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PROBLEMLER ARASINDAK L K N N NCELENMES
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONS BETWEEN SOCIAL SKILLS LEVEL AND BEHAVIORAL
PROBLEMS IN PRESCHOOL CHILDREN
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Öz
Bu ara tırmada, okul öncesi dönem çocukların sosyal beceri düzeyleri ile davranı problemleri arasındaki
ili kinin incelenmesi ve etkili olabilecek etmenlerin ortaya çıkartılması amaçlanmı tır. Bu amaçla, Ankara ili merkez
ilçelerinde bulunan resmi ilkö retim okullarının anasınıfları ile ba ımsız anaokullarına devam eden 48 ay-60 ay ve
üzeri çocukların olu turdu u 510 çocuk ara tırmaya dâhil edilmi tir. Ara tırmada veri toplamak için “Genel Bilgi
Formu”, “Problem Davranı Ölçe i” ve “Sosyal Beceri Ölçe i” (Preschool and Kindergarden Behaviour Scale (PKBS–2)
kullanılmı tır. Ara tırmanın sonuçlarına göre; problem davranı lar ile sosyal beceriler arasında negatif yönde anlamlı
bir ili ki oldu u görülmü tür.
Anahtar kelimeler: sosyal beceri, davranı problemleri, okul öncesi dönem.
Abstract
The purpose of this study is to investigate the relationship between social skills level and behavioral problems
in preschool children and the factors that affect it. 510 children, aged from 48 to 60 month sand over whom continue to
nursery classes of official primary schools and official independent preschools in Ankara. “General Information Form”,
“Problem Behaviour Scale” and “Social Skill Scale (Preschool and Kindergarden Behaviour Scale (PKBS–2)” were used
as data collecting tools in there search. In the result of research, it was seen that the negative relation between problem
behaviour and social skills of children.
Keywords: Social skill, problem behaviour, preschool period.

