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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN ANNE-BABA 
TUTUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ (EYÜP İLÇESİ ÖRNEĞİ) 

ÖZET 

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin sosyal becerilerinin anne-baba tutumları 
açısından incelenmesi hedeflenmiştir. Tarama modeline uygun olarak düzenlenen 
araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 
1.Ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri nedir? 
2.Ortaokul öğrencilerinin anne-baba tutumları nedir? 
3.Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ile anne-baba tutumları arasında bir ilişki 
var mıdır? 
Araştırmanın örneklemi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul İlinin Eyüp 
İlçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin olduğu okullardan seçilen 747 
öğrenciden oluşmaktadır. 
Araştırmada kullanılan ölçekler, öğrencilerin anne-baba tutumlarını incelemek 
amacıyla Lamborn ve arkadaşları (1991) tarafından geliştirilen, Yılmaz (2000) 
tarafından Türkçeye uyarlanan “Anne-Baba Tutum Ölçeği” ve sosyal beceri 
düzeylerini incelemek amacıyla Avcıoğlu (2007) tarafından geliştirilen “Sosyal 
Becerileri Değerlendirme Ölçeği (SBDÖ)” dir. 
Araştırmada elde edilen verilerle ilgili yapılan analizler için PASW 20 programı 
kullanılmıştır. 
Yapılan araştırmanın sonucunda, ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ile anne-
baba tutumları arasında psikolojik özerklik boyutunda anlamlı bir ilişki vardır. Anne-
babanın evli olması ile öğrencinin psikolojik özerklik boyutunda anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Annenin ve babanın eğitim durumuna göre, ortaokul ve üniversite 
mezunu olanların arasında üniversite mezunu olanların lehine anlamlı bir farklılık 
tespit edilmiştir.  Öğrencinin cinsiyetine göre ise kızların lehine anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. Diğer taraftan, anne-babanın ekonomik durumuna, boşanmış 
olmasına ve öğrencinin kardeş sayısına göre anlamlı bir ilişki bulunamamış olup, 
anne-baba tutumu olarak ihmalkar, otoriter, müsamahakar ve demokratik tutum 
sergilemesi açısından da anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: sosyalleşme, sosyal beceri, anne-baba tutumu, aile 
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ANALIZING THE SOCIAL SKILLS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS IN TERMS 

OF MOTHER-FATHER ATTITUDES (EXAMPLE OF EYÜP) 

ABSTRACT 

The target of this research is to analyse the social skills of middle school students in 
terms of mother-father attitudes. In this research, which was edited accordingly to 
the survey model, answers were searched for the questions below: 
1.What are the social skill levels of middle school students? 
2.What are the mother-father attitudes of middle school students? 
3.Is there a relation between the social skills of middle school students and mother-
father attitudes? 
The sampling of the research consist 747 students who were having education in 
2015-2016 Educational Year at the middle schools in Istanbul’s Eyüp district. 
The sacles that were used in the research are “The Parenting Style Scale” which 
was developed by Lamborn at al. (1991) and adapted to Turkish by Yılmaz (2000), 
to analyse the students’ mother-father attitudes and “Social Skills Evaluation Scale” 
which was developed by Avcıoğlu (2007) to analyse the social skill levels. 
PASW 20 program was used for the analysing of the datas which were achieved in 
the research. 
The result of the research shows that there is a meaningful relation between the 
social skills of middle school students and mother-father attitudes in the 
psychological autonomy dimension. A meaningful relation was found between the 
marital status of mother-father and the psychological autonomy dimension of the 
student. Accordance to the educational status of mother and father, a meaningful 
difference was determined between secondary school and university graduates on 
behalf of the university graduates. Accordance to the gender of the students a 
meaningful difference was determined on behalf of the girls. On the other hand, a 
meaningful relation was not determined on the aspects of mother-father’s 
economical status, of mother-father being divorced and the number of sister-brother 
of the student, accordance to the mother-father attitude a meaningful difference was 
not observed in terms of being negligence, authoritarian, permissive and democratic 
parents. 

 

Keywords: socialization, social skills, parenting style, family 
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1. GİRİŞ 

İnsanoğlu varlığından itibaren bir şekilde toplumsallaşma isteği ile çağlar boyunca 

gelişim göstermiştir. Doğumdan itibaren insanlar büyüdükçe çevresiyle daha fazla 

vakit geçirmeye ve toplumsallaşmaya başlar. Bireysellikten ziyade grup halinde 

yaşayarak toplumsallaşma yolunda adımlar atmıştırlar. Çevresinde bulunan her türlü 

etmenden etkilenerek gelişim gösterirler. Zamanla içlerinde bulundukları gruba özel 

kurallar koyup düzenlemeler yaparak topluluk halinde yaşamaya, bu kurallar ve 

düzen çerçevesinde hareket etmeye başlamışlardır. Topluluk bir düzenle birlikte 

sosyalleşme ihtiyacını, diğer toplumlarla iletişime geçmeyi beraberinde 

getirmektedir. Koştaş (1999) sosyalleşmeyi bireyin toplumdaki kurallara ayak 

uydurmayı becerebilmesine yardımcı olan bir öğrenme aşaması olarak adlandırır. 

Ona göre kişi, diğerleriyle etkileşime girerek bir birey olma özelliği kazanır.  

Kurallar ve düzen zamanla insan hayatında yerleşmeye ve normlar halini almaya 

başlar. Dolayısıyla içinde bulunduğu topluluğu oluşturan her birey sosyal kurallara 

ve düzene ayak uydurur hale gelir. Toplum içinde sosyal becerisi yüksek kişiler 

topluma ayak uydurabildiklerinden, çevresiyle olumlu ve uyumlu ilişkilere sahip 

olduklarından gruplara dahil edilen, sevilen ve kabul gören bireyler olurken, sosyal 

becerisi düşük ve düzene ayak uyduramayan kişiler ise toplum tarafından 

dışlanabilir, sosyal çevreye dahil edilmeme tehlikesi taşır hale gelebilir. Bu 

nedenledir ki, kişinin yaşamı boyunca diğer bireylerle olumlu ilişkiler içinde 

olabilmesi, sosyal çevresindeki kurallara uyum gösterebilmesi ve sorumluluk 

bilincine sahip olabilmesi edindiği sosyal beceriler sayesinde olur (Evren Turan, 

2014).  

Çalışkan Çoban (2007) Sosyal becerilerinde dezavantajlı olan çocukların, kendini 

anlatmada güçlük, iletişim kurmada sıkıntı, sorunlara çözüm üretmekte güçlük 

yaşadıklarından yaşıtları tarafından dışlandığını, kurdukları ilişkilerde, 

arkadaşlıklarında ve mesleklerini yaparken zorluk yaşadıklarını ifade etmektedir.  

Çocuk dünyaya geldikten sonra ilk önce ailesiyle etkileşim içine girer. 

Toplumsallaşma yolundaki ilk adımını ailede atar. Bu sebeple ailenin çocuk 

üzerindeki etkisi oldukça önemlidir. Ailenin çocuk hayatında sosyal bir birey olmada 

ve sosyal becerilere sahip olarak büyümede en etkili konumda olmasının sebebi, 
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sosyal becerilerin edinildiği ilk yapının aile olmasından kaynaklıdır (Özyürek & Tezel 

Şahin, 2015).  

Aileyi toplumun bir parçası olarak nitelendirdiğimizde çocuk da ailenin bir parçası 

olduğundan doğal olarak toplumsal yapıya dahil olmaktadır. Çocuk ailede önce 

ebeveynlerinin davranışlarını model alarak daha sonra bu davranışları taklit ederek 

sosyal beceriye ilk adımını atar. Annenin ve babanın dış dünyaya karşı tavrı ve 

düşüncesi çocuğun aynı kalıpları öğrenmesine sebep olur. Sosyal becerilerin 

gelişimi önce bebeğin içine doğduğu ailede anneyle olan bağıyla başlar (Çalışkan 

Çoban, 2007), daha sonra diğer bireylerle gözlemleme ve model alma yoluyla 

devam eder, büyüdükçe okul hayatındaki arkadaşları, ağabeyleri veya ablalarıyla 

devam ederek yerleşir (Evren Turan, 2014). Aynı zamanda ebeveynlerinin 

kendisiyle oluşturduğu ilişkiyi deneyimledikçe çocuk da aynı şekilde davranmayı ve 

çevresiyle aynı şekilde bağ kurmayı öğrenir. Anne babanın çocuğa karşı sergilediği 

tavırlar ve tutumlar küçük yaşlardan itibaren çocuğa yerleşmekte ve karakterini de 

etkilemektedir. Baykan (2014), ailedeki iletişimin ve ebeveynlerin tavırlarının 

çocuğun ruhsal ve sosyal gelişimi açısından önemli olduğunu ifade etmektedir. İlk 

yıllarda aile kanalıyla öğrenilen sosyal beceriler, ailede kimin nasıl davrandığıyla 

bağlantılıdır. Çocuk ilerleyen yaşlarda okul hayatına atıldığında, ilk yaşlarında 

edindiği sosyal becerilerin üstüne daha fazlasını katarak sosyal bir birey olma 

yolunda adımlar atar. Böylece kazandığı sosyal beceriler sayesinde doğru iletişim 

kurar ve sosyalleşir, doğru sorun çözme yöntemlerini kazanır, çevresine saygı ve 

sevgi duymayı öğrenir, olgunlaşır.  

Çocuk dış dünya ile bağlantısını aile kanalıyla kurmaya başladıktan sonra hayatına 

zamanla okul da dahil olur. Okulda edineceği akademik bilgi ve beceriler, yeni 

arkadaşlıklar vasıtasıyla daha da sosyalleşmeye başlar. İstek ve arzularını sadece 

ailesine değil dış dünyaya da aktarır. Kendinden farklı kişiler ve karakterler tanır, 

davranış şekilleri öğrenir ve deneyimleme arzusuyla dolar. Bu sebeple okul çocuk 

hayatında mühim bir yere sahiptir. Sosyal becerileri okul öncesinde kazanmaya 

başladıktan sonra ilerleyen sınıflarda geliştirir. Öğretmenlerin iletişimi, model 

olmaları, yol göstermeleri sayesinde doğru davranışı öğrenen çocuklar, kurduğu 

ilişkilerde mutlu ve başarılı olurlar. 

Birbiriyle iletişime ve ilişkiye geçen her bireyin istemese bile birbirlerinin üzerinde bir 

etkisinin varlığı söz konusudur. Ailenin çocuğuyla ilişkiye geçiş stilleri, çocuğun 

çevresiyle ilişkiye geçiş stillerini etkilemektedir (Ünal, 2007). 
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Ünal (2007), anne baba tutumu ve empati arasındaki ilişkinin incelendiği 

araştırmaların sonuçlarında empati kurabilen bir ailede büyüyen çocuğun da empati 

becerisine sahip olarak yetiştiğinin bulunduğunu söylemektedir.  

İnsanın toplumsallaşması sosyal bir birey olmasıyla başlar. Birey küçük yaşlarda en 

çok ailesindeki bireylerden etkilenip, onları taklit ederek öğrenme 

gerçekleştirdiğinden (Çalışkan Çoban, 2007) ailenin sosyal beceriler üzerindeki 

etkisi oldukça önemli yer tutmaktadır.  

Sosyal beceri edinebilmenin insan hayatında önemli kazanımları vardır. Yüksel 

(1999) sosyal becerinin tanımını, diğer kişilerin pozitif tepkiler verdiği ve negatif 

tepkileri engelleyen, kişiler arasındaki iletişimi sağlayan, toplum bakımından uygun 

görülen, etrafını etkileyen, belli bir amaç doğrultusunda hareket eden, toplumsal 

yapıya göre değişiklik gösteren, görünen- görünmeyen zihinsel ve duygusal içeriği 

bulunan, öğrenilmiş davranışlar olarak yapmıştır. 

Anne babanın tutumunun çocuğa etkisi büyüktür. Anne-babanın çocuğa karşı 

sergilediği en sert tutum otoriter tutumdur. Otoriter tutum uygulayan aileler genelde 

baskı yoluyla ve zor kullanarak çocuklarını hizaya sokma eğilimi gösterirler. Bu 

ebeveynler çocuklarına söz hakkı tanımaz, onların kişisel alanlarına müdahale eder, 

özgürlüklerini kısıtlar, kurallar konusunda aşırı disiplinel davranırlar. Çocuklarını 

kendi istekleri doğrultusunda yönetir ve yetiştirirler. Aşırı koruyucu tutuma sahip 

anne babalar ise çocukları için her şeyi yaparlar. Onların yerine düşünür, onların 

yerine hareket eder, onlar yorulmasın diye ve hayatlarını kolaylaştırmak için 

ellerinden geleni yaparlar. Fakat bu tutum çocukları için sağlıklı olmayan sonuçlar 

doğurur. Çocuklar kendi başına hareket edemez, sorumluluk alamaz, kendi hakkını 

savunamaz hale gelir, kendi varlığını ve kişiliğini ortaya koyamazlar. Anne baba 

olmadan hiçbir şey yapamazlar. Adeta ebeveynlerine bağımlı olurlar. Diğer sağlıksız 

anne baba tutumu ise, ilgisiz tutumdur. İlgisiz tutum sergileyen ebeveynler 

çocuklarıyla pek fazla ilgilenmez, onlar hakkında pek fazla şey bilmezler. Öncelik 

anne babanın hayatındadır. Çocuk anne babasının hayatında var olmaya, kendini 

göstermeye, önemsendiğini hissetmeye ve dikkat çekmeye çalışır. Amacında 

başarısız oldukça öfke deneyimleri yaşamaya başlar. Diğer bir tutum ise demokratik 

anne baba tutumudur ki bu tutum en sağlıklı ebeveyn tutumudur. Diğer tutumların 

aksine anne-baba ve çocuk arasında karşılıklı söz hakkı tanınan, varlığı kabul 

edilen, empati kurulan, saygı duyulan, kabul görülen bir yapının varlığından dolayı 

çocuk bu ortamda sağlıklı olarak yetişir. Sorunlar karşılıklı anlayış ve hoşgörü 

yoluyla çözülür, istekler göz ardı edilmez.  
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Anne babanın sergilediği tutum, ebeveynler arası ilişkilere de bağlıdır. Gümüş & 

Kurt & Güney Ermurat & Feyetörbay (2011)’e göre, ebeveynlerin çocuğa karşı 

sergiledikleri tutumun sağlıksız olmaması için ebeveynlerin birbirleriyle sağlıklı 

iletişim kurması ve karşılıklı hoşgörü içinde olması ve sağlıklı bir ruhsal yapıya sahip 

olması gereklidir.  

Okul öncesi kurumlarda eğitim gören öğrencilerin sosyal beceri düzeyleriyle 

öğretmenleri arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada, kızların erkeklere göre sosyal 

becerilerinin daha fazla olduğu, tek çocuk olanların sosyal anlamda daha özgür 

olduğu, okul öncesi eğitimi daha çok yıl alan çocuğun ise sosyal anlamda özgürlük 

ve onaylanmasının önemli olduğu bulunmuştur. Aynı araştırma çocuğun sosyal 

beceri düzeyinin öğretmeniyle olan ilişkisinden olumlu etkilendiğini ortaya koymuştur 

(Tatlı & Alakoç Pirpir, 2015). 

Literatür araştırması yapıldığında anne baba tutumlarının çocuğun kişilik yapısına 

önemli derecede etkilerinin olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalarda demokratik 

tutum yapısı aile fertlerinin iletişimi açısından en sağlıklı sonuçların alındığı ebeveyn 

tutumu olurken, otoriter tutum ise diğer tutumlara göre en olumsuz etkilere neden 

olan ebeveyn tutumu olmuştur. Sezer & Kolaç & Erol (2013), yaptıkları araştırmada 

ebeveynleri tarafından demokratik tutumla yetiştirilen çocuğun saldırganlık 

puanlarının, otoriter tutumla yetiştirilen çocuğun saldırganlık puanlarından daha 

düşük sonuçlandığını belirtmiştir.  

Özyürek (2015), okul öncesi kuruma devam eden çocuğun sosyal beceri düzeyi ve 

annenin çocuk yetiştirme tutumlarını incelediği çalışmasında annelerin demokratik 

tutuma sahip olmasının çocuklarının sosyal becerilerini olumlu olarak etkilediğini 

bulmuştur. 

Durmuşoğlu Saltalı ve Arslan (2012) ’ın anasınıfı çocuklarında ebeveyn tutumlarının 

sosyal yetkinlik ve içe dönüklük davranışına etkisini araştırdığı çalışmasının 

sonuçlarına göre, çocuğun içe kapanıklık düzeyini anne-babanın demokratik ya da 

otoriter tutumu benimsemesi etkilemektedir. 

Benzer şekilde Akbağ ve Erturan (1995) yaptığı araştırmanın sonucunda anne 

babanın koruyucu davranmasının ergenlik dönemindeki liseli çocuklarının kişisel-

sosyal ve genel uyumları açısından olumsuz etkisinden bahsedilmektedir. Aynı 

araştırmada çocukluk çağında ebeveynleri tarafından ilgi ve şefkat gördüğünü 

düşünen çocuğun kişisel-sosyal ve genel uyum alanlarında daha yüksek puanlara 

sahip olduğu görülmüştür. 
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Literatür incelendiğinde anne-baba tutumlarının çocukların doğumdan itibaren 

oluşturduğu sosyal becerinin üzerinde etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. 

Çocuğun büyüdüğü ailenin sahip olduğu kuralları, değerleri, iletişim modelleri, 

çatışma çözme biçimleri ve tutumları çocuğun bebeklik döneminde edinerek 

yetişkinlik dönemine kadar kullanacağı sosyal becerilerini etkilemektedir. Bu sebeple 

anne baba tutumlarının sosyal beceri üzerindeki etkisini araştırmak gerektiğinden bu 

bilgiler ışığında yapılan bu araştırma, çocuğun dünyaya gelişinden itibaren ailenin 

sergilediği tutumun, çocuğun sosyal becerileri üzerindeki etkisini incelemeye 

yöneliktir.  

1.1. Problem Cümlesi: Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerilerine anne-baba 

tutumlarının etkisi var mıdır? 

1.2.  Amaç 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin sosyal becerilerine anne-baba 

tutumlarının etkisini incelemektir.  

a. Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ile anne-baba tutum boyutları 

arasında anlamlı ilişki var mıdır? 

b. Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ve anne-baba tutum 

boyutları, anne-babanın ekonomik durumuna göre anlamlı fark göstermekte midir? 

c. Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ve anne-baba tutum 

boyutları, annenin eğitim durumuna göre anlamlı fark göstermekte midir? 

d. Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ve anne-baba tutum 

boyutları, babanın eğitim durumuna göre anlamlı fark göstermekte midir? 

e. Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ve anne-baba tutum 

boyutları, öğrencinin cinsiyetine göre anlamlı fark göstermekte midir? 

f. Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ve anne baba tutum 

boyutları, öğrencinin kardeş sayısına göre anlamlı fark göstermekte midir? 

g. Anne-babası boşanmış olan ve evli olan ortaokul öğrencilerinin sosyal 

becerileri ve anne-baba tutum boyutları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

h. Anne ve babası demokratik, ihmalkâr, otoriter ve müsamahakâr tutum 

sergileyen ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri puanları arasında anlamlı fark 

bulunmakta mıdır? 

1.3. Önem 

Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ile anne baba tutumları 

arasındaki ilişkiyi geliştirmede önemli bir katkı sağlayabilecektir. 
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- Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ile anne baba tutumları 

arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirleyerek, eğitim 

programlarının düzenlenmesine faydalı olabileceği, 

- Anne-baba eğitimi almanın önemine katkı sağlayabileceği, 

- Sosyal beceri programlarının gelişmesine ışık tutabileceği, 

- Okullarda anne-baba eğitimi verilmesine ışık tutabileceği,  

- Yapılacak araştırmalar için fikir verebileceği düşünülmektedir. 

1.4. Sınırlılıklar 

Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular, 

- Zaman açısından, 2015- 2016 Eğitim-Öğretim yılı ile sınırlıdır. 

- Örneklem açısından, ortaokul öğrencileri ile sınırlıdır. 

- Araştırma İstanbul İlinin Eyüp İlçesinde bulunan devlet okullarındaki 

ortaokul öğrencileriyle sınırlıdır.  

- Örneklemde bulunan öğrencilerin kız-erkek oranları sınıflardaki 

öğrenci sayıları ile sınırlıdır. 

1.5. Varsayımlar  

Bu araştırmanın varsayımları şunlardır: 

- Öğrencilerin ve öğretmenlerin ölçeklere güvenilir cevaplar verdiği 

varsayılmıştır. 

- Araştırmanın örneklemi, İstanbul İlinin Eyüp İlçesinde bulunan devlet 

okullarındaki ortaokul öğrencilerinin evrenini temsil edici niteliktedir. 

1.6. Tanımlar  

Aile : Kadın ve erkeğin içinde bulunduğu, birbirleriyle  toplum tarafından onaylanan 

cinsel yaşamlara sahip, öz ya da üvey çocukları olan, aynı yerde ikamet eden, 

aralarında maddi kazanç paylaşımı bulunan toplumsal yapıya aile denir (Saran, 

1993). 

Sosyalleşme : Özdemir, Özdemir, Kadak ve Nasıroğlu (2012), kişinin büyüdüğü 

topluluğun ahlaki yapılarını, kurallarını, sergileyeceği kimliklerini, tavırlarını ve kişiler 

arası iletişimdeki kazanımlarını, büyüdüğü kültürel değerleri sahiplenmesini ve birey 

olma aşamalarını sosyalleşme olarak tanımlamıştır.  

Sosyal beceri : “Başkalarından olumlu tepkiler getirecek ve olumsuz tepkilerin 

gelmesini önleyecek, başkalarıyla iletişimi mümkün kılan, sosyal açıdan kabul 

edilebilir, çevrede etki bırakan, hedefe yönelik, sosyal içeriğe göre değişken, 
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hem belirli gözlenebilir hem de gözlenemeyen bilişsel ve duyuşsal öğeleri içeren ve 

öğrenilebilir davranışlardır” (Yüksel, 1999). 

Anne baba tutumu : “Tutum, anne-babanın psikolojik duygularını yansıtan, onların 

bilinçdışı gereksinimleri ile oluşan davranışlar zinciridir” (Karaca, tarihsiz). 

Tanımlar : Aile, sosyalleşme, sosyal beceri, anne-baba tutumu 
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2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çocuk, ailenin yarattığı çerçevelendirmeler sayesinde ileriki yaşlardaki becerilerini 

ve eğilimlerini belirler. Bu sebeple, ailenin sosyal beceri üzerindeki etkisi 

yadsınamayacağından sosyal beceriyi incelerken öncelikle aile unsurlarını ele almak 

gerekir.  

2.1. Aile   

Aile, kişilerin hayatında etkili olması, aile bireylerinin birbirlerine hem psikolojik hem 

de ekonomik olarak güç ve destek sağlaması, birlik ve bütünlük içinde yaşamaları 

bakımından önemlidir. 

2.1.1. Ailenin tanımı  

Şentürk (2006) aileyi, bir kişinin yalnızken kendine yetememe duygusunu 

hissetmesiyle başlayan, kadın ve erkeğin birlikte oluşturduğu geçmişten bugüne 

gelen en köklü müessese ve toplumun en ufak sosyal parçası olarak 

tanımlamaktadır (Akt. Baykan, 2014). 

Aile, yıllar geçtikçe değişim göstermiş, geçmişin en eski dönemlerine dayanan, 

canlıların birlikte yaşayarak ufak bir insan topluluğu oluşturduğu, toplumun temel 

yapısı ve en köklü müessesesidir (Akıntürk ve Karaman, 2014).  

“Aile birbirine biyolojik ve psikolojik olarak bağlı; birbiriyle geçmiş, duygusal ve 

ekonomik bağları olan; birbirlerini aynı ev ortamının bir üyesi olarak kabul eden 

kişiler olarak tanımlanabilir” (Gladding, 2002, Akt. Özabacı ve Erkan, 2014). 

Maddi kaynaklarıyla birlikte sosyal bir topluluk olarak ebeveynlerin, çocukların ve 

akrabaların meydana getirdiği yapı aile olarak nitelendirilmektedir (Gökçe, 1976, Akt. 

Doğan,1996). 

Kısaca aile, kadın erkek ve çocukların oluşturduğu aralarında sosyal, ekonomik ve 

kültürel ilişkilerin bulunduğu en küçük birimdir. 
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2.1.2. Ailenin önemi 

Aile, çocuğun doğduktan hemen sonra sosyalleşeceği ilk yapı olarak ortaya 

çıktığından önemi büyüktür. Geçmişin en köklü müessesesi olan aile, günümüze 

kadar önemini devam ettirmektedir. Tarihten bugüne kadar farklı tanımlamalarla 

açıklanmasına rağmen toplumun en temel sosyal yapısı olma özelliğini hala 

taşımaktadır. Bu sebepledir ki, çocuk doğduğu ailenin sahip olduğu değer yargılarını 

ve toplumsal kurallarını içinde bulunduğu topluluğa göre öğrenir. Ailenin yetiştirdiği 

bireyler sosyal, psikolojik ve kültürel açıdan gelecek nesillerin yansıması olarak 

karşımıza çıkacaktır. 

Ailenin başka bir önemi ise kişiye içinde yaşadığı toplumun değer yargılarını 

öğretmesi, kültürü nesilden nesile aktarmada önemli bir göreve sahip olmasıdır. Aile, 

çocuklar aracılığı ile devamlılık sağlar, farklı sosyal ve kültürel değerleri gelecek 

nesillere iletir (Doğan, 1996). 

2.1.3. Ailenin işlevleri 

Kişi önce ailede toplumun ilk deneyimini yaşarken, gittikçe sosyalleşmeye ve 

toplumsallaşmaya hazır hale gelir. Böylece aile çocuğu topluma hazırlayarak eğitim 

işlevini başlatmış olur. (Recepov, 2000) 

Ailenin başka bir işlevi kişinin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Büyüdüğü ailenin 

psikolojik yapısı, psikolojik ihtiyaçların ne denli karşılandığı çocuğun psikolojik 

gelişimi üzerinde etkin bir rol oynamaktadır. Psikolojik ihtiyaçların giderilmesi 

öncelikli ailenin işlevleri arasındadır.  

İhtiyaçların giderilmesi, eğitimin verilmesinde ön planda olmakla birlikte aile, bireye 

topluma girdiğinde statü edinmeyi de öğretmeyle yükümlüdür. 

Aile, çocuğuna hem çevresinde hem de aile ortamında rol ve statü edinmeyi 

öğretmek durumundadır (Küçükkurt, 1990, Akt. Alacahan, 2010).  

Literatürde farklı aile tanımları bulunmasına rağmen, araştırmacılar çoğunlukla 

yapısal fonksiyonel yaklaşımla aileyi 6 işleve sahip bir yapı olarak ele almışlardır. 

(Eyce, 2000) 

2.1.3.1. Biyolojik işlevi  

Biyolojik işlev basit anlamıyla kadın ve erkeğin üreme amacıyla birbirleriyle 

kurdukları cinsel ilişkiyi ifade etmektedir. Dolayısıyla ailedeki biyolojik işlev üreme 

odaklı olmakla birlikte cinsel ihtiyaçları da karşılamaya yöneliktir.  Kır (2011)’e göre 

aile, evli çiftlerin cinselliği onaylanarak yaşayabildikleri, popülasyonun çoğalmasına 
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etki edebildikleri, nesil devamlılığını mümkün kılan ve biyoloji ile ilgisi bulunan bir 

müessese olarak belirtmiştir. Bu işlev aynı zamanda nüfus oranını, dağılımını ve 

kültürlerin devamını sağlaması açısından önem kazanmaktadır. 

Çocuğun doğumdan itibaren içine girdiği ortamda bakımını sağlayan aile olduğu için 

Kır (2011), çocuğu dışarıdan gelebilecek bütün tehlikelerden korumaya çalışanın, 

ona yaşanabilecek ortam hazırlayanın aile olduğunu ifade eder. Ailenin sergilediği 

koruyucu tavır, biyolojik bağını koruma ve neslini devam ettirme isteğinden 

kaynaklanmaktadır. 

2.1.3.2. Psikolojik işlevi 

Ailenin diğer bir işlevi olan psikolojik işlev, aile üyelerinin ruhsal gereksinimlerini 

gidermesi onları duygusal yönden dış etmenlerden korumasıdır.  

Kır (2011), ailenin çocuk için ruhsal gereksinimleri gidermek adına samimi bir ortam 

yaratarak, çocuğu topluma faydalı sosyal bir varlık halinde hayata kazandırdığını 

belirtir. Aile üyelerinin birbirlerini sevgi bağları ile sardığını, birinin başına gelen 

vahim olayda hepsinin etkileneceğini, sevginin psikolojik işlev olarak aileyi bir arada 

tutan duygusal hazzı yaşatan bir yapısı olduğunu da ifade etmektedir. 

2.1.3.3. Ekonomik işlevi 

Ailenin ekonomik kaynak ürettiği, maddi ihtiyaçlarını giderdiği bir fonksiyondur. 

Bireyin maddi gereksinimleri ailede karşılanır. Dolayısıyla ailede üretim söz konusu 

olduğu kadar tüketimde söz konusudur. Maddi kazanç tek bir kişi üzerinden 

yapılmıyorsa işbirliği sayesinde ihtiyaçların karşılanması daha kolay olur. 

Aile yetiştirdiği çocuğa nitelik kazandırmakla da sorumludur. Gelecekte edineceği 

meslek için çocuğa imkan sağlaması da gerekir. 

2.1.3.4. Kültürel işlevi 

Çocuk vasıtasıyla gelecek nesillere kültürünü, bilgi birikimini, milli değerlerini, 

toplumsal normlarını, hayat görüşünü aktarması ailenin kültürel işlevidir.  

Eyce (2000) kültürel işlevin içinde dini işlevin de yer aldığından bahseder. Aile 

üyelerinin dini olarak birbirlerini eğitmesinin, dini varlıklarını geleceğe aktarmak 

istemesinin de kültürel fonksiyonu işaret ettiğini, bireyin ailede ibadeti, tanrı 

kavramını, dini vazifelerini nasıl yerine getireceğini öğrenerek kendinden sonraki 

nesle de bilgilerini aktardığını ifade eder. 
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2.1.3.5. Eğitim işlevi 

Eğitim önce ailede başlar. Doğumdan itibaren çocuk öğrenmeye başlar. Ailenin 

çocuğa kattığı en önemli değer eğitimdir. Ailenin birincil görevi çocuğa temel yaşam 

becerilerini öğretmektir.  

Tezcan (1985), çocuk beş yaşına geldikten sonra okulun, eğitim vazifesini aileden 

devraldığını, devletin çocuğun eğitimiyle ilgilendiğini ve bu nedenle çocuğun 

yaşamında okulun önemli bir rol aldığını söyler.  

2.1.3.6. Toplumsal işlevi 

Boş zamanları değerlendirme: Ailenin üyelerine eğlenceli vakit geçirmeyi, zamanı 

değerlendirmeyi ve dinlenmeyi öğretmesi ailenin toplumsal işlevidir (Eyce, 2000). 

Sosyal statü sağlama: Aileden gelen kan bağıyla ya da farklı yollarla çocuğa 

aktarılan statü ailenin statüsüyle belirlenir (Eyce, 2000). 

