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Olumlu sosyal davranışlardaki bireysel farklılıklar çocukluktan kaynaklanır. 

Literatürde çocukluktan itibaren içsel ve dışsal faktörlerin olumlu sosyal davranışları nasıl 

etkilediğini araştıran birçok çalışma vardır. Bu çalışmaların pek çoğu batılı ailelerle yapılıp 

tüm kültürlere genellenmektedir. Ancak sosyalleşme kültüre bağlıdır ve kültür çocuğun 

ailesiyle ve toplumla olan etkileşimini şekillendirir. Bu nedenle olumlu sosyal davranışların 

gelişiminin farklı kültürlerde araştırılması önemlidir. Çalışmamız, batılı olmayan kültürlerde 

olumlu sosyal davranışları araştıran çalışmalar arasında hem ebeveyn hem de çocuk 

değişkenlerini içermesi açısından bir ilktir.  

Ebeveynlik davranışlarının olumlu sosyal davranışlarla olan ilişkisi önceki 

çalışmalarda ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra ebeveynlik davranış ve pratiklerinin farklı 

kültürlerde farklı anlamlar ifade ettiği de birçok çalışmada görülmüştür. Olumlu sosyal 

davranışlarla olan ilişkisi daha az araştırılmış ancak genel olarak sosyal davranışlarla ilgili 

bulunan bir diğer konu ise çocuğun mizacıdır. Bu çalışmada amacımız okul öncesi çocuklarda 

ebeveynlik ve çocuk özelliklerinin olumlu sosyal davranışlarla ilişkisini araştırmaktı. 

Katılımcılar Avustralya’da yaşayan 153 okul öncesi çocuk ve ebeveynlerinden oluşmaktadır. 

Anne ve babaların ikisi de Türk veya ikisi de Avustralyalıdır. Anneler ebeveynlik davranış ve 

pratikleriyle, çocuklarının mizacı ve olumlu sosyal davranışlarını ölçen envanterleri 

tamamladılar. Öğretmenler ve çocuğun bakımından sorumlu kişiler de olumlu sosyal 

davranışlarla ilgili envanterleri doldurarak destek verdiler. Çocukların yardım etme ve 

paylaşma davranışlarının değerlendirilmesi için gözlemsel bir metot kullanıldı. 
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Çalışmanın sonucunda Avustralyalı ve Türk çocukların olumlu sosyal davranışları 

arasında farklılık görülmemiştir. Çocuk mizacı ve ebeveyn davranışları iki grupta da olumlu 

sosyal davranışlar üzerinde oldukça etkili bulunmuştur; ancak spesifik etkileri arasında 

farklılıklara rastlanmıştır. Avustralyalı çocuklarda olumlu sosyal davranışları yordayan 

ebeveyn faktörleri      ebeveyn sıcaklığı ve desteği olarak bulunurken, bir diğer faktör ise 

sebatkarlık, olarak görülmüştür. Türk çocukların olumlu sosyal davranışlarını yordayan 

ebeveyn faktörü itaat talep eden ebeveynlik davranışları olarak bulunurken, cezalandıran 

ebeveyn pratiklerinin olumlu sosyal davranışlara olumsuz etki ettiği görülmüştür. İki grup 

arasındaki farklılıklar batılı gelişim modellerinin batılı olmayan kültürlere tamamen 

uygulanamayacağını göstermesi açısından önemlidir. 

 


