar,
kendilerindeyken, sen dilini kullanarak konuşmalıdırlar. Sorun olmadığı durumlarda ise
e babalar; bilgilendirme, eğitme, destekleme, teşvik etme, yol gösterme ve yönlendirme

Sorun kimde alıştırmaları:
•

Sorunun anne babada olduğu durumlar: Çocuğun, anne baba konuşurken gürültü
yapması, çocuğun elbiselerini oturma odasında bırakması, çocuğun evde topla
oynaması, çocuğun çalışma masasının üzerini çizip karalaması, çocuğun anne babanın
acelesi varken yavaş hareket etmesi, çocuğun yüksek sesle müzik dinlemesi.

•

Sorunun çocukta olduğu durumlar : çocuğa ödevinin zor gelmesi, çocuğun
kilolarından yakınması, çocuğun öğretmenine kızması, çocuğun arkadaşları tarafından
istenmemesi, çocuğun arkadaşı olmadığı için üzgün olınası.
Sorun çocukta iken;

•

İletişimi çocuk başlatır.

•

Anne baba dinleyendir.

•

Anne baba danışmandır.
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•

Anne baba çocuğa yardım etmek ister.

•

Anne baba çocuğun kendi çözümünü bulmasını kolaylaştırır.

•

Anne baba çocuğun çözümünü kabul eder.

•

Anne baba öncelikle çocuğun gereksinmeleri ile ilgilidir.

•

Anne baba daha çok edilgendir.

Sorun anne babada iken;
•

İletişimi anne/baba başlatır.

•

Anne/baba konuşandır.

•

Anne baba etkileyendir.

•

Anne baba kendisine yardım etmek ister.

•

Anne baba içini dökmek ister.

•

Anne baba kendi çözümünü bulmalıdır.

•

Anne baba bulduğu çözümden kendisi hoşnut olmalıdır.

•

Anne baba öncelikle kendi gereksinimiyle ilgilidir.

•

Anne baba daha çok etkindir.

Sorunun anne babanın olduğu durumlarda, anne babalar, durumu düzeltmek için 3 şeyi
ğiştirmeyi deneyebilirler. Birincisi, doğrudan çocuğu değiştirmeyi deneyebilirler. İkincisi,
eyi değiştirmeyi deneyebilirler. Üçüncüsü, anne babalar kendilerini değiştirmeyi
eyebilirler.

8.4 Ben dili ve sen dili ifadeleri
Anne baba, çocuğun davranışını kabul etmediği zaman, o davranış nedeniyle ne
· settiğini söylerse ben iletisi olur. Örneğin, çocuk annenin kucağında kıpırdanıyor. Anne
atsız olmuştur. 'Yapma şunu ! Bebek gibisin' ifadesi sen iletisi, 'Birisi kucağımda
pırdandıkça dinlenemem' ifadesi ise ben iletisidir.
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Ben dilinin 3 öğesi vardır. Bunlar davranışın tanımı, etkisi ve yarattığı duygudur. Bu
öğenin, ben dili ifadesinde bulunması gerekmektedir. Davranışın tanımı, bizi rahatsız eden
un ifadesidir. Örneğin, sözümün arasına girdiğin zaman, elektrik düğmesini açık
tığında, çamurlu ayakkıbalarla içeriye girdiğinde vb. Belirgin somut tepki ise, bizi
ısız eden davranışın üzerimizdeki olumsuz etkisinin ifade edilmesidir. Örneğin,
öyleyeceklerimi unutuyorum, paramız boşa gidiyor, temizlediğim yerler kirleniyor vb.
gu, olumsuz etkinin bizde yarattığı duygunun ifade edilmesidir. Örneğin, kızıyorum,
ülüyorum, sinirleniyorum vb. Sen dilinde ise, duyduğumuz rahatsızlığın, karşımızdakinin
ışlarından dolayı kaynaklandığının ifade edilmesidir.

Sen dilinin özellikleri şunlardır: Kişiliğe yöneliktir. Karşımızdaki ile ilgili birşeyler
öyler. Benlik algısını zedeler veya tümden yok eder. Öfke ve nefret duyguları oluşturur.
kingen ya da saldırgan insanlar yaratır. Ben dilinin özellikleri şunlardır: Davranışa
öneliktir. Kendimiz ile ilgili birşeyler söyler. Benlik algısına olumlu etkisi vardır. Söyleyene
dırn isteği doğurur. Güvenli insanlar yaratır.

Ben iletilerinin faydaları şunlardır: Davranışı değiştirme sorumluluğunu çocuğa verir.
ocuğun büyümesine, davranışının sorumluluğunu almasına yardımcı olur. Dürüsttür. Çocuğa
gularını anlatmasını öğretir.

Ben iletisi örneği:
Anne: Ali sana çok kızdım.
Ali: Geç kaldığımı biliyorum.
Anne: Beni endişede bıraktığın için sana çok kızdım.
Ali: Neden endişelendin ki; Keşke endişelenmeseydin
Anne: Nasıl endişelenmem. Başına bir şey gelmiş olabileceği için çok korktum.
Ben iletileri alan çocuklar, empatik, bencil olmayan, benlik algıları gelişmiş, güvenli,
uyarlı, işbirlikçi, gerektiğinde kendilerine uymayan durumlara hayır diyebilen bireyler
olmaya adaydırlar.
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Ben dilini kullanmak, çocuğa ne hissettiğimizi iletmektir. Benlik saygısı ve özgüveni
. Yardım ve işbirliği isteği doğurur. Atılgan bireyler yaratır. Sen dilini kullanmak,
eleştirici mesajlar iletmektir. Çekingen bireyler yaratır. Öfke ve
..,.ı:;ııııığa neden olur.

Etkisiz iletilere örnekler:
•

On yaşındaki çocuk, oturma odasında elişi makasını unutur.
Anne: Bu ne aptallık. Bebek bir yerini kesebilirdi.

•

Evin kızı, saat 19.00'da eve geleceğine söz verdiği halde, saat 21.00'de eve gelir.
(Anne baba çok korkar. Kız eve gelince rahatlar.)
Anne baba: Artık sana güvenilemeyeceğini anladık. Sana çok kızdık. Bir ay cezalısın.

•

Çocuklar hangi tür programın izleneceğini tartışıyorlar.
Anne: Kavgayı kesin ve şu televizyonu hemen kapatın.

•

12 yaşındaki abla, yola açılan evin kapısını açık bırakınca, 2 yaşındaki kardeşini
tehlikeye atar.
Anne: Kardeşini ezdirmek mi istedin. Sana çok kızdım.

•

Çocuk ağır hareket ederek, annesinin rendevusuna gecikmesine neden olmaktadır.
Anne gergin ve kızgındır.
Anne: Senin daha düşünceli olmanı istiyorum.

•

Anne kızının kirli ayaklarından çok rahatsız olur.
Anne: Sen hiç ayaklarım yıkamaz mısın? Kalk yıka.

Çocukların ara sıra ben mesajlarına direnç gösterdikleri, savunmaya geçtikleri, rahatsız
oldukları, incindikleri görülmüştür. Bu durumda yetişkinin duygularını duyunca şaşırabilirler
·e davranışlarının kabul görmediğini ve sorun yarattığım duymaktan hoşlanmazlar. Bu
durumda sorun çocuğa geçmiştir. Sorun çocuğa geçtiğinde, ben mesajını sürdürmek veya
iletişimde yol tıkayıcılar olarak nitelediğimiz, kabul göstermeme mesajlarını göndermek
yerine, bir sürücü gibi hemen geri vitese takarak, mesaj gönderme durumundan dinleme
durumuna geçmeliyiz. Bu direnci kırabilir. Çocuğun davranışım değiştirmesi için karar
vermesi kolaylaşabilir.
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~ Dinleme Becerileri
• Edilgin Dinleme (Sessizlik): Duygularını paylaşmak: ve yüzeydeki sorunlardan, daha
derindekilere inmek için kullanılır. Kişiye verilen mesajlar şunlardır: Duygularını
duymak istiyorum. Duygularını kabul ediyorum. Benimle paylaşmak: istediğin konuda
vereceğin karara güveniyorum. Bu senin sorunun, sorumlu sensin.
•

Kabul Edildiğini Gösteren Tepkiler: Çocuğa gerçekten tüm dikkatimizi verdiğimizi
kanıtlamalıyız. Onay işaretleri dediğimiz, hı hı, evet, baş sallamayı kullanarak; jestler,
mimikler, sözlü ve sözsüz mesajlarımızla karşımızdaki kişi, onu dinlediğimizi
bilmelidir. Kabul edildiğini gösteren tepkiler şunlardır: Anlıyorum, Oh!, Hımın! Buna
ne dersin, İlginç, Gerçekten mi?, Yapma ya, Sahi mi, Öyle yaptın ha, Öyle mi.

•

Kapı Arayıcılar ve Konuşmaya Açık Davet: Çocuklar duygularını dile getirmekte
zorluk çekerler. Konuşmak için yüreklendirilmek isterler. Kapı aralayıcılara örnekler:
O konuda konuşmak:ister misin? Düşüncelerin ilgimi çekiyor. Duygularım merak
ediyorum. Bu konuda neler düşünüyorsun?
Kapı aralayıcılar, çocukların hislerine ya da problemlerine yanıt vermenin en
yapıcı ve etkili yöntemlerinden bir tanesidir. Daha fazlasını söylemeye yönelticilerdir.
Bunlar, dinleyicinin kendi fikirlerini, yargılarım ya da hislerini iletmeyen, ama
çocuğun kendi fikirlerini, yargılarım ve duygularım paylaşması için teşvik eden
tepkilerdir. Çocuğa kapıları açarlar ve onu konuşmaya davet ederler. Kapı aralayıcılar
çocuğu kabullendiğiniz ve bir birey olarak saygı duyduğunuz mesajını taşır. Etkileri
şunlardır:

•

•

Ne hissettiğini söyleme hakkına sahipsin.

•

Duygu ve düşüncelerine saygı duyuyorum.

•

Senden öğreneceğim bir şeyler olabilir.

•

Fikirlerini gerçekten bilmek istiyorum.

•

Düşüncelerin dinlemeye değer.

•

Seninle ilgileniyorum.

•

Seni daha iyi tanımak için san yakın olmak istiyorum.

Etkin Dinleme: Çocuğun iletisinin geri yansıtılmasıdır. Çocuk anne babasına ne
hissettiğini anlatmak için, içinde olanları anlatabilecek kodu seçer. Ancak çocuğun
seçtiği kod, onun duygularını anne babaya iletmez. Anne baba, kodu işittiklerinde, bu
kodla kendilerine ne anlatılmak istediğini tahmin etmeye çalışırlar. Buna da
çözümleme denir.
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Etkin dinleme örnekleri:
Çocuk: Yarın arkadaşımın doğum günü partisine gitmek istemiyorum.
Anne/Baba: Aranızda bir sorun var galiba.
Çocuk: Ondan hoşlanmıyorum, onun da benden hoşlanmadığını düşünüyorum.
•

Çocuk: Çok aptalım. Matematiği hiç öğrenemeyeceğim.
Anne/Baba:

Yeteri

kadar

akıllı

olmadığını

düşünüyorsun,

bunun

için

öğrenemeyeceğini düşünüyorsun.
Çocuk: Evet
•

Çocuk sorun yaşamaktadır. 'Alican bizim sınıftan gidince oynayacak arkadaşım
kalmadı'. Anne baba, bu durumu, çocuğunu üzen ve canını sıkan bir durum olarak
çözümler. 'Alican sınıftan gittiği için üzülüyorsun' iletisini iletir.

•

Çocuk bilgisayar istiyor. İsteğini yerine getirtmek için 'O odada yatmak istemiyorum'
diye itiraz ediyor. Anne baba, bu durumu, korkuyor, odayı beğenmiyor veya yeni
bilgisayar istiyor düşünceleriyle çözümlemeye çalışıyor. Sonunda 'Yeni bilgisayar
almadığımız için bize kızgınsın' iletisini gönderiyorlar.

Empati, çocuğunuzun duygu ve düşüncelerini doğru anlamak, ciddiye almak ve kabul
ektir. Kendimizi onun yerine koyarak, onun bakış acısıyla olaylara bakmak ve birlikte

Çocuğun herhangi bir gereksinimi engellenmişse, sorunu var demektir. Çocuğun
runu olduğunda, anne babanın etkin dinlemesi için en uygun zamandır. Çocuğunuz sorun
yaşıyorsa

etkin dinleme ile, ona kendi sorunlarına çözüm bulma konusunda yardım

edebilirsiniz. Ancak sorun anne babanınken etkin dinleme uygun değildir. Etkin dinlemenin
ın kullanılması, ya da uygun zamanda ve durumda kullanılmaması da işlerlik sağlamaz.

Etkin dinlemenin faydalan şunlardır: Duygu boşalımına neden olur. Olumsuz duygular
dile getirildikten sonra sihirli değnekle dokunulmuş gibi ortadan yok olurlar. Çocukların
olumsuz duygularından kork:rnamalanna neden olur. Anne baba çocuk arasında sıcak bir ilişki
geliştirir. Çocuğun sorununu çözmesini kolaylaştırır. Çocuklar, anne babalarının söylediklerini
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6ılemeye daha istekli olur. Etkin dinleme topu çocukta bırakır. Çocuk kendi sorununu analiz
ye başlar ve sonuçta yapıcı çözümlere ulaşır.

Etkin dinleyebilmek için, çocuğun söylediğini duymak istemelisiniz. Bu onun için
ayırmak anlamına gelir. Zamanınız yoksa bunu çocuğunuza söylemelisiniz. O andaki

i~

a gerçekten yardımcı olmayı istemelisiniz. İstemiyorsanız, daha uygun bir zamanı
eyiniz. Sizin duygularınız ne kadar farklı olursa olsun,

onun duygularını kabul

lisiniz. Çocuğunuza kendi sorunlarını kendisinin çözebileceği konusunda güvenmelisiniz.
:uklarınız kendi sorunlarını kendileri çözdükçe, kendilerine olan güvenleri artacaktır.
değil, geçicidir. Çocuğunuzun sorunları olduğunda onun yanında
sorununu kendisinin çözmesine izin vermelisiniz. Çocuğunuzun nasıl
ttiğini onun görüş açısından empati kurarak anlamaya çalışın.

Çocuğun duygularını anlayabilmek için etkin dinleme örnekleri:
•

Hiç eğlenmiyorum. Yapacak bir şey yok. (canı sıkılmış)

•

Ahmet gibi olamam. Aralıksız çalışmama rağmen, hala o benden daha iyi. (yetersiz
hissediyor, cesareti kırılmış)

•

Yeni öğretmenim çok fazla ödev veriyor. Hiçbir zaman hepsini bitiremiyorum. Ne
yapacağım? (zor olduğunu düşünüyor, yenilgiye uğramış hissediyor)

•

Git başımdan. Beni yalnız bırak. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Nasıl olsa, bana ne
olursa olsun aldırmazsın. (incinmiş hissediyor, kızgınlık duyuyor, sevilmediğini
düşünüyor)

•

Ben kendim yapabilirim. Senin yardımına gerek yok. Onu kendi başıma yapacak kadar
büyüdüm. (yeterli hissediyor, yardım istemiyor).

Çocuğunuzun anne babasıyla konuşma isteği, onlara duyduğu güvene bağlıdır. Bu
üven, söyleyeceklerinin eleştiri, gözdağı ve aşırı kızgınlıkla karşılanıp karşılanmam.asıyla
ır ya da çoğalır.
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Çocukların yetişkinlerden farkı yoktur. Bazen konuşmak istemezler. Çoğu zaman
an sorulara karşı koyarlar. Gizliliklerine de saygı duyulmasını isterler.
Çevreyi çocuklarımız için düzenlemek, çıkması muhtemel çatışmaları önleyebilir.
e babalar ortamı ne kadar çok değiştirirlerse, çocukları ile o kadar az yüzleşme gereği
_ arlar. Aşağıda kabul alanınızı genişleten, çevre düzenleme önerileri sunulmuştur.
•

Evin anahtarını anahtarlığına takın.

•

Harçlığı ile almasını istemediğiniz şeyler üzerinde önceden uzlaşın.

•

Acil durumlarda telefon edebilmesi için yanında hep kart bulundurmasını sağlayın.

•

Kapısını çalmadan odasına girmeyin.

•

Onu da ilgilendiren aile sorunlarında, ona söz hakkı verin.

•

Misafirler için özel bir şey yapması gerekiyorsa bunu önceden bildirin.
Anne babalar, çocuklarını, sorunlarını çözmek için yüreklendirmek yerine, onların
arını çözme sorumluluğunu üstlenme tuzağına düşüyorlar. Eğer sorun çocuğun ise,

un sorunu sahiplenmesine ve çözmesine izin vermeliyiz. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Tüm
ukların yaşamları boyunca çeşitli sorunlarla karşılaşmaları kaçınılmazdır. Çocukların
arını çözmede benzersiz ve gizil güçleri vardır. Çözümleri anne baba üretirse, çocuklar
e babalarına bağımlı olur, sorun çözme becerilerini geliştiremezler. Anne babalar,
uklarının sorunlarını sahiplenince, bu onlar için taşınamayacak bir yük, zor bir görev olur.
ç

kimsenin başkalarının kişisel sorunlarına en iyi çözümleri üretebilecek sınırsız aklı

ktur. Anne babalar, çocuklarının sorunlarını kabullenmemeyi kabullendikleri zaman ona
a iyi yardımcı olabilirler. Çocuğun kendi çözümünü bulması için sorumluluğu onda
ak en iyi yoldur.