Sosyalleştirme işlevi: Aile, çocuğun sosyalleşmesini sağlayan ilk kurumdur. Çocuk 

önce ebeveynleriyle sosyalleşerek toplumsal bir kimlik edinir. Toplumsal kuralları, 

yaşadığı ortama ayak uydurmayı, iletişim kurma becerilerini önce aile ortamında 

deneyimler.  

Toplumsal denetim: Aile, bireylerini başarı konusunda beğendiğini belirtip, duygusal 

ve ekonomik anlamda mükafatlandırır, kusurları yaptırımlar uygulayarak en aza 

indirmeye çalışır (Kır, 2011). Bu yolla aile çocuğun toplumda kabul gören 

davranışları öğrenmesine ve uyum sağlamasına rehberlik ederek toplumsal denetim 

işlevini yerine getirmiş olur. 

Güvenlik ve diğerleri: Aile, üyelerini birbirlerine sağladıkları maddi ve manevi güven 

ortamında yetiştirir. Bir gruba ait olma duygusunu ailede tadar, daha sonraki 

yaşlarında okul ve meslek hayatında da grup tarafından kabul görme ihtiyacı yaşar. 

Aile, çocuğa arkadaş edindirerek, eş seçmesinde rehberlik ederek çocuğun 

ilişkilerini geliştirmekle görevlidir. Aileyi oluşturan her üyenin arasında paylaşım 

olmalıdır. Yaşadıkları sıkıntılar ve mutluluklar paylaşımla desteklenir (Kır, 2011). 

2.1.4. Anne-baba tutumu 

Çocuk hayata geldiği ilk andan itibaren annesiyle meme yoluyla ilişki kurar. 

Ebeveynleriyle ilk yıllarda kurduğu ilişki ve ilerleyen yaşlarda kuracağı iletişim, 

çocuğun kişiliğini ve karakterini belirleme yolunda atılan önemli adımlardan biridir. 

Çocuk, anne ve babasının tavır ve davranışlarını görerek, kendine model alarak 

öğrenir ve gördüklerini uygulamaya geçirir. Ailenin çocuğa karşı sergilediği tutum,



13 
 

çocuğun benliğine olumlu ya da olumsuz etki eder. 

Kaya (1997), çocuğun özsaygısının gelişmesi ve pozitif benlik oluşturabilmesi için 

aile bireyleri arasındaki etkileşimin güven odaklı, yakın ilgiyle, ölçülü ve toleranslı 

davranmaya dayalı bir bakış açısına sahip olunması gerekir. Aile çocuğa karşı 

tutumlarını olumsuz bir yaklaşımla sergilerse çocuğun benlik algısında da olumsuz 

etkiler bırakır. Özgüveni düşük, başkalarına güvenmekte zorlanan, yıkıcı 

özeleştirilerde bulunan bir yapıya sahip olur.  

2.1.5. Anne-baba tutumunun tanımı 

Karaca (t.h), ebeveynlerin ruhsal hislerini aksettiren, bilinçli olmayan ihtiyaçlarından 

meydana gelen tavırlar silsilesini tutum olarak tanımlamıştır. 

2.1.6. Anne-baba tutumunun çeşitleri  

Ebeveyn tutumları dört kategoride değerlendirilmektedir. Bunlar, demokratik tutum, 

otoriter tutum, aşırı koruyucu ve ilgisiz tutumdur (Kaya,1997). 

2.1.6.1. Demokratik tutum 

Demokratik tutum, ailede demokratik bir yapının benimsendiği, her bireyin karşılıklı 

olumlu iletişimle sorunlarını ve isteklerini ifade ettiği, hoşgörü ve sevgiye dayanan 

anne babanın sergilediği bir tutum biçimidir. 

Çocuklarını demokratik tutumla yetiştiren aileler, çocuklarına yeterli ilgiyi, sevgiyi, 

değeri ve güveni hissettirirler. Demokratik aile ortamında büyüyen çocuklarda 

özgüven, hoşgörü, empati, sevgi ve sorumluluk gibi kavramlar gelişir. Kendi 

kararlarını verebilir, değer görür ve değer verir, söz hakkına sahip olarak yetişir. Bu 

yapı çocuğun ruhsal gelişimlerini de olumlu etkiler (Kaya, 1997). 

Demokratik aile çocuğunu olduğu gibi kabul eder, yanlışlarını düzeltme de rehber 

görevini üstlenir, yol göstericidir. Sunulan alternatiflerde seçim, çocuğa aittir ve 

seçimin sonuçlarına katlanması gerektiğini bilir. Çocuk, her birey kadar duygu ve 

düşüncelerini ifade etmede özgürdür.  

Demokratik aile yapısında çocuk, kuralsız ve sınırsız değildir. Anne babanın 

koyduğu belli sınırlar ve kurallar çerçevesinde hareket etme özgürlüğünün tanınması 

hem çocuğu hem de çocuğun kişiliğini korur. Tutarlı ilişkiler kurmasına yardım eder. 

Ailenin çocuğa karşı sergileyeceği aşırı sevgi, hoşgörü, isteklerin karşılanması 

çocuğu doyumsuzluğa ve benmerkezciliğe sürükler. 
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2.1.6.2.  Otoriter tutum 

Otoriter tutumu benimseyen anne-babalar, çocuğunun ilgi ve ihtiyaçlarını, karakter 

özelliklerini önemsemez, kendi isteklerine göre şekil almalarını ister (Sezer, 2010).  

MEGEP (2007)’ e göre çocuklar, sorgusuz sualsiz anne babaların koyduğu kurallara 

uyum sağlamakla yükümlüdürler. Bu çocuklar hayatlarında pasif, başkalarının 

yönlendirmesine açık, içine kapanık bireyler olarak yetişir. 

Sezer (2010) otoriter ailelerde büyüyen çocukların, yaptıkları hatalara karşı kendini 

savunamadıklarını ve hatalarının affedilmediğini ifade etmiştir. 

Otoriter tutumun, bağımlı kişiliğe neden olduğu, erkeklerin saldırgan davranma 

durumlarını çoğalttığı ve özbenlik düzeyinin azalmasına neden olduğu bulunmuştur 

(Maccoby ve Martin, 1983, Akt. Sezer, 2010). 

2.1.6.3.  Aşırı koruyucu tutum 

Sezer (2010)‘ e göre aşırı koruyucu aile tutumu sergileyen aileler, çocuklarını aşırı 

derecede koruma ve kontrol etme eğilimi gösterirler. Çocuklar tek başlarına 

yapabilecekleri şeylerden mahrum bırakılır, onların yerine anne ve babaları yerine 

getirmeye çalışır. Bu nedenle çocuklar deneyimleme fırsatını kaçırırlar. 

Anne, aşırı koruyucu tutum sergilediğinde çocuğa güvensiz davranır, bir başına 

deneyim kazanma fırsatı tanımaz. Çocuğun gelişim alanları üzerinde negatif etkisi 

olan tutum şeklidir (MEGEP, 2007). Aşırı koruyucu aileler çocuklarına deneyimleme 

fırsatı vermediğinden sorumluluk kazandırmada yetersiz kalırlar. Yaptıkları her şeye 

müdahale edildiğinden özgüven geliştirmede, kendi kararlarını kendileri vermede ve 

sorunlarını tek başlarına çözmede başarılı olamazlar. Her zaman ailesinin ya da 

başka birinin desteğine ve onayına ihtiyaç duyduklarından bağımlı kişilik yapısı 

geliştirebilirler. 

2.1.6.4.  İlgisiz tutum 

İlgisiz tutuma sahip anne babalar çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenmezler. Anne 

babanın önceliği çocukları olmadığından, çocuk ailede aidiyet duygusundan yoksun 

büyür.  

Çocuğa gösterilen ilgisiz tutum, çocuktaki saldırgan eğilimleri ortaya çıkarır 

(MEGEP, 2007). 

Çocuklar şiddet yoluyla ailelerinin ilgilerini kazanmaya çalışır, hayata öfkeli bireyler 

olarak yetişir. Dikkat çekmenin, sevgi ve ilgi görmenin yolunu şiddet uygulayarak 

başkalarına ve nesnelerine zarar vererek arar. Farklı sergilenen anne baba



15 
 

tutumlarının, çocuğun gelişmesindeki etkileri de negatif yönde olmaktadır (Canel, 

2012).  

2.1.7. Anne-baba tutumunun çeşitlerinin çocuğa etkisi 

Ailenin sergilediği demokratik tutum, çocuğa olumlu olarak yansır. Demokratik 

tutumu benimseyen ailelerin çocukları, başkalarına güvenen, özgüvenli ve aktif 

bireylerdir. İletişim kurmakta sorun yaşamazlar. Sorumluluk bilincine sahip olarak 

yetişirler. Ailede çocuklara söz hakkı tanındığından kendini ifade etme yetenekleri 

gelişir. Duygu ve düşüncelerini herhangi bir kısıtlama olmadan açıklarlar. 

Hatalarından ders çıkarmayı bilirler ve hatalarından dolayı ayıplanmayacağını, 

ailelerinin sevgisinde azalma olmayacağından emindirler. 

Bu tutuma sahip aileler, çocuklarına tamamen saf bir özgürlük tanımadığından 

çocukları neyi nerede yapacağını bilir. Aile onlar için yol göstericidir, yerine karar 

verici ya da uygulayıcı değildir. Kendi kararlarını ailenin seçenekleri içinde verirler ve 

kendilerini böylece bir birey olarak hissederler. 

Demokratik ailede yetişen çocuklar kendi ailelerini de bu doğrultuda kurmak isterler. 

Demokratik anne baba tutumu çocuğu ne kadar olumlu etkileyen yanlara sahip ise, 

otoriter anne baba tutumu da bir o kadar olumsuz etkiye sahiptir. Otoriter anne baba 

tutumunu sergileyen aileler baskıcıdır. Kendi isteklerini çocuklarının isteklerinden 

önde tutarlar. Anne babanın kurallarına uymakla yükümlü olan çocuğun itiraz etme, 

duygu ve düşüncelerini belirtme hakkı yoktur. Anne baba karar verici, çocuk 

uygulayıcı rolündedir. Otoriter tutuma sahip ailelerin çocukları, kendini iyi ifade 

edemez, duygu ve düşüncelerini yansıtamaz. Anne babanın emrinde büyüyerek 

pasif, özgüveni düşük ve başkalarının kontrolüne muhtaç olur. 

Otoriter ailede yetişen çocuklar bağımlı kişilik geliştirmeye açık bireylerdir. Kendi 

ailelerini de bu doğrultuda kurmak, alışkanlığını devam ettirmek isterler. İlerleyen 

yaşlarda yapacakları evliliklerde kendisine aynı baskıcı tutumu sergileyecek bir eş 

arayışı eğilimindedirler. Kaya, Bozaslan & Genç (2012), ebeveynleri tarafından 

otoriter tutum gören çocukların, kendi içinde aşağılık hissine kapıldığını, her şeyden 

çekinen, içe dönük, yanlış yapmamaya çalışan ve çabuk etkilenen kişilik özelliklerine 

sahip olduğunu ifade ederler. 

Aşırı koruyucu tutum uygulanan aile ortamında çocuklar, korunarak ve kontrol 

altında tutularak yetiştirilirler. Yapabilecekleri düzeyde olan etkinlikleri onların yerine 

anne babaları yapmaya çalışır. Yorulmalarına bile fazla izin verilmez. Anne ve 

babaları onlar için atılacak her adımı düşündüğünden çocukları düşünme becerilerini
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kazanamaz. Yaptıklarının sorumluluğunu alma bilinci edinemeden büyürler. Karar 

verme ve uygulama aşamasında tek başlarına hareket edemez, sorunlar karşısında 

kendini savunamadığından her zaman anne babanın desteğine ihtiyaç duyarlar. 

Yetişkinlik yaşlarına ulaştıklarında kendilerini denetleyen ve koruyan kişilerle 

beraber olmayı tercih ederler. 

İlgisiz tutumu benimseyen aile yapıları, çocuklarını ilgi ve destek anlamında yoksun 

bıraktıklarından çocuk, ait olma duygusu yaşayamaz. Sorunlarını doğru ya da yanlış 

yollarla kendi çözmeye çalışır. Okul hayatında problem çocuk olarak adlandırılabilir. 

Yarattığı her sorunda ailenin ilgisini kazandıkça bu alışkanlığı devam ettirir. 

Çocuklar aileden istediği ilgiyi göremeyince dikkat çekici davranışlar sergilemeye 

başlar. Bu davranışlar zarar vermeye yönelik, öfkeli davranışlar olabilir. Çocuk 

ailesinde göremediği ilgi ve sevgiden dolayı yalnızlık hissedeceğinden bu boşluğu 

dış dünyada kapatmaya çalışır. İlerleyen zamanlarda ebeveynlerin çocuğun 

desteğine ihtiyacı olduğunda, bu destek çağrısına çocuktan cevap alamayacaklardır 

(Kaya, Bozaslan & Genç, 2012). 

Anne-babanın sergilediği tutumla kendini özdeşleştiren çocuk, aynı tutumları 

göstermeye meyleder. Bu durum, kendisini sevmeyen, sorunlu kişilerin çoğalmasına 

neden olur. Fakat, anne-babanın sergilediği pozitif tutum, kendini seven çocukların 

yetişmesinde etkilidir (Kaya, Bozaslan & Genç, 2012).  

Erözkan (2012), ergenlerin kaygı hassasiyeti ile ebeveyn tutumlarının arasındaki 

ilişkinin incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre demokratik, koruyucu ve otoriter 

ebeveyn tutumlarının lise öğrencilerinin kaygı hassasiyeti üzerinde etkili olduğu 

bulunmuştur. Koruyucu ve otoriter ebeveyn tutumları ile kaygı hassasiyeti arasında 

pozitif yönde bir ilişki gözlemlenirken, demokratik ebeveyn tutumları ile kaygı 

hassasiyeti arasında negatif yönlü ilişkinin olduğu yapılan araştırmada tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlar, anne babanın otoriter ve koruyucu olma hali arttıkça 

ergenlerin daha kaygılı bir yapıya sahip olduğu, ebeveynlerin demokratik olma hali 

artıkça ergenlerin daha az kaygılı bir yapıya sahip olduğu anlamını taşımaktadır. 

2.1.8. Anne-baba tutumunun çocuğa etkisi ile ilgili yapılan araştırmalar 

Kişi, doğduğu andan itibaren çevresinden olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenir. 

Olumlu çevre koşuları kişiyi destekleyici bir rol oynarken, olumsuz çevre koşulları ise 

bireyin gelişiminde negatif etkilere sahiptir. Bebek dünyaya geldiği andan itibaren en 

yakın çevresi ailesidir. Aile ortamında yaşadığı deneyimler çocuğun karakteri 

hakkında ipuçları verir. Çocuğun kendi hakkındaki tutum ve düşüncelerini yani 
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kendilik algısının nasıl olacağını belirler. 

Sezer (2010)yaptığı araştırmada, anne babasının tutumunu otoriter bulan çocuğun 

kendilik algısının, daha az otoriter bulan çocuklara oranla daha düşük olduğunu, 

anne babasının tutumunu demokratik bulan çocuğun ise kendilik algısının, daha az 

demokratik ya da demokratik bulmayan çocuğa oranla yüksek olduğunu bulmuştur. 

Aynı araştırmada, anne babanın çocuğa otoriter tutum sergilemesinin çocuğu 

negatif yönde etkilediğini, demokratik tutumun çocuğa olumlu etki ettiğini tespit 

etmiştir.  

Benzer şekilde, Özdemir ve ark. (2012), demokratik tutuma sahip aile yapıları 

çocuğun kişiliğini olumlu yönde etkilediğini, koruyucu ve otoriter aile yapıların ise 

çocuğu olumsuz yönde etkilediğini söylerler. Demokratik aileler çocuklarını kontrol 

ederler ve gereksinimlerinin giderilmesine imkan sağlarlar. Çocuklarını belli alanlar 

içerisinde özgür bırakır, sorumluluk almalarını destekler, güven ortamı yaratırlar. 

Koruyucu tutumla yetişen çocuklar her şeye karşı korunur, yapabilecekleri şeyleri 

yapmalarına izin verilmez. Bu sebeple çocuk kendi başına bir adım atamaz hale 

getirilerek özgüvenlerinde gelişim sağlanmaz. Otoriter aile yapılarında ise, aile 

çocuğu bir birey olarak görmeden anne babanın istek ve arzuları doğrultusunda 

yetiştirir. Anne babanın dediği olur, çocuğun söz söyleme hakkı yoktur. Çocuk uyum 

sağlayan bir yapı gösterir. Bu ortamda birey olma özelliğini kazanamayan çocuk, 

özgüven geliştiremez, fikirlerini açıkça beyan edemez. Sürekli ailenin denetiminde 

büyüdüklerinden agresif ve bağımlı kişilik yapıları geliştirirler.  

Çocuğun gelişiminde doğuştan getirdiği özelliklerin yanı sıra çevrenin de etkisi vardır 

(Özdemir ve ark., 2012). Çocuğun ilk çevresi ailesidir. Bu sebeple ilk gelişme ailede 

anne babayla başlar. Anne babanın çocuğa yaklaşımı çocuğun kişiliğini oluşturmada 

önemli bir yere sahiptir. 

“Anne babası ile sağlıklı ve doyurucu ilişkileri olan kişiler aile dışındaki çevre ve 

arkadaşları ile daha kolay istendiği yönde ilişkiler geliştirebilmektedir” (Özdemir ve 

ark., 2012). Çocuğun anne ve babasıyla kurduğu iletişim ilerideki ilişkilerinin nasıl 

olacağı yönünde belirleyici bir etkiye sahip olmaktadır. 

2.2. Sosyalleşme 

İnsanların birbirleriyle olumlu ilişkiler kurarak sözlü ya da sözsüz 

oluşturdukları iletişim, sosyalleşmeyi başlatan adımlardan biridir.  
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2.2.1. Sosyalleşmenin tanımı 

Özdemir ve ark. (2012), kişinin büyüdüğü topluluğun ahlaki yapılarını, kurallarını, 

sergileyeceği kimliklerini, tavırlarını ve kişiler arası iletişimdeki kazanımlarını, 

büyüdüğü kültürel değerleri sahiplenmesini ve birey olma aşamalarını sosyalleşme 

olarak tanımlamıştır.  

2.2.2. Sosyal beceri 

Bireyler hayata adım atmalarıyla birlikte ömürlerinin sonuna kadar çevreleriyle 

sosyal bir etkileşim içine girerler. Bu sosyal etkileşim sayesinde sosyalleşme 

ihtiyacını gidermeye çalışırlar. İlk sosyalleştiği yapı aile olduğundan, anne ve baba 

çocuğun sosyal becerilerini destekleyerek sosyalleşmesi yolunda önemli katkılarda 

bulunur. Çocuğun anne babasıyla kuracağı sosyal etkileşim, anne babasının sosyal 

becerilerini desteklemesiyle doğru orantılı olarak ilerler. 

Çocuk günlük hayatının her anında sosyal becerilerini kullanarak onlardan 

faydalanır. Sosyal becerilerinde olumlu sonuçlarla karşılaşan çocuğun sosyal 

gelişimi desteklenir, sosyal becerilerinde başarısızlıkla karşı karşıya kalan çocuk, 

sağlıklı iletişim kuramadığından motivasyonu azalır ve ilişkilerinde güçlüklerle 

karşılaşacağı için yıpranmalar söz konusu olmaktadır. Bu sebeple sosyal becerileri 

düzenlemede ve kazanmada çocuğun yardıma ihtiyacı vardır. Gülay (2009), 

yaşıtlarıyla sağlıklı ilişkilerde bulunamayan çocukların kısa ve uzun süreli tüm 

gelişimsel alanlarında gerilemeler yaşanabileceğini belirtmiştir.  

Sosyal beceri alanında verilecek eğitim ile çocuk sosyalleşmeyi daha etkin hale 

getirebilmektedir. Gülay (2009)’a göre, çocuğun okula başlamadan önce yaşıtlarıyla 

kurduğu ilişkiler, çocuğun kişiler arası iletişimini ve edineceği deneyimleri 

etkilemekte, büyüdüğünde ise sahip olacağı sosyal ve duygusal yapısında etkiler 

meydana getirmektedir. 

Çocuğa küçük yaştan itibaren ailede, kreşlerde ve anaokullarında kazandırılacak 

iletişim, sorumluluk edinme, insanlara yardım etme, toplumsal kurallara uyma 

becerileri sayesinde kişiler arası ilişkilerde uygun kazanım elde edilir. Bu sayede 

bireyler sosyal becerilerinde başarılı hale gelir. 

Ömürleri boyunca kuvveti bir ihtimalle risk altında olacak çocukların, 6 yaş 

öncesinde sosyal becerilerinde beklenen aşamayı kat edemeyen çocuklar olacağı 

son zamanlarda yapılan araştırmalarda tespit edildiği ifade edilmiştir (Parker ve 

Asher, 1987; Cartledge ve Milburn, 1980; Hops, 1983; Cartledge ve Milburn, 1986;
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Worzbyt ve O’Rourke, 1989; Katz ve McClellan, 1997; Merrell ve Gimpel, 1998, Akt. 

Koçyiğit ve Kayılı, 2008). 

Yüksel (1999), sosyal beceri üzerine Türkiye de yapılan araştırmaların yeterli 

düzeyde olmadığını, sosyal beceri ile ilgili olarak atılganlık, empati kurma, kendini 

kontrol ve öfke üzerine araştırmaların yapıldığını ifade etmiştir. 

2.2.3. Sosyal becerinin tanımı ve önemi 

Yüksel (1999) sosyal becerinin tanımını, diğer kişilerin pozitif tepkiler verdiği ve 

negatif tepkileri engelleyen, kişiler arasındaki iletişimi sağlayan, toplum bakımından 

uygun görülen, etrafını etkileyen, belli bir amaç doğrultusunda hareket eden, 

toplumsal yapıya göre değişiklik gösteren, görünen- görünmeyen zihinsel ve 

duygusal içeriği bulunan, öğrenilmiş davranışlar olarak yapmıştır. 

Koçyiğit ve Kayılı (2008), araştırmacıların sosyal beceriyi kişinin sosyalleşmek için 

kullandığı davranış, yaşıtlarıyla kurduğu iletişimi, bilişsel süreçleri, self-kontrolü, 

uyumlu ve girişken olmayı organize ettiği kazanımlar olarak ifade ettiklerini belirtir. 

Genç (2005), sosyal becerilerin bireylere ilkokul çağlarında, okul tarafından 

sağlanması gereken öncelikli kazanımlardan olduğunu söylemektedir. Aynı 

çalışmasında, kişinin toplumun bir halkası olduğunun farkına varması ve 

mesuliyetlerini gerekli şekilde yapması için sosyal becerileri edinmesi gerektiğinden 

bahseder. 

2.2.4. Sosyal becerilerin sınıflandırılması 

Sosyal hayatın başlamasıyla birlikte sosyal becerilerin kullanımı da çocuğun 

yaşamında önemli bir alana sahiptir. Sosyalleşerek, uygun yerde uygun davranışı 

göstererek gittikçe sosyal beceri kazanan çocuğun kişilerarası etkileşimi de gittikçe 

ilerler. Çocuğun hayatını kolaylaştıran sosyal beceriler literatür incelendiğinde 5 grup 

altında toplandığı görülmektedir. 

2.2.4.1. Akranlarla ilişkili beceriler 

Yaşıtlarıyla ve arkadaşlarıyla uygun yollarla ve uygun zamanlarda etkileşime 

geçebilme, kendisiyle etkileşime geçilmesine izin verme, sevgi ve saygı 

kavramlarına karşı duyarlı, kabul gören ve kabul eden duygusal yapıya sahip olma 

gibi akranlarıyla sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurmasını sağlayan sosyal beceriler 

grubudur (Calderelle ve Merrell, 1997; Akt. Koçak, 2012). 
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2.2.4.2.  Akranlarla ilişkili beceriler 

Yaşıtlarıyla ve arkadaşlarıyla uygun yollarla ve uygun zamanlarda etkileşime 

geçebilme, kendisiyle etkileşime geçilmesine izin verme, sevgi ve saygı 

kavramlarına karşı duyarlı, kabul gören ve kabul eden duygusal yapıya sahip olma 

gibi akranlarıyla sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurmasını sağlayan sosyal beceriler 

grubudur. (Calderelle ve Merrell, 1997; Akt. Koçak, 2012)  

2.2.4.3.  Kendini kontrol etme becerileri  

Öfkesini dizginleyebilme, kurallara riayet etme, olumlu veya olumsuz eleştiriye karşı 

saygılı bir tutum sergileme ve kendi kontrol mekanizmasının çalışmasını sağlayan 

sosyal becerilerdir (Çalışkan Çoban, 2007). 

2.2.4.4.  Akademik beceriler  

Verilen akademik sorumluluğun başarılı bir şekilde altından kalkma, boş zamanlarını 

etkili ve verimli bir biçimde değerlendirme ve gerekli destekleri almaktan çekinmeme 

gibi kişiyi başarıya götüren becerilerdir (Calderelle ve Merrell, 1997; Akt. Yurtseven, 

2011). 

2.2.4.5. Uyum becerileri  

Diğerlerinin beklentilerine olumlu cevap verecek şekilde sorumluluklara, kurallara, 

düzene uyum sağlamakla ilgili becerilerdir (Çalışkan Çoban, 2007). 

2.2.4.6.  Atılganlık becerileri  

Sosyal ortamlarda var olma amacıyla başkalarının haklarına saldırmadan atılgan 

davranışlar sergileme, oyunlarda ve iletişimde aktif rol alma gibi becerilerdir. 

2.2.5. Yaşlara göre sosyal becerilerin özellikleri  

Sosyal beceriler yaş ile bağlantılı olarak farklı dönemlerde farklı özelliklere sahiptir 

(Gülay, 2009). 

2.2.5.1.  Okul öncesi dönem 

Okul öncesi dönemi çocuklara temel becerileri kazandırmak için önemli bir 

dönemdir. Bu dönemde kazanılan becerileri çocuk büyüdükçe ileriki yaşlarına 

aktarır. 

Okul öncesi dönemde 0-2 yaş aralığında bebek dünyaya ilk geldiği andan itibaren 

ihtiyacını gidermek amacıyla önce annesinin memesiyle tanışır ve annesinin 
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sevgisiyle, şefkatiyle etkileşime geçer. Bu dönemde güvenli ve sağlıklı bağ kurduğu 

ebeveynleriyle ilişkileri oldukça önemlidir. Koçak (2012), ilk yaşlarda çocukla kurulan 

ilişkilerin, çocuğun ileriki yaşlarında da güven duygusunu, kişilerarası iletişimini 

etkilediğini söylemektedir.  

Hayatına kreş ve anaokulu gibi kavramlar girdiğinde çocuk, artık sosyal bir birey 

olmayı deneyimlemeye ve ileriye yatırım yapmaya hazır hale gelir. Bu dönemde 

çocuklar akran ilişkilerinde henüz yeterli olgunluğa sahip olamadıklarından 

etkileşimleri sağlıklı ilerlemez. Kıskançlıklar, paylaşamamalar, kendini ifade etmek 

için ağlamalar gözlemlenmektedir.  Çevresindeki büyüklerini, öğretmenlerini ya da 

onay gören akranlarını izler ve davranışları kopyalar. Hedefinde başarılı olmak 

yatmadığından her etkinliğe korkusuzca katılır, merakını ve tepkisini ortaya koyar. 

Sorumluluk almaya, kendine güvenmeye başlar. Uyum göstermeye ve sağlıklı 

ilişkiler kurmaya yatkın hale gelir. Gülay (2009), bu çağlarda baş gösteren görev ve 

sorumluluk paylaşımında bulunma, insanlara yardım etme gibi pozitif sosyal 

davranışların, çocuğun yaşıyla birlikte gelişme kat ettiğini belirtmiştir.  

Okul öncesi dönemde çocuk öğretmeninin desteğini aldığında, arkadaşları 

tarafından kabul gördüğünü hissettiğinde, davranışlarını uygun yollarla 

gösterdiğinde ve saygı-sevgi kavramlarını öğrendiğinde yeterli derecede sağlıklı 

iletişim kurabildiğinde sosyal becerilerinde yetersizlik yaşaması söz konusu 

olmaktan çıkar. 

2.2.5.2.  İlkokul dönemi  

Çocuğun hayatına 5-6 yaş aralığına geldiğinde yeni bir okul dönemi dahil olur. 1. 

Sınıfa başlamasıyla birlikte sosyal hayata bir adım daha atan çocuk, okuma-yazma, 

kendini ifade etme, arkadaşlık kurma, yardımlaşma gibi faaliyetlerle daha sık haşır 

neşir hale gelir. Öğretmenlerinin yönergelerine uyma, arkadaşlarıyla olumlu 

diyaloglar kurma, oynadıkları oyunlarda liderlik etme isteği geliştirir, kurallara ve 

düzene uyum sağladıkları bir sistemin içine girerler. Bu sistem ilköğretim çocuklarını 

yaş aldıkça duygusal olarak evden uzaklaştırmaya, okula, arkadaş ortamına veya 

dış dünyaya bağlamaya başlar. Ev haricinde keyif aldıkları yeni ortamlar keşfederler. 

Bu döneme kadar edindikleri pozitif sosyal beceriler sayesinde ilişkilerini düzenlerler. 

Yeni ortamlarda var olabilmeye çalışırlar.  

İlkokul döneminde akademik başarı, çocuklar için büyük rol oynar. Okulda aldıkları 

başarılar, tebrikler onlar için oldukça önemlidir. Sınıfın başarılı öğrencisi olmak 

isterler. Sadece öğretmenlerinden akademik olarak övülmekten değil, sosyal olarak 

övülmekten de memnun olurlar. Bu sayede sosyal becerilerini daha fazla 
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göstermeye ve kullanmaya çalıştıklarından sosyal beceri düzeylerinde gelişme kat 

ederler.    

2.2.5.3.  Ortaokul dönemi 

10-13 yaş aralığında ortaokul döneminde çocukluktan yavaş yavaş çıkmaya ve 

ergenliğe doğru hızlı bir şekilde adım atmaya hazırlanan çocuk, sosyal bağlarını 

artık tamamen arkadaş odaklı ilerletmektedir. Evde ebeveynlerinin ve okulda 

öğretmenlerinin kendilerini yeterince anlamadığından şikayet ettiklerinden dolayı 

kurdukları iletişim sınırlı ve problemli bir hal almaya başlar. Girdikleri ortamlarda 

popüler olmaya çalışır, bu yönde hareket ederler. Herkes tarafından beğenilmek ve 

onay görmek isterler. Algıları dış dünyaya açılmış hale gelmektedir. Benlik 

kavramları oluşmaya başlar, oldukça sert ve acımasız eleştirilerde bulunurlar. 

İletişim becerilerinde hızlı bir düşüş meydana gelir, akranlar arası rekabet, duygusal 

ve hassas tavırlar, alınmalar, küsmeler ve ağlamalar bol yaşanır. 

2.2.5.4.  Ergenlik dönemi 

Her çocuk için farklılık göstermekle birlikte yaklaşık 11-12 yaş civarında girilen 

ergenlik dönemi insan hayatının en zorlayıcı gelişimsel dönemlerinden biridir. 

Ortaokulunun son yıllarında iyice baş göstermektedir. İsyankar olma hali, özgürlük 

için kurallara ve ahlaki değerlere karşı gelme gibi olumsuz davranışlar sıkça 

gözlemlenir. Bedenlerinde meydana gelen fiziksel değişimden ötürü sınırlı iletişim 

kurarlar. Sosyal becerileri kullanmada ergenlik döneminde azalma görülmektedir. 

