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Okul Öncesi Dönem ÇocuklarÕnÕn Sosyal KonumlarÕnÕn Aile
De÷iúkenlerine Ba÷lÕ Olarak øncelenmesi
Hülya GÜLAY OGELMAN1
Pamukkale Üniversitesi E÷itim Fakültesi Okul Öncesi E÷itim ABD - DENøZLø
Özet
Sosyal konunum geliúimi, okul öncesi dönemde baúlar. Aile de÷iúkenleri sosyal konum
üzerinde etkili olabilmektedir. Bu araútÕrmanÕn amacÕ, 5-6 yaú çocuklarÕnÕn sosyal
konumlarÕnÕn aile de÷iúkenlerine (anne-baba e÷itim düzeyi, annenin çalÕúmasÕ, baba mesle÷i,
anne-baba yaúÕ, kardeúin olup olmamasÕ, kardeú sayÕsÕ, kardeú cinsiyeti) ba÷lÕ olarak
incelenmesidir. AraútÕrmada iliúkisel tarama yöntemi kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn örneklem
grubunu Denizli’de okul öncesi e÷itime devam eden 5-6 yaú grubundan 400 çocuk
oluúturmuútur. AraútÕrmada veri toplama araçlarÕ olarak, Kiúisel Bilgi Formu, Resimli
Sosyometri Ölçe÷i kullanÕlmÕútÕr. Kiúisel Bilgi Formu anaokulu ö÷retmenleri tarafÕndan
doldurulmuútur. Resimli Sosyometri Ölçe÷i anaokulu ö÷retmenleri tarafÕndan çocuklara
bireysel olarak uygulanmÕútÕr. AraútÕrmanÕn sonuçlarÕna göre, çocuklarÕn sosyal konumlarÕ
anne-baba e÷itim düzeyine, annenin çalÕúma durumuna, baba yaúÕna, kardeúin olup
olmamasÕna ve kardeú sayÕsÕna göre farklÕlÕk göstermektedir. AyrÕca baba mesle÷i, anne yaúÕ
ve kardeú cinsiyetinin sosyal konum üzerinde etkili olmadÕ÷Õ belirlenmiútir
Anahtar Kelimeler: Sosyal konum, okul öncesi dönem, anne-baba e÷itim düzeyi, anne-baba
yaúÕ, kardeú.

Evaluation of Preschool Children’s Social Status in Relations to Family
Variables
Abstract
The development of social status starts in preschool period. Family variables may also
influence on social status. The aim of this research is to evaluate of preschool children’s
social status in relations to family variables (mother-father education levels, mother’s
employment, father job, mother-father age, whether or not to have sibling, number of sibling,
gender of sibling). A relational survey method was used in this study. The sample of the study
consisted of 400 preschool children of 5-6 years old who were attending preschools located in
Denizli. The Form of Personal Information Picture Sociometry Scale were used for data
collecting in the study. Personal Information Form was completed by kindergarten teachers.
Picture Sociometry Scale was applied to the children individually by the teachers. According
to the results, significant differences was found in social status of children related to mothersfather education levels, mother’s employment, father age, whether or not to have sibling and
number of sibling. Also, father job, mother age and gender of sibling not to be effective on
social status of children.
Key Words: Social status, preschool period, mother-father education level, mother-father age,
sibling.
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Giriú
BazÕ durumlarda akran kabulü, akran konumu ifadeleriyle de belirtilen
sosyal konum en temel anlamda, çocuklarÕn akran grubundaki di÷er çocuklar
tarafÕndan ne kadar sevildi÷ini, sevilmedi÷ini ifade eder. Sosyal konumun
belirlenmesinde, çocuklarÕn akran grubu içindeki kabul düzeyleri esas
alÕnmaktadÕr (Barth ve Archibald, 2003: 68; Beyazkürk ve di÷., 2007;
Cillesen ve Rose, 2005: 104; Dunn ve di÷., 2007: 251; Gifford-Smith ve
Brownell, 2003: 237). Sosyal konum, sosyometrik ölçümlerden elde edilen
sonuçlara göre ortaya çÕkmaktadÕr (Howes ve Tonyan, 1999). Hartup (1983)
çocu÷un sosyal etkileúimde gördü÷ü sosyal be÷eni derecesini popülerlik
olarak tanÕmlarken statü ya da sosyal konum kavramlarÕnÕn popülerli÷i
içeren genel bir kavram oldu÷unu belirtmektedir (Akt. Çetin ve di÷., 2002).
AkranlarÕ tarafÕndan sevilmeyen (reddedilen) ve sevilen (popüler)
çocuklarÕn, ileriki yÕllarda suç iúleme, uyum problemleriyle karúÕlaúma
olasÕlÕklarÕ farklÕlaúmaktadÕr. ÇocuklarÕn sosyal konumlarÕ, anaokulundan
ilkö÷retime aktarÕlabilmektedir. ÇocuklarÕn ev ortamlarÕ da, okul ortamlarÕnÕ
etkileyebilmektedir. ÇalÕúmalar, popüler çocuklarÕn, reddedilenlere göre
di÷er insanlarÕ daha çok dikkate aldÕklarÕnÕ, sorunlara daha etkili çözüm
bulduklarÕnÕ, di÷er kiúilerin görüúlerine saygÕlÕ ve duyarlÕ olduklarÕnÕ ortaya
koymuútur (Diesendruck ve Ben-Eliyahu, 2006: 138). ÇocuklarÕn sosyal
konumlarÕnÕ etkileyen çeúitli unsurlar vardÕr: Bireysel unsurlar (fiziksel
çekicilik, mizaç, cinsiyet vb) ve aile ile ilgili unsurlar, çocuklarÕn sosyal
konumlarÕnÕ etkileyen temel unsurlardandÕr. Aile ile ilgili olarak, anne
babanÕn çocuk yetiútirme tutumlarÕ, anne-baba-çocuk iletiúimi, sosyoekonomik düzey, ailenin büyüklü÷ü, anne-babanÕ e÷itim seviyesi,
kardeúlerle olan iliúkiler çocuklarÕn sosyal iliúkileri ve dolayÕsÕyla sosyal
konumlarÕ üzerinde etkilidir (Davis-Kean, 2005; Dearing ve di÷., 2001;
Gülay, 2010; Nagin ve Tremblay, 2001). YapÕlan çalÕúmalar, okul öncesi
dönemdeki ailenin okul öncesi dönemdeki etkilerinin sonraki yÕllar devam
edebildi÷ini göstermektedir.
Konu ile ilgili yapÕlan çalÕúmalar incelendi÷inde, sosyal konumun okul
öncesi dönemdeki akran iliúkileri ile baúladÕ÷Õ ve kÕsa ve uzun süreli etkileri
oldu÷u görülmektedir. Sosyal konumu úekillendiren de÷iúkenler de çeúitlilik
göstermektedir. Bu de÷iúkenler arasÕnda aile ile ilgili de÷iúkenler önemli bir
yere sahiptir. Aile de÷iúkenlerinin sosyal konum üzerindeki etkilerinin
ortaya konulmasÕ, sonraki araútÕrmalar ÕúÕk tutmasÕ, çocuklarÕn akran
iliúkilerinin do÷ru biçimde de÷erlendirilmesi adÕna önem taúÕmaktadÕr.
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AraútÕrmanÕn AmacÕ
Aile de÷iúkenlerinin okul öncesi dönem çocuklarÕnÕn sosyal konumlarÕ
üzerindeki etkisini ortaya koymak amacÕyla aúa÷Õdaki sorulara yanÕt
aranmÕútÕr:
x