Hiçbir kişi anlaşmazlık karşısında nasıl davranacağım doğuştan öğrenemez. Bir
problemin çözümü için tek bir çözüm yolu yoktur. İnsanlara seçenek sunmak, göremediğini
görmesini sağlamak gerekir. İnsanın en değerli varlık olduğuna inanıyorsak; anlaşmacı,
sorun çözen, uzlaşmacı insan oluruz. Bir olaya bakarken karşı tarafın gözünden de olaya
bakabilmeliyiz. Empati kurabilmeliyiz. Sorun karşısında her insan aynı şekilde davranmaz.
Aynı kişi bile aynı duruma farklı zamanlarda farklı tepkiler verebilir. Bu durumların hepsi,
sorun çözme becerilerini geliştirmemizigerektirmektedir.
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.6 Sorun Çözme Aşamaları
· ci Adım: Sorunu veya Sorunun ne olduğunu tanımlayın. Ne oldu? Sorun nedir?
· i Adım: Duygulan açıklığa kavuşturun. Ne hissediyorsun?

ne hissediyor?

~ cü Adım: Sonuçlan açıklığa kavuşturun. Sen böyle yapınca ne oldu?
üncü Adım: Sonuçlarla ilgili duygulan açıklığa kavuşturun. Bu sonuç karşısında sen ne
ttin? (Sana vurunca sen ne hissettin?)
inci Adım: Çocuğu alternatif çözümler üretmeye teşvik edin. Bu sorunu çözmek için farklı
çözüm yolu düşünebilir misin? İkinizin de kendini kötü hissetmeyeceği çözüm yolu ne

cı Adım: Çocuğu; her çözümü değerlendirmeye teşvik edin. Bu iyi bir fikir mi? Yoksa
~·1 mi? İyi ise "Öyleyse bunu dene". İyi değilse "Farklı bir çözüm düşünmelisin".
inci Adım: Çocuğun düşünmüş olmasından övgü ile söz edin. Çözüm işe yararsa,"Herşeyi
din düşündün. Sen iyi bir sorun çözücüsün." Çözüm işe yaramıyorsa; "Farklı bir çözüm
alısın. Senin iyi düşünen biri olduğunu biliyorum."

Örnek durum: Can ablasıyla kitabı paylaşamaz.
ba: ''Ne oldu ? Sorun nedir?
: Ablam kitabı göstermek istemiyor. Önce ben almıştım. Ben almak isteyince beni itti.
a: Gülçin sen ne düşünüyorsun ?
ülçin: Hayır önce ben almıştım.
a: Peki Gülçin, sen Can'ı itince ne hissettin?
ülçin: Üzüldüm. Yapmamalıydım.Ama kitabı almamalıydı.
ba: Can, ablan kitabı vermeyince sen ne hissettin?
an: Ona çok kızdım.
ha: Kitabı böyle ikinizde aynı anda çekiştirdiğinizde ne olur?

Baba: İkinizinde kitaptan yararlanması için, daha farklı ne yapabilirsiniz?
an: Önce ben bakarım. Sonra ablama veririm.
Gülçin: İkimizde aynı anda bakabiliriz.
Baba: Aferin. Hadi öyleyse deneyin. Herşeyi kendiniz düşündünüz. Sizi kutlarım.
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.7 Kaybeden Yok Yöntemi
beden Yok Yöntemi ile sorun (çatışma) çözme basamakları:
1. Basamak: Sorunu Tanımlama
2. Basamak: Çözümler Üretme
3. Basamak: Çözümleri Değerlendirme
4. Basamak: En İyi Çözüme Karar Verme
5. Basamak: Kararın Nasıl Uygulanacağını Belirleme
6. Basamak: Değerlendirme İçin Çözümün Uygulanışını İzleme
Problem çözme yönteminin uygulanması sonucunda varılan anlaşmaya, çocukların
kalmama nedenleri şunlardır:
•

Kaldtramıyacaklan bir sorumluluk altına girmiş olabilirler.

•

Unutabilirler.

•

Sizi sınıyor olabilirler. Sözlerinde durmayınca ne olacağını merak ederler.

•

Kendi kendilerini yönetmeleri için yeterli deneyime sahip olmayabilirler.

•

Problem çözme seansından kurtulabilmek için, bu karan kabul ettiklerini söylemiş
olabilirler.

Çocukların, anlaşmaya sadık kalmamaları durumunda neler yapmalıyız:
•

Onunla doğrudan ve samimi bir şekilde yüzleşiniz. (Ben mesajlan gönderiniz)

•

Tepki geliyorsa etkin dinlemeye geçilmelidir.

•

Karşılıklı gereksinmelerin ciddiyetle ele alınması gerektiği vurgulanmalıdır.

•

Problem yeniden ele alınarak, gencin sorumluluğunu daha kolay yüklenebileceği, daha
uygun bir çözüme ulaşma sağlanabilir.

-.8.8 Kızgınlık
Kızgınlık, hepimizde var olan ve bizi kötü davranış, taciz ve haksızlığa karşı uyaran ve
ekete geçiren duygudur. Kızgınlık anında, iç konuşmalar artar. Sen mesajları yollarız.
etişim engellerini kullanırız.
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Kızdığınızda kendinizi değerlendirin. Gerçekte ne hissediyorsunuz? Birincil duygunuz
· ? Kızgınlık mı? Yoksa korku, endişe veya nefret mi? Neye, neden dolayı kızgınım?
iz aynada nasıl görünüyor? Karşınızdaki kişinin kızgınlığı size neler hissettiriyor?
aıq,mıığınızın altında yatan nedenler nelerdir? Neler yapabiliriz? Kızdığınızda bedeninizdeki
olojik değişimleri farkedin. Kendinizi normale

döndürmeye çalışın.

Kızgınlığı

için sizi rahatlatacak şeyleri yapın (müzik dinlemek, duş almak,
amak, koşmak, bağırmak). Öfke ile kalkan zararla oturur. Kızgınlık kızgınlığı doğurur.
arımızı biriktirmeden küçükken çözün. Kızgınlığınızı

ben dili ile ifade edin.

ınızdakine suçlayıcı konuşmalar yapmayın. Karşınızdaki ses tonunu ne kadar yükseltirse,
o kadar alçaltın.Unutmayın kızgınlık geçicidir.
Sinirlendiğiniz zaman, sizi sinirlendirene ağır konuşmakla içinizi döküp rahatlamış
Fakat karşınızdakinin ne hale geldiğini bir düşünür müsünüz? Wilson'un bu
görüşü şudur:

"Yumruklarınızı sıkarak bana geldiğiniz takdirde,

benim

larımı iki misli sıkacağıma inanabilirsiniz. Fakat bana gelir de; 'Gelin şu meseleyi
· ··· te konuşalım, anlaşmazlığın sebebini anlayalım' derseniz, çok geçmeden aramızda ciddi
· ayrılık bulunmadığını hatta anlaştığımız noktaların, ayrıldığımız noktalardan çok daha
a olduğu belirir ve birlikte hareket etmemize hiçbir mani bulunmadığı derhal anlaşılır."

9 Dokuzuncu Toplantı (Tarih: 27 Mayıs 2011, Yer: Atatürk İlkokulu)

Bu toplantıda, çocuklarımızı yetiştiriken dikkat edilecek I O ilke anlatılmıştır.

9.1 Gözlem Yapmak
Gözlem yapmak, etrafımızdaki güzellikleri görüp, onları takdir etme duygusunu
liştirmek, anne babaların ilk adımıdır. Uzaklardaki kara bulutlan görüp, ıslanmamak için
ıl önlem alıyorsak, çocuğumuzu yetiştirirken karşılaşabileceğimiz sorunları görüp, çözüm
•ollarını da üretebilmeliyiz. Bu konudaki farkındalıklar, anne babaya, çocuğunun başarısına
ıl katkıda bulunabileceği konusunda etkin ve verimli bir aanlayış sağlayacaktır.
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.2 Çocuk Yetiştirmede 1 O Altın İlke

1

Çocuklarımızı yetiştirirken kullanacağımız 1 O ilke şunlardır:
l)Denge İlkesi: Hiçbir konuda aşınya kaçmamamızı öngörür. İyi bir denge kurabilmek
beden, zihin ve duygularımıza eşit ağırlık vermeliyiz.
Su şiirinde anlatıldığı gibi:
Sen şimdi 'su' olduğunu düşün.
Su gibi yararlı ve vazgeçilmez.
Ve su gibi hayat kaynağı olduğunu düşün.
Su gibi yaşatıcı ol.
Su gibi yıkıcı, sürükleyici ve öldürücü değil.
Sen bir su ol.
Su gibi hayat kaynağı.
Bir küçük bardağın içine sığdır ki kendini,
Girebilmeyi öğren insanların damarlarına.
Hayat ver. Vazgeçilmez ol. (www.sozola.com)

Bu şiirde, dengeli bir hayat sürebilmek için neyi, ne zaman, nerede ve nasıl yapmamız
nusunda bilinçli olmamız gerektiği anlatılmaktır. Yani, insanlar da su gibi dengeli bir hayat
~ bilmek için, bilinçli olmalıdırlar.

Hayatın havaya attığımız beş topla oynanan bir oyun olduğunu düşünelim. Bu toplar
iz, ailemiz, sağlığımız, dostluklarımız ve benliğimizdir. Bu toplardan dördü camdan
ılmış ve sadece bir tanesi lastikten yapılmıştır. Bu lastik top, bizim işimizdir. Düşürürsek
zıplatabiliriz. Ancak dört cam top düşerse kırılırlar ve yerine konulamazlar. Bunu fark etmeli
e hayatımızı bu dengeye göre kurmalıyız. Oysa çoğumuz, o lastik topu tutabilmek uğruna
·ğerlerini kırıp dökmüyor mu? Hayatın bir yarış değil, her saniyesinin tadının çıkarılması
reken güzel bir yolculuk olduğunu hatırlayalım (www.rehberantalya.com). Bu öykü,
yatımızın en önemli unsurlarına sahip çıkmamızı ve onlarla olan ilişkimizi çok dengeli bir
içimde sürdürmemizi, yoksa elde ettiklerimizi çok kolay kaybedebileceğimizi anlatmaktadır
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2)Seçimler İlkesi: Geleceğimizi belirleyen şimdi yaptığımız seçimlerdir. Hiçbir şeyi
ak ve yapmamak zorunda değiliz. Koşulları her zaman kontrol edemeyiz ama
·· erimizi seçebiliriz. Seçim gücümüze sahip çıkabildiğimiz oranda, dünyada iyi yaşama
tini buluruz. Hayatımızı ve geleceğimizi etkileyen, şimdi yaptığımız seçimlerdir. Özgür
~ııin sorumluluğu, hem yapıcı hem yıkıcı olabilir. O nedenle, yaptığımız seçimlerin
~ni çok iyi bilmeliyiz.

Socrates'in Üçlü Filtre Testi, bu konuyu anlamada bize yardımcı olacaktır. Birgün, bir
dığı, büyük filozof Socrates'e rastladı ve dedi ki: 'Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor
--,uu?'. Sokrat: 'Bir dakika' dedi. 'Bana bir şey söylemeden önce, senin küçük bir testten
eni istiyorum.

Benimle arkadaşım hakkında konuşmaya başlamadan önce, ne

., leyeceğini filtre etmek iyi fikir olabilir' dedi. 'Birinci filtre gerçeklik. Bana birazdan
.,leyeceğin şeyin tamamen gerçek olduğuna emin misin?' diye sordu. Adam 'Hayır' diye
apladı. Bunu sadece duydum'. Socrat, 'Sen bunun gerçekten doğru olup olmadığını
iyorsun. Şimdi ikinci filtre, iyilik. Arkadaşım hakkında bana söylemek üzere olduğun şey
· bir şey mi?' diye sordu. Adam yine 'Hayır tam tersi' diye cevapladı. Sokrat,

'Onun

nda bana kötü bir şey söylemek istiyorsun ve bunun doğru olduğundan emin değilsin.
t

yinede testi geçebilirsin, çünkü geriye bir filtre daha kaldı. İşe yararlılık. Bana

daşım hakkında söyleyeceğin şey benim işime yarar mı?' diye sordu. Adam yine 'Hayır'
., e cevapladı. Sokrat: 'Eğer bana söyleyeceğin şey doğru değilse, iyi değilse ve işe yarar
ğilse, niye söyleyesin ki?' (www.kumru.net.)

Doğruluğuna kanaat getirmeden vereceğimiz kararlar ve bu doğrultuda yapacağımız
imler, bizi güç durumda bırakabilir. Bu nedenle, çocuklarımızla ilgili kararlar alırken iyice
tırmalı, eyleme geçme konusunda iyi seçimler yapmalıyız. Ön yargıyla yaklaşmanın,
Iaketler yaratacağını unutmamalıyız. Einstein'ın söylediği söz bunu doğrular niteliktedir.
"İnsanlardaki ön yargıyı parçalamak, benim atomu parçalamamdan çok daha zor".

Çaresizlik karşısında, üzüntü ve endişe ile alman kararlarda, kişi sağlıksız düşünebilir.
o Tzu söyle demiştir. 'Acele karar vermeyin.Yaşamın küçük bir parçasına bakıp tamamı
baklanda karar vermekten kaçının. Karar, aklın durması halidir. Akıl, insanı karara zorlar. Bir
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fe ulaşırsın ve daha yüksek bir hedefın hemen orada olduğunu görürsün'
.populermedical.com). Başarılarımızın sırrı, doğru seçimlerimiz olacaktır.

3) Süreç İlkesi: Amaçlanan hedefe bir anda varılamayacağını bildiren ilkedir. Hayatı
adım yaşamayı temel alır. Edinilmiş bilgi + 1 formülüne göre, bir konuyu anlayabilmek
bize sunulan bilgi, daha önce edindiğimiz bilginin yalnızca bir üstü olmalıdır. Bizim
iğimiz bilgilerin çok üstünde verilen bilgilerden hiçbir şey anlamayabiliriz (www.

Çin Bambu Ağacı'nın yetişmesi, olumlu ısrar ve süreç için güzel bir örnektir. Çinliler,
ağacı şöyle yetiştirirler. Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir. Birinci yıl
umda herhangi bir değişiklik olmaz. Tohum yeniden sulanıp, gübrelenir. Bambu ağacı,
ci yılda da toprağın dışına filiz vermez. Üçüncü ve dördüncü yıllarda, her yıl yapılan
tekrar edilerek, bambu tohumu sulanır ve gübrelenir. Fakat inatçı tohum, bu yılda da
· vermez. Çinliler, büyük bir sabırla, beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam
ler. Ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru, bambu yeşermeye başlar ve altı hafta gibi
bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır. Akla gelen ilk soru şudur: Çin bambu ağacı,
metre boyuna, altı haftada mı yoksa beş yılda mı ulaşmıştır? Bu sorunun cevabı, tabii ki
yıldır. Büyük bir sabırla ve ısrarla, tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi,
cm büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir miydik? Bir başarının şartları her
an çok basittir. Bir süre için çalışın, bir süre tahammül edin. Her zaman inanın ve hiçbir

Çocuklarımızın eğitimi de uzun süreci kapsar. Bu nedenle sabırlı ve iyi niyetli olmalı
çocuk eğitimi ile ilgili bilgiler edinmeliyiz. Çocuğumuzun belirli süreçlerde geçirmesi
eken davranışlarına hoşgörü göstermeye çalışalım.

Çocuğumuzun vaktinden önce

gunlaşmasını beklersek, kozadaki kelebeğe yapılan hatayı çocuğumuza yapmış oluruz.

4)Şimdi İlkesi: Geçmiş hakkında konuşabilir, gelecekle ilgili planlar yapabiliriz. Oysa
yaşadığımız

an, yalnızca içinde bulunduğumuz andır. Geçmiş ve geleceğe ne kadar

odaklanırsak, şimdinin değerini o ölçüde yitiririz. Çocuğunuzla ilgili şu anda verdiğiniz
arlar ve ona gösterdiğiniz davranışlar, onun geleceğini hazırlayacaktır. Şimdi atılan her
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u adım, gelecek için olumlu bir yatırımdır. Çocuğumuzu geçmiş olaylarla suçlamak
· e, yaşadıkları anı değerlendirerek yol göstermeliyiz.

İçinde bulunduğumuz anı yaşarken, bundan zevk almalı ve kendimizle barışık
~yız. Şimdimizi çok iyi değerlendirip, ortaya koyduğumuz ürünün zarara uğraması veya

1

olması, bizi karamsarlığa sürüklememelidir. Kaybettiğimiz mi yoksa yaparken aldığımız
mı önemli bunu seçmeliyiz. Buna örnek olarak, el ele tutuşmanın önemini anlatan bir
pLAJuı

hikayesini anlatabiliriz. Yazar şöyle anlatıyor: 'Bir yaz günü, plajda kumlarla oynayan

· çocuğu seyrediyordum. Her ikisi de, deniz kıyısında kale yapmak için çalışıyorlardı. Kale
eyse tamamlanmışken, büyük bir dalga gelip kaleyi bozdu. Her şey, bir anda ıslak kum
na dönüştü. Bütün uğraşlarının bir anda yok olduğunu gören çocukların ağlamalarını
· yordum. Ama çocuklar, beni şaşırttı. Ağlamak yerine, ikisi de kalkıp el ele tutuşup,
-·.erek kıyıdan biraz daha uzaklaşıp, yeni bir kale yapmaya giriştiler'. Yaşamımızdaki her şey
da kumdan yapılmışlardır. Sadece insanlarla, özellikle ailemizle kurduğumuz ilişkiler,

5)Empati, Hoşgörü ve Sorumluluk İlkesi: Karşımızdaki kişiyi değerlendirmeden önce,
onun yerinde olsaydım ne yapardım? sorusuna yanıt arayalım.