Özellikle ergenlik döneminde görülen karşı cinse ilgi, sosyalleşmeyi ve kendini ifade 

etmeyi engelleyen faktörler arasındadır. 

2.2.6. Ortaokul çağındaki çocuklarda sosyal beceri gelişimi 

Erbil, Divan & Önder (2006)’ın ergenlerle yaptıkları çalışmada elde ettiği bulgulara 

göre, ailede fikir ve ifade özgürlüğü bulunan, kendi seçimini kendi yapabilen, 

bireylere saygı gösterilen, cinsiyet ayrımı olmaksızın davranışlar sergilenen, kabul 

görmeyen isteklerin sebeplerinin ifade edildiği ailelerde büyüyen çocukların benlik 

saygısı daha fazladır.  

Bu durum ancak demokratik aile yapılarında sergilenebilir olduğundan ailenin 

tutumu çocuğun benlik saygısını doğrudan etkilemektedir şeklinde yorumlanabilir.  

2.2.7. Sosyal beceriyi etkileyen faktörler 

Çocuğun içinde büyüdüğü ailenin demografik özelliklerinin sosyal beceriler 

üzerindeki etkisi kaçınılmazdır (Özabacı, 2006). Bu açıdan bakıldığında 
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ebeveynlerin eğitim seviyeleri, maddi durumları ve çocuğun içinde bulunduğu 

çevresel faktörleri sosyal beceriyi değerlendirirken ele almak gerekir. 

Çevresel faktörlerin çocuğun sosyal becerilerine etkisi büyüktür. Çevrede maruz 

kalınan her türlü uyarıcı sosyalleşmeyi dolayısıyla sosyal beceriyi etkiler. İçinde 

büyüdüğü çevre, çocuğa nasıl davranacağını, nasıl düşüneceğini ve nasıl iletişime 

geçeceğini öğretir. Çocuğun çevresini ilk olarak ebeveynleri oluşturur fakat daha 

sonrasında çevresi genişledikçe kardeşler, akrabalar, okul hayatı, arkadaşlar ve 

öğretmenler de hayatına dahil olur. Çocuğun kendinden önce veya sonra dünyaya 

gelen kardeşle kuracağı iletişim ve ilişki üzerinde de çevrenin etkisi vardır. Seven 

(2007), 6 yaş çocuklarını etkileyen ailesel faktörler üzerine yaptığı araştırmada, 

ailenin sahip olduğu çocuk sayısındaki artış ne kadar fazla olursa, ailenin her çocuk 

için ayıracağı zaman azaldığından kazandırabilecekleri sosyal beceri eksikliğinin, 

sosyal davranış bozukluğu şeklinde ortaya çıktığını belirtir.  

Bir çocuğun kalabalık ailede büyümesi ile çekirdek ailede büyümesi sosyalleşme 

açısından farklılık göstermektedir. Büyüdüğü çağın ve bulunduğu konumun 

gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmesi geliştirdiği sosyal beceriler 

sayesinde şekillenmektedir. 

Sosyal beceriler üzerinde etkisi olan diğer faktörlerden biri de ebeveynlerin eğitim 

seviyesidir. Yapılan araştırmalar çocuğun sosyal beceri düzeyinin ebeveynlerin 

eğitim düzeylerinden olumlu olarak etkilendiğini göstermektedir (Ekinci Vural & 

Kocabaş, 2012). Anne babanın eğitim düzeyi çocuğu yönlendirecek alanlar 

açısından çocuğun sosyal becerisini etkilemektedir. Ailenin eğitimi çocuklarına 

aktaracakları bilgileriyle paralel olarak ilişkilidir. Kurdukları iletişim tarzları, 

kullandıkları ifadeler, problem çözme becerileri, saygı ve sevgi ortamını yansıtma ve 

söz hakkı tanıma gibi faktörler çocuğun yeterli sosyal beceriyi kazanmasına olanak 

sağlamakta, aynı zamanda rol model olarak örnek teşkil etmektedir. Tunçeli ve 

Akman (2012), ebeveynlerin eğitim seviyesi ile çocuğun sosyal beceri düzeyi 

arasındaki ilişkiyi, eğitimli anne babanın çocuğunu yetiştirirken davranışlarında daha 

özenli ve donanımlı olmalarıyla, aile ile birlikte yapılan aktivitelere daha istekli 

yaklaşmalarıyla ve çocukla yapılacak etkinlikleri birlikte gerçekleştirmeleriyle 

açıklamaktadır.   

Ebeveynlerin maddi durumu da çocuğa sosyalleşebileceği alanları yaratmada etkili 

olmaktadır. Erken yaşta başlanan okul öncesi dönemdeki okul hayatı çocuğa sosyal 

beceri kazandırma da aileden sonraki önemli basamaklardan biridir. Ailenin 

maddiyatı çocuğun gittiği okulu, okulun verdiği eğitim kalitesini 
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değiştirmektedir. Çocuk, kendinden düşük veya yüksek sosyoekonomik düzeye 

sahip bireylerle etkileşime girdiğinde kuracağı iletişim, kendini kabul ettirme, ortak 

noktalar bulabilme gücü değişiklik göstermektedir. Bu değişikliğe uyum 

gösterebilmesi ancak yeterli sosyal beceriye sahip olmakla sağlanmaktadır. Seven 

(2007)’e göre, ekonomik durumu yüksek ailelerin çocuklarında sosyal davranış 

sorunlarının gözlemlenme oranı, ekonomik durumu düşük ailelerin çocuklarından 

daha azdır. 

Anne babanın çocuğa sergilediği tutumunda çocuğun edineceği sosyal beceri 

üzerinde etkisi oldukça önemli bir alana sahiptir. Ebeveynlerin çocuğa verdiği 

sorumluluklar, alanlar, yetiştirme tarzları, kurallara bakış açıları, çocuğa karşı 

güvenleri, kardeşler arası eşitlik, çocuğun kendini ifade etmesine izin vermeleri, 

anne babanın tutumuna göre farklılık gösterdiğinden çocuğun sosyal beceri düzeyi 

de farklılık göstermektedir.  

2.2.8. Sosyal beceri ile ilgili yapılan araştırmalar 

Hilooğlu ve Cenkseven-Önder (2010) ortaokul öğrencileriyle yaptığı araştırmada, 

zorbalığı yordamada sosyal beceri ve yaşam doyumunun rolü arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Bu araştırmanın sonucunda, zorbalık davranışını sergileyen 

öğrencilerin zorbalık davranışını sergilemeyen öğrencilere göre daha çok olumsuz 

sosyal davranışa sahip oldukları bulunmuştur. Bu sebeple araştırmada sosyal beceri 

eksikliğinin zorbalığa olan etkisinden bahsedilmektedir. 

Kara ve Çam (2007) tarafından yapılan yaratıcı dramanın sosyal beceri üzerindeki 

faktörünün araştırıldığı çalışmanın sonucuna göre, sosyal beceri alt ölçeklerinden 

olan grupla bir iş yapma, ilişkiyi sürdürme ve kendini kontrol etme becerilerinde 

uygulanan yaratıcı drama sayesinde öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinde gelişim 

kat ettikleri tespit edilmiştir. 

Tagay, Baydan ve Voltan Acar (2010) yaptığı araştırma da ilköğretim 2. Kademe 

öğrencilerinden iki grup seçilmiş, bir grup öğrenciye sosyal beceri eğitimi verilmiş 

diğer gruba ise eğitim verilmemiştir. Sosyal beceri eğitimi verilen ortaokul 

öğrencilerinin yapılan son testte sosyal beceri puanları diğer gruba göre yüksek 

bulunmuş ve verilen eğitimin etkisinin devamlılığı da tespit edilmiştir. Aynı araştırma 

da sosyal beceri eğitimi alan çocukların ders başarılarında ve sosyal yeterlilik 

düzeylerinde yükselme, riskli davranış sergileme oranlarında ise azalış meydana 

geldiği belirtilmektedir.  

Benzer bir araştırmada, Durualp ve Aral (2010), 6 yaşındaki anasınıfı öğrencilerine 

oyun temelli sosyal beceri eğitimi vererek, sosyal beceri eğitimi alan ve 
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almayan öğrenciler arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Oyun temelli sosyal beceri eğitimi 

alan anasınıfı öğrencilerinin ön test ve son test puanlarının, iletişim ve çekingenlik 

düzeyleri bakımından oyun temelli sosyal beceri eğitimi almayan öğrencilerin 

puanlarından daha fazla olduğu bulunmuştur. Oyun temelli sosyal beceri eğitimin 

iletişim ve çekingenlik bakımından çocuklara olumlu etkisinden söz edilmektedir. 

Ayrıca eğitim programının çocuklar üzerinde olumlu şekilde kalıcılık gösterdiği de 

tespit edilmiştir.  

Pırtık (2013) ’ın boşanmış ve boşanmamış ailelerin okul öncesi çocuklarının sosyal 

becerileri ve akran tepkileri üzerine yaptığı araştırmada elde bulgulara göre, 

boşanmamış ailede büyümenin çocuğun kişiler arası becerilerini, öfke kontrol 

becerilerini ve uyum becerilerini olumlu anlamda etkilemektedir. 

Samancı ve Diş (2014), öğretmen görüşlerini alarak sosyal becerileri düşük ilkokul 

öğrencileriyle yaptıkları araştırmada, sosyal becerilerde yetersizlik yaşayan 

öğrencilerin iletişim kurmada ve akademik alanda yeterli başarıyı 

sergileyemediklerini ve özgüven geliştirmede eksiklikler yaşadıklarını bulmuşlardır. 

Yapılan literatür taraması sonuçları sosyal beceri yetersizliğinin, riskli davranışlara 

ve akademik başarıda düşüşe sebep olduğu fikrini uyandırmaktadır (Aydın ve 

Sönmez, 2014).   

2.3. Anne-Baba Tutumunun Sosyal Beceri Üzerindeki Etkisi 

Gülay (2009), çocukla etkileşime giren kişilerin dolaylı yollarla birbirini etkilediğini 

ifade etmiştir. Çocuk yetiştiği ailede öğrendiği sosyal beceriler, ahlaki değerler ve 

bakış açıları sayesinde yaşıtlarıyla iletişim kurar. Kurduğu iletişim çocuğun 

davranışlarını, düşüncelerini de zamanla etkilemektedir. Dolayısıyla çocuk üzerinde 

hem ebeveynlerinin hem de dahil olduğu arkadaş grubunun etkisinden söz etmek 

mümkündür. 

Güdük ve Aksoy (2012) farklı eğitim programına sahip okullara giden lise 

öğrencilerinde, algıladıkları anne baba davranışlarının sosyal becerilerine olan 

etkisini araştırmıştır. Yaptıkları araştırmada elde edilen sonuçlara göre, ebeveynlerin 

tutarlı disiplinel yapıya sahip tutum sergilemeleri, çocuklarının sosyal beceri 

puanlarında artışa sebep olurken, koruyucu tutum sergileyen ebeveynlerin 

çocuklarının sosyal beceri puanlarında azalmalara neden olmaktadır. 

Günalp (2007) yaptığı araştırmada elde ettiği bulguya göre, anaokuluna giden 

çocukların ailelerinin sergilediği demokratik tutumun, çocuklarının özgüvenlerini 

olumlu anlamda desteklediği ve diğer tutumlara sahip ebeveynlerin ise çocuklarının 
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özgüvenlerini olumsuz anlamda etkilediği tespitinde bulunmuştur. 

Özabacı (2006) ‘ya göre, anne babanın sosyal beceri düzeyi, çocuğunun sosyal 

beceri düzeyi üzerinde olumlu olarak etkilidir. Anne baba kendini sosyal beceri 

bakımından ne kadar geliştirirse, çocuğunda da sosyal beceri düzeyi artış 

göstermektedir. Bu bakımdan, anne babaların sosyal becerilerini geliştirmeye 

yönelik çalışmalar yapılmalı, daha fazla anne babaya ulaşmaya çalışılmalı ve anne 

babalara bu konunun öneminden bahsedilmelidir. 

Okul öncesi 5-6 yaş çocuklarla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, annenin 

otoriter ve izin verici bir tutum benimseyerek çocuğunu yetiştirmesi, çocuğun okula 

uyumunu ve sosyal becerilerini kullanma olasılığını olumsuz yönde etkilemektedir 

(Ogelman, Önder, Seçer, Erten, 2013).  

Literatür incelemesi yapıldığında elde edilen bulgular, otoriter ya da izin verici 

ebeveyn tutumları benimseyen ailelerin çocuklarındaki sosyal becerilerin, 

demokratik tutum benimseyen ailelerin çocuklarındaki sosyal becerilere oranla daha 

düşük olduğunu işaret etmektedir. 
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3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, verilerin 

toplanması ve çözümlenmesine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri ile anne-baba 

tutumları arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik olduğundan karşılaştırmalı ilişkisel 

tarama modelinde betimsel bir çalışma yapılmıştır. İlişkisel tarama modeli, “İki veya 

daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini 

belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir.” (Karasar, 2003).  

Araştırmanın bağımlı değişkeni sosyal becerinin alt boyutları ve anne-baba tutum 

boyutları, bağımsız değişkeni ise anne-babanın eğitim düzeyi, ekonomik durum, 

cinsiyet, kardeş sayısı ve anne-babanın medeni hali ve ihmalkâr, otoriter, 

müsamahakar, demokratik olarak anne-baba tutumlarıdır.  

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul İlinin Eyüp 

İlçesinde öğrenim gören, ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemi ise “Kolay ulaşılabilir küme örneklemi” yöntemi vasıtasıyla, 

ortaokul öğrencilerinin olduğu okullardan seçilen 747 öğrenciden oluşmaktadır. 

Okulların listesi Çizelge 3.1.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.1: Örnekleme Alınan Öğrencilerin Okuduğu Okulların Listesi 

Okulların Listesi 

1 Eyüp Merkez Ortaokulu 6 Esentepe Ortaokulu 

2 Eyüp Sultan Ortaokulu 7 Şehit Öğretmenler Ortaokulu 

3 Rami Ortaokulu 8 Silahtarağa Ortaokulu 

4 Üç Şehitler Ortaokulu 9 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 

5 Gümüşsuyu Ortaokulu 10 Dede Korkut Ortaokulu 
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3.3. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği ve Anne-Baba Tutum Ölçeği 

kullanılmıştır. Aşağıda kullanılan ölçeklerle ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

3.3.1. Sosyal becerileri değerlendirme ölçeği (SBDÖ) 

Avcıoğlu (2007) tarafından geliştirilen “Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği” 

çocukların sosyal becerilerini değerlendirmeyi hedeflemektedir. “Sosyal etkileşimi 

arttırmak için iletişim yetersizliklerine yardım etmede önemli olan becerileri ölçmeyi 

amaçlamaktadır ve beşli dereceleme şeklinde oluşturulmuş Likert tipi ölçektir” 

(Avcıoğlu, 2007). Ölçek 69 madde ve 12 alt ölçekten meydana gelmektedir. 

Maddelere verilen cevaplar ‘her zaman yapar’ 5 puan, ‘çok sık yapar’ 4 puan, 

‘genellikle yapar’ 3 puan, ‘az yapar’ 2 puan, ‘hiçbir zaman yapmaz’ 1 puan şeklinde 

puanlanır. Alt ölçekleri ise sırasıyla temel sosyal beceriler (13 madde), temel 

konuşma becerileri (4 madde), ileri konuşma becerileri (5 madde), ilişkiyi başlatma 

becerileri (5 madde), ilişkiyi sürdürme becerileri (6 madde), grupla iş yapma 

becerileri (7 madde), duygusal beceriler (6 madde), kendini kontrol etme becerileri 

(6 madde), saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri (4 madde), sonuçları kabul 

etme becerileri (3 madde), yönerge verme becerileri (4 madde) ve bilişsel beceriler 

(6 madde) oluşturmaktadır.  

Akçamete ve Avcıoğlu (2005) Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği’ni şu şekilde 

açıklamıştır. Temel sosyal beceriler alt ölçeğinde temel becerilerden bahsedilir, 

karşılıklı etkileşimin gelişim göstermesini destekleyici ve ileri düzey becerileri 

öğrenebilmesi için temel oluşturacak becerilerin değerlendirildiği kısımdır. 

Temel konuşma becerileri alt ölçeğinde yer alan beceriler kişiler arası iletişimin 

başlaması ve devam ettirilmesinde başlangıcı yaratan beceri üzerine 

yapılandırılmıştır. 

İleri konuşma becerileri alt ölçeğinde yer alan beceriler kişiler arası iletişimin 

başlamasına ve devam ettirilmesine yarayan becerileri kapsar. 

İlişkiyi başlatma becerileri alt ölçeğinde yer alan beceriler kişiler arası iletişimin 

harekete geçmesini sağlayan becerilerin olduğu bölümdür. 

İlişkiyi sürdürme becerileri alt ölçeğinde yer alan beceriler kişiler arasında oluşan 

iletişimin devam ettirilmesini sağlayan becerilerin olduğu kısımdır. 

Grupla iş yapma becerileri alt ölçeğinde yer alan beceriler kişilerin grup içinde 

işbirliği yapmasına, sorumluluk bilincine erişmesine yardımcı olan becerilerin  
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bulunduğu kısımdır. 

Duygusal beceriler alt ölçeğinde yer alan beceriler kişilerin duygu ve düşüncelerinin 

davranışlarına olan etkisini ortaya koyan becerilerin bulunduğu bölümdür. 

Kendini kontrol etme becerileri alt ölçeğinde yer alan beceriler kişinin kendi 

üzerindeki hakimiyetinin davranışlarıyla gösterdiği becerilerin olduğu bölümdür. 

Saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri alt ölçeğinde yer alan beceriler kişinin 

hem kendisinde meydana gelen hem de dışarıdan maruz kaldığı saldırganca 

davranışları engelleyebilme becerisinin bulunduğu bölümdür. 

Sonuçları kabul etme becerileri alt ölçeğinde yer alan beceriler kişinin karşılaştığı 

sonuçları kabul etmesine olanak sağlayan becerilerdir. 

Yönerge verme becerileri alt ölçeğinde yer alan beceriler kişilerin iletişim 

halindeyken birbirlerine yönergede bulunma ve verilen yönergeye riayet etme 

becerisinin bulunduğu kısımdır. 

Bilişsel beceriler alt ölçeğinde yer alan beceriler kişilerin ilişkilerini daha üst bilinç ile 

kurabilme becerisinin bulunduğu kısımdır. 

Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği’nin güvenirliği Cronbach Alfa katsayısının 

hesaplanmasıyla elde edilmiştir. Ölçeğin tamamının Cronbach Alfa güvenirlik 

katsayısı .98 olarak hesaplanırken, alt ölçeklerde elde edilen Cronbach Alfa 

katsayıları sırasıyla Temel Sosyal Beceriler .95, Temel Konuşma Becerileri .92, İleri 

Konuşma Becerileri .89, İlişkiyi Başlatma Becerileri .84, İlişkiyi Sürdürme Becerileri 

.86, Grupla İş Yapma Becerileri .92, Duygusal Beceriler .88, Kendini kontrol Etme 

Becerileri .88, Saldırgan Davranışlarla Başa Çıkma Becerileri .77, Sonuçları Kabul 

Etme Becerileri .83, Yönerge Verme Becerileri .70, Bilişsel Beceriler .87 olarak 

bulunmuştur. Bu bulgular ışığında Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği’nin 

yüksek geçerlik ve güvenirliğinin olduğu belirtilmektedir. Ölçeğin tamamından elde 

edilebilecek en yüksek puan 345, en düşük puan ise 69 dur. Ölçekten alınan düşük 

puan sosyal becerilere sahip olunmadığını, ölçekten alınan yüksek puan ise sosyal 

becerilere sahip olunduğunu ifade etmektedir (Akçamete ve Avcıoğlu, 2005). 

3.3.2. Anne-baba tutum ölçeği 

Yılmaz (2000) ’in aktardığı bilgiye göre, Anne-Baba Tutum Ölçeği Lamborn ve 

arkadaşları  tarafından geliştirilmiştir. Ölçek Yılmaz (2000) tarafından Türkçeye 

çevrilmiş ve uyarlanmıştır. Anne-Baba Tutum Ölçeği 26 madde ve Kabul-İlgi, 

Kontrol-Denetleme, Psikolojik-Özerklik olarak 3 faktörden meydana gelmektedir. 

Kabul-İlgi boyutu çocukların, ebeveynlerini ne kadar şefkatli, alakalı ve iştirakçi 
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olarak gördüğünü, Kontrol-Denetleme boyutu çocukların ebeveynlerini ne kadar 

kontrolcü ve denetleyici olarak gördüğünü, Psikolojik-Özerklik boyutu ise 

ebeveynlerin demokratik tutumu ne kadar sergilediklerini ayrıca çocuklarını ne kadar 

bireysel olmaya yönlendirdiklerini ölçmeyi hedeflemektedir (Yılmaz, 2000). Kabul-ilgi 

ve psikolojik-özerklik boyutundaki maddeler 4 dereceli, kontrol-denetleme 

boyutundaki maddelerden ilk ikisi 7 dereceli ve diğer maddeler 3 dereceli olmak 

üzere Likert tipi ölçekten oluşur. 

Ölçekten alınan ölçüm, “Kabul/ilgi ve denetleme boyutunda ortancanın üzerinde 

puan alan deneklerin anne-babaları “demokratik”, altında puan alanlar ise “izin 

verici-ihmalkâr”, kabul/ilgi boyutunda ortancanın altında ve denetleme boyutunda 

ortancanın üzerinde puan alan çocukların anne-babaları “otoriter”, kabul/ilgi 

boyutunda ortancanın üzerinde ve denetleme boyutunda ise ortancanın altında puan 

alan çocukların anne-babaları “izin verici-hoşgörülü olarak adlandırılmıştır” 

şeklinde yapılmaktadır (Yılmaz, 2000). 

“İlköğretim  dönemindeki öğrenciler için test-tekrar test güvenirlik katsayıları ve 

Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları sırasıyla; kabul-ilgi alt ölçeği için .74 ve .60, 

denetleme alt ölçeği için .93 ve .75; psikolojik özerklik alt ölçeği için .79 ve .67 olarak 

bulunmuştur” (Yılmaz, 2000). 

Ölçeğin puanlamasını kabul-ilgi boyutunda yer alan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 

numaralı maddeler, psikolojik-özerklik boyutunda yer alan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18 numaralı maddeler, kontrol-denetleme boyutunda yer alan 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26 numaralı maddeler oluşturur. Yapılacak değerlendirmede kontrol-denetleme 

boyutundaki tek numaralı maddeler aynen alınırken, psikolojik-özerklik boyutundaki 

çift numaralı maddeler tersten okunur. Yalnızca 12. Madde tersten okunmaz. 

Kontrol-denetleme boyutundaki ilk iki maddede ‘istediğim saate kadar’ cevabı 1 

puan, ‘hayır’ cevabı 7 puan alır. 21. soru ile 26. soru arasındaki cevaplarda ‘hiç çaba 

göstermez’ 1 puan, ‘çok az çaba gösterir’ 2 puan ve ‘çok çaba gösterir’ 3 puan alır 

(Yılmaz, 2000). 

3.4. Verilerin Toplanması 

Yapılan araştırmanın verileri, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılının Mayıs ve Haziran 

aylarında elde edilmiştir. Verilerin toplanma süreci Mayıs ayında başlayıp Haziran 

ayında sona ermiştir. Araştırmada verilerin toplanabilmesi ve ölçeklerin 

uygulanabilmesi amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

vasıtasıyla İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izinler alınmıştır.  
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İzinlerin alınmasından itibaren örneklemi oluşturan okullara gidilmiştir. Anne-Baba 

Tutum Ölçeği’nden elde edilecek veriler öğrenciler tarafından doldurularak, Sosyal 

Becerileri Değerlendirme Ölçeği’nden elde edilecek veriler ise öğretmenler 

tarafından doldurularak toplanmıştır. Uygulama yaklaşık 20 dakika sürmüştür. 

3.5. Verilerin Çözümlenmesi 

Kişisel Bilgi Formu, Anne-Baba Tutum Ölçeği ve Sosyal Becerileri Değerlendirme 

Ölçeği’nden elde edilen verilerin çözümlenmesi amacıyla PASW 20 programı 

kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri çizelgeler ile yorumlanmıştır.  

Sosyal beceri ile anne-baba tutumları, anne-babası boşanmış ve evli olan 

öğrencilerin sosyal becerileri ve anne-baba tutumları Pearson Momentler Çarpımı 

Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. 

Sosyal beceri ile anne-baba tutumu, anne-babanın ekonomik durumuna, annenin 

eğitim durumuna, babanın eğitim durumuna, öğrencinin kardeş sayısına ve anne-

babası demokratik, ihmalkar, otoriter, müsamahakar tutum sergileyen öğrencilerin 

sosyal becerileri Tek Faktörlü Varyans Analizi (Tek Faktörlü ANOVA) ile test 

edilmiştir. Gruplar arası farklılığı tespit etmek amacıyla Post-Hoc Testi analizi 

yapılmıştır. 

Sosyal beceri ile anne-baba tutumu, öğrencinin cinsiyetine göre Bağımsız Gruplar 

için T-Testi ile çözümlenmiştir. 

Uygulanan analizler sonucunda boyutlarda 0,05 oranında anlamlı farklılık aranmıştır. 
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4.  BULGULAR 

4.1. Bulgular ve Yorum 

Yapılan araştırmada, ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri ile anne-baba 

tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni sosyal 

becerinin alt boyutları ve anne-baba tutum boyutları, bağımsız değişkeni ise anne-

babanın eğitim düzeyi, ekonomik durum, cinsiyet, kardeş sayısı, anne-babanın 

medeni hali ve ihmalkar, otoriter, müsamahakar, demokratik olarak anne-baba 

tutumudur. 

Bu bölümde, örneklemi oluşturan öğrencilerle ilgili bilgiler verilmiş olup, araştırmanın 

genel amacı ve alt amaçlarında ifade edilen soruların yanıtları istatistiksel olarak test 

edilerek sonuçlar paylaşılmıştır.  

Çizelge 4.1: Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımları 

Cinsiyet Sayı Yüzde 

Kız 372 49,80 

Erkek 374 50,07 

Belirtilmemiş 1 0,13 

Çizelge 4.1.’de görüldüğü gibi 372 kız öğrenci örneklemin %49,80’ini, 374 erkek 

öğrenci örneklemin %50,07’sini ve 1 öğrenci ise cinsiyet belirtmeyerek örneklemin 

%0,13’üni oluşturmaktadır. 

Çizelge 4.2: Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımları 

Sınıf Düzeyi Sayı Yüzde 

5. Sınıf 199 26,64 

6. Sınıf 181 24,23 

7. Sınıf 173 23,16 

8. Sınıf 194 25,97 

 

Çizelge 4.2.’de görüldüğü üzere 5. Sınıfa devam eden 199 öğrenci örneklemin 

%26,64’ünü, 6. Sınıfa devam eden 181 öğrenci örneklemin %24,23’ünü, 
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7. Sınıfa devam eden 173 öğrenci örneklemin %23,16’sını ve 8. Sınıfa devam eden 

194 öğrenci örneklemin %25,97’sini oluşturmaktadır. 

Çizelge 4.3: Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Kardeş Sayılarına Göre 

Dağılımları 

Kardeş Sayısı Sayı Yüzde 

Yok 70 9,37 

1 193 25,84 

2 275 36,81 

3 133 17,80 

4 ve üstü 72 9,64 

Belirtilmemiş 4 0,54 

Çizelge 4.3.’de görüldüğü üzere kardeşi olmayan 70 öğrenci örneklemin %9,37’sini, 

bir kardeşi olan 193 öğrenci örneklemin %25,84’ünü, iki kardeşi olan 275 öğrenci 

örneklemin %36,81’ini, üç kardeşi olan 133 öğrenci örneklemin %17,80’inini, dört ve 

üstü kardeşi olan 72 öğrenci örneklemin %9,64’ünü ve kardeş sayısını belirtmeyen 4 

öğrenci ise örneklemin %0,54’ünü oluşturmaktadır. 

Çizelge 4.4: Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Anne-Babasının Medeni 

Haline Göre Dağılımları 

Anne-Babanın Medeni 

Hali 

Sayı Yüzde 

Evli 686 91,83 

Boşanmış 59 7,90 

Belirtilmemiş 2 0,27 

Çizelge 4.4.‘de görüldüğü üzere örneklemi oluşturan öğrencilerin anne-babasının 

medeni haline göre, 686 öğrencinin anne-babası evli olarak örneklemin %91,83’ünü, 

59 öğrencinin anne-babası boşanmış olarak örneklemin %7,90’ınını ve 2 öğrenci 

anne-babasının medeni halini belirtmeyerek örneklemin %0,27’sini oluşturmaktadır. 
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Çizelge 4.5: Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Annesinin Eğitim Durumuna 

Göre Dağılımları 

Annenin Eğitim Durumu Sayı Yüzde 

Okuryazar Değil 37 4,95 

İlkokul Mezunu 212 28,38 

Ortaokul Mezunu 197 26,37 

Lise Mezunu 207 27,71 

Üniversite Mezunu 71 9,50 

Yüksek Lisans Mezunu 11 1,47 

Belirtilmemiş 12 1,61 

Çizelge 4.5.’de görüldüğü üzere okuryazar olmayan 37 anne örneklemin %4,95’ini, 

ilkokul mezunu olan 212 anne örneklemin %28,38’ini, ortaokul mezunu olan 197 

anne örneklemin %26,37’sini, lise mezunu olan 207 anne örneklemin %27,71’ini, 

üniversite mezunu olan 71 anne örneklemin %9,50’sini, yüksek lisans mezunu olan 

11 anne örneklemin %1,47’sini ve eğitim durumu belirtilmemiş 12 anne örneklemin 

%1,61’ini oluşturmaktadır. 

Çizelge 4.6: Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Babasının Eğitim Durumuna 

Göre Dağılımları 

Babanın Eğitim Durumu Sayı Yüzde 

Okuryazar Değil  13 1,74 

İlkokul Mezunu 155 20,75 

Ortaokul Mezunu 206 27,58 

Lise Mezunu 235 31,46 

Üniversite Mezunu 108 14,46 

Yüksek Lisans Mezunu 14 1,87 

Belirtilmemiş 16 2,14 

Çizelge 4.6.’da görüldüğü üzere okuryazar olmayan 13 baba örneklemin %1,74’ünü, 

ilkokul mezunu olan 155 baba örneklemin %20,75’ini, ortaokul mezunu olan 206 

baba örneklemin %27,58’ini, lise mezunu olan 235 baba örneklemin %31,46’sını, 

üniversite mezunu olan 108 baba örneklemin %14,46’sını, yüksek lisans mezunu 

olan 14 baba örneklemin %1,87’sini ve eğitim durumu belirtilmemiş 16 baba 

örneklemin %2,14’ünü oluşturmaktadır. 
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Çizelge 4.7: Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Annesinin Çalışma 

Durumuna Göre Dağılımları 

Annenin Çalışma 

Durumu 

Sayı Yüzde 

Çalışıyor 239 31,99 

Çalışmıyor 505 67,60 

Belirtilmemiş 3 0,40 

Çizelge 4.7.’de görüldüğü üzere 239 çalışan anne örneklemin %31,99’unu, 505 

çalışmayan anne örneklemin %67,60’ını ve çalışma durumu belirtilmemiş 3 anne ise 

örneklemin %0,40’ını oluşturmaktadır. 