GR
nsan do umuyla birlikte kendisini sosyal bir ya amın içerisinde bulur. Bu sosyal ya amda anne,
baba, karde ler, akrabalar gibi ki ilerin var oldu u bir ortam ile sürekli temas halindedir ve do umla
ba layan bu süreç hem bir zorunluluk, hem de ya amsal bir unsurdur. Bebekler dünyaya geldikleri zaman
gereksinimlerinin kar ılanması için anne-baba veya kendilerine bakan ba ka bir ki iye muhtaçtırlar. Bu da
çevresindeki insanlarla ilk sosyal ili kileri ve ba ları kurmasına neden olur (Günindi, 2008:20; Ziv, 2013:311).
Sosyalle me; çocu un içinde bulundu u toplumun inançlarını, tutumlarını ve kendisinden beklenen
davranı ları ö renmesi, bir grubun üyelerinin ba ka bir grubun üyelerinin davranı ve ki iliklerini
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etkilemesi; çocu un, grubun kural ve de erlerine uymayı ö renmesi ve bu de erler düzenini
benimsemesidir. Bu ö renme, tüm ya am boyunca devam eder ve bu süreç içerisinde bireyin çevresindeki
insanlarla ili kileri ve ileti im becerileri sosyal uyumda önemli rol oynar (Bayhan ve Artan, 2004: 237;
Kandır, 2004:81 ). Wortham’a (1998) göre; çocuk sosyalle me sürecinde öncelikle dünyayı kendi açısından
görmekte ve tüm dikkatini kendine yönlendirmektedir. Fakat ilerleyen dönemlerde toplumda kendisine bir
yer edinmek için sosyal etkile imde bulunmaya ba lamaktadır (s.266). Aynı zamanda içinde bulundu u
topluma ve kendine yararlı bir ekilde ya am sürdürebilmek için; dü ünme, yapma, hissetme yeteneklerini
kullanarak ya adı ı kültürün davranı örüntülerini, ahlak de erlerini ve toplum içinde kendine ait olan
rolleri benimser (Hyson, 1994: 348; Selçuk, 1997: 54). Ba arılı bir sosyalle me sonucunda çocuk, kendi
denetimini sa lıklı bir ekilde yapmaya ba lar ve bu sayede yasalar ve toplum zorlamasa da yasaların ve
toplumun kurallarına uygun davranı larda bulunur (Ziv, 2013:312).
Genel anlamda, sosyalle me sürecinde bireylerin ya am boyu kar ıla tıkları durumlar ve bu
durumlara yönelik geçmi ya antılarının da etkisi ile gerçekle tirdikleri davranı lar son derece önemlidir.
Sosyalle meyi etkileyen süreçlerin ve bu süreçlere özgü alınması gereken tedbirlerin bilinmesi; sosyal beceri
kazanımlarını olumlu yönde ve i levsel bir yapıda kazanmayı sa layacaktır. Çocuk, çevresindeki modelleri
gözleyerek sosyal normlar dâhilinde; vicdan, kendini yönetme ve kontrol becerileri edinme, de erlerin
içselle tirilmesi, hazzın ertelenmesi, ahlaki geli im, uyumlu davranı geli tirme gibi sosyalle me
davranı larını kazanmaktadır (Maccoby, 1992:1010; Ziv, 2013:310; Friedman-Krauss, Raver, Morris, &Jones,
2014:540).
Beceri, bir amaca yönelik kasıtlı olarak tekrarlanabilen davranı ve davranı lar serisidir. Sosyal
beceriler ise; çocu un sosyal gereklilikleri yerine getirebilmek için ba vurdu u, amaca götüren özel
yollardır. Sosyal beceriler insanlar arasındaki iyi ili kilerin temelini olu turur. Bu beceriler; çocu un
akranları tarafından kabul edilme düzeyini artırdı ı gibi ili kilere hâkim olma, duygularını ba arıyla
yönetme, yakınla ma kurma, empatik yakla ma ve iyi bir takım üyesi olma özelliklerini içerir (Wilson ve
Sabee, 2003:32). Ö renilmi davranı lar olarak ele alınan sosyal becerilerle ilgili literatürde çok sayıda
tanıma rastlanmaktadır. Beceri analizine göre, sosyal beceriler; etkile imi ba latma, sürdürme ve
sonlandırmaya ili kin beceriler, ho olmayan durumlarla ba a çıkma, çatı ma çözme ve atılganlıkla ilgili
beceriler olarak sınıflandırılmı tır (Jenson, Slone&Yough, 1988:335). Korinek ve Popp’a (1997) göre sosyal
beceriler; kelimeler ve ses tonu gibi sözel ve yüz ifadesi, hareketler, beden duru u gibi sözel olmayan
davranı ları içerir. Bu tür davranı lar, akranlar ve yeti kinlerle kurulan ili kilerin sonucunda ortaya çıkar.
Sosyal becerileri, sözsüz ve sözel olarak ikiye ayrıldı ı di er bir tanım da, sözsüz ö eler bedensel duru ,
jestler ve beden hareketleri, fiziksel yakınlık, dokunma, göz konta ı, gülümseme, yüz ifadesi, sözel ö eler
ise; konu ma ve sesin nitelikleri, sesin azlı ı veya çoklu u, konu manın açıklı ıdır (Collins&Collins,
1992:43).
Mathur ve Rutherford’a (1996) göre sosyal beceri; sosyal durumlarda uygun olmayan
davranı lardan kaçınmak ve toplumda kabul gören davranı ları sergileyebilmektir (Akt: Johns,
Crowlev&Guetzloe, 2005: 2). Sergin ve Giverts (2003) ise sosyal becerileri; bireyin ki iler arası ileti imde
sosyal destek kaybına u ramadan olumlu ve olumsuz dü ünce ve duygularını uygun bir ekilde ortaya
koyabilmesi olarak açıklamaktadır (s.136).
Çocu un sosyal beceri geli imi sürecinde; aile, okul ve çevre oldukça önemli birer faktördür. Çocuk
ilk sosyal ili kilerine aile ortamında ba lar. Çocu un toplumsal kurallara uygun davranıp davranmamasını
belirleyen etkenlerin ba ında aile gelmektedir. Church, Goltschalk ve Leddy (2003) sosyal becerilerin ilk
önce aile içerisinde yani evde geli meye ba ladı ından dolayı sosyal becerilerin temelinin ailede olu tu unu
ifade etmektedir (Akt: Brodeski&Hembrough, 2007: 24). Ayrıca çocu un anne-babasıyla kurdu u ili ki o
anki ve gelece e dair memnuniyet ve mutluluk duygularıyla yakından ba lantılıdır (Erwin, 2000: 3). Bu
anlayı ile desteklenen çocuk; daha sonra okul öncesi ve temel e itim sürecinde de desteklenmesi ile sosyal
beceri geli imlerini sürdürürler. Çocukluk yıllarında güçlendirilmesi gereken sosyal beceriler, uzun
dönemde çocu un sosyal-duygusal, bili sel ve akademik becerilerinin geli imi üzerinde kalıcı bir etkisi
vardır (Holland&Merrell, 1998: 169; McCellan&Katz, 2001:1; Danielson&Phelps, 2003:219; Choi& Kim, 2003:
41; Nix, Bierman, Domitrovich, &Gill, 2013:1011).
Çocu un do ar do maz kendisini fiziksel ve sosyal bir çevre içerisinde bulması, onun çevreye uyum
davranı ı göstermesini gerektirmektedir. Çocu un ya adı ı çevreye uyumu sosyal beceri davranı düzeyiyle
yakından ili kilidir. Çocuklu unun ilk yıllarındaki sosyal beceri geli imi, onun daha sonraki sosyal
davranı larının temelini olu turur (Ülgen ve Fidan, 1997:215, Ça da , 2000:12). Çevresiyle etkile imi
sürecinde çocuk farklı özellikler gösteren pek çok sayıda problemle kar ıla ır. Bu nedenle çocukların
yaratıcı, ele tirel ve analitik dü ünebilen; kar ıla tı ı problemlere uygun ve etkili çözümler bulabilen özellik