Örneğin, anne, okuldan gelen oğlunu karşılamak üzere kapıyı açtı. Oğlunu üstü başı
· lenmiş ve her tarafı

paramparça olmuş şekilde buluyor. Pantolonun dizleri yırtılmış,

etin kolu sökülmüştür. Saçları darmadağınıktır. Anne bir şey söylemeden 'Bir daha okula
eyeceğim' diyor. Annenin vereceği tepki ne olmalıdır?
1) Bakıyorum, biraz kızgınsın. Anlat bakalım, seni bu kadar kim öfkelendirdi? (anlayışlı
ve empati sahibi anne)
2) Oğlum, bu ne hal böyle. Seni böyle görmek istemiyorum. Hemen banyoya git ve
güzelce yıkan. (anne oğlunun dış görüntüsüne odaklanmıştır, duygularını anlamaya
çalışmamıştır.)
3) O da ne biçim söz. Ne demek 'okula bir daha gitmeyeceğim'. Bu sözü bir daha
duymayayım. (konuyu irdelemeden ve çocuğun duygularını açıklamasına fırsat
vermeden, oğlunu azarlayan anne)
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Örneğin, kızınız okuldan gelir. Sizin yüzünüze bakmadan doğruca odasına girer ve
tyı

kapatır. Bu arada siz, sadece, kızınızın ağlamaktan kızaran gözlerini fark

itiyorsunuz. Bu durumda ne yapardınız?
1) Tepsiye çay ve kurabiyeler koyarak, odasının kapısına gider. Kapıyı tıklatarak 'Sana
çay getirdim. İçeri girebilir miyim' diye sorarsınız. (anne empati sahibi)
2) Kızınızın üzgün durumunu görmezlikten gelirsiniz. Bir süre sonra kızınızın tekrar
kendini iyi hissedeceğini düşünürsünüz. (anne anlayışlı değil)
3) Kızınızın arkasından şikayet edip, 'Bu ne kabalık, biz senin yaşındayken böyle
davranmazdık 'diye bağırırsınız. (anne karşılaştığı sorunlara suçlama yoluyla tepki
veriyor)

Örneğin, anne, okula yeni başlayan çocuğuyla okula geliyor. Çocuk sınıfa girmek
miyor ve korkudan titriyor. Anne :
I) Böyle davrandığı için çocuğa sinirlenir ve onu sınıfa itersiniz. Öğretmeni ile konuşur
ve çocuğunuzu ona teslim ederek dışarı çıkarsınız. (çocuğun duygularını paylaşmama)
2) Çocuğunuzun bu halinden hoşlanmadığınızı ona açıklarsınız. Hemen sınıfa girmesini
yoksa onu cezalandıracağınızı söylersiniz. (çocuğun duygusal yönünü önemsemiyor
ve her şeyi cezalandırma yoluyla çözeceğine inanıyor)
3) Çocuğunuzun korktuğunu fark eder ve onu zorlamazsınız. Çocuğunuzla, sınıfa girmek
istememesinin nedenlerini konuşmak istersiniz. (çocuğa yardım eli uzatan, çocuğun
kendini güvende hissetmesini sağlayan tutum)

'Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim'. Bu nedenle
uklarımıza, edindikleri deneyim ve bilgiyi, hayatlarının bir parçası haline getirmede zaman
eli ve hoşgörülü olmalıyız. Çocuğumuzdan istediğimiz davranışı, anne baba olarak önce
sergilemeliyiz. Çocuğa model olmak aile eğitiminde en büyük ilkedir. Haluk Yavuzer
003), bu konuyu şöyle ifade ediyor. Çocuğun model aldığı kişiler, önce anne ve babasıdır.
uklar, onların söylediklerini değil, yaptıklarını yaşama geçiriyorlar. Bunun için
veynler söze değil, eyleme ağırlık vermeliler. Çünkü, çocuk karbon kağıdı gibi, anne ve
basının yaptıklarını eyleme geçiriyor (Milliyet gazetesi, 18 Temmuz 2003).
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Atabek (2003), ailelerin çocuk eğitiminde sorumluluk almakla ilgili düştükleri
şiar ve bu yanlışların doğurduğu sonuçları şu şekilde özetliyor:
Ailelerin yaptığı üç önemli yanlış:
1) Çocuklarım olduğundan farklı görmek, yanlışlarım görmemek, iyi yanlarını abartmak.
2) Çocuklarım aşm korumak, her sorunlarım çözmek, her isteklerini yapmaya çalışmak,
kendilerini bunları yapmakla yükümlü saymak.
3) Çocuklarının her yanlışında ondan başka herkesi suçlamak ama onu sorumlu
tutmamak, çocuklarım kendi yanlışlarının sonuçlarıyla karşılaştırmamak.

Ailenin, bu yanlışları, çocuklarda şu sonuçları verir:
1) Çocuklar kendilerini tanıyamazlar, kendilerini olduklarından daha önemli sayarlar,
böyle olmadıklarım anlayıncada özgüvenlerini yitirirler.
2) Kendi sorunlarım çözmeyi öğrenemez, sorunlarını çözmek için başkalarının yardımım
bekler, güçlükle karşılaşınca kaçmaya çalışırlar.
3) Kendi yanlışlarını göremez, her sorunda başkalarını sorumlu görür, başkalarım
suçlarlar. (Atabek, 2008)
Olumsuz eylem ve sözlerle karşı karşıya kalmak, kişiyi duygusal olumsuzluğa iter.
fası o olaylara sürekli takılır. Hoşgörü ilkesinde ise kişi, bu tür olaylara saplanmak yerine,
ardan ders almak, davranış ve beklentilerini ayarlama yoluna gider. Affetmek üzerine, lise
etmeni, öğrencilerine bir yaşam deneyimi kazandmr. Öğrencilerinden, ödev olarak plastik
rba ve beş kilo patates ister. Ertesi gün okulda, öğrencilerinden bugüne dek affetmeyi
dettiği her kişi için bir patates alıp, o kişinin adım patatesin üzerine yazıp, torbanın içine
oymasını ister. Sonra öğrencilerinden, bir hafta boyunca nereye giderse gitsin, bu torbayı
yarunda taşımalarını ister. Yattıkları yatakta, bindiği otobüste, okulda sıranın üstünde hep
yanında olacaktır. Aradan bir hafta geçer. Öğretmen sınıfa girince, öğrenciler hep bir ağızdan
·· ayete başlarlar. "Bu ağır torbayı taşımak zor" " Bu patatesler kokmaya başladı. " Öğretmen
ülümseyerek

öğrencileri

yanıtlar:

Görüyoruz

ki

,

affetmeyerek

asıl

kendimizi

zalandmyoruz. Kendimizi ruhumuzda ağır yükler taşımaya mahkum ediyoruz. Halbuki
etmek, ilk başta kendimize yaptığımız bir iyiliktir. (www.cutr.net)
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6) Güven İlkesi: İçimizdeki bilgi, yetenek ve zekaya güvenmemizdir. Çocuk, anne
-,a.ıun, kendisine güvendiğini ve başarılı olacak yetenekte olduğunun düşünüldüğünü

ca, kendine güveni artacaktır. Olumsuz güdülemeler ise çocuğun kendine güvenini
aktır. Sen yapamazsın, başaramazsın gibi.

AÇEV'in düzenlediği bir baba okulunda, çocuk eğitiminde güdülemenin önemini
ôstermek için babalarla bir çalışma yapılıyor (Milliyet, Mart, 2003). Basket potasına atar gibi
kovasına kağıt toplar attırılıyor. Konuşmacı, 'başarabilirsin' dediğinde, babaların basket
a başarısı artıyor. Bu da gösteriyor ki, hangi yaşta olursak olalım, bizim kendimize olan
- enimiz, karşrrnızdakinin bize olan güven ve beklentisine paralel olarak gelişiyor.

Anne babaların, çocuklarına sarılarak, sırtını okşayarak, onlara güvendikJerini
~ termesi, çocuklardaki stresi azaltmakta, hatta gidermekte ve attıkları adımlarda daha
ıh olma şansını artırmaktadır. Miami Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, el ele
manın stres hormonunu azalttığı ve insanın kendisini iyi hissettiren kimyasalların
gılanmasını hızlandırdığı ortaya çıkmıştır (Milliyet, 11 Mart 2003).

Genelde anne babalar, çocukların doğru yaptıkları işleri ve davranışları olağan olarak
ederler ve yaptıkları yanlışı cezalandırma yoluna giderler. Ödüllendirme, çocuk
~·timinde cezadan daha etkili bir yöntemdir.

Ödüllendirme üzerine uzman görüşleri (Ekmekci, 2005):
BebekJik döneminde ödüllendirme şekli: Öpme, okşama, sevme, kucaklama, onunla
. nama, onu besleme, gezdirme, onunla meşgul olma, onunla konuşma, onu sevdiğini
issettirme vb. Bu davranışların normal zamanda yapıJması zaten gereklidir. Ancak
~ iüllendirilmek istendiğinde özellikle yapılması önemlidir.
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Okul öncesi dönemde ödüllendirme şekli: Öpme, okşama sevme, kucaklama, onunla
ama, onunla gezme, birlikte vakit geçirme, sözlü olarak onaylandığını vurgulama, onun
una gidecek iltifatlarda bulunma, ona sevildiğini hissettirme, onun gelişim dönemine
• gun oyuncak ve hediyeler alma (bu hediyelerin manevi değeri ön plana çıkarılmalıdır) vb.

Okul döneminde ödüllendirme şekli: Öpme, okşama, sevme, onunla oynama, onunla
· likte gezme, birlikte ders çalışma, onaylandığının hissettirilmesi, onun yeteneklerini ön
a çıkaracak program ve etkinliklere yönlendirme, onun hoşuna gidecek iltifatlarda

Cezalandırma üzerine uzman görüşleri (Ekmekci, 2005):
Çocuk uyarılmalı. Çocukların ilk yaptığı hata eğer çok büyük bir sonuç doğurmayacak
kildeyse, anne baba uyarmakla yetinmelidir. Uyarının da bir cezalandırma olduğu
utulmamalıdır. Bu yeri geldiğinde, anlık bir kaş çatma şeklinde de olabilir. Çocuğa mesaj
Iarak, yaptığı davranışın onaylanmadığı bir tepki ile (söz veya davranışla) iletilmelidir.

Çocukla konuşulmalı. Yapılan hatanın şiddeti artmış ise ya da tekrarlanan bir hataysa,
uk ile yaşına uygun bir şekilde, bu durumun zarar verdiği ve doğurgusunun yanlış olduğu,
vranışın tekrarı halinde sonuçlarının neler olacağı konuşulmalıdır. Bu yaklaşım, açık olarak
· · tarafınızdan bu davranışın istenmediğinin belirtilmesidir.

Çocuğa cezalar anımsatılmalı. Yapılan hatanın devamı durumunda, hatanın büyüklüğü
olursa olsun, arıne babalar tekrar çocuğu ile sevgi dolu ve ılımlı bir ortam oluşturarak,
cuğa yönelik aşırı tepki ve yargılamadan kaçınarak konuşmalı ve çocuğa bu davranışın
krarı halinde ne gibi ceza alabileceği belirtilmelidir. Bu noktada, çocuğun yaşına göre anne
banın konuşma biçimi ve dili önemlidir. Bu yaklaşım, kesinlikle, mücadele ve tartışma
Çünkü bu ortam iki tarafa da zarar verir, ilerleyen
önemlerdeki ilişkileri zedeler.
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Ceza uygulanmalı. Konuşma ve söylenen cezalandırma uyarılarına karşın devam eden
ışlarda, anne babanın söz ettikleri cezayı uygulamaları gerekir. Anne babalar,
amayacakları cezalandırma yöntemini çocuğa kesinlikle söylememelidir. Cezalandırmanın
· çok önemlidir. Çocuk psikiyatristlerinin çoğu, çocuğu sevdiği şeylerden yoksun
larak ceza uygulaması önermektedir. Fiziksel cezaların çocuklara uygulanması son
ce sakıncalıdır. Çocukların anne baba ile ilişkisini zedeler ve ortamı daha gergin hale
· ir. Erken yatma, odasında yalnız olarak 2-3 dakika bekleme gibi basit cezalandırma
·· Ierinin uygulanması da uygundur.

Cezalandırma sırasında, çocukların gururu

itilmeden ve özgüvenleri zedelenmeden uygun bir dil ve takdim yapılması gerekir.

7) Beklenti İlkesi: Neye bakarsak onu görürüz. Neye baktığımız da beklentilerimize
"'ıdır. İnandığımız, beklediğimiz ve umut ettiğimiz şeyler deneyimlerimizi yaratır ve
endirir. Beklenti ve inançlarımız olumlu olursa, olumlu deneyimler geçirme olanağımız

Çetin Altan, Terso adlı makalesinde, çocukların ruh halini şöyle yansıtmıştır: Hani
uklar vardır, tahtadan bir sopaya at gibi binerler. Onun at olduğuna öylesine inanırlar ki,
lar, severler, yem verirler. Bir an o at değil, odun parçası derseniz, uyanırlar. O uyanışta
örülen gerçek asıl gerçektir ama çocuk yüz yüze gelmek istemez o gerçekle. Düşle yaşarken
ğı zevki, o gerçek vermez kendisine... ' (Milliyet, 19 Mayıs 2003).

Başarısızlık

karşısında

şansızım yerine,

olayları ve

verilen

bilgileri

nasıl

ğerlendirebilirim diye düşünmeliyiz. Çocuğun vardığı başarısız sonuçlar değil, onu başarıya
ötürecek ne tür yöntemler kullanılabileceği odak noktamız olmalıdır. Olumsuz inançlar,
yı engelleyecektir. Unutmayın ki, anne babanın çocuklarından beklediklerini; çocuklar
anne babalarından beklemektedir. Örneğin hoşgörülmek.
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8) Duygularla Başetme İlkesi: Kırılan vazoyu yapıştırıp masanın üzerine koysakta,
un kırıldığını saklayamazsınız. Vazo süs görevini sürdürür ama artık aynı etkiyi vermesi
" ülemez, İnsanlar da vazo gibidirler. Bir kere gönülden kırıldı mı davranışlarında
· şiklik olacaktır. Çocuklarımızla olan ilişkilerimizde, duygularımızla nasıl başedeceğimizi
eliyiz. Duygu, bizim olaylar karşısında gösterdiğimiz tepkidir. Olumlu olaylar karşısında
, sevinir, neşelenir, haz güven duyar, sevgi gösteririrz. Olumsuz olaylar karşısında
~ tü

duyar, öfkelenir, kızar, korkar ve içimize kapanırız.

Kişi, içine bulunduğu durumu tehdit edici olarak kabullendiği an korku duygusunu
etmeye başlar. Çocuklarımızda görülen korku duygusunun üç ana kaynağı vardır (Conrad
Hendl, 1999). Bunlar:
1) Çocuklarımızı birinci derecede etkileyen anne babalarından ayn kalma korkusudur.
Çocuğu sürekli olarak anne babasının ölüm veya boşanma olasılığı korkusu tehdit
etmektedir. O nedenle, ailelerin çocukları önünde münakaşa etmesi çok yanlıştır. Anne
baba somadan barışır, fakat çocuk o korkuyu içinden bir türlü atamaz. Bu tehdit edici
duygunun etkisi ile psikolojik sorunlar yaşayabilir. Bu durumlarda, anne babalar
çocuklarına sıcak ve güvenli bir yuva, herkesin birbirine sevgi ve saygı ile
kenetlendiği ortamlar sunmalıdır. Güvenli ve sevgi dolu ortamdan yoksun olan çocuk,
yalnız ve çaresiz kalma korkularına kapılır. Bu durumda çocuğa özen gösterilmezse,
çocuk

depresyona

girebilir.

