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     Her ne kadar son zamanlarda Türkiye’de ekonomik ve sosyal değişiklikler olmuş ve bu 
nedenle kolektivist değerlere verilen önem azalmış olsa da kuşaklararası aile bağları hala 
önemini sürdürmektedir. Türk çocukları ailelerine karşı bir sorumluluk duymakta ve aile 
büyüklerine bakım verme zorunluluğu hissetmektedirler. Bunun bir sonucu olarak, aile 
içindeki olumlu sosyal davranışlar çocukların gelişimi ve refahı üstünde etki sahibidir. Bu 
nedenlerden dolayı, çocukların olumlu sosyal davranışlarda bulunmasını sağlayan faktörler ve 
süreçlerin aile ortamı içinde anlaşılması önem arz etmektedir fakat Türkiye’de bu faktör ve 
süreçleri irdeleyen araştırmalar oldukça azdır. 

     Çoğunlukla aile sıcaklığı ve duyarlılığı çocukların olumlu sosyal davranışlar geliştirmesi 
için önemli faktörler olarak kabul edilir. Sıcak ve olumlu karşılık veren aile, çocukta sevildiği 
ve saygı duyulduğu hissini uyandırır, böylelikle, çocuğun insanlarla olan iletişiminde 
insanlara karşı duyarlılığı ve duyduğu güven artmış olur. Açıklayıcı olmanın veya çocuğun 
davranışının insanlar üzerindeki etkisini çocuğa anlatmanın çocuğun olumlu sosyal 
davranışlarda bulunması ile bağlantılı olduğu öne sürülmüştür. Ailenin açıklayıcı olması, 
çocuğun başkalarının ihtiyaçlarına dikkat etmesini arttırdığına inanılmaktadır; çünkü, 
açıklayıcı tavır empati ve başkasının bakış açısından bakmayı sağlamaktadır ve bunların hepsi 
olumlu sosyal davranışları pekiştirici şeylerdir. Ailenin açıklayıcı tutumu ve aile sıcaklığı ile 
çocuğun gösterdiği olumlu sosyal davranışlar arasında etkili olan bir faktör ise çocuğun 
mizacıdır. Anne sıcaklığı, özellikle duygu yüklü durumlarda, çocuğun duygularını 
düzenleyebilmesini sağlar ve uzun süreçte çocuğun negatif tepki göstermesini azaltır. Aile ile 
olan sıcak ve samimi iletişimin çocukta uyandırdığı keyif, çocukta sosyal katılım ve sosyal 
alışverişi teşvik edebilir. Açıklayıcı tutum ise çocukta başkalarının duygu ve düşüncelerini 
anlama yetisi kazandıracağı için çocuğun başkalarıyla iletişim kurma isteği artar.   



     Araştırmalara göre çocuğun mizacı (sosyallik ve tepkisellik) ve olumlu sosyal davranışlar 
arasında bağlantılar bulunmuştur. Daha sosyal olan ve sosyal anksiyetesi düşük olan 
çocukların başkalarına yardım etmeye daha açık oldukları iddia edilmektedir. Negatif 
tepkiselliği fazla çocukların olumlu sosyal davranışları daha az olduğu bulunmuştur. 

    Araştırmalar ebeveynlik, çocuk mizacı ve çocuğun olumlu sosyal davranışları arasında 
bağlantı bulmuş olsa da bu araştırmalar Avrupa ve Amerika’ya özgüdür, aynı şeylerin batılı 
olmayan ve daha çok Müslüman kesimin olduğu kültürlerde olan geçerliliği bilinmemektedir. 
İtaatkarlık, Türk kültüründe önemli bir yer tutar ve itaatkarlığın olumlu sosyal davranışlarla 
bağlantılı olduğu bilinmektedir, Türk ailelerinde itaatkarlık dışında aile sıcaklığı ve açıklayıcı 
tutumun çocuğun olumlu sosyal davranışları üzerinde bir etkisinin olup olmadığı açık 
değildir. 

     Bizim çalışmamız olumlu sosyal davranışları geniş bir konsept olarak ele alır ve her 
boyutunu ayrı ayrı inceler: Paylaşma, yardım etme, rahatlatma/güven verme ve iş birliği 
yapma. Hedefimiz, bu dört olumlu sosyal davranış boyutlarını erken dönemdeki ebeveynlik 
ve çocuk mizacını göz önünde bulundurarak incelemektir. Biz aile sıcaklığı, açıklayıcı tutum 
ve olumlu sosyal davranışlar arasında bir bağ olduğunu, aynı zamanda çocuk mizacının 
(sosyallik ve tepkisellik) bu bağda bir rol oynadığını tahmin etmekteyiz. Erken dönemdeki 
çocuk mizacının ise ebeveynlik üzerinde bir etkisi olduğunu tahmin ediyoruz. 