ta ıması ve bunlara uygun davranı lar sergiliyor olması oldukça önemlidir. Çünkü çocuklardan sadece
geli imlerini pozitif yönde sürdürmelerinin yanı sıra, çevresinde bulunan di er bireylerle de olumlu ili kiler
kurması ve kurdu u bu ili kileri sa lıklı bir zeminde sürdürmesi beklenmektedir (Arnold, Kupersmidt,
Voegler-Lee, & Marshall, 2012:377).
Bu açıdan bakıldı ında sosyal yapı içerinde kabul edilebilmenin ön ko ulu olarak davranı larında
problem göstermeyen birey olmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Kanlıkılıçer (2005) problem davranı ı;
bireyin yeni bir beceri ö renmesini engelleyen ve ya adı ı ortamın dı ında kalmasına neden olan, kendisine
ya da di erlerine zarar veren, aynı zamanda bireyin içinde ya adı ı toplumun sosyal normlarına uymayan
davranı lar olarak tanımlamı tır (s.11). Toplumda kabul edilebilirlik sınırının altında ya da üstünde olan,
de i tirilmesi amacıyla ilgilenilen davranı lar da problem davranı lar ba lı ı altında incelenmektedir.
Burada kültürel de er ve toplumsal normların sergilenmesi istenen davranı ı ekillendirmede kritik öneme
sahiptir. Çocukta problem olarak nitelenen belirtiler, çocu un geli im dönemi ve belirtilerin hangi sıklık ve
iddette oldu unun dikkatle incelenmesi sonucunda problem olarak tanımlanmalıdır (Dinnebeil vd.,
2013:145; Luczynski ve Hanley, 2013:356).
Bir davranı ın erken dönemlerde problemli olup olmadı ının belirlenmesi amacıyla; çocu un geli im
dönemi ve problem olarak nitelendirilen davranı ların sıklık- iddeti dikkatle incelenmelidir. Dı sal
etmenlere ba lı olarak ortaya çıkan ve dı sal baskının ortadan kalkmasıyla yok olan davranı lar süreklilik
içermedi i için problem olarak de erlendirilmemelidir (Arı, Bayhan ve Artan, 1995:25; Dinnebeil vd.,
2013:147). Bu ba lamda okul öncesi dönemde bulunan çocuklarda kar ıla ılan davranı ların problemlerinin
olarak nitelendirilebilmesi için bazı ölçütlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Gözlemlenen
davranı ; çocu un ya ına uygun olup olmadı ı, süreklilik gösterip göstermedi i, cinsiyet rol beklentilerine
uygun olup olmadı ı, öfke nöbetleri, saldırganlık, ısırma, reddetme, ba ırma ve a lama eklinde ortaya
çıkıp çıkmadı ı dikkatle incelenmelidir (Gültekin Akduman, 2014:92). Problem davranı lar çocukların
toplum içerisindeki kabul düzeyini dü ürmekte ve çevresi tarafından kabul görmeyen çocu un geli imsel ve
psikolojik açıdan birçok problemle kar ı kar ıya kalmasına neden olabilmektedir. Çocuk; tüm geli im
alanlarını sa lıklı bir ekilde sürdürebilmek için, problemli olarak nitelendirilen davranı larını kontrol altına
almalı, aynı zamanda da akran grubu ve yeti kinler tarafından toplumsal kabulünü olumlu yönde
etkileyecek sosyal beceri davranı larını göstermelidir (Luczynski ve Hanley, 2013:356).
Okul öncesi dönem; geli imin en hızlı oldu u, ki ili in temellerinin atıldı ı, çocu un yakın
çevresinden en çok etkilendi i ve her türlü ö renmeye açık oldu u bir dönemdir. Bu dönemde çocu un
sosyal uyum ve becerilerinin geli imi ve problemli olarak nitelendirilen davranı larını yönetebilmesi,
ilerleyen yıllarda kazanaca ı sosyal uyum ve becerilerinin temelini olu turmaktadır. Bu nedenle çocu un
davranı problemleriyle ba edebilmesi için sosyal becerilerinin geli tirilmesi büyük önem ta ır. Tüm bu
nedenlerle bu çalı ma, okul öncesi dönem çocukların sosyal beceri düzeyleri ile davranı problemleri
arasındaki ili kiyi incelemek ve etkili olabilecek etmenleri ortaya koymak amacıyla yapılmı tır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Bu çalı ma, tarama modelinin kullanıldı ı betimsel bir ara tırmadır. Ara tırmanın evrenini, 2012-2013
e itim ö retim yılında Ankara’nın Çankaya, Mamak, Altında , Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Keçiören
merkez ilçelerinde bulunan resmi ilkö retim okullarının anasınıfları ile ba ımsız anaokullarına devam eden
48 ay-60 ay ve üzeri çocuklar (n=25478) olu turmaktadır. Evrenden Basit Rastgele Örnekleme formülü
(Çıngı,1990: 17) kullanılarak en az 378 denek sayısı belirlenmi , kendilerine ula ılan 510 çocuk ara tırmanın
örneklemini olu turmu tur.
Veri Toplama Araçları
Ara tırmada, çocukların demografik özelliklerini belirleyebilmek için ara tırmacılar tarafından
geli tirilen “Genel Bilgi Formu”; çocukların problem davranı larını ölçebilmek için “Problem Davranı
Ölçe i” ve çocuklarının sosyal beceri düzeylerini belirlemek için “Sosyal Beceri Ölçe i” kullanılmı tır.
Genel Bilgi Formu: Genel bilgi formu çocu un cinsiyeti, ya ı, karde sayısı, okul öncesi e itim
kurumuna devam etme süresi; aile tipi gibi bilgilerin ö renilmesine yönelik maddeleri içermektedir.
Sosyal Beceri Ölçe i
“Sosyal Beceri Ölçe i” (Preschool and Kindergarden Behaviour Scale (PKBS–2), 36-72 aylık çocukların
sosyal becerilerini ölçmek amacıyla Kenneth W. Merril tarafından geli tirilmi tir. Ölçe in Türkçeye
uyarlanma geçerlik ve güvenirlik çalı ması Alisinano lu ve Özbey tarafından yapılmı tır (Alisinano lu ve