Araştırmalar,

çocuklardaki

depresyon

görülme

nedenlerinin en çok aile durumu ile ilgili olduğunu saptamıştır.
2) Çocuklarımızı ikinci derecede etkileyen korku duygusu ise, yaşamda başarılı olup
olamama kaygısında yatmaktadır. Bu nedenle çocuklarımızı sınava girmekten ve
okula gitmekten kaçınır ve çekinirler. Başaramama endişesiyle kendilerindeki güven
duygusunu öldürür ve başarısızlığa davet eder. Eğer çocuğumuza sınava iyi
hazırlanması konusunda yardımcı olur ve ona iyi hazırlandığı takdirde başarılı
olacağına güvendiğimizi söylersek, çocuğumuzu sınava hazırlama konusunda
güdülemiş oluruz. Sınav gününde de, hazırlandığından emin olduktan soma, onu okula
uğurlarken, yavrum sınava çok iyi hazırlandığını biliyorum, onun için sınav sorularına
sakin bir biçimde doğru yanıtlar verceğine güveniyorum deyip sevgi ve şefkatimizin
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simgesi olarak sırtım sıvazlayarak, ona ne kadar güvendiğimizi bildirmiş olur ve bu
şekilde onun sınav korkusunu yenmesine yardım etmiş oluruz.
3) Üçüncü tür korku, çocukların sosyal çevreden eleştiri almak kaygısından doğar. Çocuk
herkesin eleştirisine açık olduğunu hissettiği anlarda gerginlik duyar veya utanır.
Gerginlik duygusu ağır basarsa, saldırgan olur ve bir süre sonra eleştirilere ve
uyarılara kulak asmaz, hep kendi bildiğini okur. Bu durum aşırıya gittiğinde,
bulunduğu sosyal çevre tarafından dışlanır. Utanma duygusu ağır basarsa, çocuk içine
kapanır ve kendini sosyal çevreden uzak tutar ve sonuçta da yalnız kalır. Bu
durumlarda, anne ve babanın çocuklarının sosyal çevresi ile ilişkisini uzaktan izlemesi ·
gerekir. Çocukla konuşarak, soru yanıt şeklinde tartışarak nasıl bir yol izlenmesi
gerektiği çocuğa fark ettirilmelidir.

Çocuklarımızın duygusal gelişimine, anne babaların katkısını anlatan en iyi örnek
ğan Cüceloğlu'nun Türkçe'ye çevirdiği Dorothy Law Nolte'nin 'Çocuk ne yaşıyorsa onu
enir' şiiridir. Üzüntümüzün ve kızgınlığımızın nedenini çocuğa bildirmeliyiz. Ancak o
an çocuk, gösterdiğimiz tepkiye anlam verir ve hareketlerini ona göre düzenler, bu
nuda daha dikkatli ve anlayışlı olmaya çalışır.

Çağımızın getirdiği en büyük sorunlardan biri, hızla ve sonu gelmeyecek hedeflere
ğru çılgınca koşuşturmak ve koşuştururken etraftaki ayrıntıları, yaşama ait güzellikleri
örememek ve kaçırmaktır. Ya da yaşanan drama, saçmalık ve ilkelliğe seyirci kalıp, yalnızca

p geçmektir. Oysa her günün bitiminde kendimize de vakit ayırmalıyız. Bugünün nasıl
tiğinin hesabını yapmalıyız. 1995 yapımı Bulutların Ötesinde filminde güzel bir öykü
atılmıştı. Bu öyküye Ruhlarımız Geride Kalıyor adı verilmişti. Afrika'da kayıp bir şehri
akta olan arkeologlar, beraberlerindeki eşyaları. yerlilerin yardımı ile taşıyarak uzun bir
. olculuğa çıkarlar. Kafile zor doğa koşullarında, balta girmemiş ormanların içinde ilerleyerek,
birleri, çağlayanları geçerek yolculuğa günlerce devam etmişlerdir. Fakat bir gün yerlilerin
ir kısmı durmuş. Arkeolglar bu durumu anlamak için onlara neler olduğunu sormuşlar ve
dıkları yanıt şuydu: Çok hızlı ilerliyoruz. Ruhlarımız geride kalıyor.
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9) Sevgi, Saygı ve Onur İlkesi: Sevgi ve saygı, karşılıklı iletişim içinde yapıldığı
e mutluluk: ve güven verici olur. Mutlu ve güvenli kişinin de başarıyı elde etmesi daha
laylaşır. Gerçek kardeşlik öyküsüne göre, bir bilgeye sevginin sözünü edenlerle, onu
yanlar arasındaki farkın nasıl anlaşılacağını sormuşlar. Bilge 'göstereyim' demiş. Önce
giyi dillerinden gönüllerine indirememişlere bir sofra hazırlamış. Hepsi yerlerine oturmuş.
,ilge, çorba tabaklarının yanına boyu 1 metre olan kaşıklar koymuş. Bilge, bu kaşıkların
undan tutup çorbanızı öyle içeceksiniz demiş. Denemişler, kaşıklar uzun olduğundan döküp
madan içememişler. Böylece sofradan aç kalmışlar. Sevgiyi gerçekten bilenleri yemeğe
ış. Yüzleri aydınlık, gözleri sevgiyle gülümseyen ışıklı insanlar gelmişler, sofraya
uşlar. Bilge buyurun deyince, her biri uzun kaşığını çorbaya daldırıp, sonra karşısındaki
deşine uzatarak içirmiş, Böylece her biri diğerini doyurmuş ve şükrederek sofradan
kalkmışlar. İşte demiş bilge. Kim bu yaşam sofrasında yalnız kendini görür ve doyurmayı
ünürse, o aç kalkacaktır. Kim ki kardeşini düşünür de doyurursa, o da kardeşi tarafından
yurulacaktır. Kesinlikle şunu da unutmayın. Yaşanı pazarında alan değil, veren kazançtadır
· a (www.zaman.com).

Dünyadaki her kişi sevilmek ister. Japon uzman Masumi Toyotome 3 türlü sevgiden

öz etmektedir. Birinci sevgi, eğer türü sevgidir. Belli beklentilerin karşılanması koşulu ile
erilen sevgidir. En çok rastlanan sevgi türüdür. Amacı, sevgi karşılığı bir şey kazanmaktır.
eğin, 'Eğer başarılı olursan, seni severiz.' İkinci tür sevgide kişi, bir şey olduğu, bir şeye
sahip olduğu ya da birşey yaptığı için sevilir. Başka birinin onu sevmesi sahip olduğu bir
iteliğe ya da koşula bağlıdır. Örneğin, 'seni seviyorum çünkü güzelsin'. Çünkü türü sevgi

eğer türü sevgiye tercih edilir. Eğer türü sevgi, bir beklenti koşuluna bağlı olduğundan, büyük
e ağır bir yük haline gelebilir. Oysa zaten sahip olduğumuz bir nitelik yüzünden sevilmemiz
ş bir şeydir, egomuzu okşar. Bu türde, olduğumuz gibi seviliriz. İnsanlar oldukları gibi
vilmeyi tercih ederler. Bu tür sevgi güven duygusu vermez. Çünkü insanlar hep daha çok
an tarafından sevilmek isterler. Hayranlarına yenilerini eklemek için çabalarlar. Sevilecek
niteliklere onlardan biraz daha fazla sahip biri ortaya çıktığı zaman, sevenlerinin, artık ötekini
sevmeye başlayacağından korkarlar. Güven vermeyişinin iki nedeni daha vardır. Birincisi
aba bizi seven kişinin düşündüğü kişimiyiz korkusu yaşarlar. Çünkü, tüm insanların iki yanı
vardır. Biri dışa gösterdikleri ve diğeri yalnızca kendilerinin bildiğidir. İnsanlar sandıkları kişi
olmadığımı anlar ve beni terk ederlerse korkusunu yaşarlar. İkincisi ise ya bir gün değişirsem
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insanalr beni sevmez olurlarsa endişesidir. Toplumlardaki sevgilerin çoğu çünkü
" dendir ve kahcıhğı konusu insanları hep kuşkuya düşürür. Üçüncü tür sevgi, rağmen
e adlandırılmıştır. Bir koşula bağlı olmadığı ve karşılığında birşey beklenmediği için eğer
" sevgiden farklıdır. Sevilen kişinin çekici bir niteliğine dayanıp, böyle bir şeyin varlığını
olarak almadığı için çünkü türü sevgiden farklıdır. Bu tür sevgide, insan bir şey olduğu
değil, bir şey olmasına rağmen sevilir. Bütünüyle çok değersiz gibi görünen biri, en
"erli biri gibi sevilir.

Başkalarına ayna olmak yerine, kendi davranışlarımızın başkalarında yansımasına
n göstererek, hem başkalarına mutluluğu yaşatmış oluruz, hem de bizi mutlu kılacak
.ylara zemin hazırlarız. Y aşarnın yankısı diye adlandırılan bu durumu, somut bir şekilde
an bu öyküyü dinleyin. Bir adam ve oğlu ormanda yürüyüş yapıyorlar. Birden oğlan
lıp düşünce, canı yanıp 'ahhh' diye bağırmış. Doğal olarak, ileride bir dağın tepesinden
ahhhh' diye bir ses duyup şaşırmış. Merak edip, 'sen kimsin' diye bağırmış, aldığı cevap 'sen
· sin' olmuş. Aldığı yanıta kızıp, 'sen bir korkaksın' diye bağırmış, bu sefer de 'sen bir
orkaksın' diye yanıt almış. Çocuk, babasına dönüp neler olduğunu sormuş. Baba, dinle ve
en demiş. Baba 'sana hayranım' diye bağırmış. Gelen yanıt, 'sana hayranım' olmuş. Baba
n muhteşemsin' diye bağırmış, gelen yanıt 'sen muhteşemsin' olmuş. Oğlan ne olduğunu
ayamamış. Baba açıklamış: İnsanlar buna yankı derler. Aslında bu yaşamdır. Y aşanı daima
a, senin verdiklerini geri verir. Bu kural yaşamımızın bir parçasıdır. Herkes için geçerlidir.
Yaşam yaptığımız davranışların aynasıdır. Şefkat istediğinde, sen şefkatli ol. Saygı istiyorsan,
ara daha çok saygı duy.

1 O) Bütünlük İlkesi: Söz edilen tüm ilkelerin hepsini içerir. Başarı ile ilgili beklentiler
· inde yavaş ve güvenli adımlar atarak, denge ve adalet ilkeleri çerçevesinde geliştirilen
amaca ulaşabilmek için yürüttüğümüz eylemlerde bütünleşme sürecidir. Bu süreçte,
etrafımızdakilere saygı gösteririz. Beklenen değişimin uzun zaman alacağının bilincine
vararak, sonuç elde etme konusunda sabır gösterir, kendimize karşı daha hoşgörülü olmaya
çalışırız. Gelecek için endişe duymak yerine, anı yaşamaya ve değerlendirmeye çalışırız.
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Anne babalar, heykeltıraş gibidirler. Ürünleri bilgili ve kültürlü yetişmiş çocuklarıdır.
ıl heykeltıraş, tüm dikkat ve özeni ile elindeki taşa zarar vermeden, büyük bir sabırla
~ · ilk fakat şefkatli darbelerle heykelini ortaya çıkarmaya çalışıyorsa, bir eğitmen olarak anne
alar da çocuklarının ruh ve beden sağlığını bozmadan, onlara doğru

yolu ve doğru

ilgileri sevgi, hoşgörü ve sabırla vermeye çalışmalıdırlar. Bu özverili ve içten gelen sevecen
a çalışırsak, ileride ortaya çıkacak olan sonuçtan gurur duyabiliriz. Bir heykeltıraşın
ıtına imzasını attığı gibi bizler de çocuklarımızı toplumsal yaşama kazandırdığımız en
" - · l yapıtlar olarak görüp, onlara kazandırdığımız değerlerden ve işlediğimiz düşüncelerden
duymayı öğrenelim. Çocukların olumlu kişilik özellikleri geliştirmelerinde ve tüm
lişim alanlarının desteklenmesinde, anne babaların çocuklarına karşı tutumlarının önemli
· etkisi olduğu unutulmamalıdır.

Sonuç olarak; çocukların başarılarında ailelerin büyük rolü vardır. Ailerin bu konudaki
l ve sorumluluğunu, 27 Mart 2003 tarihli Milliyet gazetesi haberine göre, 1884 Vakfı'nın
" - nlediği 'Gençlerin Ruhsal Sorunları' konulu toplantıda, Psikolojik Danışman Nazan
rkmez konuşması sırasında şu öyküyü anlatmıştır: 'Genç adam, bilge adamı yanıltmayı
asına koymuş. Avucunun içine canlı bir kelebek alarak, bilgeye yaklaşmış ve elimdeki
lebek canlı mı diye sormuş. Eğer bilge canlı derse, avucunu sıkıp kelebeği öldürecek. Eğer
sız derse, açıp canlı kelebeği gösterecek. Her iki durumda da bilgeyi yanıltacak. Genç
sorusunu sormuş ve yanıt hemen gelmiş. Her şey senin elinde evlat'. Bu hikayeden
rardığımız sonuç çocuklarımızın başarısı ve tüm ailenin mutluluğu bizim elimizdedir.
ocukları ne gerektiğinden çok serbest bırakarak, fark etmedikleri veya bilmedikleri
ötülüklerin kucağına atalım, ne de sosyal davranışlarını gereksiz yere kısıtlayıp, devamlı
ışına ortamına veya yalnızlığa iterek dünyayı onlara zindan edelim. Eğer çocuk bir şeyi çok
ederse, onu elde etmek için tüm gücünü gösterecektir.

Yaşamda mutlu ve yararlı olabilmek için fark:ındalık geliştirmemiz gerekir. Bu
kındalığı da ancak yaşam deneyimleri geçirerek kazanırız. Kusurlar elbette olacaktır.
.emli olan bu kusurları sabırla, şefkatle, anlayışla ve olumlu duygular içinde gidermek veya
u olumsuz gibi görünen durumu çevrenin yararına kullanmaktır. Hıncal Uluç'un 19 Ocak
2000 tarihli Sabah gazetesinde Sevdi Kuley'den

aktardığı 'Çatlak Kova' öyküsü,

surlarımızın olumlu duygular içinde, çevre yararına kullanılmasını anlatmıştır.
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Hindistanda bir sucu, boynuna astığı uzun bir sopanın uçlarına taktığı iki büyük
vayla su taşırmış. Kovalardan biri çatlakmış. Sağlam olan kova, ırmaktan patronun evine
uzun yolu dolu olarak tamamlarken, çatlak kova içine konulan suyun yalnızca yarısını
ulaştırabilirmiş. Bu durum iki yıl boyunca böyle devam etmiş. Bir gün, çatlak kova
ın kıyısında sucuya seslenmiş, 'Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek
iyorum'. 'Neden?' diye sormuş sucu. Kova yanıtlamış: 'İki yıldır çatlağımdan su sızdığı
· taşıma görevimin sadece yansım yerine getirebiliyorum. Benim kusurumdan dolayı sen
kadar çalışmana karşın, emeklerinin tam karşılığım alamıyorsun'. Sucu 'Patronun evine
· lerken, yolun kenarındaki çiçekleri fark etmeni istiyorum' demiş. Gerçekten de tepeyi
anırken, kova, patikanın kendi yanındaki çiçekleri görmüş. Fakat, hala su kaybettiği için
dini suçlu hissediyormuş. Sucu 'Yolun sadece senin tarafında çiçekler olduğunu ve diğer
vanın tarafında hiç çiçek olmadığım fark ettin mi? Bunun nedeni, benim senin kusurunu
em ve onlardan yararlanmamdır. Yolun senin tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün
aktan dönerken sen onları suladın ve iki yıldır ben bu güzel çiçekleri toplayıp, onlarla
onumun sofrasını süsleyebildirn. Sen böyle olrnasaydın,o,

evinde bu güzellikleri
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BÖLÜM3

YÖNTEM

Bu bölümde, bu çalışmanın modelinin ne olduğu, veri toplama araçlarının neler
uğu,

verilerin nasıl toplandığı, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması ile ilgili

amalar yer almaktadır.

. 1 Çalışmanın Modeli

Bu çalışma, nicel bir araştırma olarak tasarlanmış ve yapılandırılmıştır.

Bu çalışmada, Lefkoşa bölgesindeki Atatürk İlkokulu'nda öğrenim gören çocukların
ailelerinin benimsediği anne baba tutum ve davranışları, PARI ölçeği uygulanarak tespit
edilmiştir. Ölçek sonuçlarına bakılarak ve ailelerin ihtiyaçları tespit edilerek, aile eğitimi
programı uygulanmıştır. Bu uygulama sonunda ise PARI ölçeği tekrar uygulanarak, anne
babaların sahip oldukları davranış ve tutumları değiştirme ve geliştirme yönünde farklılık olup
olmadığı araştırılmıştır. Bu bölgedeki anne babaların çoğunun alt-sosyo ekonomik duruma
sahip olması ve eğitim düzeylerinin ilkokul mezunu olması ile, bu çalışmanın test sonuçları da
sadece bu bölge için geçerlidir.
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Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada, Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu ve PARI ölçeği olmak üzere iki
· toplama aracı kullanılmıştır.

1. Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu
Çalışma öncesinde, ailelerin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla 'Aile Eğitimi

iyaç Belirleme Formu' kullanılmıştır.

Bu formda, ailelere sırayla şu konu başlıkları

ilmiştir: Çocuk gelişimi, çocukla iletişim, öğrenme, ana baba tutumları, ödül ve ceza,
ukta davranış yönetimi. Bu formda, ailelerden, kendilerine göre en önemli gelen başlığa 1
ak, tüm başlıkları önem sırasına göre numaralandırmaları istenmiştir.

2.2. PARI Ölçeği (Parental Attitude Research Instrument)
PARI veya Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutınn Ölçeği; 1958 yılında Schafer ve Bell
dan ABD'de geliştirilmiştir (öner, 1984). Ölçek Güney Le Compte, Ayhan Le Compte ve Serap
Özer tarafından 1978 yılında Türkçe'ye uyarlanmıştır (Kulaksızoğlu, 1985). Türle ömeklem grubu
arının faktör analizinden beş alt faktör oluşturulmuştur. Toplam 60 maddeyi içeren ölçek,
ın koruyucu annelik, demokratik tutum ve eşitlik tanıma, ev kadınlığı rolünü reddetme,
lilik çatışması, geçimsizlik ve sıkı disiplin adlı beş alt faktörden oluşmaktadır. Demokratik
tutum ve eşitlik tanıma boyutu dışındaki faktörlerde puan artışı olumsuz ana baba tutumlarına
et

etmektedir.