Çizelge 4.8: Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Babasının Çalışma 

Durumuna Göre Dağılımları 

Babanın Çalışma 

Durumu 

Sayı Yüzde 

Çalışıyor 693 92,77 

Çalışmıyor 45 6,02 

Belirtilmemiş 9 1,20 

Çizelge 4.8.’de görüldüğü üzere 693 çalışan baba örneklemin %92,77’sini, 45 

çalışmayan baba örneklemin %6,02’sini ve çalışma durumu belirtilmemiş 9 baba ise 

örneklemin %1,20’sini oluşturmaktadır. 

Çizelge 4.9: Araştırma Sorularını Yanıtlarken Kullanılan Değişkenlere İlişkin 
Betimsel İstatistik Sonuçları 

Değişken Minimum Maksimum Ranj Ortalama Ortanca Mod 
Standart 
Sapma 

Çarpıklık Basıklık 

Kabul/İlgi 9.00 54.00 45.00 29.31 30.00 32.00 4.12 -0.72 2.94 

Psikolojik 
Özerklik 

4.00 35.00 31.00 22.72 23.00 24.00 4.67 -0.22 0.14 

Kontrol/Denetim 4.00 32.00 28.00 27.56 29.00 32.00 4.51 -1.43 2.20 

Temel Sosyal 
Beceriler 

0.00 65.00 65.00 49.20 50.00 65.00 11.83 -0.39 -0.34 

Temel 
Konuşma 
Becerileri 

0.00 70.00 70.00 15.18 16.00 20.00 4.53 2.06 27.32 

İleri Konuşma 
Becerileri 

0.00 25.00 25.00 18.47 19.00 25.00 5.10 -0.38 -0.40 

İlişkiyi Başlatma 
Becerileri 

0.00 48.00 48.00 18.65 20.00 25.00 5.76 -0.56 0.99 

İlişkiyi 
Sürdürme 
Becerileri 

0.00 76.00 76.00 23.24 24.00 30.00 6.20 0.31 6.16 
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Çizelge 4.9: (devamı) 

Değişken Minimum Maksimum Ranj Ortalama Ortanca Mod Standart Sapma Çarpıklık Basıklık 

Grupla İş 
Yapma 
Becerileri 

0.00 85.00 85.00 26.14 28.00 35.00 9.06 -0.55 2.42 

Duygusal 
Beceriler 

0.00 30.00 30.00 21.82 22.00 30.00 6.21 -0.39 -0.42 

Kendini 
Kontrol Etme 
Becerileri 

0.00 78.00 78.00 22.21 23.00 30.00 6.61 0.30 6.26 

Saldırgan 
Davranışlarla 
Başa Çıkma 
Becerileri 

0.00 20.00 20.00 14.80 15.00 20.00 3.88 -0.62 0.65 

Sonuçları 
Kabul Etme 
Becerileri 

0.00 15.00 15.00 11.29 12.00 15.00 3.18 -0.70 0.25 

Yönerge 
Verme 
Becerileri 

0.00 20.00 20.00 15.41 16.00 20.00 4.20 -0.76 0.42 

Bilişsel 
Beceriler 

0.00 30.00 30.00 22.29 24.00 30.00 6.56 -0.66 -0.03 

SBO Toplam 
Puanı 

69.00 381.00 312.00 258.69 266.00 345.00 61.59 -0.35 -0.79 

 

Çizelge 4.9.’da görüldüğü üzere, genel olarak değişkenlerin merkezi eğilim ölçüleri 

olan ortalama, ortanca ve mod değerleri birbirine yakın, çarpıklık ve basıklık 

değerleri ise -1 ile 1 aralığında yer alarak normal dağılım göstermektedir, az sayıda 

değişkenin ise merkezi eğilim ölçüleri birbirinden uzak ve çarpıklık basıklık 

katsayıları söz konusu aralık dışında kaldığından dağılımları normal dağılımdan 

uzaklaşmıştır. Değişkenlerin büyük kısmının normal dağılım göstermesi ve seçilen 

istatistiklerin normal olmayan dağılımlara karşı dirençli (robust) olması dolayısıyla 

analizlerde parametrik istatistikler kullanılmıştır. 

Araştırma Sorusu a. Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ile anne-baba tutum 

boyutları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Araştırma kapsamında ortaokulda bulunan toplam 747 öğrenciden veri toplanmış ve 

öğrencilerin çeşitli boyutlardaki sosyal becerileri ve anne-baba tutumları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin var olup olmadığı Pearson Momentler Çarpımı 

Korelasyon Katsayısı ile incelenmiş, elde edilen bulgular Çizelge 4.10. ‘da 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.10: Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Becerileri Boyutları ve Anne-Baba Tutum Boyutları Açısından Farklılaşma Durumu İçin 
Yapılan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Sonuçları 
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Psikolojik Özerklik -.082
*
 

              
Kontrol/Denetim .225

*
 -.072 

             
Temel Sosyal Beceriler .067 .104

*
 .102

*
 

            
Temel Konuşma Becerileri .083

*
 .059 .077

*
 .753

*
 

           
İleri Konuşma Becerileri .027 .125

*
 .057 .841

*
 .697

*
 

          
İlişkiyi Başlatma Becerileri .052 .085

*
 .055 .788

*
 .675

*
 .781

*
 

         
İlişkiyi Sürdürme Becerileri .039 .085

*
 .065 .824

*
 .672

*
 .803

*
 .847

*
 

        
Grupla İş Yapma Becerileri .040 .111

*
 .075

*
 .767

*
 .667

*
 .765

*
 .783

*
 .827

*
 

       
Duygusal Beceriler .032 .118

*
 .021 .667

*
 .583

*
 .637

*
 .662

*
 .685

*
 .731

*
 

      
Kendini Kontrol Etme Becerileri .017 .091

*
 .035 .724

*
 .570

*
 .761

*
 .711

*
 .785

*
 .750

*
 .644

*
 

     
Saldırgan Davranışlarla Başa Çıkma Becerileri .042 .099

*
 .019 .705

*
 .573

*
 .694

*
 .681

*
 .721

*
 .700

*
 .654

*
 .697

*
 

    
Sonuçları Kabul Etme Becerileri .044 .077

*
 .039 .666

*
 .510

*
 .706

*
 .651

*
 .736

*
 .666

*
 .553

*
 .776

*
 .679

*
 

   
Yönerge Verme Becerileri .041 .084

*
 .107

*
 .767

*
 .680

*
 .734

*
 .718

*
 .782

*
 .781

*
 .692

*
 .714

*
 .720

*
 .701

*
 

  
Bilişsel Beceriler .025 .119

*
 .065 .778

*
 .637

*
 .779

*
 .749

*
 .817

*
 .804

*
 .707

*
 .784

*
 .753

*
 .735

*
 .842

*
 

 
SBO Toplam Puanı .047 .115

*
 .068 .909

*
 .764

*
 .884

*
 .875

*
 .918

*
 .897

*
 .796

*
 .856

*
 .810

*
 .790

*
 .869

*
 .904

*
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Çizelge 4.10.’daki analiz sonuçları doğrultusunda, Temel Sosyal Beceriler ile 

Psikolojik Özerklik boyutları arasında pozitif ve düşük düzeyli bir ilişki bulunmaktadır 

(r=0.104, p<.05). Buna göre, psikolojik özerklik arttıkça öğrencilerin temel sosyal 

becerilerinin de eşzamanlı bir artış gösterdiği ifade edilebilir.  

Temel Sosyal Beceriler ile Kontrol/Denetim boyutları arasında pozitif ve düşük 

düzeyli bir ilişki bulunmaktadır (r=0.102, p<.05). Buna göre, denetim ve kontrol 

arttıkça öğrencilerin temel sosyal becerilerinin de eşzamanlı bir artış gösterdiği ifade 

edilebilir. 

Temel Konuşma Becerileri ile Kabul/İlgi boyutları arasında 0.083 değerinde, pozitif 

ve düşük düzeyli bir ilişki bulunmaktadır (r=0.083, p<.05). Buna göre, kabul ve ilgi 

arttıkça öğrencilerin temel konuşma becerilerinin de eşzamanlı bir artış gösterdiği 

ifade edilebilir. 

Temel Konuşma Becerileri ile Kontrol/Denetim boyutları arasında pozitif ve düşük 

düzeyli bir ilişki bulunmaktadır (r=0.077, p<.05). Buna göre, denetim ve kontrol 

arttıkça öğrencilerin temel konuşma becerilerinin de eşzamanlı bir artış gösterdiği 

ifade edilebilir. 

İleri Konuşma Becerileri ile Psikolojik Özerklik boyutları arasında pozitif ve düşük 

düzeyli bir ilişki bulunmaktadır (r=0.125, p<.05). Buna göre, psikolojik özerklik 

arttıkça öğrencilerin ileri konuşma becerilerinin de eşzamanlı bir artış gösterdiği 

ifade edilebilir. Önemli bir nokta, temel konuşma becerileri ile psikolojik özerklik 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken ileri konuşma becerileri ile ilişkili olan tek 

anne bana tutumunun psikolojik özerklik olmasıdır. 

İlişkiyi Başlatma Becerileri ile Psikolojik Özerklik boyutları arasında pozitif ve düşük 

düzeyli bir ilişki bulunmaktadır (r=0.085, p<.05). Buna göre, psikolojik özerklik 

arttıkça öğrencilerin ilişki başlatma becerilerinin de eşzamanlı bir artış gösterdiği 

ifade edilebilir. 

İlişkiyi Sürdürme Becerileri ile Psikolojik Özerklik boyutları arasında pozitif ve düşük 

düzeyli bir ilişki bulunmaktadır (r=0.085, p<.05). Buna göre, psikolojik özerklik 

arttıkça öğrencilerin ilişki sürdürme becerilerinin de eşzamanlı bir artış gösterdiği 

ifade edilebilir. Önemli bir nokta, Psikolojik Özerkliği bir anne baba tutum boyutu 

olarak hem ilişkiyi başlatma hem de ilişkiyi sürdürmede anlamlı bir ilişki 

göstermesidir. 

Grupla İş Yapma Becerileri ile Psikolojik Özerklik boyutları arasında pozitif ve düşük 

düzeyli bir ilişki bulunmaktadır (r=0.111, p<.05). Buna göre, psikolojik özerklik 
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arttıkça öğrencilerin gruplar iş yapma becerilerinin de eşzamanlı bir artış gösterdiği 

ifade edilebilir.  

Grupla İş Yapma Becerileri ile Kontrol/Denetim boyutları arasında pozitif ve düşük 

düzeyli bir ilişki bulunmaktadır (r=0.075, p<.05). Buna göre, kontrol ve denetim 

arttıkça öğrencilerin gruplar iş yapma becerilerinin de eşzamanlı bir artış gösterdiği 

ifade edilebilir.  

Duygusal Beceriler ile Psikolojik Özerklik boyutları arasında pozitif ve düşük düzeyli 

bir ilişki bulunmaktadır (r=0.118, p<.05). Buna göre, psikolojik özerklik arttıkça 

öğrencilerin duygusal becerilerinin de eşzamanlı bir artış gösterdiği ifade edilebilir. 

Kendini Kontrol Etme Becerileri ile Psikolojik Özerklik boyutları arasında pozitif ve 

düşük düzeyli bir ilişki bulunmaktadır (r=0.091, p<.05). Buna göre, psikolojik özerklik 

arttıkça öğrencilerin kendini kontrol etme becerilerinin de eşzamanlı bir artış 

gösterdiği ifade edilebilir. 

Saldırgan Davranışlarla Başa Çıkma Becerileri ile Psikolojik Özerklik boyutları 

arasında pozitif ve düşük düzeyli bir ilişki bulunmaktadır (r=0.099, p<.05). Buna 

göre, psikolojik özerklik arttıkça öğrencilerin saldırgan davranışlarla başa çıkma 

becerilerinin de eşzamanlı bir artış gösterdiği ifade edilebilir. 

Sonuçları Kabullenme Becerileri ile Psikolojik Özerklik boyutları arasında pozitif ve 

düşük düzeyli bir ilişki bulunmaktadır (r=0.077, p<.05). Buna göre, psikolojik özerklik 

arttıkça öğrencilerin sonuçları kabullenme becerilerinin de eşzamanlı bir artış 

gösterdiği ifade edilebilir. 

Yönerge Verme Becerileri ile Psikolojik Özerklik boyutları arasında pozitif ve düşük 

düzeyli bir ilişki bulunmaktadır (r=0.084, p<.05). Buna göre, psikolojik özerklik 

arttıkça öğrencilerin yönerge verme becerilerinin de eşzamanlı bir artış gösterdiği 

ifade edilebilir. 

Yönerge Verme Becerileri ile Kontrol/Denetim boyutları arasında pozitif ve düşük 

düzeyli bir ilişki bulunmaktadır (r=0.107, p<.05). Buna göre, kontrol ve denetim 

arttıkça öğrencilerin yönerge verme becerilerinin de eşzamanlı bir artış gösterdiği 

ifade edilebilir. 

Bilişsel Beceriler ile Psikolojik Özerklik boyutları arasında pozitif ve düşük düzeyli bir 

ilişki bulunmaktadır (r=0.119, p<.05). Buna göre, psikolojik özerklik arttıkça 

öğrencilerin bilişsel becerilerinin de eşzamanlı bir artış gösterdiği ifade edilebilir. 
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Genel olarak Sosyal Beceriler dikkate alındığında, öğrencilerin sosyal becerileri ile 

arasında anlamlı ilişkili olan tek anne-baba tutum boyutu Psikolojik Özerkliktir 

(r=0.115, p<.05). Bu açıdan, iki değişken arasında pozitif ve düşük düzeyde bir ilişki 

olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, anne-baba tutum boyutu olarak Psikolojik 

Özerklik düzeyi arttıkça öğrencilerin sosyal becerileri de artış göstermektedir. 

Fakat, anne-baba tutum boyutu olarak kabul/ilgi boyutu ile temel sosyal beceriler 

puanı (r=0.067, p˃.05), ileri konuşma becerileri (r=0.027, p˃.05), ilişkiyi başlatma 

becerileri (r=0.052, p˃.05), ilişkiyi sürdürme becerileri (r=0.039, p˃.05), grupla iş 

yapma becerileri (r=0.040, p˃.05), duygusal beceriler (r=0.032, p˃.05), kendini 

kontrol etme becerileri (r=0.017, p˃.05), saldırgan davranışlarla başa çıkma 

becerileri (r=0.042, p˃.05), sonuçları kabul etme becerileri (r=0.044, p˃.05), yönerge 

verme becerileri (r=0.041, p˃.05), bilişsel beceriler (r=0.025, p˃.05) arasında anlamlı 

bir fark yoktur. Kabul/ilgi boyutuyla tüm sosyal beceriler puanı (r=0.047, p˃.05) 

dikkate alındığında aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Anne-baba 

tutum boyutu olarak psikolojik özerklik boyutu ile temel konuşma becerileri puanı 

(r=0.059, p˃.05) arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Anne-baba tutum 

boyutu olarak kontrol/denetim boyutu ile ileri konuşma becerileri puanı (r=0.057, 

p˃.05), ilişkiyi başlatma becerileri (r=0.057, p˃.05), ilişkiyi sürdürme becerileri 

(r=0.065, p˃.05), duygusal beceriler (r=0.021, p˃.05), kendini kontrol etme becerileri 

(r=0.035, p˃.05), saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri (r=0.019, p˃.05), 

sonuçları kabul etme becerileri (r=0.039, p˃.05) ve bilişsel beceriler (r=0.065, p˃.05) 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Kontrol/denetim boyutuyla tüm sosyal beceriler 

puanı (r=0.068, p˃.05) dikkate alındığında aralarında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır.   

 

Araştırma Sorusu b. Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ve anne-baba tutum 

boyutları, anne-babanın ekonomik durumuna göre anlamlı fark göstermekte midir? 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin ekonomik düzeylerine göre sosyal 

becerileri ve anne-baba tutum boyutu puanlarının anlamlı farklılık gösterip 

göstermediği Tek Faktörlü Varyans Analizi (Tek Faktörlü ANOVA) ile incelenmiştir. 

Anlamlı farkın var olduğu durumlarda, hangi gruplar arasında fark olduğunu 

belirlemek için post-hoc testi olarak Scheffe kullanılarak takip eden çizelgede 

(Çizelge 4.12) anlamlılık değerleri verilmiştir. 
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Çizelge 4.11: Ortaokul Öğrencilerinin Ekonomik Düzeylerine Göre Sosyal Becerileri 
ve Anne-Baba Tutum Boyutları Açısından Farklılaşma Durumu İçin Yapılan Tek 
Faktörlü Varyans Analizi (Tek Faktörlü ANOVA)  Sonuçları 

Boyut Grup N Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

Kabul/İlgi 

Düşük 33 17.00 36.00 27.12 5.18 

Orta 634 9.00 54.00 29.29 4.08 

Yüksek 76 19.00 36.00 30.51 3.31 

Toplam 743 9.00 54.00 29.32 4.10 

Psikolojik 
Özerklik 

Düşük 33 12.00 31.00 19.70 4.46 

Orta 634 4.00 35.00 22.84 4.67 

Yüksek 76 15.00 34.00 22.99 4.37 

Toplam 743 4.00 35.00 22.72 4.67 

Kontrol/Denetim 

Düşük 33 21.00 32.00 28.67 3.29 

Orta 634 4.00 32.00 27.56 4.60 

Yüksek 76 15.00 32.00 27.17 4.24 

Toplam 743 4.00 32.00 27.57 4.51 

Temel Sosyal 
Beceriler 

Düşük 33 23.00 65.00 45.36 12.72 

Orta 634 0.00 65.00 49.44 11.86 

Yüksek 76 23.00 65.00 49.07 11.19 

Toplam 743 0.00 65.00 49.22 11.85 

Temel 
Konuşma 
Becerileri 

Düşük 33 6.00 20.00 13.36 4.17 

Orta 634 0.00 70.00 15.31 4.63 

Yüksek 76 6.00 20.00 14.83 3.82 

Toplam 743 0.00 70.00 15.18 4.54 

İleri Konuşma 
Becerileri 

Düşük 33 9.00 25.00 17.33 4.86 

Orta 634 0.00 25.00 18.59 5.14 

Yüksek 76 9.00 25.00 18.03 4.92 

Toplam 743 0.00 25.00 18.47 5.11 

İlişkiyi Başlatma 
Becerileri 

Düşük 33 9.00 25.00 17.52 4.84 

Orta 634 0.00 48.00 18.75 5.84 

Yüksek 76 0.00 25.00 18.30 5.61 

Toplam 743 0.00 48.00 18.65 5.77 

İlişkiyi 
Sürdürme 
Becerileri 

Düşük 33 10.00 30.00 22.00 6.05 

Orta 634 0.00 30.00 23.28 5.88 

Yüksek 76 7.00 76.00 23.57 8.55 

Toplam 743 0.00 76.00 23.25 6.21 

Grupla İş 
Yapma 
Becerileri 

Düşük 33 2.00 35.00 23.85 9.71 

Orta 634 0.00 85.00 26.22 9.14 

Yüksek 76 3.00 35.00 26.68 8.14 

Toplam 743 0.00 85.00 26.16 9.07 

Duygusal 
Beceriler 

Düşük 33 6.00 30.00 19.39 5.99 

Orta 634 0.00 30.00 21.94 6.25 

Yüksek 76 6.00 30.00 21.93 5.85 

Toplam 743 0.00 30.00 21.83 6.21 
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Çizelge 4.11: (devamı) 

Boyut Grup N Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

Kendini 
Kontrol Etme 
Becerileri 

Düşük 33 6.00 78.00 23.06 11.66 

Orta 634 0.00 30.00 22.23 6.32 

Yüksek 76 7.00 30.00 21.76 6.22 

Toplam 743 0.00 78.00 22.22 6.63 

Saldırgan 
Davranışlarla 
Başa Çıkma 
Becerileri 

Düşük 33 4.00 20.00 13.73 4.29 

Orta 634 0.00 20.00 14.81 3.92 

Yüksek 76 9.00 20.00 15.21 3.38 

Toplam 743 0.00 20.00 14.81 3.89 

Sonuçları 
Kabul Etme 
Becerileri 

Düşük 33 6.00 15.00 11.03 2.98 

Orta 634 0.00 15.00 11.28 3.21 

Yüksek 76 4.00 15.00 11.50 3.04 

Toplam 743 0.00 15.00 11.29 3.18 

Yönerge 
Verme 
Becerileri 

Düşük 33 8.00 20.00 15.27 3.81 

Orta 634 0.00 20.00 15.38 4.26 

Yüksek 76 8.00 20.00 15.86 3.93 

Toplam 743 0.00 20.00 15.42 4.20 

Bilişsel 
Beceriler 

Düşük 33 10.00 30.00 20.94 6.24 

Orta 634 0.00 30.00 22.36 6.62 

Yüksek 76 6.00 30.00 22.37 6.24 

Toplam 743 0.00 30.00 22.29 6.57 

SBO Toplam 
Puanı 

Düşük 33 119.00 345.00 242.85 61.77 

Orta 634 69.00 381.00 259.58 61.78 

Yüksek 76 133.00 360.00 259.11 60.50 

Toplam 743 69.00 381.00 258.79 61.67 

 

Çizelge 4.12: Ortaokul Öğrencilerinin Ekonomik Düzeylerine Göre Sosyal Becerileri 
ve Anne-Baba Tutum Boyutları Açısından Anlamlı Farkın Var Olduğu Durumlarda, 
Hangi Gruplar Arasında Fark Olduğunu Belirlemek İçin Yapılan Post-Hoc Testi 
Olarak Scheffe Sonuçları 

Boyut 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler Toplamı sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p Anlamlı Fark 

Kabul/İlgi 

Gruplararası 268.301 2 134.151 8.140 .000 Düşük-Orta, Düşük 
Yüksek, Orta-

Yüksek 
Gruplariçi 12195.101 740 16.480     

Toplam 12463.402 742       

Psikolojik Özerklik 

Gruplararası 316.712 2 158.356 7.392 .001 
Düşük-Orta, Düşük- 

Yüksek 
Gruplariçi 15853.498 740 21.424     

Toplam 16170.210 742       

Kontrol/Denetim 

Gruplararası 51.867 2 25.934 1.273 .281  

Gruplariçi 15072.450 740 20.368      

Toplam 15124.318 742        
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Çizelge 4.12: (devamı) 

Boyut 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler Toplamı sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p Anlamlı Fark 

Temel Sosyal 
Beceriler 

Gruplararası 521.957 2 260.979 1.863 .156  

Gruplariçi 103636.156 740 140.049      

Toplam 104158.113 742        

Temel Konuşma 
Becerileri 

Gruplararası 129.326 2 64.663 3.150 .043 

Düşük-Orta Gruplariçi 15192.577 740 20.531     

Toplam 15321.903 742       

İleri Konuşma 
Becerileri 

Gruplararası 66.229 2 33.114 1.271 .281  

Gruplariçi 19279.009 740 26.053      

Toplam 19345.238 742        

İlişkiyi Başlatma 
Becerileri 

Gruplararası 57.910 2 28.955 .869 .420  

Gruplariçi 24667.407 740 33.334      

Toplam 24725.316 742        

İlişkiyi Sürdürme 
Becerileri 

Gruplararası 59.624 2 29.812 .773 .462  

Gruplariçi 28551.813 740 38.584      

Toplam 28611.437 742        

Grupla İş Yapma 
Becerileri 

Gruplararası 199.430 2 99.715 1.212 .298  

Gruplariçi 60857.189 740 82.239      

Toplam 61056.619 742        

Duygusal 
Beceriler 

Gruplararası 204.558 2 102.279 2.664 .070  

Gruplariçi 28411.391 740 38.394      

Toplam 28615.949 742        

Kendini Kontrol 
Etme Becerileri 

Gruplararası 39.269 2 19.634 .446 .640  

Gruplariçi 32544.532 740 43.979      

Toplam 32583.801 742        

Saldırgan 
Davranışlarla 
Başa Çıkma 
Becerileri 

Gruplararası 50.877 2 25.438 1.686 .186  

Gruplariçi 11167.215 740 15.091      

Toplam 11218.092 742        

Sonuçları Kabul 
Etme Becerileri 

Gruplararası 5.628 2 2.814 .278 .757  

Gruplariçi 7485.995 740 10.116      

Toplam 7491.623 742        

Yönerge Verme 
Becerileri 

Gruplararası 16.287 2 8.143 .460 .632  

Gruplariçi 13102.857 740 17.707      

Toplam 13119.144 742        

Bilişsel Beceriler 

Gruplararası 63.448 2 31.724 .735 .480  

Gruplariçi 31949.001 740 43.174      

Toplam 32012.450 742        

SBO Toplam 
Puanı 

Gruplararası 8791.611 2 4395.805 1.156 .315  

Gruplariçi 2812941.635 740 3801.272      

Toplam 2821733.246 742        
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Çizelge 4.12.‘den görüldüğü üzere, anne-babaları farklı ekonomik düzeyde olan 

öğrencilerin Kabul/İlgi puanları anlamlı fark göstermektedir; F(2,742)=8.140, p<.05. 

Hangi ekonomik düzeyler arasında anlamlı fark olduğunu bulmak için yapılan post-

hoc analizleri sonucunda düşük ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin Kabul/İlgi 

düzeylerinin (�̅� = 27.12, 𝑆𝑆 = 5.18), orta düzey (�̅� = 29.29, 𝑆𝑆 = 4.08), ve yüksek 

düzeyde (�̅� = 30.51, 𝑆𝑆 = 3.31), olanlardan daha düşük olduğu görülmüştür. Benzer 

şekilde, ekonomik düzeyi orta olan öğrencilerin Kabul/İlgili puanları da yüksek olan 

gruptan daha düşüktür. 

Ebeveynleri farklı ekonomik düzeye sahip olan öğrencilerin psikolojik özerklik 

puanları arasında anlamlı bir fark görülmektedir; F(2,742)=7.392, p<.05. Ekonomik 

düzeyler arasındaki anlamlı farkı tespit etmek amacıyla yapılan post-hoc analizine 

göre düşük ekonomik düzeye sahip öğrencilerin psikolojik özerklik düzeylerinin 

(�̅� = 19.70, 𝑆𝑆 = 4.46), orta ekonomik düzeye sahip öğrencilerden (�̅� = 22.84, 𝑆𝑆 =

4.67), ve yüksek ekonomik düzeye sahip öğrencilerden (�̅� = 22.99, 𝑆𝑆 = 4.37) daha 

düşük olduğu görülmüştür.  

Temel Konuşma Becerileri puanı incelendiğinde anne-babası farklı ekonomik 

düzeye sahip olan öğrencilerle aralarında anlamlı bir farklılık görülmektedir; 

F(2,742)=3.150, p<.05. Hangi ekonomik düzeyler arasında anlamlı bir fark olduğunu 

bulmak için yapılan post-hoc analizleri sonucunda düşük ekonomik düzeye sahip 

öğrencilerin Temel Konuşma Becerileri (�̅� = 13.36, 𝑆𝑆 = 4.17), ekonomik düzeyi orta 

olan öğrencilerden (�̅� = 15.31, 𝑆𝑆 = 4.63), daha düşük olduğu görülmüştür. 

Diğer yandan, ebeveynleri farklı ekonomik durumu sahip olan ortaokul  

öğrencilerinin kontrol/denetim puanları F(2,742)=1.273, p˃.05, temel sosyal 

beceriler F(2,742)=1.863, p˃.05, ileri konuşma becerileri F(2,742)=1.271, p˃.05, 

ilişkiyi başlatma becerileri F(2,742)=0.869, p˃.05, ilişkiyi sürdürme becerileri 

F(2,742)=0.773, p˃.05, grupla iş yapma becerileri F(2,742)=1.212, p˃.05, duygusal 

beceriler F(2,742)=2.664, p˃.05, kendini kontrol etme becerileri F(2,742)=0.446, 

p˃.05, saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri F(2,742)=1.686, p˃.05, 

sonuçları kabul etme becerileri F(2,742)=0.278, p˃.05, yönerge verme becerileri 

F(2,742)=0.460, p˃.05, bilişsel beceriler F(2,742)=0.735, p˃.05 olması nedeniyle 

aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Genel sosyal beceriler puanına 

bakıldığında benzer şekilde ortaokul öğrencilerinin anne-babalarının ekonomik 

durumuyla aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır; F(2,742)=1.156, p˃.05. 
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Araştırma Sorusu c. Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ve anne-baba tutum 

boyutları, annenin eğitim durumuna göre anlamlı fark göstermekte midir? 

 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin ailelerinin eğitim düzeylerine göre sosyal 

beceri ve anne-baba tutum boyutları puanlarının anlamlı farklılık gösterip 

göstermediği Tek Faktörlü Varyans Analizi (Tek Faktörlü ANOVA) ile incelenmiştir. 

Anlamlı farkın var olduğu durumlarda, hangi gruplar arasında fark olduğunu 

belirlemek için post-hoc testi olarak Scheffe kullanılarak takip eden çizelgede 

(Çizelge 4.14) anlamlılık değerleri verilmiştir. 