5-6 yaú çocuklarÕn sosyal konumlarÕ annelerinin e÷itim düzeylerine göre
farklÕlÕk göstermekte midir?

x

5-6 yaú çocuklarÕn sosyal konumlarÕ babalarÕnÕn e÷itim düzeylerine göre
farklÕlÕk göstermekte midir?

x

5-6 yaú çocuklarÕn sosyal konumlarÕ annelerinin çalÕúma durumuna göre
farklÕlÕk göstermekte midir?

x

5-6 yaú çocuklarÕn sosyal konumlarÕ babalarÕnÕn mesleklerine göre
farklÕlÕk göstermekte midir?

x

5-6 yaú çocuklarÕn sosyal konumlarÕ annelerinin yaúlarÕna göre farklÕlÕk
göstermekte midir?

x

5-6 yaú çocuklarÕn sosyal konumlarÕ babalarÕnÕn yaúlarÕna göre farklÕlÕk
göstermekte midir?

x

5-6 yaú çocuklarÕn sosyal konumlarÕ kardeúlerinin olup olmamasÕna göre
farklÕlÕk göstermekte midir?

x

5-6 yaú çocuklarÕn sosyal konumlarÕ kardeúlerinin sayÕsÕna göre farklÕlÕk
göstermekte midir?

x

5-6 yaú çocuklarÕn sosyal konumlarÕ kardeúlerinin cinsiyetlerine göre
farklÕlÕk göstermekte midir?
Yöntem
AraútÕrmanÕn Modeli