Ölçekten

toplam

puan

elde

edilmemekte,

faktör

puanlan

eğerlendirilmektedir. Bu çalışma kapsamında PARI'nın üç alt boyutu değerlendirilmiştir.Bunlar:
•

Aşın Koruyucu Anne Baba Tutınnu: Aşın kontrol, müdahalecilik, çocuktan çalışkan ve bağımlı
olmasını isteme, annenin fedakarlığı ve çocuğun bunu anlaması gerektiğine inanma
davranışlarınıkapsamaktadır.

•

Demokratik Anne Baba Tutumu: Demokratik davranma ve eşitlik tanıma, çocuğa eşit haklar
tanıma, fikirlerini açıkça belirtmesini destekleme, onunla arkadaşlık etme ve birçok konuları
paylaşma davranışlarım kapsamaktadır.
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•

Otoriter Anne Baba Tutumu: Sıkı disipline inanma, çocuğu zorlama, anne babanın kesin
hakimiyetineinanmadavranışları yer alınaktadır.

Bu anne baba tutumlarına ait 6' şar madde seçilerek, toplam 18 maddeden oluşan PARI
ği, bu çalışmanın verilerini elde etmek için uygulanmıştır. Koruyucu anne baba tutumuna
madde numaraları 1, 2, 4, 5, 11, 14; otoriter anne baba tutumuna ait madde numaraları 3, 7,
, 12, 13, I 7; demokratik anne baba tutumuna ait madde numaraları ise 6, 8, 9, 15, 16,

3.3 Verilerin Toplanması

Uygulamalardan önce, ilgili kurumdan çalışmanın yapılması ıçın gerekli ızın
ştır. Bu izin, ekler bölümünde sunulmuştur.

Çalışma öncesinde, ailelerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için 'Aile Eğitimi İhtiyaç
lirleme Formu' kullanılmıştır. Bu formda, ailelere eğitim almak istedikleri konuları önem
ma göre numaralandırmaları istenmiştir. Bu form, 16 Şubat 2011 tarihinde, seçilen
eklem grup olan 2010-2011 öğretim yılında Atatürk İlkokulu'nda öğrenim gören dördüncü
f öğrencileri aracılığıyla ailelerine gönderilmiştir. Formlar anne ve babalar tarafından
ldurularak, yine çocuklar aracılığıyla araştırmacıya ulaştırılmıştır. Toplam 88 öğrenci olan
ördüncü sınıf öğrencilerinden, sadece 65 tanesi araştırmacıya formları ulaştırılmıştır. Veriler
incelenirken 65 kişi üzerinden değerlendirilmiştir.
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Çalışmanın esas amacı olan anne ve babanın çocuk yetiştirme tutumlarını tespit etmek
PARI (Parental Attitude Research Instrument) ölçeği, öntest sontest olarak uygulanmıştır.
est uygulaması, aile eğitimi programının ilk toplantısında 1 Nisan 2011 tarihinde, anne
ara dağıtılarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 27 kişi katılmıştır. Sontest uygulaması ise,
eğitimi programının bittiği 20 Mayıs 2011 tarihinde yine toplantıdaki anne babalara
~ tılarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, sürekli katılımda bulunan aynı 27 kişi katılmıştır.
iki uygulamada da anne babalar, araştumacının gözetiminde, soruları yanıtlamışlardır.

-~ Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması

Ailelerin eğitim ihtiyacım belirleyen formda, anne ve babalardan, formda yer alan
Iıkları önem sırasına göre numaralandırmaları istenmiştir. Buna göre, en çok 1 numara
seçilen konunun, en çok eğitim alma ihtiyacı duyulan konu olduğuna karar verilerek,
ğer maddeler aldıkları numaralara göre sıralanmıştır. Buna göre aileler en çok çocuk
lişimi konusunu seçmişlerdir. Bu konuyu sırasıyla, öğrenme, anne baba tutumları ve
ukla iletişim kurma konuları izlemiştir.

PARI ölçeği de öntest sontest olarak uygulanmıştır. Ölçek 18 maddeden oluşmakta ve
oriter, demokratik ve koruyucu anne baba tutumunu içeren davranışları kapsamaktadır. Her
adde karşısında 3, 2, ve 1 sayıları verilmiştir. Anne babalar, çok uygun buldukları
vranışlar için 3 sayısını, biraz uygun buldukları davranışlar için 2 sayısını ve hiç uygun
adıkları davranışlar için 1 sayısını daire içine alarak işaretlemişlerdir.

Ölçeğin

ğerlendirilmesinde, her madde için verilen cevapların yüzdelik oranları alınmıştır. Yüzdelik
ranı yüksek olan maddeler, örneklem grubunun genel olarak uygun gördüğü davranışlar
larak kabul edilmiştir. Bu aşamadan sonra, uygun görülen bu davranışların hangi anne baba
tumunu temsil ettiğine bakılarak, çalışmaya katılan anne babaların benimsediği anne baba
tumlarıyla ilgili bilgi edinilmiştir. Öntest ve sontest sonuçları da karşılaştırılarak, eğitim
öncesinde ve sonrasında, benimsedikleri anne baba tutumları ile ilgili farkındalık oluştuğuna
ve olumlu yönde gelişim sağlanabildiğine bakılmıştır.
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Bu çalışmada, ailelerin eğitim ihtiyacı, aile eğitimi formlarına ve PARI'nin öntest
. gulama sonuçlarına bakılarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar dikkate alınarak, 9 toplantıdan
uşan bir anne baba eğitimi programı hazırlanmıştır. Bu programın amaçları şöyledir:

Birinci toplantının amaçları:
•

Sevgi duygusunun, aile ortamındaki öneminin vurgulanması.

•

Ailenin çocuğun eğitimindeki rolünün ve öneminin vurgulanması.

•

Anne babaların, çocuğun gelişiminde etkisi olduğunun farkındalığmın oluşması.

•

Aile eğitiminin önemi ve neden gerekli olduğunun açıklanması.

•

Annenin çocuk için öneminin vurgulanması.

İkinci toplantının amaçları:
•

Gelişimin tanımlanması.

•

Gelişimin özelliklerinin açıklanması (içten dışa, baştan ayağa, bazen hızlı, bazen
yavaş, bireysel).

•

Gelişim alanlarının açıklanması (bilişsel, psikomotor, duyuşsal).

•

Gelişim dönemlerinin tanımlanması (bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik).

•

Gelişim dönemlerinde gerçekleştirilmesi beklenen gelişim ödevleri

olduğunun

açıklanması.
•

Bebeklik dönemindeki bilişsel gelişim, psikomotor gelişim, dil gelişimi, psikososyal
gelişim, ahlak gelişimi ve özbakırn becerileriyle ilgili bilgi verilmesi.
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•

Bebeklik dönemiyle ilgili, ailelere çocuklarının gelişimine katkıda bulunmalarını
sağlayabilecek öneriler verilmesi.

•

Okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel gelişimi, dil gelişimi, psikososyal gelişimi,
psikomotor gelişimi ve ahlak gelişimiyle ilgili bilgiler verilmesi.

•

Okul öncesi dönemle ilgili, ailelere çocuklarının gelişimine katkıda bulunmalarını
sağlayabilecek öneriler verilmesi.

•

Çocukluk döneminin, bilişsel gelişimi, psikososyal gelişimi, psikomotor gelişimi,
ahlak gelişimi ve dil gelişimiyle ilgili bilgiler verilmesi.

•

Çocukluk dönemiyle ilgili, ailelere çocuklarının gelişimine katkıda bulunmalarını
sağlayabilecek öneriler verilmesi.

Üçüncü toplantının amaçları:
•

Çocuğun gelişiminde genetik ve çevre faktörünün etkisinin açıklanması.

•

İlkokul 1-2-3. Sınıf çocukların genel özelliklerinin açıklanması.

•

İlkokul 4 ve 5 sınıf çocukların genel özelliklerinin açıklanması.

•

Okul öncesi dönem, oyun dönemi ve okul dönemi çocuklarının, gelişim görevlerinin
açıklanması.

•

Kişiliğin tanımlanması ve kişilik gelişiminin Erikson'un sekiz kişilik gelisimi
evresiyle açıklanması.

•

Şu Hayatta Neler Öğrendik kitabından örnekler verilmesi.

•

Kişilik oluşmasında ihtiyaçların önemli olduğunun ve Maslow'un temel ihtiyaçlar
hiyerarşisinin açıklanması.
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Dördüncü toplantının amaçları:
•

Çocuk yetiştirmede etkili strateji örnekleri verilmesi: Gönül kazanmanın önemi,
ilişkileri bakıma alma, iltifat etme, aile toplantıları düzenleme, doğum günleri
kutlama, ismiyle hitap etme, öğrenilmiş çaresizliği yaşatmama, tatlı söz söyleme,
çocuğa özgüven aşılama, mutluluk, hatalardan öğrenme, sevginin dozajı, eleştiri
yapma, doğru adresler olma, kıyastan kaçınma.

•

Çoklu Zeka Kuramı'nın açıklanıriası.

Beşinci toplantının amaçları:
•

Anne baba tutumlarının, sevgi ve disiplin temelinden oluştuğunu açıklanması.

•

Baskıcı ve otoriter anne baba tutumu ve çocuk üzerindeki etkilerinin açıklanması.

•

İlgisiz ve kayıtsız anne baba tutumu ve çocuk üzerindeki etkilerinin açıklanması.

•

Aşırı koruyucu anne baba tutumu ve çocuk üzerindeki etkilerinin açıklanması.

•

Reddedici anne baba tutumu ve çocuk üzerindeki etkilerinin açıklanması.

•

Tutarsız anne baba tutumu ve çocuk üzerindeki etkilerinin açıklanması.

•

Gevşek anne baba tutumu ve çocuk üzerindeki etkilerinin açıklanması.

•

Mükemmeliyetçi anne baba tutumu ve çocuk üzerindeki etkilerinin açıklanması.

•

Demoktratik, kabul edici anne baba tutumu ve çocuk üzerindeki etkilerinin
açıklanması:

Altıncı toplantının amaçları:
•

Öğrenmenin tanımlanması.

•

Öğrenme kuramlarından Davranışçı Öğrenme Kuramı'run açıklanması.

•

Klasik Koşullama ve eğitim açısından doğurgularının açıklanması.
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•

Edimsel Koşullama ve eğitim açısından doğurgularının açıklanması.

•

Pekiştirmenin önemi, pekiştirme çeşitleri ve tarifelerinin açıklanması.

•

Cezanın tanımlanması, cezayı uygularken nelere dikket edilmeli, cezanın olumsuz
etkilerinin açıklanması ve ceza yerine alternatif seçenekler neler olabilir sorusuna
yanıt aranması.

•

Sosyal Öğrenme Kuramı ve eğitim açısından doğurgularının açıklanması.

•

Büyükanne kuralı ve uygulaması.

•

Çocuğun okul başarısını artırmak için ailelere uygulayabilecekleri öneriler verilmesi.

Yedinci toplantının amaçları:
•

İletişimin tanımlanması ve öneminin açıklanması.

•

İletişimde söz, ses tonu ve beden dilini kullandığımızda en etkili olanın beden dili
olduğunun açıklanması.

•

Kabul etme, reddetme veya umursamama davranışlarının etkilerinin açıklanması.

•

İletişimdeki kabul çizgisinin açıklanması.

•

Yapmacık kabulün olumsuz etkilerinin açıklanması.

•

İletişim engellerinin örneklerle açıklanması.

•

İletişim engellerinin kullanımının çocuk üzerindeki etkilerinin açıklanması.

•

Aktif dinleyici olmak için neler yapılacağının anlatılması.

Sekizinci toplantının amaçları:
•

Kabul dili kullanmanın çocuk üzerindeki etkilerinin açıklanması.

•

Kabul etmeme dilini kullanmanın çocuk üzerindeki etkilerinin açıklanması.
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•

Dinlemenin öneminin açıklanması.

•

İletişimin sorunun kimde olduğuna bakılarak kurulması.

•

Ben dili ifadeleri kullanma ve etkilerinin açıklanması.

•

Sen dili ifadeleri kullanma ve etkilerinin açıklanması.

•

Etkin aktif dinleme becerilerinin açıklanması.

•

Problem çözme basamaklarının açıklanması.

•

Kaybeden yok yöntemiyle sorun çözmenin açıklanması.

•

Kızgınlık duygusu ve etkilerinin açıklanması.

Dokuzuncu toplantının amaçları
•

Çocuk yetiştirmede benimsenen ilkelerin açıklanması: Denge İlkesi, Seçimler İlkesi,
Süreç İlkesi, Şimdi İlkesi, Empati, Hoşgörü ve Sorumluluk İlkesi, Güven İlkesi,
Beklenti İlkesi, Duygularla Başetme İlkesi, Sevgi, Saygı ve Onur İlkesi, Bütünlük
İlkesi
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BÖLÜM4

BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde, bu çalışmayla elde edilen bulgular ve yorumları yer almaktadır. Birinci
lıkta, öntest ve sontest olarak uygulanan PARI ölçeğindeki otoriter, koruyucu ve
mokratik anne baba tutumlarına ait maddelerin, ilgili başlık altındaki faktör analizi yer
ştır. İkinci başlıkta ise, bu analizler daire grafiğinde gösterilerek, gerçekleştirilen
ğişimin sadece rakamlarla değil, görsel olarak da sunumu yapılmıştır, Böylece, aile eğitimi
öncesi ve sonrasında görülen farklar, daha somut olarak sunulmuştur. Üçüncü başlıkta,
ölçekteki maddeler, anne baba tutumlarına göre sınıflandırılmış ve bulgular da anne baba
tumlarına göre değerlendirilmiştir .

. 1 Öntest- Sontest Olarak Uygulanan PARI Ölçeğindeki Maddelerin Faktör Analizi

Bu çalışmanın amacının ne kadar gerçekleştiğini tespit etmek için PARI ölçeği öntest
sontest olarak uygulanmıştır. Bu başlık altında da, PARI ölçeğinde bulunan 18 maddenin
öntest ve sontest sonuçları, tablolarda gösterilmiştir. Öntest ve sontest sonuçlarında tespit
edilen farklılıklar, bu çalışmanın amaçlarına uygunluğuna göre ilişkilendirilerek anlatılmıştır.
PARI ölçeğindeki; otoriter, koruyucu ve demokratik anne baba tutumlarına ait maddeler, ilgili
başlık altında toplanarak, bu tutumlara ait faktör analizi yapılmıştır.
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. I. I . Otoriter Anne Baba Tutumuna Ait Maddelerin Analizi

Tablo 3: Çocukların Sıkı Kurallarla Yetiştirilmesi Gerektiğine Ait Öntest Sontest Sonuçları

Öntest

Sontest

%55.6

Biraz uygun buluyorum.

%44.4

Hiç uygun bulmuyorum.

% 18.5 Biraz uygun buluyorum.
% 81.5 Hiç uygun bulmuyorum.

Otoriter aile tutumunu temsil eden bu maddenin bulgularına göre, ailelerin öntestte
Yo 44.4 oranında hiç uygun bulmadıkları bu tutumu, son testte % 81.5 oranında hiç uygun
ulmadıklan saptanmıştır. Bu madde, anne babaların çocuklarına karşı olumlu tutum
eliştirmesine yardımcı olmak amacını yansıtmaktadır. Çocuklarını sıkı kurallarla yetiştiren
aileler, çocukların gelişim özelliklerine uygun davranışlar göstereceğini bilmeli, gerekli
durumlarda esnek davranarak, onlara da söz hakkı tanımalıdırlar. Eğitimin amaçlarından biri
de iç denetim odaklı insanlar yetiştirebilmektir. Sıkı kurallar koyarak yetiştirilen bireyler ise
dış denetim odaklı bireyler olarak yetişecektir. Bu yönden de, bireylerin kendi denetimini
endinin sağlaması daha uygun olacaktır. Bu madde sonucunda hiç uygun bulmuyorum
cevabını verenlerin, sontestte, öntest uygulamasına oranla iki kat arttığı görülmüştür. Bu
sonuçlar da sıkı kurallarla, iyi yetişkinlerin sağlanamayacağı görüşünü, ailelerin onayladığını
göstermiştir. Bu tutumda da olumlu değişimin gerçekleştiği saptanmıştır.
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Tablo 4: Anne Babaların, Çocuklarına, Sorgusuz Sualsiz Kendilerine Sadık Kalmalarını
Öğretmelerine İlişkin Öntest Sontest Sonuçları

Öntest

Sontest

%25.9

Biraz uygun buluyorum.

%74.1

Çok uygun buluyorum.

%55.6

Biraz uygun buluyorum.

%44.4

Hiç uygun bulmuyorum.