 

Çizelge 4.13: Ortaokul Öğrencilerinin Ailelerinin Eğitim Düzeylerine Göre Sosyal 
Becerileri ve Anne-Baba Tutum Boyutları Annenin Eğitim Durumu Açısından 
Farklılaşma Durumu İçin Yapılan Tek Faktörlü Varyans Analizi (Tek Faktörlü 
ANOVA) Sonuçları 

Boyut Grup N Minimum 
Maksimu

m 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Kabul/İlgi 

Okuryazar Değil 37 18.00 36.00 30.38 3.88 

İlkokul Mezunu 212 17.00 37.00 29.25 3.85 

Ortaokul Mezunu 197 17.00 36.00 28.83 4.23 

Lise Mezunu 207 9.00 54.00 29.63 4.32 

Üniversite Mezunu 71 16.00 36.00 28.94 4.18 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 23.00 36.00 31.64 4.01 

Toplam 735 9.00 54.00 29.31 4.14 

Psikolojik Özerklik 

Okuryazar Değil 37 12.00 31.00 20.68 4.38 

İlkokul Mezunu 212 11.00 35.00 22.65 4.39 

Ortaokul Mezunu 197 12.00 35.00 22.13 4.55 

Lise Mezunu 207 4.00 34.00 23.52 4.76 

Üniversite Mezunu 71 7.00 32.00 23.25 4.96 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 17.00 32.00 24.82 4.67 

Toplam 735 4.00 35.00 22.75 4.65 

Kontrol/Denetim 

Okuryazar Değil 37 17.00 32.00 28.22 3.86 

İlkokul Mezunu 212 7.00 32.00 27.58 4.72 

Ortaokul Mezunu 197 12.00 32.00 27.58 4.53 

Lise Mezunu 207 4.00 32.00 27.38 4.60 

Üniversite Mezunu 71 18.00 32.00 27.97 3.96 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 22.00 32.00 26.45 3.53 

Toplam 735 4.00 32.00 27.58 4.51 
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Çizelge 4.13: (devamı) 

Boyut Grup N Minimum 
Maksimu

m 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

       

Temel Sosyal 
Beceriler 

Okuryazar Değil 37 23.00 65.00 46.78 12.35 

İlkokul Mezunu 212 0.00 65.00 48.55 11.70 

Ortaokul Mezunu 197 13.00 65.00 47.58 11.90 

Lise Mezunu 207 5.00 65.00 50.29 11.73 

Üniversite Mezunu 71 26.00 65.00 53.06 10.95 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 34.00 65.00 54.00 10.48 

Toplam 735 0.00 65.00 49.21 11.81 

Temel Konuşma 
Becerileri 

Okuryazar Değil 37 6.00 20.00 14.92 3.95 

İlkokul Mezunu 212 0.00 20.00 14.98 3.94 

Ortaokul Mezunu 197 4.00 20.00 14.70 4.20 

Lise Mezunu 207 6.00 70.00 15.62 5.54 

Üniversite Mezunu 71 8.00 20.00 15.76 4.05 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 8.00 20.00 16.64 4.70 

Toplam 735 0.00 70.00 15.18 4.54 

İleri Konuşma 
Becerileri 

Okuryazar Değil 37 10.00 25.00 17.62 4.70 

İlkokul Mezunu 212 0.00 25.00 18.50 4.91 

Ortaokul Mezunu 197 0.00 25.00 17.79 5.31 

Lise Mezunu 207 0.00 25.00 18.75 5.14 

Üniversite Mezunu 71 8.00 25.00 19.73 4.96 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 13.00 25.00 19.64 4.74 

Toplam 735 0.00 25.00 18.47 5.10 

İlişkiyi Başlatma 
Becerileri 

Okuryazar Değil 37 0.00 25.00 17.89 5.81 

İlkokul Mezunu 212 0.00 25.00 18.08 6.11 

Ortaokul Mezunu 197 0.00 48.00 18.29 5.73 

Lise Mezunu 207 0.00 25.00 19.12 5.37 

Üniversite Mezunu 71 0.00 25.00 20.04 5.70 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 16.00 25.00 21.91 3.81 

Toplam 735 0.00 48.00 18.67 5.75 

İlişkiyi Sürdürme 
Becerileri 

Okuryazar Değil 37 7.00 30.00 22.41 6.40 

İlkokul Mezunu 212 8.00 76.00 23.38 6.91 

Ortaokul Mezunu 197 0.00 30.00 22.30 5.92 

Lise Mezunu 207 7.00 30.00 23.74 5.57 

Üniversite Mezunu 71 8.00 30.00 24.39 5.91 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 8.00 30.00 24.45 7.08 

Toplam 735 0.00 76.00 23.26 6.19 
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Çizelge 4.13: (devamı) 

Boyut Grup N Minimum 
Maksimu

m 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Grupla İş Yapma 
Becerileri 

Okuryazar Değil 37 0.00 35.00 24.19 8.30 

İlkokul Mezunu 212 0.00 85.00 25.59 10.15 

Ortaokul Mezunu 197 0.00 35.00 24.99 9.25 

Lise Mezunu 207 2.00 35.00 27.21 7.88 

Üniversite Mezunu 71 5.00 35.00 28.70 7.51 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 7.00 35.00 29.18 8.87 

Toplam 735 0.00 85.00 26.17 9.02 

Duygusal 
Beceriler 

Okuryazar Değil 37 8.00 30.00 20.70 6.60 

İlkokul Mezunu 212 0.00 30.00 21.17 6.22 

Ortaokul Mezunu 197 0.00 30.00 21.30 6.27 

Lise Mezunu 207 6.00 30.00 22.46 5.81 

Üniversite Mezunu 71 6.00 30.00 23.54 6.41 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 14.00 30.00 23.91 6.96 

Toplam 735 0.00 30.00 21.81 6.21 

Kendini Kontrol 
Etme Becerileri 

Okuryazar Değil 37 12.00 30.00 21.57 5.38 

İlkokul Mezunu 212 0.00 78.00 22.29 7.62 

Ortaokul Mezunu 197 0.00 30.00 21.30 6.49 

Lise Mezunu 207 3.00 30.00 22.48 5.77 

Üniversite Mezunu 71 6.00 30.00 23.73 6.32 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 10.00 30.00 23.91 7.05 

Toplam 735 0.00 78.00 22.21 6.61 

Saldırgan 
Davranışlarla 
Başa Çıkma 
Becerileri 

Okuryazar Değil 37 7.00 20.00 13.92 3.43 

İlkokul Mezunu 212 0.00 20.00 14.47 4.04 

Ortaokul Mezunu 197 0.00 20.00 14.31 3.91 

Lise Mezunu 207 4.00 20.00 15.31 3.44 

Üniversite Mezunu 71 4.00 20.00 15.96 4.12 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 4.00 20.00 15.00 5.42 

Toplam 735 0.00 20.00 14.79 3.88 

Sonuçları Kabul 
Etme Becerileri 

Okuryazar Değil 37 3.00 15.00 11.27 3.40 

İlkokul Mezunu 212 0.00 15.00 11.19 3.29 

Ortaokul Mezunu 197 0.00 15.00 10.90 3.17 

Lise Mezunu 207 3.00 15.00 11.46 2.97 

Üniversite Mezunu 71 3.00 15.00 12.10 3.05 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 3.00 15.00 11.73 4.15 

Toplam 735 0.00 15.00 11.29 3.17 
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Çizelge 4.13: (devamı) 

Boyut Grup N Minimum 
Maksimu

m 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Yönerge Verme 
Becerileri 

Okuryazar Değil 37 8.00 20.00 14.86 3.99 

İlkokul Mezunu 212 0.00 20.00 15.10 4.37 

Ortaokul Mezunu 197 0.00 20.00 14.91 4.39 

Lise Mezunu 207 4.00 20.00 15.97 3.68 

Üniversite Mezunu 71 4.00 20.00 16.31 4.24 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 4.00 20.00 16.45 5.32 

Toplam 735 0.00 20.00 15.42 4.20 

Bilişsel Beceriler 

Okuryazar Değil 37 5.00 30.00 20.86 6.91 

İlkokul Mezunu 212 0.00 30.00 21.93 6.67 

Ortaokul Mezunu 197 0.00 30.00 21.32 6.62 

Lise Mezunu 207 0.00 30.00 23.26 5.98 

Üniversite Mezunu 71 5.00 30.00 23.96 6.53 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 6.00 30.00 24.09 8.08 

Toplam 735 0.00 30.00 22.32 6.54 

SBO Toplam 
Puanı 

Okuryazar Değil 37 139.00 345.00 247.00 56.38 

İlkokul Mezunu 212 106.00 374.00 255.24 61.31 

Ortaokul Mezunu 197 69.00 345.00 249.70 62.19 

Lise Mezunu 207 126.00 381.00 265.67 58.69 

Üniversite Mezunu 71 93.00 345.00 277.28 63.01 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

11 143.00 338.00 280.91 69.25 

Toplam 735 69.00 381.00 258.79 61.37 

Çizelge 4.14: Ortaokul Öğrencilerinin Ailelerinin Eğitim  Düzeylerine Göre Sosyal 
Becerileri ve Anne-Baba Tutum Boyutları Annenin Eğitim Durumu Açısından Anlamlı 
Farkın Var Olduğu Durumlarda, Hangi Gruplar Arasında Fark Olduğunu Belirlemek 
İçin Yapılan Post-Hoc Testi Olarak Scheffe Sonuçları 

Boyut 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler Toplamı sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p Anlamlı Fark 

Kabul/İlgi Gruplararası 178.025 5 35.605 2.091 .065  

Gruplariçi 12416.098 729 17.032      

Toplam 12594.122 734        

Psikolojik Özerklik Gruplararası 426.100 5 85.220 4.029 .001 
Okuryazar Değil- 

Lise 
Gruplariçi 15418.830 729 21.151     

Toplam 15844.931 734       

Kontrol/Denetim Gruplararası 48.362 5 9.672 .475 .795  

Gruplariçi 14848.890 729 20.369      

Toplam 14897.252 734        

Temel Sosyal 
Beceriler 

Gruplararası 2376.947 5 475.389 3.465 .004  

Gruplariçi 
100003.366 729 137.179     

Ortaokul-
Üniversite 

 
Toplam 102380.313 734        
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Çizelge 4.14: (devamı) 

Boyut Varyans 
Kaynağı 

Kareler Toplamı sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Anlamlı Fark 

Temel Konuşma 
Becerileri 

Gruplararası 144.201 5 28.840 1.402 .221  

Gruplariçi 14990.732 729 20.563      

Toplam 15134.933 734        

İleri Konuşma 
Becerileri 

Gruplararası 262.975 5 52.595 2.040 .071  

Gruplariçi 18794.147 729 25.781      

Toplam 19057.121 734        

İlişkiyi Başlatma 
Becerileri 

Gruplararası 417.035 5 83.407 2.546 .027 Okuryazar Değil-
Yüksek Lisans 

Mezunu 

Gruplariçi 23880.631 729 32.758     

Toplam 24297.665 734       

İlişkiyi Sürdürme 
Becerileri 

Gruplararası 366.255 5 73.251 1.924 .088  

Gruplariçi 27751.658 729 38.068      

Toplam 28117.913 734        

Grupla İş Yapma 
Becerileri 

Gruplararası 1270.559 5 254.112 3.167 .008 Okuryazar Değil-
Yüksek Lisans 

Mezunu 

Gruplariçi 58497.841 729 80.244     

Toplam 59768.400 734       

Duygusal 
Beceriler 

Gruplararası 530.545 5 106.109 2.788 .017 Okuryazar Değil-
Yüksek Lisans 

Mezunu 

Gruplariçi 27740.919 729 38.053     

Toplam 28271.464 734       

Kendini Kontrol 
Etme Becerileri 

Gruplararası 389.246 5 77.849 1.790 .113  

Gruplariçi 31702.732 729 43.488      

Toplam 32091.978 734        

Saldırgan 
Davranışlarla 
Başa Çıkma 
Becerileri 

Gruplararası 248.196 5 49.639 3.357 .005 
Ortaokul - 
Üniversite 

Gruplariçi 10779.537 729 14.787     

Toplam 11027.733 734       

Sonuçları Kabul 
Etme Becerileri 

Gruplararası 86.815 5 17.363 1.734 .124  

Gruplariçi 7299.612 729 10.013      

Toplam 7386.427 734        

Yönerge Verme 
Becerileri 

Gruplararası 213.863 5 42.773 2.454 .032 Okuryazar Değil-
Yüksek Lisans 

Mezunu 

Gruplariçi 12705.070 729 17.428     

Toplam 12918.933 734       

Bilişsel Beceriler Gruplararası 711.317 5 142.263 3.378 .005 Ortaokul – Lise, 
Ortaokul – 
Üniversite 

Gruplariçi 30701.820 729 42.115     

Toplam 31413.137 734       

SBO Toplam 
Puanı 

Gruplararası 63563.681 5 12712.736 3.431 .005 
Ortaokul – 
Üniversite 

Gruplariçi 2701125.209 729 3705.247     

Toplam 2764688.890 734       

 

Çizelge 4.14.’de görüldüğü üzere, annenin eğitim durumu ile psikolojik özerklik 

puanları arasında anlamlı bir fark görülmektedir; F(5,734)=4.029, p<.05. Annenin 

hangi eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğunu bulmak için yapılan Tek Faktörlü 
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Varyans Analizi sonucunda annesi okuryazar olmayan öğrencilerin psikolojik 

özerklik puanı (�̅� = 20.68, 𝑆𝑆 = 4.38),  annesi lise mezunu olan öğrencilerin 

psikolojik özerklik puanından (�̅� = 23.52, 𝑆𝑆 = 4.76) daha düşük olduğu 

görülmektedir. 

Annesi farklı eğitim düzeyine sahip öğrencilerin Temel Sosyal Beceriler puanı 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur; F(5,734)=3.465, p<.05. Yapılan Tek 

Faktörlü ANOVA testi sonucunda annesi ortaokul mezunu olan öğrencilerin Temel 

Sosyal Beceri puanı (�̅� = 47.58, 𝑆𝑆 = 11.90), annesi üniversite mezunu olan 

öğrencilerden (�̅� = 53.06, 𝑆𝑆 = 10.95) daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Benzer şekilde annesi farklı eğitim düzeyine sahip öğrencilerin İlişkiyi Başlatma 

Becerileri puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür; F(5,734)=2.546, p<.05. 

Yapılan Tek Faktörlü ANOVA testi sonucuna göre, annesi okuryazar olmayan 

öğrencilerin ilişkiyi başlatma becerileri puanı (�̅� = 17.89, 𝑆𝑆 = 5.81), annesi yüksek 

lisans mezunu olan öğrencilerin ilişkiyi başlatma puanından (�̅� = 21.91, 𝑆𝑆 = 3.81) 

daha düşük olduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin Grupla İş Yapma Becerileri puanları ile annelerinin eğitim düzeyi 

arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir;  F(5,734)=3.167, p<.05. Annenin hangi 

eğitim düzeyi arasında farklılık olduğunu görmek amacıyla yapılan Tek Faktörlü 

ANOVA testi sonucuna göre annesi okuryazar olmayan öğrencilerin grupla iş yapma 

becerileri puanı (�̅� = 24.19, 𝑆𝑆 = 8.30), annesi yüksek lisans mezunu olan 

öğrencilerin grupla iş yapma becerileri puanından (�̅� = 29.18, 𝑆𝑆 = 8.87) daha 

düşüktür. 

Annesi farklı eğitim düzeyine sahip öğrencilerin Duygusal Beceriler puanları 

arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir; F(5,734)=2.788, p<.05. Annesi yüksek 

lisans mezunu olan öğrencilerin duygusal beceriler puanı (�̅� = 23.91, 𝑆𝑆 = 6.96), 

annesi okuryazar olmayan öğrencilerin duygusal beceriler puanından (�̅� =

20.70, 𝑆𝑆 = 6.60) daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Annesi farklı eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerin Saldırgan Davranışlarla Başa 

Çıkma Becerileri puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür; F(5,734)=3.357, 

p<.05. Tek Faktörlü ANOVA testi sonucunda annesi lise mezunu olan öğrencilerin 

saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri puanı (�̅� = 15.31, 𝑆𝑆 = 3.44), annesi 

ortaokul mezunu olan öğrencilerin saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri 

puanından (�̅� = 14.31, 𝑆𝑆 = 3.91) daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
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Yönerge Verme Becerileri puanlarında annesi farklı eğitim düzeyine sahip öğrenciler 

arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir; F(5,734)=2.454, p<.05. Hangi eğitim 

düzeyindeki öğrencilerin yönerge verme becerileri arasında farklılık olup olmadığını 

anlamak amacıyla yapılan Tek Faktörlü ANOVA testi sonucuna göre annesi yüksek 

lisans mezunu olan öğrencilerin yönerge verme becerileri puanı (�̅� = 16.45, 𝑆𝑆 =

5.32), annesi okuryazar olmayan öğrencilerin yönerge verme becerileri puanından 

(�̅� = 14.86, 𝑆𝑆 = 3.99) daha yüksektir. 

Annesi farklı eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerin Bilişsel Beceriler puanları 

arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir; F(5,734)=3.378, p<.05. Tek Faktörlü  

ANOVA testi sonucuna göre annesi ortaokul mezunu olan öğrencilerin bilişsel 

beceriler puanı  (�̅� = 21.32, 𝑆𝑆 = 6.62), annesi lise mezunu olan öğrencilerin 

puanından (�̅� = 23.26, 𝑆𝑆 = 5.98) ve annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin 

puanından (�̅� = 23.96, 𝑆𝑆 = 6.53) daha düşüktür.  

Genel olarak Sosyal Beceriler dikkate alındığında, annesi farklı eğitim düzeyine 

sahip öğrencilerin puanları arasında anlamlı bir farklılık  görülmektedir; 

F(5,734)=3.431, p<.05. Annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin sosyal beceriler 

puanının (�̅� = 277.28, 𝑆𝑆 = 63.01), annesi ortaokul mezunu olan öğrencilerin 

puanından (�̅� = 249.70, 𝑆𝑆 = 62.19) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Annenin 

eğitim düzeyi ortaokuldan üniversite yükseldikçe öğrencinin sosyal becerisi de artış 

göstermektedir. 

Diğer taraftan, annesi farklı eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerin anne-baba tutum 

boyutu olarak kabul/ilgi F(5,734)=2.091, p˃.05 ve kontrol denetim puanları 

F(5,734)=0.475, p˃.05 arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Benzer olarak 

annesi farklı eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerin sosyal beceriler bakımından 

temel konuşma becerileri F(5,734)=1.402, p˃.05, ileri konuşma becerileri 

F(5,734)=2.040, p˃.05, ilişkiyi sürdürme becerileri F(5,734)=1.924, p˃.05, kendini 

kontrol etme becerileri F(5,734)=1.790, p˃.05 ve sonuçları kabul etme becerileri 

puanları F(5,734)=1.734, p˃.05 arasında da anlamlı bir farklılık 

gözlemlenmemektedir. 

 

Araştırma Sorusu d. Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ve anne-baba tutum 

boyutları, babanın eğitim durumuna göre anlamlı fark göstermekte midir? 
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Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin ailelerinin eğitim düzeylerine göre sosyal 

beceri ve anne-baba tutum boyutu puanlarının babanın eğitim durumuna göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediği Tek Faktörlü Varyans Analizi (Tek Faktörlü 

ANOVA) ile incelenmiştir. Anlamlı farkın var olduğu durumlarda, hangi gruplar 

arasında fark olduğunu belirlemek için post-hoc testi olarak Scheffe kullanılarak 

takip eden çizelgede (Çizelge 4.16) anlamlılık değerleri verilmiştir. 

Çizelge 4.15: Ortaokul Öğrencilerinin Ailelerinin Eğitim Düzeylerine Göre Sosyal 
Becerileri ve Anne-Baba Tutum Boyutları Babanın Eğitim Durumu Açısından 
Farklılaşma Durumu İçin Yapılan Tek Faktörlü Varyans Analizi (Tek Faktörlü 
ANOVA) Sonuçları 

Boyut Grup N Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 
Sapma 

Kabul/İlgi 

Okuryazar Değil 13 24.00 36.00 28.92 3.88 

İlkokul Mezunu 155 16.00 36.00 28.92 4.06 

Ortaokul Mezunu 206 9.00 36.00 29.31 4.13 

Lise Mezunu 235 14.00 54.00 29.39 4.31 

Üniversite Mezunu 108 17.00 36.00 29.32 3.96 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

14 23.00 36.00 31.29 3.75 

Toplam 731 9.00 54.00 29.29 4.14 

Psikolojik Özerklik 

Okuryazar Değil 13 12.00 28.00 22.31 4.40 

İlkokul Mezunu 155 11.00 34.00 22.67 4.54 

Ortaokul Mezunu 206 4.00 35.00 22.25 4.72 

Lise Mezunu 235 7.00 35.00 22.89 4.56 

Üniversite Mezunu 108 11.00 34.00 23.34 4.71 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

14 12.00 32.00 24.57 5.58 

Toplam 731 4.00 35.00 22.75 4.64 

Kontrol/Denetim 

Okuryazar Değil 13 17.00 32.00 26.15 4.26 

İlkokul Mezunu 155 14.00 32.00 27.72 4.45 

Ortaokul Mezunu 206 7.00 32.00 27.55 4.83 

Lise Mezunu 235 4.00 32.00 27.72 4.47 

Üniversite Mezunu 108 14.00 32.00 27.53 4.16 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

14 18.00 31.00 25.79 3.62 

Toplam 731 4.00 32.00 27.58 4.50 

Temel Sosyal 
Beceriler 

Okuryazar Değil 13 29.00 65.00 49.38 12.07 

İlkokul Mezunu 155 0.00 65.00 47.85 12.20 

Ortaokul Mezunu 206 23.00 65.00 47.08 11.18 

Lise Mezunu 235 21.00 65.00 50.41 11.41 

Üniversite Mezunu 108 5.00 65.00 51.71 12.33 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

14 34.00 65.00 52.86 11.86 

Toplam 731 0.00 65.00 49.15 11.78 
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Çizelge 4.15: (devamı) 

Boyut Grup N Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 
Sapma 

Temel Konuşma 
Becerileri 

Okuryazar Değil 13 8.00 20.00 14.38 4.46 

İlkokul Mezunu 155 0.00 20.00 14.54 4.09 

Ortaokul Mezunu 206 6.00 20.00 14.44 3.89 

Lise Mezunu 235 6.00 70.00 15.86 5.37 

Üniversite Mezunu 108 4.00 20.00 15.81 4.13 

Yüksek Lisans Mezunu 14 10.00 20.00 16.79 3.83 

Toplam 731 0.00 70.00 15.16 4.54 

İleri Konuşma 
Becerileri 

Okuryazar Değil 13 13.00 25.00 19.15 4.10 

İlkokul Mezunu 155 0.00 25.00 18.40 5.14 

Ortaokul Mezunu 206 5.00 25.00 17.57 4.82 

Lise Mezunu 235 0.00 25.00 18.86 5.09 

Üniversite Mezunu 108 0.00 25.00 18.90 5.44 

Yüksek Lisans Mezunu 14 13.00 25.00 20.86 4.54 

Toplam 731 0.00 25.00 18.45 5.08 

İlişkiyi Başlatma 
Becerileri 

Okuryazar Değil 13 15.00 25.00 20.54 4.16 

İlkokul Mezunu 155 0.00 25.00 17.77 6.05 

Ortaokul Mezunu 206 0.00 48.00 18.15 5.59 

Lise Mezunu 235 0.00 25.00 18.97 5.79 

Üniversite Mezunu 108 0.00 25.00 19.47 5.56 

Yüksek Lisans Mezunu 14 15.00 25.00 21.71 4.32 

Toplam 731 0.00 48.00 18.64 5.75 

İlişkiyi Sürdürme 
Becerileri 

Okuryazar Değil 13 16.00 30.00 25.38 4.75 

İlkokul Mezunu 155 8.00 30.00 22.65 5.92 

Ortaokul Mezunu 206 7.00 76.00 22.44 6.92 

Lise Mezunu 235 0.00 30.00 23.83 5.68 

Üniversite Mezunu 108 6.00 30.00 23.82 6.09 

Yüksek Lisans Mezunu 14 13.00 30.00 24.86 5.93 

Toplam 731 0.00 76.00 23.23 6.18 

Grupla İş Yapma 
Becerileri 

Okuryazar Değil 13 16.00 35.00 26.92 6.08 

İlkokul Mezunu 155 0.00 85.00 24.63 11.28 

Ortaokul Mezunu 206 2.00 35.00 24.83 8.49 

Lise Mezunu 235 0.00 35.00 26.89 8.50 

Üniversite Mezunu 108 4.00 35.00 28.47 7.57 

Yüksek Lisans Mezunu 14 20.00 35.00 29.79 5.95 

Toplam 731 0.00 85.00 26.12 9.06 

Duygusal Beceriler 

Okuryazar Değil 13 10.00 30.00 20.08 6.03 

İlkokul Mezunu 155 0.00 30.00 21.10 6.44 

Ortaokul Mezunu 206 6.00 30.00 20.94 6.00 

Lise Mezunu 235 0.00 30.00 22.33 6.03 

Üniversite Mezunu 108 6.00 30.00 23.25 6.41 

Yüksek Lisans Mezunu 14 16.00 30.00 24.29 5.33 

Toplam 731 0.00 30.00 21.81 6.21 
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Çizelge 4.15: (devamı) 

Boyut Grup N Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 
Sapma 

       

Kendini Kontrol Etme 
Becerileri 

Okuryazar Değil 13 14.00 30.00 22.92 5.42 

İlkokul Mezunu 155 0.00 30.00 21.82 6.70 

Ortaokul Mezunu 206 0.00 30.00 21.04 6.01 

Lise Mezunu 235 0.00 30.00 22.62 6.16 

Üniversite Mezunu 108 6.00 78.00 23.55 8.22 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

14 12.00 30.00 23.71 6.22 

Toplam 731 0.00 78.00 22.17 6.60 

Saldırgan 
Davranışlarla Başa 
Çıkma Becerileri 

Okuryazar Değil 13 11.00 20.00 15.15 3.29 

İlkokul Mezunu 155 0.00 20.00 14.41 3.99 

Ortaokul Mezunu 206 0.00 20.00 14.30 3.77 

Lise Mezunu 235 0.00 20.00 15.01 3.84 

Üniversite Mezunu 108 4.00 20.00 15.76 3.92 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

14 8.00 20.00 15.07 3.58 

Toplam 731 0.00 20.00 14.80 3.87 

Sonuçları Kabul 
Etme Becerileri 

Okuryazar Değil 13 3.00 15.00 11.38 3.50 

İlkokul Mezunu 155 0.00 15.00 11.08 3.30 

Ortaokul Mezunu 206 4.00 15.00 10.99 3.04 

Lise Mezunu 235 0.00 15.00 11.46 3.12 

Üniversite Mezunu 108 3.00 15.00 11.77 3.12 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

14 5.00 15.00 11.29 3.79 

Toplam 731 0.00 15.00 11.29 3.16 

Yönerge Verme 
Becerileri 

Okuryazar Değil 13 8.00 20.00 15.08 4.27 

İlkokul Mezunu 155 0.00 20.00 14.92 4.82 

Ortaokul Mezunu 206 7.00 20.00 14.89 3.80 

Lise Mezunu 235 0.00 20.00 15.76 3.99 

Üniversite Mezunu 108 4.00 20.00 16.14 4.23 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

14 11.00 20.00 16.64 3.89 

Toplam 731 0.00 20.00 15.40 4.19 

Bilişsel Beceriler 

Okuryazar Değil 13 10.00 30.00 21.92 6.73 

İlkokul Mezunu 155 0.00 30.00 21.96 6.91 

Ortaokul Mezunu 206 6.00 30.00 21.27 6.24 

Lise Mezunu 235 0.00 30.00 22.54 6.44 

Üniversite Mezunu 108 6.00 30.00 23.78 6.52 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

14 14.00 30.00 25.14 5.78 

Toplam 731 0.00 30.00 22.28 6.53 
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Çizelge 4.15: (devamı) 

Boyut Grup N Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 
Sapma 

SBO Toplam Puanı 

Okuryazar Değil 13 187.00 345.00 262.31 43.62 

İlkokul Mezunu 155 102.00 374.00 251.12 62.57 

Ortaokul Mezunu 206 119.00 360.00 247.93 58.62 

Lise Mezunu 235 91.00 381.00 264.54 60.54 

Üniversite Mezunu 108 69.00 345.00 272.43 63.73 

Yüksek Lisans 
Mezunu 

14 198.00 345.00 283.00 58.64 

Toplam 731 69.00 381.00 258.49 61.23 

 

Çizelge 4.16: Ortaokul Öğrencilerinin Ailelerinin Eğitim  Düzeylerine Göre Sosyal 
Becerileri ve Anne-Baba Tutum Boyutları Babanın Eğitim Durumu Açısından Anlamlı 
Farkın Var Olduğu Durumlarda, Hangi Gruplar Arasında Fark Olduğunu Belirlemek 
İçin Yapılan Post-Hoc Testi Olarak Scheffe Sonuçları 

Boyut 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p Anlamlı Fark 

Kabul/İlgi Gruplararası 81.020 5 16.204 .945 .451  

Gruplariçi 12434.225 725 17.151      

Toplam 12515.245 730        

Psikolojik Özerklik Gruplararası 144.175 5 28.835 1.340 .245  

Gruplariçi 15603.013 725 21.521      

Toplam 15747.187 730        

Kontrol/Denetim Gruplararası 79.429 5 15.886 .782 .563  

Gruplariçi 14730.954 725 20.319      

Toplam 14810.383 730        

Temel Sosyal Beceriler Gruplararası 2419.190 5 483.838 3.547 .004 
Ortaokul-
Üniversite 

Gruplariçi 98897.557 725 136.410     

Toplam 101316.747 730       

Temel Konuşma 
Becerileri 

Gruplararası 372.952 5 74.590 3.688 .003 

Ortaokul-Lise Gruplariçi 14663.349 725 20.225     

Toplam 15036.301 730       

İleri Konuşma 
Becerileri 

Gruplararası 306.747 5 61.349 2.400 .036 
Ortaokul-Yüksek 

Lisans 
Gruplariçi 18529.975 725 25.559     

Toplam 18836.722 730       

İlişkiyi Başlatma 
Becerileri 

Gruplararası 448.535 5 89.707 2.748 .018 
Ortaokul-Yüksek 

Lisans 
Gruplariçi 23664.121 725 32.640     

Toplam 24112.657 730       

İlişkiyi Sürdürme 
Becerileri 

Gruplararası 403.859 5 80.772 2.132 .060  

Gruplariçi 27465.140 725 37.883      

Toplam 27868.999 730        

Grupla İş Yapma 
Becerileri 

Gruplararası 1621.975 5 324.395 4.036 .001 İlkokul-
Üniversite, 
Ortaokul-
Üniversite 

Gruplariçi 58274.670 725 80.379     

Toplam 59896.646 730       
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Çizelge 4.16: (devamı) 

Boyut 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p Anlamlı Fark 

Duygusal Beceriler Gruplararası 646.241 5 129.248 3.411 .005 
Ortaokul-
Üniversite 

Gruplariçi 27474.328 725 37.896     

Toplam 28120.569 730       

Kendini Kontrol Etme 
Becerileri 

Gruplararası 573.575 5 114.715 2.660 .022 
Ortaokul-Yüksek 

Lisans 
Gruplariçi 31267.391 725 43.127     

Toplam 31840.966 730       

Saldırgan 
Davranışlarla Başa 
Çıkma Becerileri 

Gruplararası 187.774 5 37.555 2.531 .028 
Ortaokul-
Üniversite 

Gruplariçi 10758.856 725 14.840     

Toplam 10946.629 730       

Sonuçları Kabul Etme 
Becerileri 

Gruplararası 56.765 5 11.353 1.138 .338  

Gruplariçi 7230.479 725 9.973      

Toplam 7287.245 730        

Yönerge Verme 
Becerileri 

Gruplararası 201.945 5 40.389 2.321 .042 
Ortaokul-Yüksek 

Lisans 
Gruplariçi 12615.212 725 17.400     

Toplam 12817.157 730       

Bilişsel Beceriler Gruplararası 602.280 5 120.456 2.858 .014 
Ortaokul-
Üniversite 

Gruplariçi 30551.668 725 42.140     

Toplam 31153.948 730       

SBO Toplam Puanı Gruplararası 69580.307 5 13916.061 3.783 .002 
Ortaokul-
Üniversite 

Gruplariçi 2667024.416 725 3678.654     

Toplam 2736604.722 730       

 

Çizelge 4.16. incelendiğinde, babanın eğitim durumu ile Temel Sosyal Beceriler 

puanları arasında anlamlı bir fark görülmektedir; F(5,730)=3.547, p<.05. Babanın 

hangi eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğunu bulmak için yapılan Tek Faktörlü 

Varyans Analizi sonucunda babası ortaokul mezunu olan öğrencilerin temel sosyal 

beceriler puanı (�̅� = 47.08, 𝑆𝑆 = 11.18),  babası üniversite mezunu olan öğrencilerin 

temel sosyal beceriler puanından (�̅� = 51.71, 𝑆𝑆 = 12.33) daha düşük olduğu 

görülmektedir. 