Okul öncesi e÷itime devam eden 5-6 yaú çocuklarÕnÕn sosyal
konumlarÕnÕn aile de÷iúkenleri açÕsÕndan incelendi÷i araútÕrmada tarama
modeli kullanÕlmÕútÕr.
Örneklem
AraútÕrmanÕn örneklemini, Denizli ilinin Merkez ilçesinde okul öncesi
e÷itime devam eden 5-6 yaú grubu 400 çocuk oluúturmuútur. Örneklem
grubu basit rastgele örneklem yoluyla seçilmiútir. Örneklem grubunda, 196
(% 49.0) kÕz çocu÷u, 204 (% 51.0) erkek çocu÷u bulunmaktadÕr. ÇocuklarÕn
yaú ortalamasÕ, 5 yaú, 4 ay, 6 gündür (en az 4 yaú, 28 gün; en çok 6 yaú, 1 ay,
21 gün).
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Veri Toplama AraçlarÕ
AraútÕrmada, kiúisel bilgi formu ve Resimli Sosyometri Ölçe÷i
kullanÕlmÕútÕr. Kiúisel bilgi formu, araútÕrmacÕlar tarafÕndan oluúturulmuútur.
Formda, çocuklara iliúkin yaú, cinsiyet, anne-baba e÷itim durumu, annenin
çalÕúma durumu, baba mesle÷i, kardeú sayÕsÕ gibi bilgilerin yer aldÕ÷Õ sorular
bulunmaktadÕr. AraútÕrmaya katÕlan çocuklarÕn sosyal konumlarÕ Resimli
Sosyometri Ölçe÷i ile belirlenmiútir. S. R. Asher, L. C. Singleton, B. R.
Tinsley ve S. Hymel tarafÕndan 1979’ da geliútirilen ölçekte, her bir çocu÷a
sÕnÕftaki arkadaúlarÕnÕn foto÷raflarÕ tek tek gösterilir ve foto÷raftaki
arkadaúÕnÕ ne kadar sevdi÷i sorulur. Çocuk soruya verece÷i cevaba göre
arkadaúÕnÕn foto÷rafÕnÕ, üzerinde Gülen Yüz (Çok severim cevabÕnÕ temsil
etmektedir), øfadesiz Yüz (Az severim cevabÕnÕ temsil etmektedir), Üzgün
Yüz (Hiç sevmem cevabÕnÕ temsil etmektedir) resimlerinin bulundu÷u
kutulardan birinin içine atar.
Ölçek, Gülay (2008) tarafÕndan güvenirlik-geçerlik çalÕúmalarÕyla
Türkçe’ye uyarlanmÕútÕr. Bu çalÕúmalar kapsamÕnda, araútÕrmacÕ tarafÕndan
ölçe÷e üç madde daha eklenerek ölçe÷in Türkçe versiyonu 4 maddeli olarak
son halini almÕútÕr. Ölçe÷e eklenen üç soruda, çocuklarÕn arkadaúlarÕyla yan
yana oturmayÕ, etkinlik yapmayÕ ve oyun oynamayÕ ne kadar sevdikleri
sorulmaktadÕr. Uyarlama çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda ölçe÷in iç tutarlÕk katsayÕsÕ
.91 (p < .001) olarak bulunmuútur. Ölçe÷in test-tekrar test analizi
güvenirli÷ine iliúkin katsayÕsÕ .98 (p< .001) olarak belirlenmiútir. Kapsam
geçerli÷inde, konu ile ilgili altÕ akademisyen, bir psikolog ve tecrübeli iki
anaokulu ö÷retmeninin görüúleri alÕnmÕútÕr. Kriter geçerli÷inde ise ölçekten
alÕnan puanlar ile “SÕnÕfta en sevdi÷in üç arkadaúÕnÕn adÕnÕ söyler misin?”
sorusuna verilen yanÕtlardan elde edilen puanlar arasÕndaki iliúki .31 (p< .05)
olarak tespit edilmiútir. Resimli Sosyometri Ölçe÷i’nin maddelerinden elde
edilen toplam puan, sosyal konumu ifade etmektedir. Ölçekten alÕnan toplam
puanÕn yüksek oluúu, akran grubu içinde popüler olmayÕ, toplam puanÕn
düúük oluúu akran grubu içinde sevilmemeyi, reddedilmeyi ifade etmektedir
(Gülay, 2008).
Verilerin ToplanmasÕ
Veri toplama araçlarÕ, çocuklarÕn devam ettikleri okullardaki okul
öncesi e÷itimi ö÷retmenleri tarafÕndan doldurulmuútur. Ö÷retmenler, veri
toplama iúlemi öncesinde araútÕrma ve ölçme araçlarÕ hakkÕnda
bilgilendirilmiúlerdir.
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Verilerin Analizi
ÇalÕúmanÕn verileri, SPSS 15.0 paket programÕ yardÕmÕyla analiz
edilmiútir. Örneklem grubundaki çocuklarÕn sosyal konumlarÕnÕ, anne-baba
e÷itim düzeyi, annenin çalÕúma durumu, baba mesle÷i, anne-baba yaúÕ,
kardeú sayÕsÕ, kardeú cinsiyeti, açÕsÕndan de÷erlendirmek için Tek Yönlü
Varyans Analizi (ANOVA) tekni÷i kullanÕlmÕútÕr. Anne-baba e÷itim
de÷iúkenlerinde ortaya çÕkan farkÕn hangi gruplardan kaynaklandÕ÷ÕnÕ
belirlemek amacÕyla da Post Hoc analiz tekniklerinden Scheffe testinden
yararlanÕlmÕútÕr.

Bulgular
Tablo 1: Annelerin E÷itim Düzeylerine Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn Sosyal
Konum øle ølgili TanÕmlayÕcÕ østatistik SonuçlarÕ
Anne e÷itim düzeyi
Okuryazar-ilkokul mezunu
Ortaokul-lise mezunu
Üniversite mezunu
Toplam

N

Ȥ

S

121
214
65
400

180.7107
209.6776
214.5876
201.7125

53.8379
61.1238
62.1238
60.6633

Tablo 2: Annelerin E÷itim Düzeylerine Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn Sosyal
Konum øle ølgili ANOVA SonuçlarÕ
VaryansÕn
Kayna÷Õ
Gruplar arasÕ
Gruplar içi
Toplam

Kareler
ToplamÕ
77716.525
1390615
1468332

sd
2
397
399

Kareler
OrtalamasÕ
38858.262
3502.810

F
11.093

p
.000

Tablo 1 ve 2 incelendi÷inde, annelerin e÷itim düzeylerine göre sosyal
konum ile ilgili yapÕlan tek boyutlu Varyans Analizinin (ANOVA)
sonucunda, çocuklarÕn sosyal konumlarÕ arasÕnda annelerinin e÷itim
düzeyine >F (2,397) = 11.093; p < .001@ göre istatistiksel açÕdan anlamlÕ bir
farklÕlÕ÷a rastlanmÕútÕr. ÇocuklarÕn sosyal konumlarÕ annelerinin e÷itim
düzeylerine göre anlamlÕ úekilde de÷iúmektedir.
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Tablo 3: Annelerin E÷itim Düzeylerine Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn Sosyal
KonumlarÕnÕn Hangi Alt Gruplar ArasÕnda FarklÕlaútÕ÷ÕnÕ Belirlemeye
Yönelik Post Hoc Scheffe Testi SonuçlarÕ
Anne E÷itim D.
Anne E.D.
Okur yazar- ilkokul m. Ortaokul-lise m.
Üniversite m.
Ortaokul-lise m. Okur yazar-ilkokul m.
Üniversite m.
Üniversite m.
Okur yazar-ilkokul m.
Ortaokul-lise m.