Tablo 4'ün bulgularına göre, ailelerin,% 74.1 oranla çok uygun buldukları bu tutumu,
ntest uygulamasında % 55.6 oranla biraz uygun buldukları saptanmıştır. Bu madde, bu
çalışmanın, ailelere, çocuğun süreç içerisindeki değişimi ve gelişimine ilişkin özelliklerini
gelişimi konusunda bilgilenmelerini sağlamak,

her yaşın gelişim

özelliklerine göre çocuklarını tanımalarına yardımcı olmak ve çocuğun tilin gelişimine
katkıda bulunmak amacını yansıtmaktadır. Anne babanın çocuğunu yetiştirmesi, çocuğun her
alandaki potansiyellerinin, en yüksek düzeyde gelişmesini sağlamak şeklinde ifade
edilmektedir. Çocuğun gelişiminde iki temel faktör çok önemlidir. Bunlar çocuğun kendisi ve
çevresidir. Çocuk büyüdükçe, farklı sosyal ortamlara girerek sosyalleşmektedir. Çocuğun
gelişimine katkı sağlayacak çevresi içinde, ailenin rolü ve önemi büyüktür. Ancak tek başına
ailenin otorite olduğu bir çevre, çocuğun gelişimini sınırlandıracaktır. Bu yüzden, aileler,
çocuğun çevresi olarak temel etkileyici birimler olduğunu bilmelidirler ve otorite olmak
yerine çocuğu yönlendirerek etkilerini devam ettirmelidirler. Bu madde sonucu da, çocukların
ailelerine sadık kalması düşüncesinin öntestte çok uygun ancak sontestte ise % 50 oranla biraz
uygun görüldüğü saptanmıştır, Bu tutumda da olumlu yönde bir gelişim sağlandığı
saptanmıştu.
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Tablo 5: Çocukların Sıkı Terbiye Edilmesi Gerektiğine Ait Öntest Sontest Sonuçları

Öntest

Sontest

%22.2

Biraz uygun buluyorum.

%77.8

Çok uygun buluyorum.

% 48.l

Biraz uygun buluyorum.

% 51.9 Hiç uygun bulmuyorum.

Tablo 5'deki bulgulara göre, ailelerin, öntestte % 77.8 oranında çok uygun buldukları
u tutumu, aile eğitimi sonrasında uygulanan sontestte % 51.9 oranında hiç uygun
ulmadıkları saptanmıştır. Bu madde, bu çalışmanın, aileye, çocuğun ev ortamında
öğrenebilecekleri deneyimler hakkında bilgi vermek amacını yansıtmaktadır. Sıkı otoritenin
olduğu ailelerde, çocuklar belli sınırlar ve kalıplar içinde yetişmektedir. Bu tutum çocuğun,
ailede yaşayacağı deneyimleri de sınırlandıracak ve çocuğun sosyal hayata hazırbulunuşluk
seviyesini de yükseltemeyecektir. Bu yüzden, aileler, sıkı terbiye yerine, çocuğun gelişim
özelliklerine uygun çevre ortamı yaratmalıdırlar. Bu çevrede ise çocuğun yaparak ve
yaşayarak deneyimler kazanmasını sağlamalıdırlar. Bu madde sonucu, ailelerin, sontestte
otoriter tutumu onaylamadıkları saptanmış ve bu bulguyla, bu tutumda da olumlu yönde bir
değişim olduğu sonucuna varılmıştır.
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Tablo 6: Sıkı Terbiyenin, Sağlam ve İyi Bir Karakter Geliştireceğine Ait Öntest Sontest
Sonuçları

Öntest

Sontest

%44.4

Biraz uygun buluyorum.

%55.6

Çok uygun buluyorum.

%29.6

Biraz uygun buluyorum.

%70.4

Hiç uygun bulmuyorum.

Tablo 6'daki bulgulara göre, ailelerin, öntestte % 55.6 oranla çok uygun buldukları bu
tumu, sontestte % 70.4 oranla hiç uygun bulmadıkları saptanmıştır. Bu madde, bu
çalışmanın, çocukta görülen olumlu değişikliklerin devamlı olmasını sağlamak amacını
yansıtmaktadır. Çocukta iyi bir karakter geliştirmek için, yanlışların görülmesi yerine yaptığı
doğru davranışlarınn fark edilerek, takdir edilmesi gerekmektedir. Böylece çocukta görülen
olumlu kazanımlar artacaktır. Sıkı terbiye çocukta, baskı ve zorlamalarla, silik ve içine
apanık veya isyankar bir kişilik oluşturacaktır. Bu maddenin sontest sonucu da, ailelerin sıkı
terbiye ile iyi karakter geliştirme formulünü hiç uygun bulmadıklarını göstermiştir.
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Tablo 7: Çocuğa, Anne Babasını Herkesten Üstün Görmesinin Öğretilmesine İlişkin Öntest
Sontest Sonuçları

Öntest

% 100

Çok uygun buluyorum.

Sontest

%29.6

Biraz uygun buluyorum.

% 70.4 Hiç uygun bulmuyorum.

Tablo 7' deki bulgulara göre, öntestte, ailelerin, % 100 oranla, anne babayı herkesten
~ tün görme inancına tamamen katıldıkları saptanmıştır. Sontestte ise % 70.4 oranla, bu
inancı hiç uygun bulmadıkları saptanmıştır. Bu madde, bu çalışmanın, anne babalara çocuk
yetiştirmede olumlu tutumlar kazandırması amacım yansıtmaktadır. Yanlış aile tutumları,
ocuklar üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Demokratik aile tutumunda ise, herkesin
eşit haklara sahip olan aile bireyleri olarak kabul edildiği, olumlu bir ortam yaratılmaktadır.
Bu eşitlik ortamı ise, çocuğun, önce mutlu olmasını sonra da kendine güven duymasını
sağlamaktadır. Bu maddenin bulguları da, ailelerin, çocukların anne babalarım herkesten
üstün görmelerini, sontestte hiç uygun bulmayarak, bu maddede de çok yüksek derecede
anlamlı bir değişimin olduğunu göstermiştir.
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Tablo 8: Çocukların Sıkı Disiplinle Mutlu Olacağına İlişkin Öntest Sontest Sonuçları

Öntest

Sontest

% 51.9

Biraz uygun buluyorum.

%44.4

Hiç uygun buluyorum.

%3.7

Çok uygun buluyorum.

%25.9

Biraz uygun buluyorum.

%74.l

Hiç uygun bulmuyorum.

Tablo 8'deki bulgulara göre, ailelerin, öntestte % 51.9 oranında biraz uygun buldukları
bu tutumu, sontestte % 74.1 oranında hiç uygun bulmadıkları gözlenmiştir. Aile eğitim
programında, mutluluk için, mutluluk parfüm gibidir, kendine bulaştırmadan, başkalarını
mutlu edemezsiniz denilmiştir. Mutluluk, çocuğun kendinin kabul gördüğü, ayrı bir birey
olarak algılandığı ve sağlıklı iletişimle anlaşılmasının sağlandığı ortamlarda oluşacaktır. Sıkı
disiplin, çocuklarda korku ve endişe duyguları oluşturacaktır. Bu duygular içerisinde kişinin
mutlu olması mümkün değildir. Sıkı disiplinle mutlu olma inancının sontestte hiç uygun
bulunmadığı, tablodan da görülmektedir. Bu anlamda, bu tutumda olumlu bir değişimin
sağlandığı görülmüştür.
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.1.2. Koruyucu Anne Baba Tutumuna Ait Maddelerin Analizi

Tablo 9: Çocuğun Yorucu ve Zor İşlerden Korunması Gerektiğine Ait Öntest Sontest
Sonuçlan

Öntest

Sontest

%33.3

Biraz uygun buluyorum.

%66.7

Çok uygun buluyorum.

% 70.4 Biraz uygun buluyorum.
%29.6

Hiç uygun bulmuyorum.

Koruyucu anne baba tutumunu temsil eden bu maddenin bulgularına göre, öntestte
aileler% 66.7'lik oranla, çocuklarının zor işlerden korunması gerektiğine inanmaktadır. Aile
eğitimi sonrasında uygulanan, sontest sonuçlarına göre de, aileler% 70.4 oranla, çocukların
zor işlerden korunması maddesini biraz uygun bulduklarını belirtmişlerdir. Bu madde, bu
çalışmanın, çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirmesine olumlu katkı sağlanması amacını
yansıtmaktadır. Sürekli korunan çocukların, kendi yapmaları gereken işler bile anne babalan
tarafından yapılarak, çocukta yetersizlik duygusu oluşmaktadır. Çocuğun her durumu yaparak
yaşayarak öğrenmesine fırsat verilmediği durumlarda, çocuk, gelişiminde etkili olacak
deneyimleri edinmede zorlanacaktır. Bulgulara göre öntestte koruyucu tutumu destekleyen
ailelerin, sontestte bunu biraz uygun bularak, bu tutumda olumlu anlamda değişim sağlandığı
görülmüştür.
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ablo 1 O: Bir Annenin, Çocuğunu Düş Kırıklığına Uğratmaması İçin Elinden Geleni Yapması
Davranışına Ait Öntest Sontest Sonuçlan

Öntest

Sontest

%44.4

Biraz uygun buluyorum.

%55.6

Çok uygun buluyorwn.

% 100 Biraz uygun buluyorum.

Tablo lO'daki bulgulara göre, öntestte ailelerin, % 55.6 oranla çok uygun buldukları,
çocuğun düş kırıklığına uğratılmaması davranışını, sontestte % 100 oranla biraz uygun
buldukları saptanmıştır. Bu çalışmanın, çocuğun ailedeki öğrenme ortamına katkıda bulunma
amacını yansıtan bu maddeyle, çocuğun sağlıklı gelişiminin sağlanmasında düş kırıklıkları da
yaşayabileceği unutulmamalıdır. Her yaşantı sonucunda yeni bilgi, duygu ve beceriler
kazanılmaktadır. Bu yüzden, çocukların sadece olumlu sonuçlar veren durumları değil,
olumsuz sonuçlar veren durumları da yaşayarak üzüntü, düş kırıklığı vb duygulan yaşaması
gerekmektedir. Böylece çocuğun yaşantıları zenginleşecek ve kişisel deneyimlerinde artış
olacaktır. Bulgulara göre, öntestte çocuğu düş kırıklığına uğratmayalım düşüncesinin yoğun
olduğu, sontestte ise ailelerde, çocuklarının düşkınklığını yaşayabileceği düşüncesinin yoğun
olduğu görülmüştür. Buna göre, bu davranışta da olumlu yönde bir gelişim sağlandığı
görülmüştür.
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Tablo 11: Çocuğunun Mutluluğu İçin, Anne, Kendi Mutluluğunu Feda Etmeli Tutumuna Ait
Öntest Sontest Sonuçları

Öntest

% 100

Sontest

% 59.3 Biraz uygun buluyorum.

Çok uygun buluyorum.

% 37

Hiç uygun bulmuyorum.

% 3.7

Çok uygun buluyorum.

Tablo I l 'deki, bulgulara göre, ailelerin, öntestte % 100 oranında çok uygun
buldukları, çocuğun mutluluğu için kendi mutluluğunu feda etme bilinci, sontestte % 59.3
oranında biraz uygun buldukları gözlemlenmiştir. Bu madde, bu çalışmanın, ailenin, kendi
çocuğunun yaşamında ne kadar önemli rolü olduğunu pekiştirmek amacını yansıtmaktadır.
Öntest uygulaması sonuçlarına göre, aileler, çocuklarını iyi yetiştirmek ve mutlu edebilmek
amacıyla, fedakarlıklar yapmayı uygun görmüştür. Sontest sonuçlarına göre, aileler fedakarlık
konusundaki görüşlerini değiştirmişlerdir. Hern çocuğun hem de anne babanın mutluluğunun
sağlanması için, ailade görev ve sorumlulukların bilincine varılarak, aile toplantıları yaparak,
her iki tarafında mutlu olacağı durumların yaratılması gerektiği bilincine varılmıştır. Bu
yüzden, anne ve babalar, çocuğun yaşamında önemli bir role sahiptirler. Hem kendilerini
geliştirerek çocuklarına örnek olurlar, hem de iyi anne baba tutumları sergileyerek,
çocuklarına kendi anne babalık hayatlarında uygulayacakları tutumlar hakkında örnek
oluşturmaktadırlar.
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Tablo 12: Daima Koşuşturan, Hareketli Bir Çocuğun, Mutlu Bir İnsan Olacağına Ait Önt
Sontest Sonuçları

Öntest

Sontest

%66.7

Hiç uygun bulmuyorum.

% 33.3

Çok uygun buluyorum.

% 81.5

Biraz uygun buluyorum.

% 18.5

Çok uygun buluyorum.

Koruyucu anne baba tutumunu temsil eden bu maddenin bulgularına göre öntestte %
66.7 oranla hiç uygun bulmadıkları, çocuğun daima hareketli olmasını, sontest uygulamasında
% 81.5 oranla biraz uygun buldukları gözlem.lenmiştir. Bu madde, bu çalışmanın, çocukların
davranış ve alışkanlıklarını değiştirme yollarını öğretmek, problemleri önlemek ve altemetif
disiplin yöntemleri sunmak amacını yansıtmaktadır. Çocuğun gelişim dönemine uygun olarak
hareketli olması ve gelişim döneminin gereği olan davranışları

sergilemesi doğaldır. Bu

davranışları olumlu yönlere yansıtmak ve çocuğun davranışları, problem yaratmadan önlemler
almak, ailelere düşen görevler arasındadır. Bu maddenin sonucunda ise, öntestte hiç uygun
görülmeyen bu tutum, sontest uygulaması sonuçlarına göre biraz kabul edilir bulunmuştur. Bu
sonuç, çocuğun gelişim doğası özelliklerini, ailelerin kabul ettiğini göstermiş ve bunları
olumlu değerler katacak şekilde değerlendirmeleri
bu tutumda da olumlu yönde değişim sağlanmıştır.

gerektiği görüşü oluşmuştur. Bu anlamda,
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Tablo 13: Bir Annenin, Çocuğu Hakkında Herşeyi Bilmesi Gerektiğine Ait Öntest Sontest
Sonuçları

Öntest

% 100 Çok uygun buluyorum.

Sontest

% 100 Biraz uygun buluyorum.

Tablo 13 'ün bulgularına göre, ailelerin, öntestte % 100 çok uygun buldukları bu
tutumu, sontestte % 100 biraz uygun buldukları saptanmıştır. Bu madde, aile hayatının
iyileştirilmesini sağlamak ve anne babalara bu konuda yardımcı olmak amacını
yansıtmaktadır. Çocukla sağlıklı bir iletişimin sağlanmasıyla, onu aktif olarak dinlediğinizde
ve anlamaya çalıştığınızda, size kendisinin hissettiklerini ve yaşadıklarını anlatacaktır. Eğer
söylediklerine iletişim engelleriyle karşılık alırlarsa, incinecek, sizin adil olmadığınızı ve onu
kabul etmediğinizi düşünecektir. Bu yüzden iletişim kurmanın öneminin farkına varılmasıyla,
aile ortamı da iyileşecektir. Herkesin birbirini kabul ederek dinlediği ortamlar olacaktır. Bu
bulgularda da, ailelerin çocukları hakkında herşeyi bilmesi değil, çocuğunun sorunu olduğu
noktalarda, çocuğu dinlemesi gerekmektedir. Çocuk zaten sorunu olduğu durumlarda kendini
ailesine açacaktır. Bu tutumda da olumlu bir değişmenin olduğu görülmüştür.
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Tablo 14: Çocuğun, Ailesinden Sır Saklamaması Gerektiğine Ait Öntest Sontest Sonuçlan

Öntest

%3.7

Biraz uygun buluyorum.

% 96.3 Çok uygun buluyorum.

Sontest

% 100 Biraz uygun buluyorum.

Koruyucu anne baba tutumunu temsil eden bu maddenin bulgularına göre, ailelerin,
çocuğun kendilerinden sır saklamaması davranışını, öntestte % 96.3 oranında çok uygun
buldukları, sontestte ise bu davranışı % 100 oranla biraz uygun buldukları saptanmıştır. Sır,
kişinin kendi özeline ait olan ve hiç kimseyle paylaşmak istemediği bilgileridir. Çocuklara
kendi davranışlarının sorumluluğunu almasını kazandumak istiyorsak ve kendi aldığı
kararların yerinde olduğunu anlamalarını istiyorsak, sır saklama konusunda deneyimler
yaşamasını istiyorsak, çocuğun kendisiyle ilgili sırlarının olmasını, anne babalar olgunlukla
karşılamalıdırlar. Çok önemli bir durum olduğunda, çocuk zaten rahatsızlığı hissederek, anne
babasına açılacaktır. Sır saklamayı, öntestte hiç uygun bulmayan anne babalar, sontestte bu
konudaki görüşlerini değiştirip, biraz uygun bulduklarını belirtmişlerdir.
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.1.3. Demokratik Anne Baba Tutumuna Ait Maddelerin Analizi

Tablo 15: Büyüklerin, Çocukların Şakalarına Gülmesi, Onlara Eğlendirici Öyküler
Anlatmasıyla, Evdeki Düzenin Daha Ahenkli Olacağına Ait Öntest Sontest Sonuçlan

Öntest

Sontest

%63

Biraz uygun buluyorum.

%37

Çok uygun buluyorum.

%3.7

Biraz uygun buluyorum.

% 96.3 Çok uygun buluyorum.