Babası farklı eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerin Temel Konuşma Becerileri 

puanları arasında anlamlı bir fark görülmektedir; F(5,730)=3.688, p<.05. Hangi 

eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğunu bulmak için yapılan Tek Faktörlü ANOVA 

testi sonucunda babası ortaokul mezunu olan öğrencilerin temel konuşma becerileri 

puanı (�̅� = 14.44, 𝑆𝑆 = 3.89),  babası lise mezunu olan öğrencilerin temel konuşma 

becerileri puanından (�̅� = 15.86, 𝑆𝑆 = 5.37) daha düşük olduğu görülmektedir.  
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Babası farklı eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerin İleri Konuşma Becerileri 

puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir; F(5,730)=2.400, p<.05. Hangi 

eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğunu bulmak için yapılan Tek Faktörlü ANOVA 

testi sonucunda babası ortaokul mezunu olan öğrencilerin ileri konuşma becerileri 

puanı (�̅� = 17.57, 𝑆𝑆 = 4.82),  babası yüksek lisans mezunu olan öğrencilerin ileri 

konuşma becerileri puanından (�̅� = 20.86, 𝑆𝑆 = 4.54) daha düşük olduğu 

görülmektedir.  

Babası farklı eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerin İlişkiyi Başlama Becerileri 

puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir; F(5,730)=2.748, p<.05. Hangi 

eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğunu bulmak için yapılan Tek Faktörlü ANOVA 

testi sonucunda babası ortaokul mezunu olan öğrencilerin ilişkiyi başlatma becerileri 

puanı (�̅� = 18.15, 𝑆𝑆 = 5.59),  babası yüksek lisans mezunu olan öğrencilerin ilişkiyi 

başlatma becerileri puanından (�̅� = 21.71, 𝑆𝑆 = 4.32) daha düşük olduğu 

görülmektedir.  

Babası farklı eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerin Grupla İş Yapma Becerileri 

puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir; F(5,730)=4.036, p<.05. Hangi 

eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğunu bulmak için yapılan Tek Faktörlü ANOVA 

testi sonucunda babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin grupla iş yapma becerileri 

puanı (�̅� = 24.63, 𝑆𝑆 = 11.28),  babası üniversite mezunu olan öğrencilerin grupla iş 

yapma becerileri puanından (�̅� = 28.47, 𝑆𝑆 = 7.57) daha düşük olduğu, benzer 

şekilde babası ortaokul mezunu olan öğrencilerin grupla iş yapma becerileri puanı 

(�̅� = 24.83, 𝑆𝑆 = 8.49),  babası üniversite mezunu olan öğrencilerin grupla iş yapma 

becerileri puanından (�̅� = 28.47, 𝑆𝑆 = 7.57) daha düşük olduğu görülmektedir.  

Babası farklı eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerin Duygusal Beceriler puanları 

arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir; F(5,730)=3.411, p<.05. Hangi eğitim 

düzeyleri arasında farklılık olduğunu bulmak için yapılan Tek Faktörlü ANOVA testi 

sonucunda babası ortaokul mezunu olan öğrencilerin duygusal beceriler puanı 

(�̅� = 20.94, 𝑆𝑆 = 6.00),  babası üniversite mezunu olan öğrencilerin duygusal 

beceriler puanından (�̅� = 23.25, 𝑆𝑆 = 6.41) daha düşük olduğu görülmektedir.  

Babası farklı eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerin Kendini Kontrol Etme Becerileri 

puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir; F(5,730)=2.660, p<.05. Hangi 

eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğunu bulmak için yapılan Tek Faktörlü ANOVA 

testi sonucunda babası ortaokul mezunu olan öğrencilerin kendini kontrol etme 

becerileri puanı (�̅� = 21.04, 𝑆𝑆 = 6.01),  babası yüksek lisans mezunu



59 
 

olan öğrencilerin kendini kontrol etme becerileri puanından (�̅� = 23.71, 𝑆𝑆 = 6.22) 

daha düşük olduğu görülmektedir.  

Babası farklı eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerin Saldırgan Davranışlarla Başa 

Çıkma Becerileri puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir; 

F(5,730)=2.531, p<.05. Hangi eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğunu bulmak 

için yapılan Tek Faktörlü ANOVA testi sonucunda babası ortaokul mezunu olan 

öğrencilerin saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri puanı (�̅� = 14.30, 𝑆𝑆 =

3.77),  babası üniversite mezunu olan öğrencilerin saldırgan davranışlarla başa 

çıkma becerileri puanından (�̅� = 15.76, 𝑆𝑆 = 3.92) daha düşük olduğu 

görülmektedir.  

Babası farklı eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerin Yönerge Verme Becerileri 

puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir; F(5,730)=2.321, p<.05. Hangi 

eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğunu bulmak için yapılan Tek Faktörlü ANOVA 

testi sonucunda babası ortaokul mezunu olan öğrencilerin yönerge verme becerileri 

puanı (�̅� = 14.89, 𝑆𝑆 = 3.80),  babası yüksek lisans mezunu olan öğrencilerin 

yönerge verme becerileri puanından (�̅� = 16.64, 𝑆𝑆 = 3.89) daha düşük olduğu 

görülmektedir.  

Babası farklı eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerin Bilişsel Beceriler puanları 

arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir; F(5,730)=2.858, p<.05. Hangi eğitim 

düzeyleri arasında farklılık olduğunu bulmak için yapılan Tek Faktörlü ANOVA testi 

sonucunda babası ortaokul mezunu olan öğrencilerin bilişsel beceriler puanı 

(�̅� = 21.27, 𝑆𝑆 = 6.24),  babası üniversite mezunu olan öğrencilerin bilişsel beceriler 

puanından (�̅� = 23.78, 𝑆𝑆 = 6.52) daha düşük olduğu görülmektedir.  

Genel olarak, babası farklı eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerin Sosyal Beceriler 

puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir; F(5,730)=3.783, p<.05. Hangi 

eğitim düzeyleri arasında farklılık olduğunu bulmak için yapılan Tek Faktörlü ANOVA 

testi sonucunda babası ortaokul mezunu olan öğrencilerin sosyal beceriler puanı 

(�̅� = 247.93, 𝑆𝑆 = 58.62),  babası üniversite mezunu olan öğrencilerin sosyal 

beceriler puanından (�̅� = 272.43, 𝑆𝑆 = 63.73) daha düşük olduğu görülmektedir. 

Babanın eğitim düzeyi ortaokuldan üniversiteye doğru yükseldikçe öğrencinin sosyal 

becerisi de artış göstermektedir. 

Diğer yandan, babası farklı eğitim düzeyine sahip olan öğrencilerin anne-baba tutum 

boyutu olarak kabul/ilgi F(5,730)=0.945, p˃.05, psikolojik özerklik F(5,730)=1.340, 

p˃.05  ve kontrol denetim puanları F(5,730)=0.782, p˃.05arasında anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır. Benzer olarak babası farklı eğitim düzeyine 
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sahip olan öğrencilerin sosyal beceriler bakımından ilişkiyi sürdürme becerileri 

F(5,730)=2.132, p˃.05 ve sonuçları kabul etme becerileri puanları F(5,730)=1.138, 

p˃.05 arasında da anlamlı bir farklılık gözlemlenmemektedir. 

 

Araştırma Sorusu e. Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ve anne-baba tutum 

boyutları, öğrencinin cinsiyetine göre anlamlı fark göstermekte midir? 

 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin cinsiyetlerine göre sosyal beceri ve anne-

baba tutum boyutları puanlarının anlamlı farklılık gösterip göstermediği Bağımsız 

Gruplar için t-testi ile incelenmiştir. 

 

Çizelge 4.17: Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin ve Anne-Baba Tutum 
Boyutlarının Öğrencinin Cinsiyeti Açısından Farklılaşma Durumu İçin Yapılan 
Bağımsız Gruplar için t Testi Sonuçları 

Boyut Grup N Ortalama 
Standart 
Sapma 

t sd p 

Kabul/İlgi 
Kız 372 29.42 4.10 .707 744 .480 

Erkek 374 29.20 4.14       

Psikolojik Özerklik 
Kız 372 23.05 4.27 1.951 744 .051 

Erkek 374 22.38 5.02       

Kontrol/Denetim 
Kız 372 28.34 4.07 4.816 744 .000 

Erkek 374 26.78 4.78       

Temel Sosyal 
Beceriler 

Kız 372 51.04 11.36 4.330 744 .000 

Erkek 374 47.33 12.01       

Temel Konuşma 
Becerileri 

Kız 372 15.40 4.09 1.392 744 .164 

Erkek 374 14.94 4.94       

İleri Konuşma 
Becerileri 

Kız 372 19.22 5.00 4.086 744 .000 

Erkek 374 17.71 5.09       

İlişkiyi Başlatma 
Becerileri 

Kız 372 19.23 5.54 2.776 744 .006 

Erkek 374 18.07 5.93       

İlişkiyi Sürdürme 
Becerileri 

Kız 372 24.39 5.94 5.165 744 .000 

Erkek 374 22.08 6.25       

Grupla İş Yapma 
Becerileri 

Kız 372 27.55 8.21 4.307 744 .000 

Erkek 374 24.73 9.64       

Duygusal Beceriler 
Kız 372 22.92 5.74 4.986 744 .000 

Erkek 374 20.70 6.45       

Kendini Kontrol 
Etme Becerileri 

Kız 372 23.44 6.65 5.174 744 .000 

Erkek 374 20.98 6.37       
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Çizelge 4.17: (devamı) 

Boyut Grup N Ortalama 
Standart 
Sapma 

t sd p 

Saldırgan 
Davranışlarla Başa 
Çıkma Becerileri 

Kız 372 15.45 3.65 4.642 744 .000 

Erkek 374 14.15 4.00       

Sonuçları Kabul 
Etme Becerileri 

Kız 372 11.62 3.09 2.910 744 .004 

Erkek 374 10.95 3.24       

Yönerge Verme 
Becerileri 

Kız 372 15.91 4.05 3.279 744 .001 

Erkek 374 14.91 4.30       

Bilişsel Beceriler 
Kız 372 23.48 5.90 5.040 744 .000 

Erkek 374 21.09 6.96       

SBO Toplam Puanı 
Kız 372 269.66 58.00 4.961 744 .000 

Erkek 374 247.63 63.16       

Çizelge 4.17.’e göre, öğrencilerin Kontrol/Denetim puanlarının cinsiyete göre anlamlı 

farklılık gösterdiği görülmektedir; t(744)=4.816, p<.05. Buna göre kız öğrencilerin 

kontrol/denetim düzeyleri (�̅� = 28.34, 𝑆𝑆 = 4.07) erkek öğrencilere (�̅� = 26.78, 𝑆𝑆 =

4.78) kıyasla daha yüksektir. 

Öğrencilerin Temel Sosyal Beceriler puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık 

gösterdiği görülmektedir; t(744)=4.330, p<.05. Buna göre kız öğrencilerin temel 

sosyal beceri puanları (�̅� = 51.04, 𝑆𝑆 = 11.36) erkek öğrencilere (�̅� = 47.33, 𝑆𝑆 =

12.01) kıyasla daha yüksektir. 

Öğrencilerin İleri Konuşma Becerileri puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık 

gösterdiği görülmektedir; t(744)=4.086, p<.05. Buna göre kız öğrencilerin ileri 

konuşma beceri puanları (�̅� = 19.22, 𝑆𝑆 = 5.00) erkek öğrencilere (�̅� = 17.71, 𝑆𝑆 =

5.09) kıyasla daha yüksektir. 

Öğrencilerin İlişkiyi Başlatma Becerileri puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık 

gösterdiği görülmektedir; t(744)=2.776, p<.05. Kız öğrencilerin ilişkiyi başlatma 

beceri puanları (�̅� = 19.23, 𝑆𝑆 = 5.54) erkek öğrencilere (�̅� = 18.07, 𝑆𝑆 = 5.93) 

kıyasla daha yüksektir. 

Öğrencilerin İlişkiyi Sürdürme Becerileri puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık 

gösterdiği görülmektedir; t(744)=5.165, p<.05. Buna göre kız öğrencilerin ilişkiyi 

sürdürme beceri puanları (�̅� = 24.39, 𝑆𝑆 = 5.94) erkek öğrencilere (�̅� = 22.08, 𝑆𝑆 =

6.25) kıyasla daha yüksektir. 

Öğrencilerin Grupla İş Yapma Becerileri puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık 

gösterdiği görülmektedir; t(744)=4.307, p<.05. Buna göre kız öğrencilerin 
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grupla iş yapma becerileri puanları (�̅� = 27.55, 𝑆𝑆 = 8.21) erkek öğrencilere 

(�̅� = 24.73, 𝑆𝑆 = 9.64) kıyasla daha yüksektir. 

Öğrencilerin Duygusal Beceriler puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği 

görülmektedir; t(744)=4.986, p<.05. Buna göre kız öğrencilerin duygusal beceriler 

puanları (�̅� = 22.92, 𝑆𝑆 = 5.74) erkek öğrencilere (�̅� = 20.70, 𝑆𝑆 = 6.45) kıyasla 

daha yüksektir. 

Öğrencilerin Kendini Kontrol Etme Becerileri puanlarının cinsiyete göre anlamlı 

farklılık gösterdiği görülmektedir; t(744)=5.174, p<.05. Buna göre kız öğrencilerin 

kendini kontrol etme becerileri puanları (�̅� = 23.44, 𝑆𝑆 = 6.65) erkek öğrencilere 

(�̅� = 20.98, 𝑆𝑆 = 6.37) kıyasla daha yüksektir. 

Öğrencilerin Saldırgan Davranışlarla Başa Çıkma Becerileri puanlarının cinsiyete 

göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir; t(744)=4.642, p<.05. Buna göre kız 

öğrencilerin saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri puanları (�̅� = 15.45, 𝑆𝑆 =

3.65) erkek öğrencilere (�̅� = 14.15, 𝑆𝑆 = 4.00) kıyasla daha yüksektir. 

Öğrencilerin Sonuçları Kabul Etme Becerileri puanlarının cinsiyete göre anlamlı 

farklılık gösterdiği görülmektedir; t(744)=2.910, p<.05. Buna göre kız öğrencilerin 

sonuçları kabul etme becerileri puanları (�̅� = 11.62, 𝑆𝑆 = 3.09) erkek öğrencilere 

(�̅� = 10.95, 𝑆𝑆 = 3.24) kıyasla daha yüksektir. 

Öğrencilerin Yönerge Verme Becerileri puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık 

gösterdiği görülmektedir; t(744)=3.279, p<.05. Buna göre kız öğrencilerin yönerge 

verme becerileri puanları (�̅� = 15.91, 𝑆𝑆 = 4.05) erkek öğrencilere (�̅� = 14.91, 𝑆𝑆 =

4.30) kıyasla daha yüksektir. 

Öğrencilerin Bilişsel Beceriler puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği 

görülmektedir; t(744)=5.040, p<.05. Buna göre kız öğrencilerin bilişsel beceriler 

puanları (�̅� = 23.48, 𝑆𝑆 = 5.90) erkek öğrencilere (�̅� = 21.09, 𝑆𝑆 = 6.96) kıyasla 

daha yüksektir. 

Genel olarak, öğrencilerin Sosyal Beceriler puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık gösterdiği görülmektedir; t(744)=4.961, p<.05.  Öğrencilerin cinsiyetlerine 

göre sosyal beceri ve anne-baba tutumu puanlarının anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini bulmak amacıyla yapılan Bağımsız Gruplar için t-test sonuçlarına 

göre, kız öğrencilerin sosyal beceriler puanı (�̅� = 269.66, 𝑆𝑆 = 58.00),  erkek 

öğrencilerin sosyal beceriler puanından (�̅� = 247.63, 𝑆𝑆 = 63.16) daha yüksek 

olduğu görülmektedir.  
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Bununla birlikte, cinsiyetin anne-baba tutum boyutu olarak kabul/ilgi t(744)=0.707, 

p˃.05 ve psikolojik özerklik puanları t(744)=1.951, p˃.05 arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. Benzer şekilde, cinsiyetin sosyal beceriler bakımından temel 

konuşma becerileri puanları t(744)=0.164, p˃.05 arasında da anlamlı bir farklılık 

gözlemlenmemektedir. Çizelge 4.17. incelendiğinde, cinsiyetin anne-baba tutum 

boyutu olarak sadece kontrol/denetim düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunurken, 

sosyal beceriler açısından Temel Konuşma Becerileri haricinde tüm sosyal beceriler 

üzerinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 

 

Araştırma Sorusu f. Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ve anne-baba tutum 

boyutları, öğrencinin kardeş sayısına göre anlamlı fark göstermekte midir? 

 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin sosyal becerilerinin ve anne-baba tutum 

boyutlarının, öğrencinin kardeş sayısı açısından anlamlı farklılık gösterip 

göstermediği Tek Faktörlü Varyans Analizi (Tek Faktörlü ANOVA) ile incelenmiştir. 

Anlamlı farkın var olduğu durumlarda, hangi gruplar arasında fark olduğunu 

belirlemek için post-hoc testi olarak Scheffe kullanılarak takip eden çizelgede 

(Çizelge 4.19) anlamlılık değerleri verilmiştir. 

 

Çizelge 4.18: Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin ve Anne-Baba Tutum 
Boyutlarının Öğrencinin Kardeş Sayısı Açısından Farklılaşma Durumu İçin Yapılan 
Tek Faktörlü Varyans Analizi (Tek Faktörlü ANOVA) Sonuçları 

Boyut Grup N Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 
Sapma 

Kabul/İlgi 

Yok 70 16.00 35.00 28.81 4.33 

1 193 14.00 54.00 29.55 4.30 

2 275 9.00 37.00 29.26 4.20 

3 133 17.00 36.00 29.08 3.69 

4 ve üstü 72 18.00 36.00 29.75 3.94 

Toplam 743 9.00 54.00 29.31 4.13 

Psikolojik Özerklik 

Yok 70 7.00 32.00 24.31 4.18 

1 193 11.00 33.00 23.22 4.35 

2 275 4.00 35.00 22.37 4.67 

3 133 12.00 34.00 22.47 4.94 

4 ve üstü 72 12.00 33.00 21.69 5.11 

Toplam 743 4.00 35.00 22.73 4.68 
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Çizelge 4.18: (devamı) 

Boyut Grup N Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 
Sapma 

Kontrol/Denetim 

Yok 70 19.00 32.00 28.66 3.23 

1 193 14.00 32.00 27.88 3.89 

2 275 4.00 32.00 27.06 5.16 

3 133 14.00 32.00 27.61 4.63 

4 ve 
üstü 

72 16.00 32.00 27.40 4.12 

Toplam 743 4.00 32.00 27.55 4.51 

Temel Sosyal 
Beceriler 

Yok 70 26.00 65.00 50.94 11.24 

1 193 5.00 65.00 49.93 12.13 

2 275 13.00 65.00 49.06 11.63 

3 133 0.00 65.00 48.42 12.54 

4 ve 
üstü 

72 26.00 65.00 47.46 11.14 

Toplam 743 0.00 65.00 49.20 11.85 

Temel Konuşma 
Becerileri 

Yok 70 4.00 20.00 15.04 4.31 

1 193 6.00 20.00 15.26 3.96 

2 275 4.00 70.00 15.22 5.27 

3 133 0.00 20.00 15.22 4.20 

4 ve 
üstü 

72 8.00 20.00 14.78 3.93 

Toplam 743 0.00 70.00 15.17 4.54 

İleri Konuşma 
Becerileri 

Yok 70 5.00 25.00 18.99 4.85 

1 193 0.00 25.00 18.81 5.33 

2 275 5.00 25.00 18.42 5.03 

3 133 0.00 25.00 18.40 5.29 

4 ve 
üstü 

72 10.00 25.00 17.33 4.65 

Toplam 743 0.00 25.00 18.47 5.11 

İlişkiyi Başlatma 
Becerileri 

Yok 70 7.00 25.00 19.06 5.08 

1 193 0.00 25.00 18.85 5.67 

2 275 0.00 48.00 18.91 5.80 

3 133 0.00 25.00 18.31 5.77 

4 ve 
üstü 

72 0.00 25.00 17.51 6.15 

Toplam 743 0.00 48.00 18.67 5.73 

İlişkiyi Sürdürme 
Becerileri 

Yok 70 8.00 30.00 23.41 5.58 

1 193 8.00 30.00 23.61 5.76 

2 275 6.00 76.00 23.56 6.64 

3 133 0.00 30.00 22.48 6.31 

4 ve 
üstü 

72 12.00 30.00 22.31 5.88 

Toplam 743 0.00 76.00 23.24 6.20 
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Çizelge 4.18: (devamı) 

Boyut Grup N Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 
Sapma 

Grupla İş Yapma 
Becerileri 

Yok 70 3.00 35.00 27.24 7.59 

1 193 0.00 35.00 26.01 9.15 

2 275 0.00 85.00 26.42 9.54 

3 133 0.00 35.00 25.89 8.88 

4 ve 
üstü 

72 3.00 35.00 24.57 8.69 

Toplam 743 0.00 85.00 26.12 9.07 

Duygusal Beceriler 

Yok 70 10.00 30.00 22.37 5.67 

1 193 6.00 30.00 22.79 6.13 

2 275 0.00 30.00 21.84 6.36 

3 133 0.00 30.00 20.60 6.18 

4 ve 
üstü 

72 6.00 30.00 20.53 5.90 

Toplam 743 0.00 30.00 21.79 6.20 

Kendini Kontrol 
Etme Becerileri 

Yok 70 10.00 30.00 23.14 5.45 

1 193 6.00 30.00 22.88 6.18 

2 275 0.00 30.00 21.99 6.19 

3 133 0.00 30.00 21.80 6.75 

4 ve 
üstü 

72 3.00 78.00 21.01 9.52 

Toplam 743 0.00 78.00 22.20 6.63 

Saldırgan 
Davranışlarla Başa 
Çıkma Becerileri 

Yok 70 4.00 20.00 14.63 3.97 

1 193 0.00 20.00 15.06 4.00 

2 275 0.00 20.00 14.98 3.68 

3 133 0.00 20.00 14.49 4.16 

4 ve 
üstü 

72 4.00 20.00 14.01 3.67 

Toplam 743 0.00 20.00 14.78 3.88 

Sonuçları Kabul 
Etme Becerileri 

Yok 70 3.00 15.00 11.29 3.18 

1 193 0.00 15.00 11.56 3.07 

2 275 0.00 15.00 11.24 3.13 

3 133 0.00 15.00 11.28 3.43 

4 ve 
üstü 

72 3.00 15.00 10.72 3.26 

Toplam 743 0.00 15.00 11.28 3.19 

Yönerge Verme 
Becerileri 

Yok 70 4.00 20.00 15.23 4.39 

1 193 4.00 20.00 15.79 4.05 

2 275 0.00 20.00 15.55 4.11 

3 133 0.00 20.00 14.92 4.61 

4 ve 
üstü 

72 4.00 20.00 14.88 3.94 

Toplam 743 0.00 20.00 15.40 4.20 
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Çizelge 4.18: (devamı) 

Boyut Grup N Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 
Sapma 

Bilişsel Beceriler 

Yok 70 6.00 30.00 23.10 6.20 

1 193 6.00 30.00 23.03 6.20 

2 275 0.00 30.00 22.23 6.58 

3 133 0.00 30.00 21.69 7.22 

4 ve 
üstü 

72 6.00 30.00 20.64 6.33 

Toplam 743 0.00 30.00 22.27 6.57 

SBO Toplam Puanı 

Yok 70 143.00 345.00 264.44 57.73 

1 193 93.00 345.00 263.59 61.76 

2 275 69.00 381.00 259.41 61.54 

3 133 91.00 345.00 253.50 64.09 

4 ve 
üstü 

72 124.00 345.00 245.75 60.45 

Toplam 743 69.00 381.00 258.59 61.70 

 

Çizelge 4.19: Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin ve Anne-Baba Tutum 
Boyutlarının Öğrencinin Kardeş Sayısı Açısından Anlamlı Farkın Var Olduğu 
Durumlarda, Hangi Gruplar Arasında Fark Olduğunu Belirlemek İçin Yapılan Post-
Hoc Testi Olarak Scheffe Sonuçları 

Boyut 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p Anlamlı Fark 

Kabul/İlgi Gruplararası 50,278 4 12.570 .737 .567  

Gruplariçi 12590,524 738 17.060      

Toplam 12640,802 742        

Psikolojik Özerklik Gruplararası 343,262 4 85.815 3.989 .003 
Yok-2, Yok-4 ve 

Üstü 
Gruplariçi 15877,363 738 21.514     

Toplam 16220,624 742       

Kontrol/Denetim Gruplararası 175,454 4 43.864 2.167 .071  

Gruplariçi 14940,088 738 20.244      

Toplam 15115,542 742        

Temel Sosyal 
Beceriler 

Gruplararası 620,562 4 155.140 1.105 .353  

Gruplariçi 103612,141 738 140.396      

Toplam 104232,703 742        

Temel Konuşma 
Becerileri 

Gruplararası 14,867 4 3.717 .179 .949  

Gruplariçi 15306,425 738 20.740      

Toplam 15321,292 742        

İleri Konuşma 
Becerileri 

Gruplararası 135,815 4 33.954 1.303 .267  

Gruplariçi 19231,059 738 26.058      

Toplam 19366,875 742        

İlişkiyi Başlatma 
Becerileri 

Gruplararası 146,927 4 36.732 1.118 .347  

Gruplariçi 24253,962 738 32.864      

Toplam 24400,888 742        
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Çizelge 4.19: (devamı) 

Boyut 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p Anlamlı Fark 

İlişkiyi Sürdürme 
Becerileri 

Gruplararası 195,709 4 48.927 1.276 .278  

Gruplariçi 28289,198 738 38.332      

Toplam 28484,907 742        

Grupla İş Yapma 
Becerileri 

Gruplararası 295,091 4 73.773 .896 .466  

Gruplariçi 60750,954 738 82.318      

Toplam 61046,046 742        

Duygusal Beceriler Gruplararası 518,881 4 129.720 3.415 .009 

1-3 Gruplariçi 28034,094 738 37.987     

Toplam 28552,974 742       

Kendini Kontrol 
Etme Becerileri 

Gruplararası 286,817 4 71.704 1.638 .163  

Gruplariçi 32310,303 738 43.781      

Toplam 32597,120 742        

Saldırgan 
Davranışlarla Başa 
Çıkma Becerileri 

Gruplararası 80,741 4 20.185 1.342 .253  

Gruplariçi 11102,804 738 15.044      

Toplam 11183,545 742        

Sonuçları Kabul 
Etme Becerileri 

Gruplararası 38,008 4 9.502 .936 .442  

Gruplariçi 7490,638 738 10.150      

Toplam 7528,646 742        

Yönerge Verme 
Becerileri 

Gruplararası 88,764 4 22.191 1.258 .285  

Gruplariçi 13014,105 738 17.634      

Toplam 13102,869 742        

Bilişsel Beceriler Gruplararası 394,916 4 98.729 2.304 .057  

Gruplariçi 31621,248 738 42.847      

Toplam 32016,164 742        

SBO Toplam Puanı Gruplararası 22719,079 4 5679.770 1.496 .202  

Gruplariçi 2801709,244 738 3796.354      

Toplam 2824428,323 742        

 

Çizelge 4.19. incelendiğinde, öğrencilerin kardeş sayısı ile Psikolojik Özerklik düzeyi 

puanları arasında anlamlı bir fark görülmektedir; F(4,742)=3.989, p<.05. 

Öğrencilerin kardeş sayıları arasındaki farklığı olduğunu bulmak için yapılan Tek 

Faktörlü Varyans Analizi sonucuna göre hiç kardeşi olmayan öğrencilerin psikolojik 

özerklik puanı (�̅� = 24.31, 𝑆𝑆 = 4.18),  iki kardeşi olan öğrencilerin psikolojik özerklik 

puanından (�̅� = 22.37, 𝑆𝑆 = 4.67)  ve dört ve üstü kardeşi olan öğrencilerin psikolojik 

özerklik puanından (�̅� = 21.69, 𝑆𝑆 = 5.11)  daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Öğrencilerin kardeş sayısı ile Duygusal Beceriler puanları arasında anlamlı bir fark 

görülmektedir; F(4,742)=3.415, p<.05 Buna göre, bir kardeşi olan öğrencilerin 

duygusal beceriler puanı (�̅� = 22.79, 𝑆𝑆 = 6.13)  üç kardeşi olan öğrencilerin
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duygusal beceriler puanından (�̅� = 20.60, 𝑆𝑆 = 6.18) daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

Bununla birlikte, öğrencinin kardeş sayısının anne-baba tutum boyutu olarak 

kabul/ilgi F(4,742)=0.737, p˃.05 ve kontrol/denetim puanları F(4,742)=0.071, p˃.05 

arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Benzer şekilde, öğrencinin kardeş 

sayısının sosyal beceriler bakımından temel sosyal becerileri F(4,742)=1.105, 

p˃.05, temel konuşma becerileri F(4,742)=0.179, p˃.05, ileri konuşma becerileri 

F(4,742)=1.303, p˃.05, ilişkiyi başlatma becerileri F(4,742)=1.118, p˃.05, ilişkiyi 

sürdürme becerileri F(4,742)=1.276, p˃.05, grupla iş yapma becerileri 

F(4,742)=0.896, p˃.05, kendini kontrol etme becerileri F(4,742)=1.638, p˃.05, 

saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri F(4,742)=1.342, p˃.05, sonuçları kabul 

etme becerileri F(4,742)=0.936, p˃.05, yönerge verme becerileri F(4,742)=1.258, 

p˃.05 ve bilişsel beceriler F(4,742)=0.2.304, p˃.05 arasında da anlamlı bir farklılık 

gözlemlenmemektedir. Ayrıca, öğrencinin kardeş sayısının tüm sosyal beceriler 

puanı F(4,742)=1.496, p˃.05 dikkate alındığında aralarında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Öğrencinin kardeş sayısı ile anne-baba tutum boyutu olarak sadece 

psikolojik özerklik düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunurken, sosyal beceriler 

bakımından duygusal beceriler haricinde diğer sosyal beceriler üzerinde anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır. 

 

Araştırma Sorusu g. Anne-babası boşanmış olan ve evli olan ortaokul öğrencilerinin 

sosyal becerileri ve anne-baba tutum boyutları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 

Anne-babası boşanmış olan (n=59) ve evli olan (n=686) öğrencilerin sosyal 

becerileri ve anne-baba tutum boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

ilişkinin var olup olmadığı Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile 

incelenmiş, elde edilen bulgular çizelgede gösterilmiştir. 