     Türkiye’de Ankara ve Bolu’dan 293 anne ve çocukları bu araştırmaya katılmıştır. 
Çocukların 141 tanesi kız, 152 tanesi erkektir. Araştırmanın ilk etabında çocuklar 4 
yaşındadır. Annelerin 13.81 yıl civarı eğitimi bulunmaktadır. Araştırma 4 farklı etaptan 
oluşmaktadır fakat bu rapora 3 etabı katmaktayız. (1.Etap: 4 yaş, 3.Etap: 6 yaş, 4.Etap: 7 yaş) 
Anneler Kısa Çocuk Mizacı Ölçeğinden iki ölçek tamamladılar, bu ölçekler 4 yaşındaki 
çocukların (1.Etap) ve 6 yaşındaki çocukların (3.Etap) yaklaşımını/sosyalliğini ve 
tepkiselliğini ölçüyordu. Anneler Çocuk Yetiştirme Ölçeğinden iki ölçek tamamladılar: 
Açıklayıcı olma ve sıcaklık/samimiyet. Anneler aynı zamanda, Ailenin Çocuğun Olumlu 
Sosyal Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğini tamamladılar. Bu ölçek, çocuğun yardım etme, 
paylaşma, rahatlatma/güven verme ve iş birliğini ölçen 19 soru bulundurmaktaydı. 

Araştırmanın sonucuna göre, ebeveynlik ve çocuğun olumlu sosyal davranışları arasında 
direkt bir bağ bulunamamıştır. Buna rağmen, genel olarak sonuçlar, ebeveynlik ve çocuk 
mizacının bazı çocukların bazı olumlu sosyal davranışları üzerinde etkili olduğu bulgusunu 
vermektedir. Önceki araştırmalarla uyumlu olarak, erken dönemdeki ebeveynliğin çocuğun 
yaklaşımı ve tepkiselliği üzerinde etkili olduğu sonucu bulunmuştur. Çocuk 4 yaşındayken, 
yüksek anne sıcaklığı/samimiyeti çocuk 6 yaşındayken çocuğun daha az tepkisel olmasını 
sağlamıştır. Sıcak aileler büyük ihtimalle çocuklara iyi bir duygu regülasyonu modeli 
sunmuştur böylece zamanla çocuğun tepkiselliği azalmıştır. Sıcak aileler aynı zamanda 
çocukta daha az negatif duygu uyandırmıştır, böylelikle çocuğun duygusal tepkiselliği ailenin 
idare edebileceği seviyede kalmıştır. 

Türkiye’de kan bağı bulunan kişilere olan sorumluluk ağır basmakta ve ailesel 
sıcaklık/samimiyet çocukların kendi yaşıtlarına olan yaklaşımlarını teşvik etmek yerine aile 
üyelerine yaklaşımlarını teşvik ediyor olabilir. Türkiye’de itaatkarlığın önem görmesiyle 



uyumlu olarak, başka bir araştırmada, aile sıcaklığının değil, itaatkarlığın Türk çocuklarının 
olumlu sosyal davranışlar sergilemelerini sağladığı bulunmuştur. Çocukların 6 yaşındaki 
mizacının ve 7 yaşındayken gösterdikleri olumlu sosyal davranışlar arasında bir bağlantı 
ortaya çıkmıştır. 6 yaşındayken yaklaşımı fazla olan çocuklar, 7 yaşındayken daha fazla iş 
birlikçi, paylaşımcı ve rahatlatıcı/güven verici olarak değerlendirilmişlerdir.

      Erken dönemde sosyalliğin değil, tepkiselliğin olumlu sosyal davranışlar üzerinde önemli 
bir etken olduğu sonucu çıkmıştır. 6 yaşında tepkiselliği az olan çocukların 7 yaşında yardım 
etme eğilimlerinin daha fazla olduğu bulunmuştur. Tepkiselliği fazla olan çocuklar daha az 
olumlu sosyal davranış göstermektelerdir, çünkü bu çocukların ihtiyacı bir başkasının ihtiyacı 
ile çeliştiğinde başkasına yardım etmekte zorlanmaktadırlar. Bir başka bulgu ise, anne 
sıcaklığı ile çocuğun yardım etme davranışı arasında direkt olmayan bir bağ olmasıdır, 
çocuğun tepkiselliği bu bağı oluşturan etkenlerden biridir. Ebeveynlik ve olumlu sosyal 
davranışlar arasında önemli ilişkiler bulunsa da bu modele tepkisellik eklenince bu bağ 
önemli olmaktan çıkmaktadır. Türkiye’de, ebeveynlik ve çocuğun olumlu sosyal davranışları 
arasındaki bağa etki eden başka faktörler de bulunuyor olabilir, bunlar gelecek araştırmalarda 
incelenmelidir. Aynı zamanda, çocuğun tepkiselliği ve ebeveynlik arasında bir bağ 
bulunamamıştır: Çocuğun 4 yaşındaki mizacı (sosyalliği ya da tepkiselliği), çocuk 6 
yaşındayken annenin ebeveynliğini etkilememiştir. Çocuğun olumlu mizaç özelliklerinin 
ebeveynliği nasıl etkilediği veya çocuğun olumsuz mizaç yönlerinin ebeveynlik ile ilişkisini 
tam olarak nasıl etkilediği araştırılmalıdır. Sonuç olarak, bu araştırmadaki yaş grubunda, 
ebeveynliğin çocuğun olumlu sosyal davranışları üzerindeki etkisi seyrek olarak bulunmuştur. 
Çocuk mizacı ve farklı olumlu sosyal davranışlar arasında ise bazı önemli bağlar ortaya 
çıkmıştır. 