Ȥ
-28.9668*
-33.8739*
28.9668*
-4.9070
33.8739*
4.9070

ss
6.7318
9.1016
6.7318
8.3820
9.1016
8.3820

p
.000
.001
.000
.843
.001
.843

* p < 0.05

Tablo 3’de sosyal konumlar arasÕndaki farklÕlÕklarÕn hangi e÷itim
düzeyinden kaynaklandÕ÷ÕnÕ belirlemek için yapÕlan Scheffe testinin
sonuçlarÕna göre annesi üniversite mezunu olan çocuklarÕn sosyal konum
puan ortalamalarÕ ( Ȥ = 214.5876), annesi ortaokul-lise mezunu olan ( Ȥ =
209.6776) ve okuryazar-ilkokul mezunu olan ( Ȥ =180.7107) çocuklarÕn
sosyal konum puan ortalamalarÕndan istatistiksel açÕdan anlamlÕ derecede
yüksektir.
Tablo 4: BabalarÕn E÷itim Düzeylerine Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn Sosyal
KonumlarÕ øle ølgili TanÕmlayÕcÕ østatistik SonuçlarÕ
Baba e÷itim düzeyi
Okur yazar- ilkokul mezunu
Ortaokul-lise mezunu
Üniversite mezunu
Toplam

N

Ȥ

S

80
225
95
400

175.5250
205.8489
213.9684
201.7125

59.2805
57.2489
93.9582
60.6633

Tablo 5: BabalarÕn E÷itim Düzeylerine Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn Sosyal
KonumlarÕ øle ølgili ANOVA SonuçlarÕ
VaryansÕn
Kayna÷Õ
Gruplar arasÕ
Gruplar içi
Toplam
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Kareler
ToplamÕ
72982.220
1395350
1468332

sd
2
397
399

Kareler
OrtalamasÕ
36491.110
3514.735

F
10.382

p
.000
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Tablo 6: BabalarÕn E÷itim Düzeylerine Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn Sosyal
KonumlarÕnÕn Hangi Alt Gruplar ArasÕnda FarklÕlaútÕ÷ÕnÕ Belirlemeye
Yönelik Post Hoc Scheffe Testi SonuçlarÕ
Baba E÷itim D.

Baba E.D.

Okuryazar- ilkokul m. Ortaokul-lise m.
Üniversite m.
Ortaokul-lise m. Okur yazar-ilkokul m.
Üniversite m.
Üniversite m.
Okur yazar-ilkokul m.
Ortaokul-lise m.

Ȥ

ss

p

-30.3239*
-38.4434*
30.3239 *
-8.1195
38.4434*
8.1195

7.7172
8.9962
7.7172
7.2538
8.9962
7.2538

.001
.000
.001
.535
.000
.535

* p < 0.05

Tablo 4 ve 5’de görüldü÷ü gibi, babalarÕn e÷itim düzeylerine göre
sosyal konum ile ilgili yapÕlan tek boyutlu varyans analizinin (ANOVA)
sonucunda, çocuklarÕn sosyal konumlarÕ arasÕnda babalarÕnÕn e÷itim
düzeyine >F (2,397) = 10.382; p < .001@ göre istatistiksel açÕdan anlamlÕ bir
farklÕlÕ÷a rastlanmÕútÕr. ÇocuklarÕn sosyal konumlarÕ babalarÕnÕn e÷itim
düzeylerine göre anlamlÕ úekilde de÷iúmektedir. Tablo 6’da sosyal konumlar
arasÕndaki farklÕlÕklarÕn hangi e÷itim düzeyinden kaynaklandÕ÷ÕnÕ belirlemek
için yapÕlan Scheffe testinin sonuçlarÕna göre babasÕ üniversite mezunu olan
çocuklarÕn sosyal konum puan ortalamalarÕ ( Ȥ =213.9684), babasÕ ortaokullise mezunu olan ( Ȥ =205.8489) ve okuryazar-ilkokul mezunu olan
( Ȥ =175.5250) çocuklarÕn sosyal konum puan ortalamalarÕndan istatistiksel
açÕdan anlamlÕ derecede yüksektir.
Tablo 7: Annelerin ÇalÕúÕp ÇalÕúmama Durumuna Göre 5-6 Yaú
ÇocuklarÕnÕn Sosyal Konum øle ølgili TanÕmlayÕcÕ østatistik SonuçlarÕ
Annenin çalÕúÕp çalÕúmama
durumu
ÇalÕúmayan (ev hanÕmÕ) anneler
ÇalÕúan anneler
Toplam

N

Ȥ

S

292
108
400

197.9144
211.9815
201.7125

56.6186
69.7044
60.6633
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Tablo 8: Annelerin ÇalÕúÕp ÇalÕúmama Durumuna Göre 5-6 Yaú
ÇocuklarÕnÕn Sosyal Konum øle ølgili ANOVA SonuçlarÕ
VaryansÕn
Kayna÷Õ
Gruplar arasÕ
Gruplar içi
Toplam

Kareler
ToplamÕ
15601.115
1452731
1468332

sd
2
397
399

Kareler
OrtalamasÕ
15601.115
3650.077

F
4.274

p
.039

Tablo 7 ve 8’de, annenin çalÕúma durumuna göre sosyal konum ile ilgili
yapÕlan tek boyutlu varyans analizinin (ANOVA) sonucunda, çocuklarÕn
sosyal konumlarÕ arasÕnda annelerinin çalÕúÕp çalÕúmama durumuna göre >F
(2,397) = 4.274; p < .05@ istatistiksel açÕdan anlamlÕ bir farklÕlÕ÷a
rastlanmÕútÕr. ÇocuklarÕn sosyal konumlarÕ annelerinin çalÕúÕp çalÕúmama
durumuna göre anlamlÕ úekilde de÷iúmektedir.
Tablo 9: BabalarÕn Mesleklerine Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn Sosyal Konum
øle ølgili TanÕmlayÕcÕ østatistik SonuçlarÕ
Baba mesle÷i
Memur
øúçi
Serbest meslek
Toplam