69 
 

Çizelge 4.20: Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Becerileri ve Anne-Baba Tutum Boyutları Öğrencinin Anne-Babasının Boşanmış Olması 
Açısından Farklılaşma Durumu İçin Yapılan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Sonuçları 
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Psikolojik Özerklik -,220                             

Kontrol/Denetim ,315
*
 ,018                           

Temel Sosyal Beceriler ,044 ,025 -,199                         

Temel Konuşma Becerileri ,114 -,026 -,225 ,783
**
                       

İleri Konuşma Becerileri 
-,104 ,074 -,184 ,803

**
 ,683

**
                     

İlişkiyi Başlatma Becerileri ,067 -,081 -,194 ,806
**
 ,864

**
 ,708

**
                   

İlişkiyi Sürdürme Becerileri -,045 ,012 -,169 ,820
**
 ,767

**
 ,772

**
 ,848

**
                 

Grupla İş Yapma Becerileri -,176 ,118 -,266
*
 ,722

**
 ,686

**
 ,665

**
 ,763

**
 ,802

**
               

Duygusal Beceriler -,111 ,057 -,169 ,744
**
 ,576

**
 ,603

**
 ,708

**
 ,755

**
 ,702

**
             

Kendini Kontrol Etme Becerileri 
-,256 ,172 -,240 ,617

**
 ,464

**
 ,759

**
 ,603

**
 ,675

**
 ,663

**
 ,563

**
           

Saldırgan Davranışlarla Başa 
Çıkma Becerileri 

-,065 ,086 -,391
**
 ,676

**
 ,520

**
 ,549

**
 ,578

**
 ,559

**
 ,519

**
 ,549

**
 ,519

**
         

Sonuçları Kabul Etme 
Becerileri -,006 ,022 -,206 ,565

**
 ,480

**
 ,653

**
 ,500

**
 ,650

**
 ,455

**
 ,410

**
 ,680

**
 ,583

**
       

Yönerge Verme Becerileri -,019 -,135 -,041 ,744
**
 ,709

**
 ,715

**
 ,756

**
 ,827

**
 ,747

**
 ,719

**
 ,628

**
 ,472

**
 ,558

**
     

Bilişsel Beceriler -,182 ,069 -,187 ,751
**
 ,603

**
 ,726

**
 ,712

**
 ,820

**
 ,783

**
 ,725

**
 ,743

**
 ,560

**
 ,516

**
 ,708

**
   

SBO Toplam Puanı -,077 ,049 -,245 ,920
**
 ,810

**
 ,858

**
 ,886

**
 ,928

**
 ,867

**
 ,819

**
 ,782

**
 ,697

**
 ,668

**
 ,851

**
 ,875

**
 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. Kategorik AnneBaba Durumu = Boşandılar 
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Çizelge 4.20.’dan görüleceği üzere anne-babası boşanmış olan öğrencilerin, anne-

baba tutum boyutu olan Kabul/İlgi, Psikolojik Özerklik ve Kontrol/Denetim puanları 

ile Sosyal Beceri toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Çizelge 4.20.’den edinilen bilgilere göre, boşanmış ailelerde anne-baba tutum 

boyutu olarak kontrol/denetim boyutu ile grupla iş yapma becerileri (r= -0.266, 

p<.05) arasında negatif ve anlamlı bir ilişkinin varlığı gözlemlenmektedir. Benzer 

şekilde, aynı çizelgede kontrol denetim boyutu ile saldırgan davranışlarla başa 

çıkma becerileri (r= -0.391, p<.05) arasında negatif ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu 

bilgiye göre, boşanmış ailelerde anne-babanın uyguladığı kontrol/denetim boyutu 

arttıkça öğrencinin grupla iş yapma becerilerinde ve saldırgan davranışlarla başa 

çıkma becerilerinde azalma olduğunu görülmektedir. 
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Çizelge 4.21: Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Becerileri ve Anne-Baba Tutum Boyutları Öğrencinin Anne-Babasının Evli Olması 
Açısından Farklılaşma Durumu İçin Yapılan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Sonuçları 
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Psikolojik Özerklik -,025               

Kontrol/Denetim ,173
**
 -,081

*
              

Temel Sosyal Beceriler ,048 ,101
**
 ,105

**
             

Temel Konuşma Becerileri ,086
*
 ,044 ,057 ,679

**
            

İleri Konuşma Becerileri ,009 ,105
**
 ,045 ,840

**
 ,624

**
           

İlişkiyi Başlatma Becerileri ,024 ,085
*
 ,051 ,719

**
 ,555

**
 ,730

**
          

İlişkiyi Sürdürme Becerileri ,031 ,080
*
 ,055 ,766

**
 ,555

**
 ,742

**
 ,761

**
         

Grupla İş Yapma Becerileri ,040 ,095
*
 ,066 ,670

**
 ,538

**
 ,661

**
 ,687

**
 ,719

**
        

Duygusal Beceriler ,052 ,111
**
 ,023 ,624

**
 ,532

**
 ,594

**
 ,601

**
 ,667

**
 ,692

**
       

Kendini Kontrol Etme Becerileri ,029 ,071 ,047 ,648
**
 ,468

**
 ,670

**
 ,647

**
 ,723

**
 ,664

**
 ,608

**
      

Saldırgan Davranışlarla Başa Çıkma 
Becerileri 

,069 ,081
*
 ,048 ,661

**
 ,532

**
 ,664

**
 ,634

**
 ,687

**
 ,633

**
 ,652

**
 ,638

**
     

Sonuçları Kabul Etme Becerileri ,027 ,073 ,050 ,639
**
 ,460

**
 ,671

**
 ,619

**
 ,701

**
 ,600

**
 ,546

**
 ,727

**
 ,695

**
    

Yönerge Verme Becerileri ,019 ,090
*
 ,087

*
 ,722

**
 ,599

**
 ,681

**
 ,643

**
 ,727

**
 ,697

**
 ,682

**
 ,660

**
 ,730

**
 ,718

**
   

Bilişsel Beceriler ,013 ,112
**
 ,056 ,739

**
 ,565

**
 ,737

**
 ,735

**
 ,781

**
 ,748

**
 ,708

**
 ,748

**
 ,758

**
 ,736

**
 ,835

**
  

SBO Toplam Puanı ,044 ,107
**
 ,073 ,890

**
 ,705

**
 ,864

**
 ,835

**
 ,885

**
 ,847

**
 ,791

**
 ,817

**
 ,807

**
 ,785

**
 ,855

**
 ,903

**
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

a. Kategorik AnneBaba Durumu = Evliler 
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Buna karşın Çizelge 4.21. de görüldüğü üzere anne-babası evli ve birlikte yaşayan 

öğrencilerin psikolojik özerklik puanları ile sosyal beceri puanları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmaktadır (r=0.107, p<.05). Bu 

sonuca göre anne-babası evli olan ve birlikte yaşayan öğrencilerde psikolojik 

özerklik arttıkça sosyal beceriler de anlamlı bir artış göstermektedir.  

Diğer yandan anne-babası evli olan öğrencilerin kabul/ilgi boyutu ile temel konuşma 

becerileri (r=0.086, p<.05) arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Psikolojik 

özerklik boyutunda, temel sosyal beceriler (r=0.101, p<.05), ileri konuşma becerileri 

(r=0.105, p<.05), ilişkiyi başlatma becerileri (r=0.085, p<.05), ilişkiyi sürdürme 

becerileri (r=0.080, p<.05), grupla iş yapma becerileri (r=0.095, p<.05), duygusal 

beceriler (r=0.111, p<.05), saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri (r=0.081, 

p<.05), yönerge verme becerileri (r=0.090, p<.05) ve bilişsel beceriler (r=0.112, 

p<.05) arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Kontrol/denetim 

boyutunda ise, temel sosyal beceriler (r=0.105, p<.05) ve yönerge verme becerileri 

(r=0.087, p<.05) ile arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. 

Buna rağmen anne-babası boşanmış ve evli olan öğrencilerin puanları dikkate 

alındığında, anne-babası boşanmış öğrencilere benzer şekilde anne-babası evli 

çocukların da sosyal beceri puanları ile kabul/ilgi ve kontrol/denetim puanları 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış olması Çizelge 4.10. daki bilgilerle örtüşür 

niteliktedir. 

 

Araştırma Sorusu h. Anne-babası demokratik, ihmalkâr, otoriter ve müsamahakâr 

tutum sergileyen ortaokul öğrencilerin sosyal beceri puanları arasında anlamlı fark 

bulunmakta mıdır? 

 

Anne-babanın çocuklarına takındığı tutuma göre anne-baba tutumları, Anne-Baba 

Tutum Ölçeği’nde belirtildiği gibi dört kategoride tanımlanmıştır; İhmalkâr, otoriter, 

müsamahakâr ve demokratik. Anne-baba tutumları bu dört kategoride farklılaşan 

öğrencilerin sosyal beceri puanları ve sosyal beceri alt puanları arasında anlamlı bir 

fark olup olmadığı Tek Faktörlü Varyans Analizi (Tek Faktörlü ANOVA) ile test 

edilmiştir. Anlamlı farkın var olduğu durumlarda, hangi gruplar arasında fark 

olduğunu belirlemek için post-hoc testi olarak Scheffe kullanılarak takip eden 

çizelgede (Çizelge 4.23.) anlamlılık değerleri verilmiştir. 
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Çizelge 4.22: Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Öğrencinin Anne-
Babasının İhmalkâr, Otoriter, Müsamahakâr ve Demokratik Tutum Sergilemesi 
Açısından Farklılaşma Durumu İçin Yapılan Tek Faktörlü Varyans Analizi (Tek 
Faktörlü ANOVA) Sonuçları 

Sosyal Beceri 
Anne-Baba 

Tutumu 
n Ortalama 

Standart 
Sapma 

Temel Sosyal Beceriler 

İhmalkar 267 47,57 11,80 

Otoriter 150 50,18 12,11 

Müsamahakar 159 49,28 11,98 

Demokratik 171 50,80 11,26 

Toplam 747 49,20 11,83 

Temel Konuşma Becerileri 

İhmalkar 267 14,72 3,99 

Otoriter 150 15,28 4,42 

Müsamahakar 159 15,43 5,96 

Demokratik 171 15,55 3,83 

Toplam 747 15,18 4,53 

İleri Konuşma Becerileri 

İhmalkar 267 18,13 4,87 

Otoriter 150 18,81 5,48 

Müsamahakar 159 18,43 5,13 

Demokratik 171 18,73 5,07 

Toplam 747 18,47 5,10 

İlişkiyi Başlatma Becerileri 

İhmalkar 267 18,43 5,28 

Otoriter 150 18,63 6,24 

Müsamahakar 159 18,55 6,37 

Demokratik 171 19,13 5,48 

Toplam 747 18,65 5,76 

İlişkiyi Sürdürme Becerileri 

İhmalkar 267 22,88 5,69 

Otoriter 150 23,21 6,26 

Müsamahakar 159 23,11 6,00 

Demokratik 171 23,94 7,05 

Toplam 747 23,24 6,20 

Grupla İş Yapma Becerileri 

İhmalkar 267 25,36 8,79 

Otoriter 150 26,30 9,54 

Müsamahakar 159 26,55 9,71 

Demokratik 171 26,85 8,37 

Toplam 747 26,14 9,06 

Duygusal Beceriler 

İhmalkar 267 21,67 6,24 

Otoriter 150 21,67 6,58 

Müsamahakar 159 21,84 6,14 

Demokratik 171 22,16 5,90 

Toplam 747 21,82 6,21 
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Çizelge 4.22: (devamı) 

Sosyal Beceri 
Anne-Baba 

Tutumu 
n Ortalama 

Standart 
Sapma 

Kendini Kontrol Etme 
Becerileri 

İhmalkar 267 21,97 6,34 

Otoriter 150 22,17 6,50 

Müsamahakar 159 22,10 6,23 

Demokratik 171 22,70 7,46 

Toplam 747 22,21 6,61 

Saldırgan Davranışlarla 
Başa Çıkma Becerileri 

İhmalkar 267 14,55 3,92 

Otoriter 150 14,79 4,29 

Müsamahakar 159 15,16 3,34 

Demokratik 171 14,87 3,91 

Toplam 747 14,80 3,88 

Sonuçları Kabul Etme 
Becerileri 

İhmalkar 267 11,10 3,23 

Otoriter 150 11,21 3,34 

Müsamahakar 159 11,36 3,06 

Demokratik 171 11,57 3,07 

Toplam 747 11,29 3,18 

Yönerge Verme Becerileri 

İhmalkar 267 15,11 4,10 

Otoriter 150 15,55 4,40 

Müsamahakar 159 15,04 4,37 

Demokratik 171 16,11 3,95 

Toplam 747 15,41 4,20 

Bilişsel Beceriler 

İhmalkar 267 22,03 6,21 

Otoriter 150 22,58 6,85 

Müsamahakar 159 21,84 6,85 

Demokratik 171 22,86 6,55 

Toplam 747 22,29 6,56 

SBO Toplam Puanı 

İhmalkar 267 253,53 60,79 

Otoriter 150 260,37 64,58 

Müsamahakar 159 258,69 62,49 

Demokratik 171 265,27 59,07 

Toplam 747 258,69 61,59 

Çizelge 4.23: Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Öğrencinin Anne-
Babasının İhmalkâr, Otoriter, Müsamahakâr ve Demokratik Tutum Sergilemesi 
Açısından Anlamlı Farkın Var Olduğu Durumlarda, Hangi Gruplar Arasında Fark 
Olduğunu Belirlemek İçin Yapılan Post-Hoc Testi Olarak Scheffe Sonuçları 

Sosyal Beceri 
Varyans 
Kaynağı Kareler Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F p 

Anlamlı 
Fark 

Temel Sosyal 
Beceriler 

Gruplar Arası 1293,565 3 431,188 3,107 ,026 
İhmalkar-

Demokratik 
Gruplariçi 103099,112 743 138,761 

  
Toplam 104392,677 746       
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Çizelge 4.23: (devamı) 

Sosyal Beceri 
Varyans 
Kaynağı Kareler Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F p 

Anlamlı 
Fark 

Temel Konuşma 
Becerileri 

Gruplar Arası 90,912 3 30,304 1,476 ,220   

Gruplariçi 15251,115 743 20,526 
  

 Toplam 15342,027 746         

İleri Konuşma 
Becerileri 

Gruplar Arası 58,851 3 19,617 ,755 ,520   

Gruplariçi 19317,222 743 25,999 
  

 Toplam 19376,072 746         

İlişkiyi Başlatma 
Becerileri 

Gruplar Arası 54,214 3 18,071 ,543 ,653   

Gruplariçi 24726,985 743 33,280 
  

 Toplam 24781,199 746         

İlişkiyi Sürdürme 
Becerileri 

Gruplar Arası 121,705 3 40,568 1,055 ,368   

Gruplariçi 28569,356 743 38,451 
  

 Toplam 28691,060 746         

Grupla İş Yapma 
Becerileri 

Gruplar Arası 278,384 3 92,795 1,132 ,335   

Gruplariçi 60912,002 743 81,981 
  

 Toplam 61190,386 746         

Duygusal 
Beceriler 

Gruplar Arası 30,044 3 10,015 ,259 ,855   

Gruplariçi 28695,830 743 38,622 
  

 Toplam 28725,874 746         

Kendini Kontrol 
Etme Becerileri 

Gruplar Arası 58,349 3 19,450 ,444 ,722   

Gruplariçi 32570,489 743 43,836 
  

 Toplam 32628,838 746         

Saldırgan 
Davranışlarla 
Başa Çıkma 
Becerileri 

Gruplar Arası 37,168 3 12,389 ,822 ,482   

Gruplariçi 11202,111 743 15,077 
  

 Toplam 11239,280 746         

Sonuçları Kabul 
Etme Becerileri 

Gruplar Arası 24,217 3 8,072 ,798 ,495   

Gruplariçi 7514,476 743 10,114 
  

 Toplam 7538,693 746         

Yönerge Verme 
Becerileri 

Gruplar Arası 132,676 3 44,225 2,524 ,057   

Gruplariçi 13018,504 743 17,522 
  

 Toplam 13151,181 746         

Bilişsel Beceriler 

Gruplar Arası 119,383 3 39,794 ,925 ,428   

Gruplariçi 31961,736 743 43,017 
  

 Toplam 32081,119 746         

SBO Toplam 
Puanı 

Gruplar Arası 14940,272 3 4980,091 1,315 ,268   

Gruplariçi 2814463,294 743 3787,972 
  

 Toplam 2829403,566 746         

 

Farklı anne-baba tutumu uygulanan öğrencilerin sosyal beceri puanları yalnız temel 

sosyal beceriler alt boyutunda anlamlı farklılık göstermektedir (F(3,746)=3,107, 

p<.05). Gruplar arası anlamlı farklılık görülen bu alt boyutta hangi 
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grupların farklılık gösterdiğini bulmak için yapılan post-hoc testinde ihmalkâr ve 

demokratik anne-baba tutumu gören öğrencilerin puanlarının farklılaştığı, 

demokratik anne-baba tutumunu tecrübe eden öğrencilerin temel sosyal 

becerilerinin (�̅� = 50,80, 𝑆𝑆 = 11.26)  ihmalkâr anne-baba tutumu gören (�̅� =

47.57, 𝑆𝑆 = 11.80) öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Buna rağmen öğrencilerin anne-babasının ihmalkâr, otoriter, müsamahakâr ve 

demokratik tutum sergilemesi açısından temel konuşma becerileri F(3,746)=1.476, 

p˃.05, ileri konuşma becerileri F(3,746)=0.755, p˃.05, ilişkiyi başlatma becerileri 

F(3,746)=0.543, p˃.05, ilişkiyi sürdürme becerileri F(3,746)=1.055, p˃.05, grupla iş 

yapma becerileri F(3,746)=1.132, p˃.05, duygusal beceriler F(3,746)=0.259, p˃.05, 

kendini kontrol etme becerileri F(3,746)=0.444, p˃.05, saldırgan davranışlarla başa 

çıkma becerileri F(3,746)=0.822, p˃.05, sonuçları kabul etme becerileri 

F(3,746)=0.798, p˃.05, yönerge verme becerileri F(3,746)=2.524, p˃.05 ve bilişsel 

beceriler F(3,746)=0.925, p˃.05 ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir. Toplam sosyal beceriler F(3,746)=1.315, p˃.05 bakımından da 

benzer şekilde aralarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 
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5.  SONUÇ 

5.1. Sonuç ve Tartışma  

Bu bölümde, ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ile anne-baba tutumları 

arasındaki ilişki incelenerek elde edilen araştırma sonuçlarına ve önerilere yer 

verilmektedir. 

Araştırmanın ilk amacı ile ilgili yapılan analiz sonucunda, ortaokul öğrencilerinin 

sosyal becerileri ile anne-baba tutumları arasında anlamlı bir ilişki görülmektedir. 

Buna göre, sosyal beceriler puanlarına bakıldığında, öğrencilerin sosyal becerileri ile 

anne-baba tutumu olarak sadece psikolojik özerklik puanı arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Anne-baba ne kadar psikolojik özerklik tutumunu benimserse çocuğun 

sosyal becerilerinde de o denli artış görülmektedir. Ayrıca anne-baba tutum boyutu 

olarak kabul/ilgi puanı ile arasında anlamlı ilişki bulunan tek sosyal beceri temel 

konuşma becerileri olarak görülmektedir. Anne-babanın çocuğuna gösterdiği 

kabul/ilgi düzeyi çocuğun temel konuşma becerileri açısından olumlu bir etki 

yaratmaktadır. Anne-baba tutumu olarak psikolojik özerklik puanı ile temel konuşma 

becerileri haricindeki tüm sosyal beceriler puanı arasında da anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. Bu bakımdan öğrenciye tanınan psikolojik özerklik düzeyinin tüm 

sosyal becerileri pozitif olarak etkilediği düşünülmektedir. Anne-baba tutum boyutu 

olarak kontrol/denetim puanı ile temel sosyal beceriler, temel konuşma becerileri, 

grupla iş yapma becerileri ve yönerge verme becerileri arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. Öğrenciye ebeveynleri tarafından uygulanan kontrol/denetim düzeyi 

öğrencinin, temel sosyal becerilerini, temel konuşma becerilerini, grupla iş yapma 

becerilerini ve yönerge verme becerilerini olumlu şekilde etkilediği söylenebilir. 

Ayrıca, ortaokul öğrencilerinin kabul/ilgi boyutunda temel konuşma becerileri 

haricinde diğer sosyal becerilerle arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmayışı, anne-

babanın kabul/ilgi düzeyinin temel konuşma becerileri haricinde sosyal beceriler 

üzerinde etkisinin olmadığını göstermektedir. Psikolojik özerklik boyutunda, temel 

konuşma becerileriyle arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış olması psikolojik 

özerkliğin temel konuşma becerilerinde etkisinin olmadığını göstermektedir. 
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Kontrol/denetim boyutu ile ileri konuşma becerileri, ilişkiyi başlatma becerileri, ilişkiyi 

sürdürme becerileri, duygusal beceriler, kendini kontrol etme becerileri, saldırgan 

davranışlarla başa çıkma becerileri, sonuçları kabul etme becerileri ve bilişsel 

beceriler arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Tüm sosyal beceriler bakımından 

incelendiğinde, kabul/ilgi ve kontrol/denetim boyutlarıyla arasında anlamlı bir ilişkinin 

bulunmaması, kabul/ilgi ve kontrol/denetim boyutları olarak anne-baba tutumunun 

sosyal beceriler üzerinde etkisinin bulunmadığını işaret etmektedir.  

Bu bulgulardan farklı olarak, Toktamış (2008)’ in 421 öğrenci ile sosyal beceri ve 

anne-baba tutumu üzerine yaptığı çalışmada erinlik dönemindeki kız öğrencilerin 

erkek öğrencilere göre kabul/ilgi ve kontrol/denetleme boyutunda daha fazla puan 

aldığı bulunmuş olup, psikolojik özerklik boyutunda ise istatistiksel bir anlam elde 

edilmemiştir. Bu durum, örneklemin ve araştırma yapılan yılın farklılığıyla 

açıklanabilir. 

Altay ve Güre (2012)’ nin  “Okul öncesi kuruma (devlet-özel) devam eden çocukların 

sosyal yeterlik ve olumlu sosyal davranışları ile annelerinin ebeveynlik stilleri 

arasındaki ilişkiler” konulu çalışmasından elde edilen verilere göre, demokratik 

ebeveyn stilini benimseyen annelerin çocuklarında görülen akranlarıyla olumsuz 

ilişkiler puanı, izin verici ebeveyn stilini benimseyen annelerin çocuklarında 

görülenden daha yüksektir. Ayrıca, aynı çalışmada olumlu sosyal davranış puanları 

bakımından demokratik ebeveyn stilini benimseyen annelere göre izin verici 

ebeveyn stilini benimseyen annelerin çocuklarının daha olumlu puan aldığı 

görülmüştür. Demokratik olmayan çocukla zıtlaşma yaşanabilmesi nedeniyle akranla 

ilişkiler bozulabilir. 

Araştırmanın ikinci amacı doğrultusunda yapılan analiz sonuçlarında, ortaokul 

öğrencilerinin sosyal becerileri ile anne-baba tutum boyutları, anne-babanın 

ekonomik durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Düşük ekonomik 

duruma sahip öğrencilerin kabul/ilgi düzeylerinin, orta ve yüksek ekonomik duruma 

sahip öğrencilere göre daha düşük olduğu, orta ekonomik duruma sahip öğrencilerin 

kabul/ilgi düzeylerinin de yüksek ekonomik duruma sahip öğrencilerin kabul/ilgi 

düzeyinden daha düşük olduğu bulunmuştur. Buna göre, ekonomik düzey arttıkça 

ebeveynlerin öğrencilere gösterdiği kabul/ilgi düzeyinin de artış gösterdiği 

söylenebilir. 

Benzer olarak, farklı ekonomik düzeye sahip öğrencilerin psikolojik özerklik puanları 

arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Düşük ekonomik duruma sahip 
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öğrencilerin psikolojik özerklik düzeylerinin, orta ve yüksek ekonomik duruma sahip 

öğrencilere göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Buna göre, ailenin ekonomik 

durumu düşükten yükseğe doğru arttıkça,  ailenin öğrenciye gösterdiği psikolojik 

özerklik düzeyi de artmaktadır. 

Temel konuşma becerileri ile anne-babası farklı ekonomik duruma sahip olan 

öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Düşük ekonomik duruma 

sahip öğrencilerin temel konuşma becerilerinin, orta ekonomik duruma sahip 

öğrencilere göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Buna göre, orta ekonomik 

duruma sahip öğrencinin temel konuşma becerileri, düşük ekonomik duruma sahip 

öğrencinin temel konuşma becerilerine oranla daha olumludur. 

Diğer taraftan, yapılan analizler sonucunda öğrencinin ekonomik durumunun anne-

babanın kontrol/denetim düzeyi üzerinde ve sosyal beceriler bakımından temel 

konuşma becerileri haricinde diğer sosyal becerileri üzerinde anlamlı bir farklılık 

göstermediği bulunmuştur. Buna göre, anne-babanın ekonomik durumunun anne-

baba tutumu olarak kontrol/denetim düzeyi üzerinde etkisi gözlemlenememiştir. 

Sosyal beceriler bakımından anne-babanın ekonomik durumunun temel konuşma 

becerileri haricinde diğer sosyal becerilerle ilişkili olmadığı ifade edilebilir.   

Bu bilgilerin aksine, Yurdakavuştu (2012)’ nin ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal 

beceri düzeyleri ile ailenin ekonomik durumu arasında anlamlı bir ilişkinin varlığının 

test edildiği çalışmasının sonucunda, düşük ekonomik duruma sahip olan ailelerin 

çocuklarının sosyal beceri puanı, orta ve yüksek ekonomik duruma sahip ailelerin 

çocuklarının sosyal beceri puanından daha düşük bulunması veri toplama 

araçlarının farklı olması ile yorumlanabilir. 

Araştırmanın üçüncü amacı ile ilgili analizlerin sonucuna göre, ortaokul 

öğrencilerinin sosyal becerileri ve anne-baba tutumları, annenin eğitim durumuna 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Annenin eğitim durumu ile anne-baba tutum 

boyutu olarak sadece psikolojik özerklik puanları arasında anlamlı fark 

görülmektedir. Annesi okuryazar olmayan öğrencilerin psikolojik özerklik puanı, 

annesi lise mezunu olan öğrencilerin psikolojik özerklik puanından daha düşük 

olduğu bulunmuştur. Buna göre, annesinin eğitim düzeyi lise mezunu olanların 

psikolojik özerklik düzeyleri, okuryazar olmayanlara oranla daha olumludur. 

Annenin eğitim durumu ile öğrencinin temel sosyal becerileri, ilişkiyi başlatma 

becerileri, grupla iş yapma becerileri, duygusal becerileri, saldırgan davranışlarla 

başa çıkma becerileri, yönerge verme becerileri ve bilişsel becerileri arasında 

anlamlı bir fark vardır. Buna göre, öğrenci üzerinde temel sosyal beceriler 
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bakımından annenin üniversite mezunu olması ortaokul mezunu olmasından, ilişkiyi 

başlatma becerileri bakımından annenin yüksek lisans mezunu olması okuryazar 

olmamasından, grupla iş yapma becerileri bakımından annenin yüksek lisans 

mezunu olması okuryazar olmamasından, duygusal beceriler bakımından annenin 

yüksek lisans mezunu olması okuryazar olmamasından, saldırgan davranışlarla 

başa çıkma becerileri bakımından annenin lise mezunu olması ortaokul mezunu 

olmasından, yönerge verme becerileri bakımından annenin yüksek lisans mezunu 

olması okuryazar olmamasından daha pozitif etkiler yaratmaktadır. Bilişsel beceriler 

bakımından ise annenin üniversite mezunu olması ortaokul mezunu olmasından, 

lise mezunu olması da ortaokul mezunu olması açısından daha olumludur.  

Sosyal beceriler puanlarına göre annenin eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık görülmektedir. Annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin sosyal beceriler 

puanı, annesi ortaokul mezunu olanlardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Buna 

göre, öğrencinin sosyal becerilerini annenin üniversite mezunu olması ortaokul 

mezunu olmasından daha olumlu etkilemektedir. 

Diğer taraftan, annenin eğitim durumu öğrenciye gösterilen kabul/ilgi düzeyi ve 

kontrol/denetim düzeyi üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmazken, temel konuşma 

becerileri, ileri konuşma becerileri, ilişkiyi sürdürme becerileri, kendini kontrol etme 

becerileri ve sonuçları kabul etme becerileri üzerinde de istatistiksel açıdan anlam 

elde edilmemiştir. Buna göre, annenin eğitim durumu anne-baba tutum boyutu 

olarak kabul/ilgi ve kontrol/denetim düzeylerini, sosyal beceriler açısından da temel 

konuşma becerileri, ileri konuşma becerileri, ilişkiyi sürdürme becerileri, kendini 

kontrol etme becerileri ve sonuçları kabul etme becerilerini etkilemediği ifade 

edilebilir. 

Bu çalışmadan elde edilen verileri destekler nitelikte, Toktamış (2008)’ in 

çalışmasında, erinlik döneminde bulunan öğrencilerin annelerinin eğitim durumu ile 

anne-baba tutumları arasında sadece psikolojik özerklik bakımından anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. Buna göre, okuma yazma bilmeyen anneler ile lise, yüksekokul 

ve üniversite mezunu anneler arasında lise, yüksekokul ve üniversite mezunu olan 

annelerin psikolojik özerklik puanı açısından daha olumlu sonuçlar elde edilmiştir.  

Tezel Şahin ve Özyürek (2008)’ in “5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin 

Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi” 

konulu araştırmalarında ebeveynlerin eğitim durumlarının çocuklara sergilenen 

demokratik tutumu pozitif olarak etkilediği bulunmuştur. Bu bilgi ile araştırmanın 

sonucunda elde edilen verilerle birlikte, annenin eğitim düzeyi ile 
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psikolojik özerklik arasında anlamlı bir farklılığın varlığı göz önünde 

bulundurulduğunda, ailenin öğrenciye psikolojik özerklik tanımasının demokratik bir 

aile tutumu sergilendiğinden kaynaklanıyor olabileceğini düşündürmektedir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlardan farklı olarak, Yurdakavuştu (2012)’ nin yaptığı 

çalışmada, ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri ile annenin 

eğitim durumu arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiş olması örneklemin farklılığı 

ile açıklanabilir. 

Araştırmanın dördüncü amacı ile ilgili analizlerin sonucunda, ortaokul öğrencilerinin 

sosyal becerileri, babanın eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Temel sosyal beceriler bakımından babanın üniversite mezunu olması ortaokul 

mezunu olmasından, temel konuşma becerileri bakımından babanın lise mezunu 

olması ortaokul mezunu olmasından, ileri konuşma becerileri bakımından babanın 

yüksek lisans mezunu olması ortaokul mezunu olmasından, ilişkiyi başlatma 

becerileri bakımından babanın yüksek lisans mezunu olması ortaokul mezunu 

olmasından, grupla iş yapma becerileri bakımından babanın üniversite mezunu 

olması ortaokul ve ilkokul mezunu olmasından, duygusal beceriler bakımından 

babanın üniversite mezunu olması ortaokul mezunu olmasından, kendini kontrol 

etme becerileri bakımından babanın yüksek lisans mezunu olması ortaokul mezunu 

olmasından, saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri bakımından babanın 

üniversite mezunu olması ortaokul mezunu olmasından, yönerge verme becerileri 

bakımından babanın yüksek lisans mezunu olması ortaokul mezunu olmasından ve 

bilişsel beceriler bakımından ise babanın üniversite mezunu olması ortaokul mezunu 

olmasından daha olumludur. 

Babası üniversite mezunu olan öğrencilerin sosyal beceriler puanı, babası ortaokul 

mezunu olan öğrencilerin sosyal beceriler puanından daha yüksektir. Buna göre, 

babanın eğitim düzeyinin üniversite mezunu olması öğrencinin sosyal becerisini 

ortaokul mezunu olmasından daha olumlu etkilemektedir. 

Ayrıca, Çizelge 4.15’ de görüldüğü üzere babanın eğitim durumu ile öğrenciye 

gösterilen anne-baba tutum boyutları ve sosyal beceriler olarak ilişkiyi sürdürme 

becerileri ve sonuçları kabul etme becerileri arasında anlamlı bir ilişkinin olmaması, 

babanın eğitim durumunun anne-baba tutumu açısından ve sosyal beceriler 

açısından ilişkiyi sürdürme becerileri ve sonuçları kabul etme becerilerinde olumlu 

bir etki yaratmamasıyla açıklanabilir.  