Özbey, 2009:173). Sosyal Beceri Ölçe i, “Sosyal birli i, Sosyal Etkile im ve Sosyal Ba ımsızlık” olmak üzere
üç alt kategoriden olu maktadır. Sosyal Beceri Ölçe inde toplam 34 madde bulunmaktadır.
Sosyal
birli i (SocialCooperation): Sosyal birli i alt ölçe inde 12 madde bulunmaktadır.
Maddeler çocu un yeti kinin yönergelerini takip etme, i birli i, akranlarıyla uyum ve kendini kontrol etme
becerilerini içermektedir.
Sosyal Etkile im (SocialInteraction): Sosyal Etkile im alt ölçe inde 11 madde bulunmaktadır.
Maddeler çocu un akranları tarafından kabul edilme ve akran ili kilerini sürdürme becerileri ölçmektedir.
Sosyal Etkile im alt ölçe indeki maddeler ço unlukla çocu un akranlarıyla etkile imini kapsamaktadır. Çok
az madde yeti kin çocuk etkile imini içermektedir.
Sosyal Ba ımsızlık (SocialIndependence): Sosyal Ba ımsızlık alt ölçe i 11 maddeden olu maktadır.
Maddeler çocu un akran gruplarının etki alanında sosyal ba ımsızlık becerisini ölçmektedir. Bu
maddelerden bazıları çocu un bakımını üstlenmi ki ilerden ya da ailesinden zorluk çıkarmadan
ayrılabilmesi ve kendine güven duyarak akranları ile etkile imde bulunabilmesine yönelik sosyal becerileri
kapsamaktadır (Alisinano lu ve Özbey, 2009:181-188).
Puanlaması, maddelere verilen “hiç” yanıtına “1” puan, di erlerine sırasıyla “nadiren” yanıtına “2”,
“bazen” yanıtına “3” ve “sıklıkla” yanıtına “4” puan verilir. Her boyutun temsil edildi i alt test için ayrı
puan elde edilir.
Ölçekten alınan puanın yüksek olması sosyal beceriler açısından olumlu olarak de erlendirilmektedir.
Problem Davranı Ölçe i: Merril (2003) tarafından geli tirilen ölçe in Türkiye’de geçerlik ve
güvenirlik çalı ması Alisinano lu ve Özbey tarafından (2009) yapılmı tır. Problem Davranı Ölçe i Dı a
Yönelim, çe Yönelim, Anti Sosyal ve Ben Merkezci olmak üzere dört faktörden olu maktadır. Problem
Davranı Ölçe i birinci faktör için yapı güvenirli i .96, açıklanan varyans .62; ikinci faktör için yapı
güvenirli i .90, açıklanan varyans .65, üçüncü faktör için yapı güvenirli i .89, açıklanan varyans .73,
dördüncü faktör için yapı güvenirli i .75, açıklanan varyans .51 olarak saptanmı tır. Alisinano lu ve Özbey
(2009) tarafından Problem Davranı Ölçe i birinci faktörün Cronbach Alfa de eri .95, ikinci faktörün
Cronbach Alfa de eri .87, üçüncü faktörün Cronbach Alfa de eri .81, dördüncü faktörün Cronbach Alfa
de eri .72; Problem Davranı Ölçe i toplam Cronbach Alfa de eri .96 olarak saptanmı tır. Problem davranı
ölçe i dörtlü likert tipi bir ölçektir. Çocukların ölçekten alaca ı yüksek puanlar problem davranı ların fazla
oldu unu; dü ük puanlar ise problem davranı ların dü ük oldu unu ifade etmektedir (Alisinano lu ve
Özbey, 2009:181-188).
Verilerin Toplanması ve Analizi
Ara tırmada çocukların demografik bilgilerini elde etmek amacıyla hazırlanan ‘Genel Bilgi Formu’
anne-babalar tarafından doldurulmu tur. ‘Sosyal Beceri Ölçe i’ ve ‘Problem Davranı Ölçe i’ ise her çocuk
için kendi ö retmeni tarafından ayrı ayrı doldurulmu tur. Toplanan veriler SPSS 15.00 sürümü kullanılarak
incelenmi tir.
Analizler öncesinde veri setinde kayıp de er ve uç de er incelemesi yapılmı tır. Herhangi bir kayıp
de ere rastlanmamı tır. Uç de er incelemesinde ise hatalı bazı veri giri leri düzeltilmi ; ayrıca normalli i
bozabilecek bazı uç de erler kendine en yakın de ere dönü türülerek analizler üzerinde olumsuz olabilecek
etkisi giderilmi tir. Di er bir varsayım olan normallik varsayımı da incelenmi tir. Bu inceleme amacıyla
örneklem büyüklü ünün 50’den fazla olması sebebiyle Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmı tır. Bununla
birlikte, da ılıma ait çarpıklık ve basıklık de erleri de incelenmi tir. Kolmogorov-Smirnov testi sonuçlarının
anlamlı oldu u belirlenmi tir. Bu durum da ılımın normallikten uzakla tı ına i aret etmektedir. Ancak,
örneklem büyüklü ünden etkilenen bu istatistik, örneklem büyüklü ünün oldukça fazla oldu u bu
durumda yanlı sonuçlar verebilmektedir. Bu nedenle da ılımın normalli ine karar vermede son test olan
çarpıklık ve basıklık de erlerine bakılmı tır ve her bir de i kene ait çarpıklık ve basıklık de erlerinin -2 - +2
aralı ında oldu u belirlenmi tir. Bu durum bu de i kenlerin normal da ıldı ını ve parametrik testlerin
uygulanabilece ini göstermektedir (George ve Mallery, 2003). Verilerin de erlendirilmesinde Tek Yönlü
Varyans Analizi, T testi ve Korelasyon Katsayısı Önemlilik Testi kullanılmı tır.
3. BULGULAR
Çalı mada 510 çocu a ili kin formlar ö retmenler tarafından doldurulmu , analizler yapılmı ve
bulgular tablolar halinde verilmi tir.