N

Ȥ

S

57
97
246
400

198.6316
206.6804
200.4675
201.7125

49.0520
66.2531
60.9076
60.6633

Tablo 10: BabalarÕn Mesleklerine Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn Sosyal
Konum øle ølgili ANOVA SonuçlarÕ
VaryansÕn
Kayna÷Õ
Gruplar arasÕ
Gruplar içi
Toplam
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Kareler
ToplamÕ
3316.342
1465016
1468332

sd
2
397
399

Kareler
OrtalamasÕ
1658.171
3690.216

F

p

.449

.638
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Görüldü÷ü gibi, babanÕn mesle÷ine göre sosyal konum ile ilgili yapÕlan
tek boyutlu Varyans Analizinin (ANOVA) sonucunda, çocuklarÕn sosyal
konumlarÕ arasÕnda babalarÕnÕn mesle÷ine göre >F (2,397) = .449; p > .05@
göre istatistiksel açÕdan anlamlÕ bir farklÕlÕ÷a rastlanmamÕútÕr (Tablo 10).
Tablo 11: Annelerin YaúlarÕna Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn Sosyal Konum
øle ølgili TanÕmlayÕcÕ østatistik SonuçlarÕ
Anne yaúÕ
20-30 yaú arasÕ
31-40 yaú arasÕ
41 yaú ve üstü
Toplam

N

Ȥ

S

165
203
32
400

196.7273
206.2118
298.8750
201.7125

59.4259
64.4476
46.6758
60.6633

Tablo 12: Annelerin YaúlarÕna Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn Sosyal Konum
øle ølgili ANOVA SonuçlarÕ
VaryansÕn
Kayna÷Õ
Gruplar arasÕ
Gruplar içi
Toplam

Kareler
ToplamÕ
8467.819
1459864
1468332

sd
2
397
399

Kareler
OrtalamasÕ
4233.909
3677.240

F

p

1.151

.317

Tablo 12 incelendi÷inde, annenin yaúÕna göre sosyal konum ile ilgili
yapÕlan tek boyutlu varyans analizinin (ANOVA) sonucunda, çocuklarÕn
sosyal konumlarÕ arasÕnda annelerinin yaúlarÕna göre >F (2,397) = 1.151; p >
.05@ göre istatistiksel açÕdan anlamlÕ bir farklÕlÕ÷a rastlanmamÕútÕr.
Tablo 13: BabalarÕn YaúlarÕna Göre 5-6 ÇocuklarÕnÕn Sosyal Konum ile
ølgili TanÕmlayÕcÕ østatistik SonuçlarÕ
Baba yaúÕ
20-30 yaú arasÕ
31-40 yaú arasÕ
41 yaú ve üstü
Toplam

N

Ȥ

S

57
273
70
400

187.5263
207.0110
192.6000
201.7125

59.6251
63.2507
47.5667
60.6633

221

H.ȱGÜLAYȱOGELMAN/ȱÇankÍrÍȱKaratekinȱÜniversitesiȱSBEȱDergisiȱ2(2):ȱ213Ȭ230

Tablo 14: BabalarÕn YaúlarÕna Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn Sosyal Konum øle
ølgili ANOVA SonuçlarÕ
VaryansÕn
Kayna÷Õ
Gruplar arasÕ
Gruplar içi
Toplam

Kareler
ToplamÕ
24947.960
1443384
1468332

sd
2
397
399

Kareler
OrtalamasÕ
12473.980
3635.728

F

p

3.431

.033

Tablo 13 ve 14’de, babanÕn yaúÕna göre sosyal konum ile ilgili yapÕlan
tek boyutlu varyans analizinin (ANOVA) sonucunda, çocuklarÕn sosyal
konumlarÕ arasÕnda babalarÕnÕn yaúlarÕna göre >F (2,397) = 3.431; p < .05@
göre istatistiksel açÕdan anlamlÕ bir farklÕlÕ÷a rastlanmÕútÕr. ÇocuklarÕn sosyal
konumlarÕ babalarÕnÕn yaúlarÕna göre anlamlÕ úekilde de÷iúmektedir.
Tablo 15: Kardeúlerinin Olup OlmamasÕna Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn
Sosyal Konum øle ølgili TanÕmlayÕcÕ østatistik SonuçlarÕ
Kardeúin olup olmamasÕ
Kardeúi yok
Kardeúi var
Toplam

N
132
268
400

Ȥ

S

214.9318
195.2018
201.7125

62.7707
58.6280
60.6633

Tablo 16: Kardeúlerinin Olup OlmamasÕna Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn
Sosyal Konum øle ølgili ANOVA SonuçlarÕ
VaryansÕn
Kayna÷Õ
Gruplar arasÕ
Gruplar içi
Toplam

Kareler
ToplamÕ
34428.432
1433904
1468332

sd
2
397
399

Kareler
OrtalamasÕ
34428.432
3602.773

F

p

9.556

.002

Kardeúin olup olmamasÕna göre sosyal konum ile ilgili yapÕlan tek
boyutlu varyans analizinin (ANOVA) sonucunda, çocuklarÕn sosyal
konumlarÕ arasÕnda kardeúlerinin olup olmamasÕna >F (2,397) = 9.556; p <
.001@ göre istatistiksel açÕdan anlamlÕ bir farklÕlÕ÷a rastlanmÕútÕr (Tablo 16).
ÇocuklarÕn sosyal konumlarÕ kardeúlerinin olup olmamasÕna göre anlamlÕ
úekilde de÷iúmektedir.
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Tablo 17: Kardeú SayÕsÕna Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn Sosyal Konum øle
ølgili TanÕmlayÕcÕ østatistik SonuçlarÕ
Kardeú sayÕsÕ
Bir kardeúi var
øki ve daha fazla kardeúi var
Toplam

N

Ȥ

S

183
85
268

202.8962
178.5059
195.1604

58.0678
56.6103
58.6172

Tablo 18: Kardeú SayÕsÕna Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn Sosyal Konum øle
ølgili ANOVA SonuçlarÕ
VaryansÕn
Kayna÷Õ
Gruplar arasÕ
Gruplar içi
Toplam