Demokratik aile tutumunu temsil eden bu maddenin bulgularına göre, öntestte % 63
oranla biraz uygun buldukları bu tutumu, sontestte % 96.3 oranla çok uygun bulmuşlardrr. Bu
madde, bu çalışmanın, anne ve babalan, çocukla sağlıklı iletişim kurmanın önemi konusunda
bilgilendirmek ve anne babalara, çocukları ile nasıl sağlıklı bir iletişim kurabileceklerini
anlatmak amacını yansıtmaktadrr. Aile içi iletişimin sağlıklı olmasının sağlanmasında, hem
çocuğun hem de anne babanın birbirlerini anlayabilmesi ve paylaşmanın sağlanması yer
almaktadrr. Bunun sağlandığı aile ortammda, çocuklar kendini güvende ve mutlu
hissedeceklerdir. Bu madde sonucuna göre, sontestte aileler çok yüksek oranla çocuklarıyla
sağlıklı iletişim sağlanmasının önemini kabul etmişlerdir. Bu tutumda da olumlu yönde bir
değişimin olduğu saptanmıştır.
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Tablo 16: Anne Babaların, Her Zaman Çocuklarının Kendilerine Uymasını Beklemek Yerine
Kendilerininde Çocuklarına Uymaları Gerektiği Davranışına Ait Öntest Sontest Sonuçlan

Öntest

% 100 Hiç uygun bulmuyorum.

Sontest

%3.7

Biraz uygun buluyorum.

% 96.3 Çok uygun buluyorum.

Tablo 16' daki bulgulara göre, ailelerin, öntestte % 100 oranla hiç uygun bulmadıkları
bu tutumu, sontestte % 96.3 oranında çok uygun buldukları saptanmıştır. Bu madde, bu
çalışmanın, çocukta görülen olumlu değişikliklerin devamlı olmasını sağlamak amacını
yansıtmaktadır. Anne babalar, aile içerisinde demokratik ortam yaratmalı, çocuklarına da aile
ile ilgili konularda kararlar verme konusunda fikir üretmelerine izin vermelidirler. Bu durum,
çocuğun problem çözme becerisini ve yaratıcılığını geliştirmesini ve kendi öz benliğine
güvenmesini sağlayacak bir tutum olacaktır. Çocuklardan gelen fikirlerden uygun olanları
gerçekleştirdiğimizde ise, çocukların bu olumlu davranışlarının devamı sağlanmış olacaktır.
Öntestte hiç uygun bulunmayan bu tutum, sontestte çok uygun bulunarak, bu davranıştaki
değişimin çok başarılı bir şekilde sağlandığı görülmüştür.
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Tablo 17: Çocukların, Aile İçerisinde Uygun Bulmadıkları Kuralları, Anne Babalarına
Söylemelerinin Hoş Karşılanmasına Ait Öntest Sontest Sonuçları

Öntest

%59.3

Biraz uygun buluyorum.

% 40.7 Hiç uygun bulmuyorum.

Sontest

%3.7

Biraz uygun buluyorum.

% 96.3 Çok uygun buluyorum.

Tablo 17'deki bulgulara göre, öntestte % 59.3 oranında biraz uygun buldukları bu
tutumu, sontestte % 96.3 oranında çok uygun bulmuşlardrr. Bu madde, bu çalışmanın, anne va
babaların çocuklarına karşı olumlu tutum

geliştirmesine yardımcı olmak amacını

yansıtmaktadır. Anne babalar, çocuklarına otoriter veya ilgisiz davrandıkları zaman, çocuklar
içine kapanır veya ilgi çekmek için aşırı davranışlarda bulunabilirler. Anne babalar,
çocuklarının kendilerine

açılmasını

sağlayacak tutumlar

sergilediklerinde, çocuklar

kendilerini rahatsız eden veya mutlu eden durumları, ailelerine geri dönüt olarak
vereceklerdir. Bu madde sonuçlan, bu tutumun, sontestte, önteste göre çok yüksek oranla, çok
uygun bulunduğunu göstermiştir. Bu anlamda, bu tutumun olumlu olduğuna ilişkin
farkındalığın geliştiği gözlenmiştir.
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Tablo 18: Çocuklardan Sık Sık Ödün Vermelerini Ve Anne Babaya Uymalarının İstenmemesi
Gerektiğine Ait Öntest Sontest Sonuçları

Öntest

% 55.6 Biraz uygun buluyorum.
% 44.4 Hiç uygun bulmuyorum.

Sontest

% 33.3 Biraz uygun buluyorum.
% 66. 7 Çok uygun buluyorum.

Tablo 18'deki bulgulara göre, ailelerin, öntestte % 55.6 oranında biraz uygun
buldukları bu tutumu, sontestte % 66.7 oranında çok uygun buldukları saptanmıştır. Bu
madde, bu çalışmanın, anne babalara, çocuklarına karşı olumlu tutum geliştirmesine yardımcı
olma amacını yansıtmaktadır. Sontestte, çocukların sürekli olarak anne babalarına uymalarını
istemenin uygun bulunmadığı görülmüştür. Çocukların kendi ihtiyaçlarının da karşılandığı
durumları yaşamalı ve anne babalar da çocukların kendi gelişimlerini destekleyecek çevre
koşullarım tespit ederek, çocuklarını bu çevrelere yönlendirmede onlara rehber olmalıdırlar.
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Tablo 19: Anne Babaların, Çocuklarıyla Şakalaşıp Eğlenmesiyle, Çocukların Da Onların
Öğütlerini Dinlemeye Daha İstekli Olmalarına İlişkin Öntest Sontest Sonuçları

Öntest

Sontest

%92.6 Biraz uygun buluyorum.
% 7.4

Çok uygun buluyorum.

% 11.1

Biraz uygun buluyorum.

%7.4

Hiç uygun bulmuyorum.

% 81.5

Çok uygun buluyorum.

Tablo 19' daki bulgulara göre, ailelerin, öntestte % 7.4 oranında çok uygun buldukları
bu tutumu, sontestte % 81.5 oranında çok uygun buldukları saptanmıştır. Hayatın yansıması
örneğindeki gibi, hareketlerimiz karşımızdaki aynamızdır. Biz hayata ne verirsek, hayat da
bize aynısını verir. Çocuklarımıza olumlu davranışlar içinde yaklaşırsak, onlar da bize olumlu
duygular içerisinde yaklaşacak ve her iki tarafın da mutlu olduğu durumlar yaratılacaktır. Bu
madde, davranışların yansımasına ilişkin farkındalığın ailelerde geliştiğini,
bulgularıyla da göstermiştir.

sontest
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Tablo 20: Çocuklarının Arkadaşlıkları Ve Sosyal Hayatlarıyla Yakından İlgilenen Anne
Babaların, Onların İyi Yetişmesini Sağlamasına İlişkin Öntest Sontest Sonuçlan

Öntest

Sontest

%3.7

Biraz uygun buluyorum.

%96.3

Çok uygun buluyorum.

%3.7

Biraz uygun buluyorum.

%96.3

Çok uygun buluyorum.

Tablo 20'deki bulgulara göre, öntestte ve sontestte, ailelerin çocuklarıyla yakından
ilgilenme davranışını % 96.3 oranla çok uygun buldukları saptanmıştır. Her iki uygulama
sonuçlan da aynıdır. Bu madde, bu çalışmanın, ailenin, kendi çocuğunun yaşamında ne kadar
önemli rolü olduğunu pekiştirmek amacını yansıtmaktadır. Çocuklarının sosyal hayatları ve
arkadaşlıklarıyla yakından ilgilenen, çocuğun iletişimde ve etkileşimde bulunduğu çevresini
izleyen ve çocuğuyla yakından ilgilenen anne babalar, çocuklarının sağlıklı gelişimini
sağlamaktadırlar. Çocuk, anne babasının kendisiyle ilgilendiğini hissettikçe, kendine güven
duygusu ve kabul edildiği duygusu gelişecektir. Böylece sağlıklı kişilik oluşturması ve
çevrede

yaşadığı

ilişkilerden

kazandığı

deneyimlerle,

kendi

gelişimini

başarıyla

gerçekleştireceklerdir.

Bu 18 maddenin tümünde, bu çalışmanın amacına uygun olarak, anne baba
tutumlarında olumlu yönde değişimler meydana geldiği saptanmıştır. Yine bu çalışmanın
amaçlarından biri olan, anne babalara, aile eğitiminin önemli ve gerekli olduğunu kavratma
farkındalığının da bu aile eğitimi programıyla oluştuğu saptanmıştır.
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4.2 PARI Ölçeğindeki Madde Analizlerinin Daire Grafiğinde Gösterimi

Bu başlık altında, öntest ve sontest olarak uygulanan PARI ölçeğinden elde edilen
bulguların daire grafıkleri yer almıştır. Bu grafikler, bu çalışmanın amacının ne düzeyde
gerçekleştiğini somut bir şekilde göstermiştir. Ölçek maddeleri, ilgili olduğu anne baba
tutumuna ait başlık altında incelenmiştir. Daire grafiklerindeki yeşil renkle gösterilen
kısımlar, çok uygun buluyorum cevabını, mavi renkle gösterilen kısımlar, biraz uygun
buluyorum cevabını, kırmızı renkle gösterilen kısımlar ise hiç uygun bulmuyorum cevabını
ifade etmişlerdir.

4.2.1 Otoriter Anne Baba Tutumuna Ait Maddelerin Daire Grafikleri

Tablo 21: Çocukların Sıkı Kurallarla Yetiştirilmesi Gerektiğine Ait Öntest Sontest
Sonuçlarını Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest
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Otoriter anne baba tutumunu temsil eden maddeye ait Tablo 21 'deki daire grafiğinden,
bu tutumun uygun bulunmadığım gösteren kırmızı rengin kapsamının, sontestte genişlediği
görülmüştür. Bu değişim, anhe babaların otoriter tutumlar ile ilgili farkındalıklarımn
geliştiğini ve otoriter tutumu çocuğun sağlıklı gelişimine uygun bulmadıklarını göstermiştir.

Tablo 22: Anne Babaların, Çocuklarına, Sorgusuz Sualsiz Kendilerine Sadık Kalmalarını
Öğretmelerine İlişkin Öntest Sontest Sonuçlarını Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Tablo 22'den, otoriter anne baba tutumunu temsil eden bu maddenin, öntestte uygun
görüldüğü yeşil rengin kapsamından anlaşılmaktadır. Sontest uygulamasında ise biraz uygun
bulunduğunu gösteren mavi alan ve hiç uygun bulunmadığını gösteren kırmızı alan, bu
tutumdaki değişimi göstermiştir.
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Tablo 23: Çocukların Sıkı Terbiye Edilmesi Gerektiğine Ait Öntest Sontest Sonuçlarını
Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Tablo 23'den, otoriter anne baba tutumunu yansıtan bu maddenin, öntestte uygun
görüldüğü yeşil rengin kapsamından anlaşılmaktadır. Aile eğitimi sonrasında ise, bu tutumun
hiç uygun bulunmadığmı gösteren kırmızı renk ve biraz uygun bulunduğunu gösteren mavi
renkten oluşan daire grafiği, bu maddede belirtilen anne baba tutumuyla ilgili görüşlerin
değiştiğini göstermiştir.

140

Tablo 24: Sıkı Terbiyenin, Sağlam ve İyi Bir Karakter Geliştireceğine Ait Öntest Sontest
Sonuçlarım Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Tablo 24'te bulunan öntestte yeşil alanın kapsamından, bu tutumun çok uygun
bulunduğu görülmüştür. Sontestte ise, bu tutumla ilgili görüşlerin değişerek, bu tutumun hiç
uygun bulunmadığını gösteren kırmızı rengin kapsamının genişlediği görülmüştür. Bu
tutumun uygunluğuyla ilgili görüşün değiştiği, yeşil rengin kırmızı renge dönüşmesiyle
görülmüştür.

141

Tablo 25: Çocuğa, Anne Babasını Herkesten Üstün Görmesinin Öğretilmesine İlişkin Öntest
Sontest Sonuçlarını Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Tablo 25'in temsil ettiği otoriter tutumunun, öntestte çok uygun bulunduğu, yeşil
renkteki daire grafiğinden anlaşılmıştır. Sontest uygulamasında ise, bu tutuma ait görüşlerin
değiştiği ve hiç uygun bulmuyorum cevaplarını temsil eden kırmızı rengin kapsamının
genişlediği görülmüştür.
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Tablo 26: Çocukların Sıkı Disiplinle Mutlu Olacağına İlişkin Öntest Sontest Sonuçlarını
Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Tablo 26'da hiç uygun bulmuyorum cevabını temsil eden kırmızı rengin, sontestte,
öntestle karşılaştırıldığında, kapsamının genişlediği görülmüştür. Bu durum, anne babaların,
otoriter tutumun olumsuz aile tutumu olduğuyla ilgili farkındalığının geliştiği şeklinde
yorumlanmıştır.

Otoriter anne baba tutumuna ait daire grafikleri, öntestteki yeşil rengin yerini sontestte
kırmızı rengin alması ve kırmızı rengin kapsamının genişlemesiyle, olumlu değişimin en
güçlü şekilde gerçekleştiğini göstermiştir. Bu sonuca göre, anne babaların, otoriter
davranışlarını değiştirmeye olumlu yaklaştıkları ve bu konuda farkındahk geliştirdikleri
saptanmıştır.
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4.2.2 Koruyucu Anne Baba Tutumuna Ait Maddelerin Daire Grafikleri

Tablo 27: Çocuğun Yorucu ve Zor İşlerden Korunması Gerektiğine Ait Öntest Sontest
Sonuçlarını Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Koruyucu anne baba tutumunu temsil eden bu maddede, öntestte çok uygun
buluyorum cevabını gösteren yeşil bölgenin kapsamının geniş olduğu görülmüştür. Sontestte
ise, biraz uygun buluyorum cevabını gösteren mavi renkteki kısmın genişlediği görülmüştür.
Bu maddeyle ilgili daire grafikleri, öntestte daha çok uygun görülen bu davranışın, sontestte
biraz uygun görüldüğünün farkını ortaya koymaktadır.
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Tablo 28: Bir Annenin, Çocuğunu Düş Kırıklığına Uğratmaması İçin Elinden Geleni Yapması
Davranışına Ait Öntest Sontest Sonuçlarını Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Koruyucu anne baba tutumunu temsil eden bu maddede, öntestte çok uygun
buluyorum cevabını gösteren yeşil rengin, sontestte kaybolduğu ve sontestte, biraz uygun
buluyorum cevabım gösteren mavi rengin hakim olduğu görülmüştür.
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Tablo 29: Çocuğunun Mutluluğu İçin, Anne, Kendi Mutluluğunu Feda Etmeli Tutumuna Ait
Öntest Sontest Sonuçlarını Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Koruyucu anne baba tutumunu temsil eden bu maddenin, öntestteki uygulamasında
tamamen kabul gördüğü, yansıttığı yeşil renktten anlaşılmaktadır. Eğitimden sonraki sontest
uygulamasında ise biraz uygun olarak kabul edildiğini gösteren mavi rengin çoğunlukta
olduğu, ikinci geniş kapsamı ise hiç uygun olmadığını kabul edenlerin oluşturduğu, kırmızı
rengin kapsamından anlaşılmaktadır. Bu tutumdaki değişim, başlangıçtaki yeşil rengin, mavi
ve kırmızıya dönmesiyle görülmüştür.
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Tablo 30: Daima Koşuşturan, Hareketli Bir Çocuğun, Mutlu Bir İnsan Olacağına Ait Öntest
Sontest Sonuçlarını Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Koruyucu anne baba tutumunu yansıtan bu madde, öntestte hiç uygun görülmediği
kırmızı rengin kapsamından anlaşılmaktadır. Sontest uygulamasında ise kırmızı rengin
maviye dönüştüğü görülmektedir. Bu sonuçlar, bu maddenin biraz uygun bulunması yönünde
bir değişimin sağlandığını göstermiştir.
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Tablo 31: Bir Annenin, Çocuğu Hakkında Herşeyi Bilmesi Gerektiğine Ait Öntest Sontest
Sonuçlarını Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Koruyucu anne baba tutumunu yansıtan bu maddenin, öntestte çok uygun bulunduğu
temsil ettiği yeşil renkten ve sontestte ise biraz uygun bulunduğu grafiğin mavi renginden
görülmektedir. Bu tutumda da değişim sağlandığı, renklerdeki farklılaşmadan belli olmuştur.
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Tablo 32: Çocuğun, Ailesinden Sır Saklamaması Gerektiğine Ait Öntest Sontest Sonuçlarını
Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Koruyucu anne baba tutumunu temsil eden bu maddenin, öntestte çok uygun
bulunduğu, daire grafiğinin yeşil renginden anlaşılmaktadır. Sontestte ise aileler, çocuklarının
kendilerinden sır saklamamaları gerektiğine, biraz uygun buluyorum cevabını verdiği, daire
grafiğinin mavi renkten oluşmasından anlaşılmaktadır.