Tablo 1: Ara tırmaya dâhil edilen çocukların ya larına göre sosyal beceri düzeyleri ile problem davranı puanlarına ili kin ortalamalar,
standart sapmalar ve t testi sonuçları
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Çocu un
Ya ı

X+SS

X+SS

66

79,84
12,49

40,14
14,59

44

81,79
11,37

37,46
13,23

10

81,16
11,77

38,33
13,73

48-60 ay

61 ay ve
üzeri

Problem Davranı
Puanları

Total

T testi
Sonuçları

t

3,09

p

t
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4,28*
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*p<0.05, SS:Standard Sapma

Tablo 1. incelendi inde ara tırmaya dahil edilen çocukların ya larının problem davranı puanlarına
ili kin ortalamalarda (t : 4,28 p<.05) anlamlı bir farklılık yaratırken, sosyal beceri puanlarına ili kin
ortalamalarda anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır. Sosyal beceri puanlarına göre 48-60 ay arası çocukların
aritmetik ortalaması 79,84, standart sapması 12,49, 61 ay ve üzeri çocukların aritmetik ortalamaları 81,79,
standart sapması 11,37 olarak belirlenmi tir. Problem davranı puanlarına göre 48-60 ay arası çocukların
aritmetik ortalaması 40,14, standart sapması 14,59, 61 ay ve üzeri çocukların aritmetik ortalaması 37,46,
standart sapması 13,23 olarak belirlenmi tir. Puan ortalamaları incelendi inde; 48-60 ay çocukların problem
davranı düzeylerinin 61 ay ve üzeri çocukların problem davranı düzeylerinden anlamlı düzeyde daha
yüksek oldu u belirlenmi tir.
Tablo 2: Ara tırmaya dâhil edilen çocukların karde sayılarına göre sosyal beceri düzeyleri ile
problem davranı puanlarına ili kin ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları
Karde sayısı

SosyalBeceri
Puanları

Problem Davranı
Puanları

X+SS
Tek çocuk

82,73
10,98

38,09

13,59

19

80,69
12,28

38,35

13,82

10

80,04
12,02
81,16
11,77

38,95

13,66

38,33

13,73

Kendisi dahil 2 çocuk

Kendisi dahil 3 ve
üstü çocuk
Total

X+SS

1
10

Varyans Analizi
Sonuçları
Gruplar arası
Grup çi
Toplam

KO
F
p
18,877 ,10
,91
188,89

d

08

KO
F
p
242,43
1,71
0,18
142,56

09
SS:Standard Sapma, Sd: Serbestlik Derecesi, KO: Kareler Ort.

Tablo 2. incelendi inde ara tırmaya dahil edilen çocukların karde sayıları; hem problem davranı
puanlarına ili kin ortalamalarda, hem de sosyal beceri puanlarına ili kin ortalamalarda anlamlı bir farklılık
yaratmamaktadır. Sosyal beceri puanlarına göre tek çocuk olanların aritmetik ortalamaları 82,73, standart
sapmaları 10,98, kendisi dahil iki çocuk olanların aritmetik ortalaması 80,69, standart sapması 12,28, kendisi
dahil üç çocuk ve üzeri olanların aritmetik ortalaması 80, 04, standart sapması 12,02 olarak belirlenmi tir.
Problem davranı puanlarına göre tek çocuk olanların aritmetik ortalaması 38,09, standart sapması 13,59,
kendisi dahil iki çocuk olanların 38,35, standart sapması 13,82, kendisi dahil üç çocuk ve üzeri olanların
aritmetik ortalaması 38,95, standart sapması 13,66 olarak belirlenmi tir.
Tablo 3: Ara tırmaya dâhil edilen çocukların cinsiyetlerine göre sosyal beceri düzeyleri ile problem davranı puanlarına ili kin
ortalamalar, standart sapmalar ve t testi sonuçları
SosyalBeceri
Puanları
Çocu un
Cinsiyeti
Kız
61
Erkek
49
Total
10
T testi
Sonuçları