Kareler
ToplamÕ
34527.826
882878.3
917406.1

sd
1
266
267

Kareler
OrtalamasÕ
32527.826
3319.091

F
10.403

p
.001

Tablo 18’de görüldü÷ü gibi, kardeú sayÕsÕna göre sosyal konum ile ilgili
yapÕlan tek boyutlu varyans analizinin (ANOVA) sonucunda, çocuklarÕn
sosyal konumlarÕ arasÕnda kardeúlerinin sayÕsÕna >F (1,266) = 10.403; p <
.001@ göre istatistiksel açÕdan anlamlÕ bir farklÕlÕ÷a rastlanmÕútÕr. ÇocuklarÕn
sosyal konumlarÕ kardeú sayÕlarÕna göre anlamlÕ úekilde de÷iúmektedir.
Tablo 19: Kardeú Cinsiyetine Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn Sosyal Konum ile
ølgili TanÕmlayÕcÕ østatistik SonuçlarÕ
Kardeú cinsiyeti
KÕz kardeú
Erkek kardeú
Toplam

N

Ȥ

S

103
106
209

201.5437
198.7736
200.1388

56.9275
57.7039
57.2015
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Tablo 20: Kardeú Cinsiyetine Göre 5-6 Yaú ÇocuklarÕnÕn Sosyal Konum ile
ølgili ANOVA SonuçlarÕ
VaryansÕn
Kayna÷Õ
Gruplar arasÕ
Gruplar içi
Toplam

Kareler
ToplamÕ
400.857
680178.1
680579.0

sd
1
207
208

Kareler
OrtalamasÕ
400.857
3285.885

F
.122

p
.727

Tablo 19 ve 20’de, kardeú cinsiyetine göre sosyal konum ile ilgili
yapÕlan tek boyutlu varyans analizinin (ANOVA) sonucunda, çocuklarÕn
sosyal konumlarÕ arasÕnda kardeúlerinin cinsiyetine >F (2,397) = .122; p >
.05@ göre istatistiksel açÕdan anlamlÕ bir farklÕlÕ÷a rastlanmamÕútÕr.