Koruyucu anne baba tutumuna ait daire grafiklerinin öntest sonuçlarının hepsinde yeşil
renk görülmüştür. Bu sonuç, ailelerin koruyucu aile tutumlarına olumlu baktığını anlatmıştır.
Sonteste ait daire grafiklerinde yeşil rengin yerini biraz uygun buluyorum cevabını gösteren
mavi rengin aldığı görülmüştür. Bu sonuca göre, ailelerin koruyucu anne baba tutumlarında
olumlu bir değişim kazandığı görülmüştür. Öntestteki yeşil rengin, sontestte mavi renge
dönmesi, koruyucu tutumlarla ilgili ailelerde koruma güdüsüyle ilgili direnç olduğunu da
göstermektedir.
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4.2.3 Demokratik Anne Baba Tutumuna Ait Maddelerin Daire Grafikleri

Tablo 33: Büyüklerin, Çocukların Şakalarına Gülmesi, Onlara Eğlendirici Öyküler
Anlatmasıyla, Evdeki Düzenin Daha Ahenkli Olacağına Ait Öntest Sontest Sonuçlarını
Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Demokratik anne baba tutumunu temsil eden bu maddenin, öntestte dar yeşil alanla
uygun görüldüğü, sontestte ise yeşil alanın genişleyerek, daha çok kişi tarafından uygun
bulunduğu saptanmıştır. Aile hayatını iyileştirme amacının gerçekleştiği, bu maddede görülen
değişimle kanıtlanmıştır.
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Tablo 34: Anne Babaların, Her Zaman Çocuklarının Kendilerine Uymasını Beklemek Yerine
Kendilerinin De Çocuklarına Uymaları Gerektiği Davranışına Ait Öntest Sontest Sonuçlanını
Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Demokratik anne baba tutumunu temsil eden bu maddenin, öntestte biç uygun
bulunmadığı, kırmızı renkten oluşan daire grafiğinden anlaşılmaktadır. Sontestte ise bu
tutumun çok uygun bulunduğu, yeşil rengin kapsamından anlaşılmıştır. Bu maddedeki güçlü
değişim, bu çalışmanın amaçlarının gerçekleştiğini ve anne baba eğitiminin önemini
göstermiştir.
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Tablo 35: Çocukların, Aile İçerisinde Uygun Bulmadıkları Kuralları, Anne Babalarına
Söylemelerinin Hoş Karşılanmasına Ait Öntest Sontest Sonuçlarını Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Demokratik anne baba tutumunu yansıtan bu maddenin, öntestte biraz uygun
bulunduğunu gösteren mavi renkten ve hiç uygun bulunmadığını gösteren kırmızı renkten
oluşan daire grafiğinin, sontestte çok uygun bulunan yeşil renge dönüştüğü görülmüştür. Bu
bulgudan da aile eğitimi sonrasında, bu olumlu aile tutumuyla ilgili farkındalık geliştiği
sonucuna varılmıştır.
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Tablo 36: Çocuklardan Sık Sık Ödün Vermelerini Ve Anne Babaya Uymalarının
İstenmemesi Gerektiğine Ait Öntest Sontest Sonuçlarını Gösteren Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Demokratik anne baba tutumunu temsil eden bu maddenin, öntestte, biraz uygun
buluyorum cevabını gösteren mavi renkten ve hiç uygun bulmuyorum cevabını gösteren
kırmızı renkten oluştuğu görülmektedir. Sontest uygulamasında ise, çok uygun cevabını
temsil eden yeşil rengin kapsamının geniş olmasından, bu tutumla ilgili değişikliğin
sağlandığı görülmüştür.
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Tablo 37: Anne Babaların, Çocuklarıyla Şakalaşıp Eğlenmesiyle, Çocukların Da Onların
Öğütlerini Dinlemeye Daha İstekli Olmalarına İlişkin Öntest Sontest Sonuçlarım Gösteren
Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Demokratik anne baba tutumunu temsil eden bu maddenin daire grafiğinin, öntestte
biraz uygun buluyorum cevabını gösteren mavi renk.ten, sontestte çok uygun buluyorum
cevabını gösteren yeşil renge dönüştüğü görülmektedir. Buna göre, öntestte biraz uygun
bulunan bu tutumun, sontestte çok uygun bulunduğu saptanmıştır.
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Tablo 38: Çocuklarının Arkadaşlıkları Ve Sosyal Hayatlarıyla Yakından İlgilenen Anne
Babaların, Onların İyi Yetişmesini Sağlamasına İlişkin Öntest Sontest Sonuçlarım Gösteren
Daire Grafiği

Öntest

Sontest

Demokratik anne baba tutumunu temsil eden bu maddenin öntest ve sontest bulguları
aynıdır. Her iki durumda da, bu tutumun, aileler tarafından çok uygun bulunduğu daire
grafiklerindeki yeşil rengin kapsamından anlaşımaktadır. Aileler, çocuklarıyla yakından
ilgilenme davranışını çok uygun bulmaktadırlar.

Demokratik anne baba tutumuna ait daire grafiklerinin hepsinde, sontestte çok uygun
buluyorumu gösteren yeşil rengin çok geniş kapsamlı olduğu görülmüştür. Bu sonuç, ailelerin
demokratik olma yönündeki davranışlarının olumlu anlamda değiştiğini göstermiştir.
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4.3 PARI Ölçeğindeki Maddelerin Anne Baba Tutumlarına Göre Sınıflandırılmış Analizi

Bu başlık altında, PARI ölçeğindeki maddelerin ait oldukları anne baba tutumu başlığı
altında toplanmasıyla, çalışmaya katılan ailelerin tutumlar ile ilgili genel yargılarının neler
olduğuna ilişkin tespitlerde bulunulmuştur.

4.3.1

Öntest Sonuçlarına göre, Anne Baba Tutumlarının Analizi:

Tablo 39: Öntest Sonuçlarına Göre Anne Baba Tutumlarının Analizi
Koruyucu

Otoriter

Demokratik

Anne Baba Tutumu

Anne Baba Tutumu

Anne Baba Tutumu

Madde 1

Madde 3

Madde6

% 66. 7 çok uygun

% 55.6 çok uygun

% 63 biraz uygun

Madde2

Madde 7

Madde 8

% 55.6 çok uygun

% 74.1 çok uygun

% 100 hiç uygun

Madde4

Madde 10

Madde 9

% 100 çok uygun

% 77.8 çok uygun

% 59.3 biraz uygun

Madde 5

Madde 12

Madde 15

% 40.7 biraz uygun

% 55.6 çok uygun

% 55.6 biraz uygun

Madde 11

Madde 13

Madde 16

% 100 çok uygun

% 100 çok uygun

% 92.6 biraz uygun

Madde 14

Madde 17

Madde 18

% 96.3 çok uygun

% 51.9 biraz uygun

% 96.3 çok uygun
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Öntest sonuçlarını gösteren bu tabloya göre, ailelerin, koruyucu anne baba tutumuna
ait maddelerin çoğunu yüksek oranlarla çok uygun buldukları saptanmıştır, Aynı şekilde,
ailelerin,

otoriter

aile tutumuna

ait maddeleri

de çok uygun buldukları

gözlenmiştir.

Demokratik aile tutumuna ait maddelerin çoğunu ise biraz uygun bulmuşlardır. Bu bulgulara
göre, çalışmaya katılan anne babaların, koruyucu tutuma ait maddeleri diğerlerinin arasından
seçebildikleri ve diğer tutumlara oranla daha uygun buldukları görülmüştür.

4.3.2

Sontest Sonuçlarına Göre, Anne Baba Tutumlarının Analizi:

Tablo 40: Sontest Sonuçlarına Göre Anne Baba Tutumlarının Analizi
Koruyucu

Otoriter

Demokratik

Anne Baba Tutumu

Anne Baba Tutumu

Anne Baba Tutumu

Madde 1

Madde 3

Madde 6

% 70 biraz uygun

% 81.5 hiç uygun

% 96.3 çok uygun

Madde2

Madde 7

Madde 8

% 100 biraz uygun

% 55.6 biraz uygun

% 96.3 çok uygun

Madde4

Madde 10

Madde 9

% 59.3 biraz uygun

% 51.9 hiç uygun

% 96.3 çok uygun

Madde 5

Madde 12

Madde 15

% 81 .5 çok uygun

% 70.4 biraz uygun

% 66. 7 çok uygun

Madde 11

Madde 13

Madde 16

% 100 biraz uygun

% 70.4 hiç uygun

% 81.5 çok uygun

Madde 14

Madde 17

Madde 18

% 100 biraz uygun

% 74.1 hiç uygun

% 96.3 çok uygun
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Sontest sonuçlarını gösteren bu tabloya göre, ailelerin, demokratik anne baba
tutumuna ait maddeleri, diğerlerinin arasından seçebildikleri ve bu maddeleri yüksek yüzdelik
oranlarıyla çok uygun buldukları saptanmıştır. Otoriter anne baba tutumuna ait maddeler
arasında ise, ailelerin, sıkı disiplin, terbiye ve otorite kelimelerini içeren maddeleri % 70
oranlarında hiç uygun bulmadıkları saptanmıştır. Koruyucu anne baba tutumuna ait
maddelerde ise, ailelerin, yüksek yüzdelik oranlarında biraz katılıyorum cevapları verdiği
saptanmıştır. Bundan da, ailelerin, koruyucu tutumların farkında oldukları fakat koruyucu
olmaktan tam anlamıyla kopamadıkları sonucuna varılmıştır.
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BÖLÜMS

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bölümde, bu çalışmada varılan sonuçlar ve ilgili konuda yapılacak yeni çalışmalara
rehberlik edebilecek öneriler yer almaktadır.

5.1 Sonuç
Bu çalışmanın yapılmasıyla, şu sonuçlar elde edilmiştir:
•

Anne babalar, çocukluk dönemi gelişim özellikleri hakkında bilgi edinmişlerdir.

•

Çalışmaya katılan ailelerin, anne babalık yeteneklerine ilişkin kendilerine duydukları
güven artmıştır. Ailelerin, kendileri ve çocukları için daha anlamlı amaçlar oluşturma
ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik çaba gösterdikleri gözlenmiştir. Ayrca aileler,
diğer ailelerle iletişime girerek deneyimlerini paylaşıp, kendilerini değerlendirme ve
geliştirme fırsatını bulmuşlardır.

•

Aileler, anne babalık deneyimleri sırasında karşılaşacakları zorlukların farkına
varmışlardır.

•

Aileler, çocukların ve ailelerin, kendilerine özgü ihtiyaç ve özellikleri bakımından ne
kadar çok çeşitlilik gösterdiklerinin farkına varmışlardır.

•

Aileler, çalışma esnasında kendi ilgileri, amaçları ve ihtiyaçlarıyla ilgili farkındalık
kazanmışlardır.

•

Çocuğun eğitiminde, ailenin sorumluluğunu kuvvetlendirmede, çocuğun gelişimindeki
ilerlemen.in kalıcı ve uzun vadeli olmasını sağlamada ve çocuğun gelişimirıin bütüncül
bir yaklaşımda desteklenmesinde, aile eğitiminin tamamlayıcı bir etkisi olduğu
sonucuna varılmıştır.
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5 .2 Öneriler
Bu çalışma sonucunda, şu önerilerde bulunulmuştur:
•

Aile eğitiminden beklenen toplumsal yararın elde edilebilmesi için, anne babalara
bilgiye açık oldukları zaman, ilgi duydukları alanlarda eğitim verilmeli, eğitim
programları sadece bilgi aktarmayı değil, tutum ve davranışları geliştirmeyi de
hedeflemelidir.

•

Aile eğitimi programlarında, anne babalar, bilgi ve becerilerine saygı ve güven
duyulduğuna ve kabul edildiklerine inanmalıdırlar.

•

Aile eğitimi, çocuğu eğitim kurumlarına devam eden anne babalara verilebileceği gibi,
alternetifbir yaklaşım olarak da düşünülebilir.

•

Aile eğitimi konuları daha da genişletilebilir. Öğrenme stilleri, öfke kontrolü, stres
yönetimi, çocukta görülen davranış bozuklukları, kardeş kıskançlığı vb konulara da
yer verilebilir.

•

Aile eğitimi, isteyen her ailenin ilgi ve gereksinim duyduğu aile programlarına
katılmasını sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmalıdır.

•

Aile eğitimine ihtiyaç duyan öncelikli kesimlerin ise devlet tarafından saptanması ve
ilgili çalışmaların yapılması

önemlidir.

Öncelikli kesimlere yönelik

eğitim

programlarınınn sağlanması, toplumsal kalkınma ve fırsat eşitliğini de beraberinde
getirecektir. Öncelikli kesimleri toplumsal,

ekonomik, coğrafi,

ailevi koşullar

nedeniyle yoksunluk çekenler, eğitimsiz ve mesleksiz gruplar, zihinsel veya bedensel
engelliler, sosyal olarak yalıtılmışlar olarak tanımlayabiliriz (Lowe, 1982, Okçabol,
2006).
•

Bu çalışma yapılandırılarak, konu uzmaları tarafından gerçekleştirilebilir. Çocuk
doktoru, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda aileleri bilgilendirir. Diyetisyenler ise
beslenmenin önemi ve sağlıklı beslenme konularını anlatabilir. Çocuk gelişimi
uzmanları, çocuk gelişimi ve anne babanın gelişime katkıda bulunabileceği durumlar
konusunu işleyebilir. Çocuk psikolog ve psikatristi de çocuğun ruhsal gelişimi ve anne
babanın olumlu tutumlarının neler olabileceği konusunu anlatabilirler.

Sosyal

Hizmetler Kurumu da çocuk hakları ve çocuk istismarı hakkında aileleri
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bilgilendirerek, oluşabilecek durumlara karşı koruyucu bir önlem alabilirler. Özel
eğitimciler de, özel eğitime muhtaç çocukların gelişimine katkı sağlayabilecek destek
bir program sunabilirler. Hukukçuların da ülkemizdeki çocuk suçluluğu ve çocuğa
şiddet, bunların dağılımı, yaygınlığı, oluşum nedenleri ve yasalarımıza göre bunların
cezaları hakkında bilgilendirmesi de yer alabilir. Böylece aile eğitiminin gerekliliği
daha da ortaya çıkacaktır. Tüm bu kişilerin işbirliği ve ortak hareketiyle yapılacak aile
eğitimi, daha etkin ve yararlı olacaktır.
•

Aile eğitim programları sadece toplantılarla sınırlı kalmayarak, daha geniş kitlelere
ulaşabilecek radyo ve tv kanallarında da yer alabilir.
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AİLE EGİTİMİ İHTİYAÇ BELİRLEME FORMU

Okulumuzda, sizlerin belirleyeceği konularda, eğitim etkinlikleri düzenlemeyi
planlıyoruz. Aşağıda verilen konulardan, eğitim almak istediklerinizi önem sırasına göre
numaralayınız. En önemli gördüğünüz konuya (1) veriniz.

KONULAR
(

)

Çocuk Gelişimi

(

)

Çocukla İletişim

(

)

Öğrenme

(

)

Anne Baba Tutumları

(

)

Ödül ve Ceza

(

)

Çocukta Davranış Yönetimi

(

)

o·~ıger ( sız
· ekleyınız
· · )

............................

Bu etkinliklere katılım tercihinizi işaretleyiniz.
(

) Katılmak istiyorum.

(

) Katılmak istemiyorum.

İsim

imza:

.

EK2

AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU ÖLÇEGİ

Aşağıda verilen ifadeleri okuyup. şu şekilde değerlendiriniz:
3

2

Çok Uygun

Biraz Uygun

Buluyorum

Buluyorum

1
Hiç Uygun
Bulmuyorum

Görüşünüzü bu sayılardan birini daire içine alarak bildiriniz. Bu ifadelerde doğru veya
yanlış yoktur, sadece kendi görüşünüzü işaretlemeniz gerekiyor. Araştırma için, bütün
soruların cevaplandırılması çok önemli bir noktadır. Onun için, bazı ifadeler birbirine benzer
dahi olsa, gene de cevaplandırmanızı rica ederiz.

1.

Çocuk, yorucu veya zor işlerden korunmalıdır.

2. Bir anne, çocuğunun düş kırıklığına uğramaması için elinden

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

geleni yapmalıdır.

3.

Sıkı kurallarla yetiştirilen çocuklardan, en iyi yetişkinler çıkar.

4. Bir anne, çocuğunun mutluluğu için kendi mutluluğunu feda
etmesini bilmelidir.
5. Daima koşuşturan, hareketli bir çocuk, büyük bir olasılıkla mutlu
bir insan olacaktır.
6.

Büyükler, çocukların şakalarına güler, onlara eğlendirici öyküler
anlatırsa, evdeki düzen daha iyi, daha ahenkli olur.

7. Anne-babalar, çocuklarına, sorgusuz sualsiz, kendilerine sadık
kalmalarını öğretmelidirler.

8. Anne ve babalar, her zaman çocuklarının kendilerine uymasını

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

I

3

2

1

3

2

1

beklememeli, biraz da kendileri çocuklarına uymalıdır.
9. Eğer çocuklar, ailedeki kuralları uygun bulmuyorsa, bunu anne
babalarına söylemeleri hoş karşılanmalıdır.
1 O. Çocuğu sıkı terbiye ederseniz, sonra size teşekkür eder.
11. Bir annenin, çocuğunun hayatı hakkında her şeyi bilmesi hakkıdır.
Çocuğu, onun önemli parçasıdır.
12. Sıkı terbiye, sağlam ve iyi karakter geliştirir.
13. Bir çocuğa, anne ve babasını herkesten üstün görmesi
öğretilmelidir.
14. Çocuk, hiçbir zaman ailesinden sır saklamamalıdır.
·ıs.Çocuklardan,

sık sık ödün vermelerini, anne babaya uymalarını

istemek doğru değildir.
16. Eğer anne babalar, çocukları ile şakalaşıp beraber eğlenirlerse,
çocuklar, onların öğütlerini dinlemeye daha istekli olurlar.
17. Çoculdar, aslında, sıkı disiplin içinde mutlu olurlar.

18. Çocuklarının arkadaşlıkları ve sosyal hayatlarıyla yakından
ilgilenen anne babalar, onların iyi yetişmelerini sağlarlar.