Problem Davranı
Puanları

X+SS

X+SS

82,95
10,70
79,27
12,82
81,16
11,77

35, 31
10,68
41,39
15,59
38,33
13,73

t

p

12,85*
,00

t
27,34*

p
0,00

*p<0.05, SS:Standard Sapma

Tablo 3. incelendi inde ara tırmaya dahil edilen çocukların cinsiyetlerinin hem problem davranı
puanlarına ili kin ortalamalarda (F1-509 : 27,34 p<.05), hem de sosyal beceri puanlarına ili kin ortalamalarda
(F1-509 : 12,85 p<.05) anlamlı bir farklılık yarattı ı görülmü tür. Sosyal beceri puanlarına göre kızların
aritmetik ortalaması 82,95, standart sapması 10,70, erkeklerin aritmetik ortalamaları 79,27, standart sapması
12,82 olarak belirlenmi tir. Puan ortalamaları incelendi inde; kızların sosyal beceri düzeylerinin erkeklere
göre anlamlı düzeyde daha yüksek oldu u belirlenmi tir. Problem davranı puanlarına göre kız
çocuklarının aritmetik ortalaması 35,31, standart sapması 10,68, erkeklerin aritmetik ortalaması 41,39,
standart sapması 15,59 olarak belirlenmi tir. Puan ortalamaları incelendi inde; erkek çocuklarının problem
davranı düzeylerinin kızlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek oldu u belirlenmi tir.

Tablo 4: Ara tırmaya dâhil edilen çocukların aile tiplerine göre problem davranı puanları ile sosyal beceri puanlarına ili kin
ortalamalar, standart sapmalar ve t testi sonuçları
SosyalBeceri
Puanları
Çocu un
Aile tipi
Çekirdek
aile
Geni aile

Problem Davranı
Puanları

X+SS

52
8

Total
1

X+SS

81,30
11,87
79,25
12,58
81,08
11,96

T testi
Sonuçları

37,89

13,59

42,40
14,23
38,38

13,72

t

t

p

p
5,63*

1,51

,02

,22
*p<0.05, SS:Standard Sapma

Tablo 4. incelendi inde ara tırmaya dâhil edilen çocukların aile tipleri problem davranı puanlarına
ili kin ortalamalarda (t: 5,63 p<.05) anlamlı bir farklılık yaratırken, sosyal beceri puanlarına ili kin
ortalamalarda anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır. Sosyal beceri puanlarına göre çekirdek ailedeki
çocukların aritmetik ortalamaları 81,30, standart sapmaları 11,87, geni ailedeki çocukların aritmetik
ortalamaları 79,25, standart sapmaları 12,58 olarak belirlenmi tir. Problem davranı puanlarına göre
çekirdek ailedeki çocukların aritmetik ortalamaları 37,89, standart sapmaları 13,59, geni ailedeki çocukların
aritmetik ortalamaları 42,40, standart sapmaları 14,23 olarak belirlenmi tir. Puan ortalamaları
incelendi inde; geni ailedeki çocukların problem davranı düzeylerinin çekirdek ailedeki çocuklara göre
anlamalı düzeyde yüksek oldu u belirlenmi tir.
Tablo 5: Ara tırmaya dâhil edilen çocukların okul öncesi e itim kurumuna devam etme süresine göre
problem davranı puanları ile sosyal beceri puanlarına ili kin ortalamalar, standart sapmalar ve varyans
analizi sonuçları

Çocu un okul
öncesi
kurumuna devam etme süresine

SosyalBeceriPu
anları

Problem Davranı
Puanları

X+SS

X+SS

e itim
N

Yeni ba ladı

397

80,04

11,96

1 yıldır devam ediyor

48

82,03

12,14

2 ve üstü yıldır devam ediyor

65

84,08

10,73

Total

510

82,05

11,96

Varyans Analizi Sonuçları

Sd

Gruplar arası
Grup çi
Toplam

2
508
509

KO
F
p
215,62 1,51*
,03
142,79

41,52
13,62
38,24
16,47
36,04
11,76
38,38
13,72
KO
F
p
1051,4 5,63*
,02
186,63

*p<0.05, SS:Standard Sapma, Sd: Serbestlik Derecesi, KO: Kareler Ort.
Tablo 5. incelendi inde ara tırmaya dahil edilen çocukların okul öncesi e itim kurumuna devam
etme süresinin hem problem davranı puanlarına ili kin ortalamalarda (F2-509 : 5,63 p<.05), hem de sosyal
beceri puanlarına ili kin ortalamalarda (F2-509 : 1,51 p<.05) anlamlı bir farklılık yarattı ı görülmü tür. Sosyal