TartÕúma
Okul öncesi dönem çocuklarÕnÕn sosyal konumlarÕnÕn aile de÷iúkenleri
açÕsÕndan incelendi÷i çalÕúmanÕn sonuçlarÕ, anne-baba e÷itim düzeyinin,
annenin çalÕúma durumu, baba yaúÕ, kardeú sahibi olup olmamanÕn ve kardeú
sayÕsÕnÕn çocuklarÕn sosyal konumlarÕnÕ etkiledi÷ini göstermektedir.
Sonuçlara göre, annelerin e÷itim düzeyleri çocuklarÕnÕn sosyal konumlarÕ
üzerinde etkilidir. Annelerin e÷itim düzeyi yükseldikçe çocuklarÕyla
iletiúimlerinin daha olumlu hale gelebilece÷i düúünülebilir. Anne-çocuk
arasÕndaki olumlu iletiúimin çocuklarÕn akranlarÕyla olumlu, yakÕn iliúkiler
geliútirmesine destek olabilece÷i söylenebilir. Kennedy (1992), anneleriyle
etkili iletiúim kuran, annelerinin sosyal beceriler ö÷rettikleri çocuklarÕn
akran gruplarÕ içerisinde kabul edildiklerini ifade etmektedir (Akt. Shin,
1996). Hisley (1989) tarafÕndan yapÕlan araútÕrmada, çocuklarÕn anneleriyle
iliúkileri ve akranlarÕ tarafÕndan kabul edilmeleri incelenmiútir. 56-83 ay
arasÕ 53 çocu÷un ve annelerinin katÕldÕ÷Õ araútÕrmanÕn bulgularÕ annelerin
kabul düzeyleri, çocuklarÕnÕn sosyal kabul düzeylerini etkiledi÷ini ifade
etmektedir. Beú-altÕ yaú çocuklarÕnÕn çalÕúan ve çalÕúmayan annelerinin
çocuk yetiútirme tutumlarÕ ile çocuklarÕn sosyal duygusal uyum düzeyleri
arasÕndaki iliúkinin incelendi÷i bir araútÕrmada (ùentürk, 2007), annelerin
e÷itim düzeylerinin çocuklarÕn sosyal duygusal uyum düzeylerini etkiledi÷i
belirlenmiútir. AyrÕca baba e÷itim düzeylerine göre çocuklarÕn sosyal
konumlarÕ arasÕnda istatistiksel açÕdan anlamlÕ bir farklÕlÕk bulunmuútur.
BabasÕnÕn e÷itim düzeyi yüksek olan çocuklarÕn puan ortalamalarÕ, babasÕnÕn
e÷itim düzeyi düúük çocuklarÕn puan ortalamalarÕndan anlamlÕ derecede
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yüksektir. BabalarÕn e÷itim düzeyleri çocuklarÕnÕn sosyal konumlarÕ
üzerinde etkilidir. AraútÕrmanÕn bu sonucu, babanÕn e÷itim düzeyinin
artmasÕyla, çocu÷uyla daha nitelikli vakit geçirebilece÷i, daha etkili iletiúim
kurabilece÷i úeklinde açÕklanabilir. E÷itim düzeyinin artÕúÕnÕn, çocuk
yetiútirme yaklaúÕmÕna olumlu katkÕsÕnÕn, çocuklarÕn sosyal iliúkilerine de
olumlu etkiler yapabilece÷i, çocuklarÕn olumlu akran iliúkileri
geliútirebilece÷i söylenebilir. 131 Kore kökenli AmerikalÕ anaokulu
ö÷rencisi ve aileleriyle yapÕlan bir çalÕúmada (Shin, 1996), babanÕn e÷itim
düzeyinin çocuklarÕn sosyal yeterli÷ini olumlu yönde etkileyen
de÷iúkenlerden biri oldu÷u tespit edilmiútir. Connor da (2004), babalarÕn
çocuklarda, asosyal ve saldÕrgan davranÕúÕn ortaya çÕkÕúÕnda önemli bir role
sahip oldu÷unu ifade etmiútir. Gülay (2008) tarafÕndan 4-6 yaú grubundan
461 çocu÷un akran iliúkilerinin incelendi÷i çalÕúmada, annesi ve babasÕ ile
yapÕlan çalÕúma da annelerin ve babalarÕn e÷itim düzeylerinin sosyal konum
üzerinde etkisi oldu÷u belirlenmiútir. Pettit ve di÷. (2009) tarafÕndan 585
çocu÷un 5 yaúÕndan 12 yaúÕna kadar izlendi÷i bir araútÕrmada, çocuklarÕn
akran kabullerinin, davranÕú problemlerinin ve akademik baúarÕlarÕnÕn anne
babalarÕnÕn e÷itim düzeyi, anne-baba-çocuk arasÕndaki iletiúimin
niteli÷inden etkilendi÷i belirtilmiútir. Annenin çalÕúÕp çalÕúmama durumu,
çocuklarÕn sosyal konumlarÕ üzerinde etkilidir. ÇalÕúan annelerin
çocuklarÕnÕn, akran grubu içinde çalÕúmayan annelerin çocuklarÕna göre daha
popüler olduklarÕ düúünülebilir. Elde edilen sonuç, anne e÷itim düzeyinin
sosyal konumu etkileyebildi÷i sonucuyla örtüúmektedir. Annelerin e÷itim
düzeylerinin yükselmesi do÷rultusunda çalÕúma olasÕlÕklarÕnÕn da yükseldi÷i
düúünülebilir. ÇalÕúan annelerin, e÷itim düzeyleri do÷rultusunda da
çocuklarÕyla nitelikli iliúkiler kurduklarÕ ve bu durumun çocuklarÕn sosyal
konumuna olumlu úekilde yansÕyabilir. AraútÕrmacÕlar (Barnett ve Baruch,
1987; Cotton ve di÷., 1990) çalÕúan annelerin, çalÕúmayan annelere göre stres
düzeylerinin daha düúük oldu÷unu, memnuniyet düzeylerinin daha yüksek
oldu÷unu ve eúleriyle, çocuklarÕyla daha olumlu iliúkiler kurduklarÕnÕ ifade
etmiúlerdir. AraútÕrmada, babalarÕn yaúlarÕnÕn çocuklarÕn sosyal konumlarÕ
üzerinde etkili oldu÷u görülmektedir. Yaú gruplarÕ içerisinde 31-40 yaú arasÕ
babalarÕn çocuklarÕnÕn sosyal konumlarÕnÕn en üst düzeyde oldu÷u, 20-30
yaú grubundaki babalarÕn çocuklarÕnÕn sosyal konumlarÕnÕn en düúük
düzeyde oldu÷u belirlenmiútir. Konu ile ilgili bazÕ çalÕúmalarda (Freeman ve
di÷., 2008; Matta ve Knudson-Martin, 2006) baba yaúÕ, anne-babalarÕn
e÷itim düzeyi, anne-baba mesle÷i gibi de÷iúkenlerin anne-baba-çocuk
etkileúimini úekillendiren unsurlardan olabildiklerini ifade etmektedir. Bu
çalÕúmada da babalarÕn yaúam deneyimlerine paralel olarak çocuklarÕyla
etkileúimlerinin, iletiúimlerinin olgunlaúaca÷Õ düúünülebilir.
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Kardeúi olmayan çocuklarÕn akran grubunda daha çok kabul edildikleri
görülmektedir. Bu sonuçla tutarlÕlÕk gösteren bir araútÕrmada (Dunn, 1988:
119; Fussel ve di÷., 2005: 227) kardeú iliúkilerinin çocuklarÕn sosyal