Anne-babanın eğitim durumu birlikte dikkate alındığında, hem annenin hem de 

babanın üniversite mezunu olması öğrencinin sosyal becerilerini arttırmaktadır. 
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Anne-baba tutumu olarak birlikte değerlendirildiğinde, psikolojik özerklik bakımından 

sadece annenin eğitim durumunun lise mezunu olması okuryazar olmamasına 

oranla daha ilişkili olduğu söylenebilir. 

Çalışmadan elde edilen bulgudan farklı olarak, Toktamış (2008), erinlik döneminde 

bulunan öğrencilerin babalarının eğitim durumu ile anne-baba tutumları arasında 

anlamlı bir farklılık bulmuştur. Buna göre, ilkokul mezunu olan baba ile yüksekokul 

ve üniversite mezunu olan babalar arasında yüksekokul ve üniversite mezunu olan 

babalar açısından daha olumlu, ortaokul mezunları ile yüksekokul ve üniversite 

mezunları arasında ise yüksekokul ve üniversite mezunları açısından daha olumlu 

sonuçlar elde edilmiştir. Kabul/ilgi ve kontrol/denetleme boyutları ile babaların eğitim 

durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Araştırma sonuçlarından farklı olarak, Yurdakavuştu (2012)’ nin yaptığı çalışma 

sonucunda, ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri ile babanın 

eğitim durumu arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır.  

Araştırmanın beşinci amacı ile ilgili analizlerin sonucunda, ortaokul öğrencilerinin 

sosyal becerileri ve anne-baba tutum boyutları, öğrencinin cinsiyetine göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir. Anne-babanın tutum boyutu olarak kontrol/denetim 

düzeyleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır. Kız öğrencilerin 

kontrol/denetim düzeyleri erkeklere oranla daha yüksektir. Buna göre, kız 

öğrencilere anne-babalar daha fazla kontrol/denetim tutumu uygulamaktadır. Kızlara 

daha fazla kontrol/denetim uygulanmasına rağmen sosyal becerileri erkeklere oranla 

daha yüksektir. Bu durum, Çizelge 4.10’ daki anne-baba tutumu olarak 

kontrol/denetim boyutu ile sosyal beceriler arasında anlamlı bir farklılığın 

bulunamamasıyla açıklanabilir. 

Temel konuşma becerileri haricindeki tüm sosyal beceriler ile cinsiyet arasında 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Kız öğrencilerin temel sosyal becerileri, ileri konuşma 

becerileri, ilişkiyi başlatma becerileri, ilişkiyi sürdürme becerileri, grupla iş yapma 

becerileri, duygusal becerileri, kendini kontrol etme becerileri, saldırgan 

davranışlarla başa çıkma becerileri, sonuçları kabul etme becerileri, yönerge verme 

becerileri ve bilişsel becerileri erkek öğrencilere oranla daha yüksektir. Buna göre, 

kız öğrencilerin sosyal becerileri erkeklere göre daha olumlu fark yaratmaktadır.  

Sosyal beceriler toplam puanlarına göre cinsiyet anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Kız öğrencilerin sosyal beceriler puanı erkek öğrencilerin puanından daha yüksektir. 

Bu bulgu, örneklemin ergenlik grubu öğrencilerinden oluşması ve kız öğrencilerin
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erkeklere göre daha erken yaşta ergenliğe girerek daha önce gelişim göstermesiyle 

açıklanabilir. 

Bununla birlikte, cinsiyet ile anne-baba tutum boyutu açısından kabul/ilgi ve 

psikolojik özerklik arasında anlamlı bir farklılığın bulunamayışı, cinsiyetin kabul/ilgi 

ve psikolojik özerklik üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığını göstermektedir.  

Benzer şekilde cinsiyet ile temel konuşma becerileri arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılığın bulunamayışı, cinsiyetin temel konuşma becerileri üzerinde 

olumlu bir etkisinin olmadığını göstermektedir. 

Buna göre, cinsiyet anne-baba tutum boyutu olarak sadece kontrol/denetim 

düzeyinde etkili olurken, temel konuşma becerileri haricinde tüm sosyal beceriler 

üzerinde de etkilidir.  

Elde edilen bulgularla benzer olarak, Deniz (2003)’ ün “Üniversite Öğrencilerinin 

Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” konulu 

çalışmasında elde ettiği bulgular arasında kız öğrencilerin toplam sosyal beceri 

puanlarının erkeklere oranla anlamlı bir farklılık göstererek daha olumlu 

bulunduğunu ifade etmiştir. 

Benzer şekilde, Aktı (2011)’ nın 821 sekizinci sınıf öğrencisiyle yaptığı “İlköğretim 

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı ile Sosyal Beceri Düzeyleri 

Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” konulu sosyal beceri düzeyleri ile cinsiyet 

arasındaki ilişkinin test edildiği diğer bir araştırmada kızlar ile erkekler arasındaki 

grupta kızların lehine sonuçlanmıştır. Bu sonuç yapılan çalışmayı destekler 

niteliktedir. 

Bu bulguyu destekler nitelikte bir diğer bulgu, Yurdakavuştu (2012)’ nin ilköğretim 5. 

Sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin 

var olup olmadığının incelendiği 450 öğrenci ile yapılan çalışmada benzer olarak 

erkek öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri kız öğrencilere göre daha düşük 

bulunmuştur. 

Altay ve Güre (2012)’ nin 35 ile 75 ay aralığındaki 344 çocuğun anneleri ve 

öğretmenleriyle yaptığı araştırmadan elde ettiği verilere göre, olumlu sosyal 

davranış bakımından kızların erkeklere oranla daha yüksek puan aldığı 

bulunmuştur. 

Dokuyan (2015) tarafından yapılan “12. Sınıf Öğrencilerinde Algılanan Anne-Baba 

Tutumları ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı çalışmada 

öğrencinin cinsiyetinin algılanan anne-baba tutumunda belirleyici olduğunu ve anne-

baba tutumları (demokratik tutum, koruyucu tutum, ilgisiz tutum) ile öğrencinin 
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cinsiyeti arasında anlamlı bir farklılığın varlığını ortaya koymuştur. Bu çalışmanın 

sonucunda, kız öğrencilerin demokratik tutum puanları erkeklere göre daha düşük, 

erkek öğrencilerin otoriter tutum puanları kızlara göre daha düşük ve kız öğrencilerin 

koruyucu tutum puanları ise erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur. 

Araştırmanın altıncı amacı doğrultusunda yapılan analiz sonuçlarında, ortaokul 

öğrencilerinin sosyal becerileri ve anne-baba tutum boyutları, öğrencinin kardeş 

sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Öğrencilerin kardeş sayısı ile 

psikolojik özerklik düzeyi puanları arasında anlamlı bir fark görülmektedir. Hiç 

kardeşi olmayan öğrencilerin psikolojik özerklik puanı, iki kardeşi olanlardan daha 

yüksektir. Aynı zamanda hiç kardeşi olmayan öğrencilerin psikolojik özerklik puanı 

da dört ve üstü kardeşe sahip olan öğrencilerinkinden daha yüksektir. Buna göre, 

öğrencinin kardeş sayısının ikiden ve dört ve üstünden az olması anne baba tutum 

boyutu olan psikolojik özerkliği arttırmaktadır.  

Öğrencilerin kardeş sayısı ile duygusal becerileri arasında anlamlı bir farklılık 

görülmektedir. Bir kardeşi olan öğrencilerin duygusal becerileri üç kardeşi olan 

öğrencilerin duygusal becerilerinden daha yüksektir. Buna göre, bir kardeşe sahip 

olan öğrencilerin duygusal becerileri üç kardeşi olanlara göre daha olumludur. 

Fakat, kardeş sayısının anne-baba tutum boyutları açısından kabul/ilgi ve 

kontrol/denetim boyutunda anlamlı bir farklılık göstermeyişi, kardeş sayısının 

kabul/ilgi ve kontrol/denetim bakımından olumlu bir etkisinin olmadığını 

düşündürmektedir. Sosyal beceriler açısından da temel sosyal beceriler, temel 

konuşma becerileri, ileri konuşma becerileri, ilişkiyi başlatma becerileri, ilişkiyi 

sürdürme becerileri, grupla iş yapma becerileri, kendini kontrol etme becerileri, 

saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri, sonuçları kabul etme becerileri, 

yönerge verme becerileri ve bilişsel beceriler de anlamlı bir farklılık göstermemiştir. 

Tüm sosyal beceriler bakımından incelendiğinde öğrencinin kardeş sayısı ile 

aralarında anlamlı bir farklılık bulunmaması nedeniyle kardeş sayısının öğrencilerin 

sosyal becerileri üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığı ile açıklanabilir. 

Toktamış (2008)’ in erinlik döneminde bulunan öğrencilerin kardeş sayıları ile anne-

baba tutumları arasındaki ilişkinin incelendiği bulgularda kabul/ilgi boyutunda hiç 

kardeşe sahip olmayanlarla iki kardeşe sahip olan grupta hiç kardeşi 

bulunmayanların puanı daha yüksek, iki kardeşe ve üç kardeşe sahip olan 

öğrencilerin bulunduğu grupta iki kardeşe sahip olanların sonuçları daha olumlu 

bulunmuştur. Psikolojik özerklik boyutunda hiç kardeşi olmayanlar ile üç kardeşe 

sahip olan öğrencilerin bulunduğu grupta, hiç kardeşi olmayanlar için daha olumlu 
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bulunmuştur. Kontrol/denetleme boyutunda kardeş sayıları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır.  

Sarı (2007)’ nin özel ve devlet anaokuluna giden 5-6 yaş grubunda bulunan 700 

öğrencinin annesinden oluşan örneklem ile yapılan araştırmada Aile Hayatı ve 

Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği’nin Aşırı Koruyucu Annelik alt boyutunda, bir 

çocuğu olan ebeveynlerin üç ve daha fazla çocuğu olan ebeveynlere göre daha 

düşük puan aldığı görülmüştür.  

Benzer olarak, Özyürek ve Tezel Şahin (2005)’ in çalışmasında çocuğun kardeş 

sayısının çoğalması ebeveynlerin demokratik tutumunu olumsuz yönde etkilediği 

bulunmuştur. Bu bulgular, ebeveynlerin çocuk sayısı arttıkça demokratik olmayı 

yitirmesiyle daha fazla koruyucu davranmaya başlayıp psikolojik özerklik tanımayı 

azaltmasıyla açıklanabilir. 

Araştırmanın sonucunu destekler nitelikte, Yurdakavuştu (2012)’ nin araştırmasının 

sonucuna göre, ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri ile kardeş 

sayısı arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Bu farklılığın örneklemden 

kaynaklandığı düşünülebilir. 

Kardeş sayısı ile öğrencinin sosyal becerileri özellikle temel konuşma becerileri, ileri 

konuşma becerileri ve grupla iş yapma becerileri arasında anlamlı bir farkın varlığı 

beklenirken böyle bir bulguya rastlanmayışı, toplumda genel geçer olarak kabul 

edilen “kalabalık ailede büyümenin çocukların konuşma becerilerinde olumlu 

etkisinin olduğu” bilgisini çürütür niteliktedir. 

Araştırmanın yedinci amacı doğrultusunda yapılan analiz sonuçlarında, ortaokul 

öğrencilerinin sosyal becerileri ve anne-baba tutum boyutları, öğrencinin anne-

babasının boşanmış olması açısından anlamlı bir farklılık göstermemekle birlikte, 

anne-babasının evli olması açısından ise sadece psikolojik özerklik boyutunda 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu bilgilere göre, anne-

babanın boşanmış ya da evli olması kabul/ilgi ve kontrol/denetim boyutlarında 

herhangi bir anlam ifade etmediğini işaret etmektedir. 

Bu bulgulardan farklı olarak, Uzun (2013)’ un anne-babası boşanmış ve 

boşanmamış çocuklarda depresyon ve sosyal becerilerin değerlendirildiği 

araştırmasında, depresyonun çocuğun ailesinin boşanmış ya da boşanmamış 

olmasıyla doğrudan ilgili olduğundan bahsetmektedir. Uzun (2013)’ a göre, 

boşanmış ailelerde çocukta görülen depresyon ihtimalinin daha yüksek olması 

beklendiğinden, sosyal becerilerinin de olumsuz etkileneceğini ifade etmektedir.  
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Araştırmada elde edilen bulgularda öğrencinin ailesinin boşanmış olmasının sosyal 

beceri üzerinde etkisinin olmadığını göstermesinden kaynaklanan farklılığın 

sebebinin, örneklemden ve veri toplama araçlarının farklılığından dolayı olduğu 

söylenebilir.   

Araştırmanın sekizinci amacı doğrultusunda yapılan analiz sonuçlarında, ortaokul 

öğrencilerinin sosyal becerileri anne-babasının ihmalkâr, otoriter, müsamahakâr ve 

demokratik tutum sergilemesi açısından yalnız temel sosyal beceriler bakımından 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. İhmalkâr anne-baba tutumu sergileyen 

öğrencilerin temel sosyal becerileri, demokratik anne-baba tutumu sergileyenlere 

oranla daha düşük bulunmuştur. Buna göre, demokratik tutum sergileyen anne-

babaların çocukları temel sosyal beceriler bakımından daha olumlu sonuçlar elde 

etmiştir. 

Buna rağmen, öğrenciye sergilenen ihmalkâr, otoriter, müsamahakâr ve demokratik 

anne-baba tutumunun temel konuşma becerileri, ileri konuşma becerileri, ilişkiyi 

başlatma becerileri, ilişkiyi başlatma becerileri, ilişkiyi sürdürme becerileri, grupla iş 

yapma becerileri, duygusal beceriler, kendini kontrol etme becerileri, saldırgan 

davranışlarla başa çıkma becerileri, sonuçları kabul etme becerileri, yönerge verme 

becerileri, bilişsel beceriler ve toplam sosyal beceriler ile anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir.  

Toplam sosyal beceriler bakımından ise aralarında anlamlı bir farklılığın 

olmamasından dolayı anne-baba tutumunun (ihmalkâr, otoriter, müsamahakâr ve 

demokratik) sosyal becerileri olumlu anlamda etkilemediği ifade edilebilir. 

Bu çalışmada elde edilen bulgulardan farklı olarak, Ateş (2016)’ in lise öğrencileriyle 

yaptığı çalışmasının sonucunda, anne ve babasının demokratik tutum sergilediğini 

düşünen öğrencilerin sosyal yetkinlik puanları daha yüksek bulunmuştur. 

Bu bilgilerin aksine, Sezer, Kolaç ve Erol (2013)’ un “Bir İlköğretim Okulu 4. 5. Ve 6. 

Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Anne Baba Tutumları ve Bazı 

Değişkenler İle İlişkisi” konusunda yaptığı çalışmada, ebeveynleri otoriter tutum 

sergileyen çocukların saldırganlık puanlarının, demokratik tutum sergileyenlerden 

daha fazla bulunması veri toplama araçlarının farklılığından olabileceğini 

düşündürmektedir.  
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5.2. Öneriler 

Sosyal beceriler açısından anne-baba tutumunun önemi üzerine yapılan 

çalışmalardan faydalanılarak, ebeveynlerin eğitimi için okullarda sınıf öğretmenleri 

ve okul rehber öğretmenlerinin yardımıyla çalışmalar yapılabilir. 

Anne-baba tutumlarının çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili okullar ya da belediyeler 

tarafından kurslar açılabilir, böylece hem çocuk sahibi olmadan önce hem de çocuk 

sahibi olduktan sonra aileler bu tarz konularda bilgilendirilebilir.  

Aileler, topluma yeni bir birey kazandırırken çocuklarının sosyal, duygusal ve 

psikolojik açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmeye çalışmanın vermiş olduğu 

sorumluluğun bilincinde olmalıdır.  

Geleceğin ebeveynleri olacak günümüz çocuklarının da eğitimi desteklenmeli, bu 

sebeple zorunlu eğitim lise son sınıfa kadar yükseltilmelidir. Çocuk eğitimi ve 

gelişimi ile ilgili temel oluşturabilecek dersler zorunlu eğitimin içerisinde müfredata 

eklenebilir. 

Çocukların sosyal beceri düzeylerinin gelişim göstermesi açısından çocuklar, sosyal 

aktivitelere yönlendirilebilir, aileler ve devlet bu konuda çocuk destek olabilir, ayrıca 

sosyal aktiviteler küçük yaştaki çocuklar için ücretsiz olabilir. 

Gelişim çağındaki çocuklar için tv, internet, telefon, ipad gibi teknolojik aletlerle 

geçirdikleri süreler sosyal becerilerinin azalmaması için sınırlı tutulmalı, çağımızın 

tehlikesi olarak görülen sanal oyunların çocukları toplumdan soyutladığı 

düşünüldüğünde sınırlamalar konmalıdır. 

Çocukların sosyal becerilerinin kazanıldığı anaokulu çağında öz bakımın 

sağlanması, ince-kaba motor becerilerin gelişmesi, sosyalleşmenin ve iletişimin 

artması, okul fobisinin azalması, duygusal gelişimin sağlıklı olarak gerçekleşmesi 

için anaokulu zorunlu olmalıdır. 
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EK-1 

KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

Sevgili öğrenciler,  

Size verilen ölçekleri bilimsel bir araştırma için kullanılacaktır. Tüm soruları 

dikkatli bir şekilde okuyarak size uygun olan cevapları işaretlemeniz önemlidir. 

Soruları cevaplarken boş bırakmamaya ve düzgün bir şekilde işaretlemeye özen 

gösteriniz. 

 Teşekkür ederim. 

1. Cinsiyetiniz:        Kız    (   )                      Erkek  (  ) 

2. Sınıfınız :     5. Sınıf  (  )       6.sınıf  (  )        7.sınıf  (   )         8.sınıf (   ) 

3. Toplam kardeş sayınız :  0 (  )     1 (  )    2  (  )     3  (  )    4 ve üstü (  ) 

4. Kaçıncı çocuksunuz : İlk (  )   Ortanca (  )   Ortancalardan biri ( ) Sonuncu (  

) 

5. Anne ve babanızın durumu: 

Annem:      Öz (  )       Üvey (  )                 Babam:  Öz  (  )     Üvey (  ) 

6. Anne ve babanızın hayatta olma durumu:  

Annem:     Sağ (  )         Ölü(  )                    Babam:  Sağ (  )     Ölü (  ) 

7. Annem ve babam:Birlikte yaşıyoruz( )  Boşandılar-Annemle yaşıyoruz (  ) 

Boşandılar-Babamla yaşıyoruz( ) Boşandılar-Akrabalarla yaşıyorum(  ) 

8. Anne ve babanızın eğitim durumu : 

Annem:Okuryazar değil( )    İlkokul mezunu( )     Ortaokul Mezunu( ) 

Lise mezunu( ) Üniversite mezunu(  ) Yüksek lisans ve üstü mezunu( ) 

Babam:Okuryazar değil( ) İlkokul mezunu( ) Ortaokul Mezunu( )    Lise 

mezunu( ) Üniversite mezunu(  ) Yüksek lisans ve üstü mezunu( ) 

9. Anne ve babanızın çalışma durumu:  

Annem:     Çalışıyor  (  )           Çalışmıyor (  ) 

Babam:      Çalışıyor  (  )           Çalışmıyor (  ) 

10. Annenizin mesleğini yazınız:…………………………………………….. 

11. Babanızın mesleğini yazınız:…..………………………………………… 

12. Ailenizin ekonomik durumu:Düşük (  )      Orta (  )         Yüksek ( ) 
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EK-2 

 

 

 

 

 

 

 

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(  ) (  ) İstediğim saate kadar (  )

(  ) (  ) İstediğim saate kadar ( )

       Hiç     Çok Az               Çok 

       (   )         (   )                (  )

       (   )         (   )                (  )

       (   )         (   )                (  )

      Yok    Çok Az               Çok

       (   )         (   )               (   )

       (   )         (   )               (   )

       (   )         (   )               (   )

       Annen ve babanın aşağıdakiler hakkında ne kadar bilgileri vardır?

24. Eğer gece bir yere gittiysen nereye gittiğini, 

25. Boş zamanlarınızda ne yaptığını,

26. Okuldan çıktıktan sonra nereye gittiğini, 

       Annen ve baban aşağıdakileri öğrenmek için ne kadar çaba gösterirler?

21. Eğer gece bir yere gittiysen nereye gittiğini, 

22. Boş zamanlarınızda ne yaptığını, 

23. Okuldan çıktıktan sonra ne yaptığını,

20. Genel olarak annen ve baban hafta sonları gece arkadaşlarınla bir yere gitmene izin verirler mi?        

       Evet ( )             Hayır ( )           Eğer cevabınız Evet ise, aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

       Haftanın Cuma ya da Cumartesi akşamları en geç saat kaça kadar gece dışarıda kalmanıza izin verilir? 

      20.00'dan önce ( )          

    22.00-22.59 arası

20.00 - 20.59 arası (  )

23.00 ya da daha geç

21.00 - 21.59 arası ( )

  22.00-22.59 arası 23.00 ya da daha geç           

15. Annem ve babam sadece benimle konuşmak için zaman ayırırlar.                                                  

16. Derslerimden düşük notlar aldığımda, annem ve babam öyle davranır ki suçluluk duyar ve utanırım.                                                                                                                                                  

17. Ailemle birlikte hoşça vakit geçiririz.

18.Annemi ve babamı kızdıracak bir şey yaptığımda,onlarla birlikte yapmak istediğim şeyleri yapmama izin vermezler.                                                                                                                        

      Evet ( )                  Hayır ( )        Eğer cevabınız Evet ise, aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

      Hafta içinde en geç saat kaça kadar gece dışarıda kalmanıza izin verilir? (Pazartesi- Cuma arası)

     20.00'dan önce (  ) 20.00 - 20.59 arası (  ) 21.00 - 21.59 arası   (   )

19.Genel olarak annen ve baban okul zamanı hafta içinde gece arkadaşlarınla bir yere gitmene izin verirler 

14. Annem ve babam istemedikleri bir şey yaptığımda, bana karşı soğuk davranırlar ve küserler.      

3. Annem ve babam yaptığım her şeyin en iyisini yapmam için beni zorlarlar.                                     

4.Annem ve babam herhangi bir tartışma sırasında başkalarını kızdırmamak için, susmam gerektiğini 

5. Annem ve babam bazı konularda sen ”kendin karar ver" derler.                                                    

6. Derslerimden ne zaman düşük not alsam, annem ve babam kızar.

7. Ders çalışırken anlayamadığım bir şey olduğunda, annem ve babam bana yardım ederler.              

8.Annem ve babam kendi görüşlerinin doğru olduğunu bu görüşleri onlarla tartışmamam gerektiğini 

9. Annem ve babam benden bir şey yapmamı istediklerinde, niçin bunu yapmam gerektiğini de açıklarlar.                                                                                                                                                 

10.Annem ve babamla her tartıştığımda bana "büyüdüğün zaman anlarsın" derler.                        

11.Derslerimden düşük not aldığımda, annem ve babam beni daha çok çalışmam için desteklerler.                                                                                                                                             

12.Annem ve babam yapmak istediklerim konusunda kendi kendime karar vermeme izin verirler.

13. Annem ve babam arkadaşlarımı tanırlar.                                                                                          

ANNE-BABA TUTUM ÖLÇEĞİ
Lütfen aşağıdaki soruları kendi anne ve babanızı düşünerek dikkatle okuyunuz. Aşağıdaki durumun anne ve 

babanızın davranışına ne kadar benzediğini düşünün. 

 Aşağıdaki cümlelerin sonundaki kutunun içine eğer         TAMAMEN BENZİYORSA            4;                                                                          

BİRAZ BENZİYORSA 3;                BENZEMİYORSA 2;                              HİÇ BENZEMİYORSA 1;                   yazınız.

1. Herhangi bir sorunum olduğunda, eminim annem ve babam bana yardım ederler.                           

2. Annem ve babam büyüklerle tartışmamam gerektiğini söylerler.                                                      
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EK-3 
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Çevresinde gelişen olayları gözlemler (Çevresinde yer alan canlı ve cansız varlıklar ve bunların 

özellikleri hakkında veri toplayarak bilgi edinir.)
Konuşurken, sözel anlatımının anlamını pekiştirmek ve tamamlamak için mimikler kullanır.

Konuşurken, sözel anlatımının anlamını pekiştirmek ve tamamlamak için jestler kullanır.

Birlikte olduğu insanlara karşı hissettiği duygulara göre arasındaki mesafeyi ayarlar(uzak ya da 

yakın durur).
Başkalarıyla ilişkilerinde, karşısındakine duygularını aktarmak için bedensel teması kullanır.

İçinde bulunduğu ortama göre (başkalarıyla konuşurken, dinlerken) beden duruşunu sergiler.

Başkalarıyla etkileşim halindeyken (başkalarıyla konuşurken, dinlerken) göz kontağı kurar.

Daha önce neler söylediği sorulduğunda tekrar söyler.
Kıyafet temizliğine dikkat eder.

Başkaları konuşurken konuşmanın içeriğine uygun geri bildirimde bulunur.

Eşyalarını (kalem, silgi, oyuncak vb.) başkalarıyla paylaşır.

Başkalarıyla gerektiğinde işbirliği yapar.

Başkaları konuşurken dinler.

Konuşmayı başlatır.

Konuşmayı sürdürür.

Konuşmayı bitirir.

Konuşmayı bitirdikten sonra yeniden başlatır.

Konuşmak için başkalarının konuşmasını tamamlamasını bekler.

Konuşmasını, konuşmanın içeriğine uygun olmayan duraklamalar yapmadan sürdürür.

Konuşurken başkaları tarafından anlaşılabilmek için konuşma hızını ayarlar.

Konuşurken, konuşmada yer alan duygu ve düşüncelerin anlamına ışık tutan vurgulamalarda bulunur. 

Konuşurken içinde bulunduğu ortama göre ses tonunu ayarlar.

İlk tanıştığı kişilere kendisini tanıtır.

Tanıdığı kişileri başkalarına tanıştırır.

Tanıdığı kişilerle karşılaşınca gülümser.

Tanıdığı kişilerle karşılaşınca selam verir(Sözlü ya da başıyla).

Kendisinden farklı olan arkadaşlarıyla birlikte olur.

SOSYAL BECERiLERi DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

YONERGE: Aşağıda Çocuklann sahip olması gereken sosyal beceriler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun daha sonra 

degerlendirmeyi yaptığınız çocuğun sahip olduğu sosyal becerilerin karşısındaki duruma uygun olanına (X) işareti 

koyunuz. Gözleme olanagı bulamadığınız beceriyi boş bırakınız. 

TEMEL SOSYAL BECERİLER

TEMEL KONUŞMA BECERİLERİ

İLERİ KONUŞMA BECERİLERİ

İLİŞKİYİ BAŞLATMA  BECERİLERİ
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İLİŞKİYİ SÜRDÜRME BECERİLERİ

Gereksinim duyduğunda başkalarından yardım ister.

Yardıma gereksinimi olan kişiler yardım istemeden onlara yardım etmeyi teklif eder.

Gereksinim duyduğunda izin ister.

Kendisine yardım edildiğinde teşekkür eder.

Birisine zarar verince özür diler.

Bir şey istediğinde lütfen sözcüğünü kullanır.

Bir gruba katılmak için grup üyelerinden izin alır.

Grup faaliyetlerine katılır.

Grupta iş bölümüne uyar.

Grupta sorumluluğunu yerine getirir.

Sınıf arkadaşlarına oyun oynamayı teklif eder.

Oynanmakta olan oyuna katılmayı teklif eder.

Arkadaşlarına yeni oyunlar oynamayı teklif eder.

Başkalarıyla ilgili olumsuz duygularını ifade eder.

Başkalarıyla ilgili olumlu duygularını ifade eder.

Başkalarının kendisine karşı neler hissettiğini ifade eder.

Gerektiğinde kendisi ile ilgili olumlu ifadeler kullanır. 
Arkadaşları bir iş başardığında onlara övücü sözler söyler.

Başkalarından farklı olan düşüncelerini söyler.

Karşısındakinin duygu durumuna göre uygun tepki verir. 

Aşırı sevinç, üzüntü, öfke, korku, gibi duygularını uygun şekilde ifade eder.

Öfkesini başkalarına zarar vermeden ortaya koyar.

Başkalarını rahatsız etmekten kaçınır.

Başkalarıyla arasında olan farklılıkları konuşarak çözer.

Başkalarıyla olan problemlerini kavga etmeden çözer.

Kendisinden istemediği bir şeyi yapması istendiğinde hayır der.

Kendisine yapılmasını istemediği bir davranış olduğunda karşısındakine söyler.

Suçlamalar karşısında kendini savunur.

Kendisiyle alay edildiğinde duymazlıktan gelir.

Kurallara uymadığında ortaya çıkan sonuçları kabul eder.

Başarısız olduğunda bu durumu sakince karşılar.

Uygun olmayan davranışlar sergilediğinde ortaya çıkan sonuçları kabul eder.

Gerektiğinde soru sorar.

Kendisine soru sorulduğunda cevap verir.

Gerektiğinde başkalarına sözel yönerge verir.

Gerektiğinde başkalarınca verilen sözel yönergelere uyar.

İçinde bulunduğu sosyal ortama uygun davranışlar gösterir.

Kendi yaptıklarını objektif olarak gözden geçirerek değerlendirir.

Kendi kendine herhangi bir konu ile ilgili araştırma yapıp onun hakkında bilgi edinir.
Başkalarını ikna edinceye kadar haklı olduğu bir konuyu savunur.
Bir problemin çözümü için alternatifler üretir.

Bir problemi çözer.

YÖNERGE VERME    BECERİLERİ

BİLİŞSEL  BECERİLERİ

GRUPLA İŞ YAPMA   BECERİLERİ

DUYGUSAL   BECERİLER

KENDİNİ KONTROL ETME   BECERİLERİ

SALDIRGAN DAVRANIŞLARLA BAŞA ÇIKMA   BECERİLERİ

SONUÇLARI KABUL ETME   BECERİLERİ
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EK-4 

AİLE BİLGİ ONAY FORMU 

Sayın Veli, 

T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı 

kapsamında Prof. Dr. Uğur TEKİN’ in danışmanlığında Rehber Öğretmen Mukaddes 

MUTLU tarafından yürütülen “Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Anne-

Baba Tutumları Açısından İncelenmesi (Eyüp İlçesi Örneği)” konulu araştırmada 

katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim. 

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin sosyal becerilerinin anne-baba 

tutumları açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Öğrencilerin anne-baba tutum algılarını ölçmek için öğrencilere  Anne-Baba 

Tutum Ölçeği” uygulanacaktır. Ayrıca öğrencilerin sosyal becerileri düzeylerini 

ölçmek için “Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği” öğretmenleri tarafından 

doldurulacaktır. 

Bu araştırmada gizlilik ilkesinin esas olduğunu, verdiğiniz bilgilerin hiçbir 

şekilde başka şahıslarla paylaşılmayacağını hatırlatırım. Çalışmaya katılım 

sağlamak için aşağıdaki formu imzalamanızı rica ederim. 

Yapılan bu bilimsel araştırmaya verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim.  

                                                                 

Rehber Öğrt. Mukaddes MUTLU ONUK 

 

 

 

VELİ İZİN FORMU 

 “Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Anne-Baba Tutumları 

Açısından İncelenmesi” konulu Eyüp ilçesinde yapılacak olan yüksek lisans tez 

çalışmasında öğrencime “Anne-Baba Tutum Ölçeği” isimli envanterin 

uygulanmasına izin veriyorum. 

 

 

Velisinin İmzası 
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