beceri puanlarına göre okulöncesi e itime yeni ba layan çocukların aritmetik ortalamaları 80,04, standart
sapmaları 11,96, okulöncesi e itime bir yıldır devam eden çocukların aritmetik ortalamaları 82,03, standart
sapmaları 12,14, okulöncesi e itime iki yıl ve daha fazla süredir devam eden çocukların aritmetik
ortalamaları 84,08, standart sapmaları 10,73 olarak belirlenmi tir. Problem davranı puanlarına göre
okulöncesi e itime yeni ba layan çocukların aritmetik ortalamaları 41,52, standart sapmaları 13,62,
okulöncesi e itime bir yıldır devam eden çocukların aritmetik ortalamaları 38,24, standart sapmaları 16,47,
okulöncesi e itime iki yıl ve daha fazla süredir devam eden çocukların aritmetik ortalamaları 36,04, standart
sapmaları 11,76 olarak belirlenmi tir. Yapılan Scheffe testi sonucunda Sosyal Beceri Puanlarındaki anlamlı
farklılı ın 2 yıl ve üstü süredir okula devam eden çocuklardan kaynaklandı ı, Problem Davranı
Puanlarındaki anlamlı farklılı ın ise ise okula yeni ba layan çocuklardan kaynaklandı ı belirlenmi tir.
Tablo 6: Ara tırmaya dahil edilen problem davranı puanları ile sosyal beceri puanlarına ili kin pearson çarpım momentler
korelasyon katsayısı sonuçları
Problem Davranı
r
p
Sosyal Beceri
-,595
,00

*p<0.05
Tablo 6. incelendi inde problem davranı lar ile sosyal beceriler arasında negatif yönde anlamlı bir
ili ki oldu u görülmü tür. Çocukların sosyal beceri düzeyleri arttıkça problem davranı ları azalmaktadır.
TARTI MA ve SONUÇ
Bu ara tırmada, okul öncesi dönem çocukların sosyal beceri düzeyleri ile davranı problemleri
arasındaki ili kinin incelenmesi ve etkili olabilecek etmenlerin ortaya çıkartılması amaçlanmı tır. Bu amaçla,
Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan resmi ilkö retim okullarının anasınıfları ile ba ımsız anaokullarına
devam eden 48 ay-60 ay ve üzeri çocukların olu turdu u 510 çocuk ara tırmaya dâhil edilmi tir.
Ara tırmaya dâhil edilen çocukların problem davranı larıyla ilgili verilerin toplanması amacıyla Merril
(2003) tarafından geli tirilen ve Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalı ması Alisinano lu ve Özbey (2009)
tarafından yapılan ‘Problem Davranı Ölçe i’; sosyal becerilerle ilgili verilerin toplanması amacıyla da
Kenneth W. Merril tarafından geli tirilmi ve Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalı ması Alisinano lu ve
Özbey (2009) tarafından yapılmı “Sosyal BeceriÖlçe i” (Preschool and Kindergarden BehaviourScale
(PKBS–2) kullanılmı tır.
Ara tırmanın sonuçlarına göre; çalı maya katılan çocukların ya larının problem davranı puanlarına
ili kin ortalamalarda anlamlı bir farklılık görülürken, sosyal beceri puanlarına ili kin ortalamalarda anlamlı
bir farklılık görülmemi tir. Puan ortalamaları incelendi inde; 48-60 ay çocukların problem davranı
düzeylerinin 61 ay ve üzeri çocukların problem davranı düzeylerinden anlamlı düzeyde daha yüksek
oldu u belirlenmi tir. Elde edilen bulgular; Stewart ve McKay (1995) çocukların öfke kontrolü
sa layabilmesi, saldırgan davranı larının azalması ve problem olu turan durumları çözümlemeye yönelik
sosyal beceri e itim programlarının erken ya larda uygulanması gerekti ini vurguladı ı çalı maya
paralellik göstermektedir. Altı ya grubunda bulunan çocuklar duygularını ifade etmede daha ba arılıdırlar.
Bu dönemde çocuklar, yeti kinler ile konu arak duygular konusunda daha fazla bilgi edinirken, karde leri
ve arkada ları ile özellikle oyunlarda bu bilgilerini payla abilirler ve problem davranı göstermede önceki
yıllara göre daha ba arılı olabilirler açıklaması ile ara tırmanın bulguları benzer sonuçlar içermektedir (Berk,
2006: 404; Papalia, Sally, Olds&Dusiken, 1998: 289).
Çocukların karde sayıları bakımından ara tırma sonuçları incelendi inde; hem problem davranı
puanlarına ili kin ortalamalarda, hem de sosyal beceri puanlarına ili kin ortalamalarda anlamlı bir farklılık
tespit edilmemi tir. Bu sonucun aksine; çocukların cinsiyetlerinin hem problem davranı puanlarına ili kin
ortalamalarda, hem de sosyal beceri puanlarına ili kin ortalamalarda anlamlı bir farklılık yarattı ı
görülmü tür. Ara tırmanın sonuçlarına göre kız çocuklarının sosyal beceri puan ortalamaları yüksek
çıkarken; erkeklerin ise problem davranı puanları yüksek bulunmu tur. Bu bulgu, Raine (1993:167),
Leadbeater ve arkada ları (1994: 640), Kazdin (1985: 16) Jamyang-Tshering (2004:26), Seven (2007:480) ve
Hamre ve arkada ları (2008: 115) tarafından yapılan ara tırma sonuçlarına göre; erkeklerin kızlardan daha
çok sosyal davranı problemi sergiledi i bulgusuyla paralellik göstermektedir.
Ara tırmaya dâhil edilen çocukların aile tipleri açısından veriler incelendi inde; problem davranı
puanlarına ili kin ortalamalarda anlamlı bir farklılık tespit edilirken, sosyal beceri puanlarına ili kin
ortalamalarda anlamlı bir farklılık tespit edilmemi tir. Puan ortalamaları incelendi inde; geni ailedeki