becerileri ve sosyal yeterlikleri üzerinde etkisinin olmadÕ÷Õ belirlenmiútir.
AraútÕrmanÕn bu sonucuyla örtüúmeyen çalÕúmalara (Bryant ve DeMorris,
1992) rastlanmaktadÕr. AraútÕrma sonuçlarÕ arasÕndaki farklÕlÕk kültürel
koúullarla ve sosyal konum üzerinde farklÕ de÷iúkenlerin etkili olabilece÷i ile
açÕklanabilir. AraútÕrmaya göre kardeú sahibi olan çocuklarda kardeú
sayÕsÕnÕn sosyal konum üzerinde etkisi oldu÷u tespit edilmiútir. Tek kardeúi
olan çocuklarÕn iki veya daha çok kardeúi olan çocuklara göre akran
gruplarÕnda daha çok kabul edildikleri görülmektedir. Bu durum tek kardeú
ile yakÕn iliúkilerin daha çok sa÷lanabilece÷i, model olma, rehberlik yapma
gibi iúlevlerin kolaylÕkla sa÷lanabilece÷i düúünülebilir. Abramovitch ve ark.
(1986) tarafÕndan yapÕlan bir çalÕúmada 48 kardeú çiftin aralarÕndaki iliúkinin
akran iliúkilerine etkileri incelenmiútir. AraútÕrmanÕn sonuçlarÕ, kardeúlerin
birbirlerinin akran iliúkilerine olumlu ve olumsuz açÕdan etkisinin
olabilece÷ini ortaya koymuútur. YakÕnlÕk, model alma, paylaúma gibi
unsurlar, kardeú iliúkilerini úekillendiren unsurlardandÕr (Polenski, 2001).
Çok sayÕdaki kardeúin ise aile yapÕsÕnÕ, çocu÷un ailenin di÷er üyeleri ile
iliúkilerini farklÕ úekillendirebilecektir. Bu durum, kardeúler arasÕndaki
rekabet, yaú farkÕ, kardeúlerin cinsiyet da÷ÕlÕmÕ, her kardeúe ait anne-babaçocuk iliúki a÷Õndan oluúan aile yapÕsÕnÕn çocuklarÕn sosyal konumlarÕ
üzerinde farklÕ bir etkiye yol açabilece÷i ile açÕklanabilir. Kardeúler,
kiúilerarasÕ iliúkilere yönelik deneyim kazanÕlmasÕnda önemli bir role
sahiptirler. Kardeúlerle yaúanan deneyimler, sosyal anlayÕú becerilerinin,
etkileúim örneklerinin ortaya konulabilece÷i bir ortam sa÷lamasÕ açÕsÕndan
önem taúÕmaktadÕr. Bu ortamda kazanÕlan becerilen akran iliúkilerine de
yansÕyaca÷Õ düúünülmektedir. Bu noktada, kardeúlerle yaúanan olumsuz
iliúkilerin akran iliúkilerine olumsuz etkisi olabilece÷i, olumlu iliúkilerinde
olumlu etkisinin bulunabilece÷i belirtilmektedir (Parke ve di÷., 2004).
Kardeú iliúkilerinde özellikle annenin çocuk yetiútirme tutumlarÕ açÕsÕndan
çocuklarÕ bireysel olarak ve kardeú iliúkileri açÕsÕndan önemli ölçüde
etkileyebilece÷i bilinmektedir (Stocker ve Youngblade, 1999; Yu ve
Gamble, 2008). Bu nedenle kardeú sayÕsÕ ile birlikte anne-baba-çocuk
etkileúiminin, kardeúler arasÕndaki iletiúimin, aile içi disiplin ve çocuk
yetiútirme yöntemlerinin bir arada de÷erlendirmesi önem taúÕmaktadÕr.
ÇocuklarÕn sosyal konumu ile bazÕ de÷iúkenler arasÕnda (anne yaúÕ ve
kardeú cinsiyeti) iliúki bulunmamÕútÕr. Bu durum, farklÕ de÷iúkenlerin (anne
baba e÷itim düzeyi, annenin çalÕúma durumu, çocuk yetiútirme tutumlarÕ,
sosyo-ekonomik düzey v.b.) çocuklarÕn sosyal konumu üzerinde etkisinin
olabilece÷ini düúündürmüútür. Connor (2004: 25) aileye iliúkin olumsuz
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faktörlerin, çocuklarÕn sosyal geliúimleri üzerinde de olumsuz etkisinin
olabildi÷ini belirtmektedir. Larson ve Lochman (2002) da, iúsizlik, kalabalÕk
aileler, düúük sosyo ekonomik düzey gibi faktörlerin, çocuklarda
saldÕrganlÕk, asosyal davranÕú ve ileriki yÕllarda da suç iúleme ve di÷er
asosyal davranÕúlarla iliúkili olabildi÷ini ifade etmiúlerdir. Ailedeki olumsuz
koúullarÕn, çocuklarÕn sosyal geliúimlerindeki olumsuz etkilerine dikkati
çeken çalÕúmalar anne babanÕn e÷itim düzeyinin düúük oluúunun (olumsuz
bir faktör olarak), çocuklarÕn geliúiminde olumsuz sonuçlara neden
olabilecek bir de÷iúken olarak kabul edilmesi açÕsÕndan, bu araútÕrmadaki
bazÕ bulgularÕ dolaylÕ yönden destekledi÷i düúünülebilir.
Sonuç
AraútÕrmanÕn
sonuçlarÕ,
anne-babalarÕn
e÷itim
seviyelerinin
yükseltilmesine dikkat çekmektedir. Buradan yola çÕkarak anne baba
adaylarÕ olarak gençlerin bu konuda (akran iliúkileri) e÷itim seviyelerinin
arttÕrÕlmasÕ, ileriki yÕllarda ebeveyn-çocuk iliúkilerinin ve dolaylÕ olarak
çocuklarÕn akran iliúkilerini olumlu etkileyebilmesi açÕsÕndan önem
taúÕmaktadÕr. Aile içi iliúkilerin de sosyal konum üzerindeki etkileri göz
önünde bulundurularak anne-babalara ve anne-baba adaylarÕna kardeú
iliúkileri, aile içi iletiúim gibi konularda e÷itimler düzenlenmelidir. Baba
mesle÷i, anne yaúÕ ve kardeú cinsiyeti gibi de÷iúkenlerin sosyal konum
üzerinde etkili olmadÕ÷ÕnÕn açÕklanabilmesi adÕna farklÕ sayÕlarda, farklÕ
gruplardan oluúturulacak örneklem gruplarÕnda, farklÕ de÷iúkenlerle
(babalarÕn çocuk yetiútirme tutumlarÕ, anne-baba-çocuk-kardeú iliúkileri vb)
araútÕrmalar yapÕlmalÕdÕr. Sosyal konumun kÕsa ve uzun süreli etkileri göz
önünde bulundurularak anaokulu ö÷retmenlerinin dikkati akran iliúkilerine,
akranlar tarafÕndan kabul edilme ve reddedilmeye çekilmelidir. Ö÷retmenler
akran gruplarÕndaki sosyal dinamikleri yakÕndan ve düzenli biçimde
gözlemlemelidirler. Akranlar tarafÕndan reddedilen çocuklarÕn erken tespiti,
bu konuda gerekenlerin yapÕlmasÕnda ö÷retmenlere önemli görevler
düúmektedir.
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