çocukların problem davranı düzeylerinin çekirdek ailedeki çocuklara göre anlamlı düzeyde yüksek oldu u
belirlenmi tir. Bu bulgu; Ellis (1988:33) ve Raver (1997:2) tarafından yapılan ara tırma sonuçlarına göre,
geni ailede ya ayan çocukların çekirdek ailede ya ayan çocuklara göre sosyal davranı ve becerilerinde
farklılık oldu una dair bulgularla desteklenmektedir. Ailenin sa lamı oldu u ya antılar ve sundu u
modeller, çocu un olumlu sosyal davranı ve de erler geli tirmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Aral,
Gürsoy ve Köksal, 2001:33). O halde ister geni aile olsun ister çekirdek aile olsun, çocu un sosyal ve
duygusal yönden desteklenmesi için aile içindeki birey sayısının fazla olmasından çok aile içi ileti imin etkin
olması önemlidir (Günindi ve Giren, 2011:350).
Okul öncesi e itim kurumuna devam etme süresinin, çocukların hem problem davranı puanlarına
ili kin ortalamalarında, hem de sosyal beceri puanlarına ili kin ortalamalarında anlamlı bir farklılık yarattı ı
görülmü tür. Sosyal beceri puanlarındaki anlamlı farklılı ın iki yıl ve üstü süredir okula devam eden
çocuklardan kaynaklandı ı, problem davranı puanlarındaki anlamlı farklılı ın ise ise okula yeni ba layan
çocuklardan kaynaklandı ı belirlenmi tir. Bu sonuç; Riney ve Bullock (2012:197)’un erken dönemde e itim
fırsatı bulan çocukların sosyal becerilerinde ve problem çözme davranı larında olumlu etki yarattı ını
buldu u ara tırmayı destekler niteliktedir.
Ayrıca, problem davranı lar ile sosyal beceriler arasında negatif yönde anlamlı bir ili ki oldu u
görülmü tür. Çocukların sosyal beceri düzeyleri arttıkça problem davranı larının azaldı ı tespit edilmi tir.
Ara tırmanın sonucuna benzer ekilde; Mendez vd. (2002:1085) sosyal uyum bakımından yüksek düzeyde
olan çocukların akranlarıyla birlikte gerçekle tirdikleri oyun etkinlikleri içerisinde en yüksek ba arıyı
gösterdi i, sosyal uyumsuzluk gösteren çocukların ise önemli düzeyde davranı bozuklukları sergiledi i
sonucuna ula mı lardır. Ayrıca, sosyal beceriler; çocukların sosyal çevrelerinde sorunlarla kar ıla maksızın,
ba kaları ile olumlu etkile imleri ba latma ve sürdürme için gerekli olan özel davranı ları
sergileyebilmeleridir tanımı ile elde edilen bulgular benzer özellikler ta ımaktadır (LaddandMize, 1983: 90;
Walker vd., 1988: 79;Westwood, 1993: 89; Önder, 2003: 113).
Son yılarda, toplumun her kesiminde oldu u gibi okullarda da problem davranı larının artı
göstermesi okul öncesi dönemde sosyal geli imin desteklenmesinin önemini ortaya koymu tur (Biermanand
Furman, 1984: 151; Robbins and Merrill, 1998: 204; Gimpeland Holland 2003: 2). Yapılan ara tırmalar
çocukların sosyal becerileri altı ya ına kadar kazanamadıklarında; sonraki yıllarda ve yeti kinlikte de sosyal
becerileri kazanmakta zorluk çektiklerini göstermektedir (Choi and Kim, 2003: 41; Danielson and Phelps,
2003: 219; McCellanand Katz, 2001: 1). Çocukların erken ya larda sosyal becerilerini desteklemek; ileti ime
açık, duygularını ifade edebilen, kar ısındakinin duygularını anlayabilen, daha rahat arkada edinebilen,
kurallara uymada ba arı gösterebilen, problem çözebilen, ho görülü bireyler olarak yeti melerini sa layacak
ve problemli davranı düzeylerinde önemli ölçüde azalma göstermelerini sa layacaktır.
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