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Bu çalışma, Batı dışı bir toplumda ebeveynlik yapmanın günlük güçlükleri ile küçük            
çocukların daha sonraki olumlu sosyal davranış ve saldırgan davranışları arasındaki          
boylamsal ilişkileri ve ebeveynlik uygulamalarının aracılık rolünü incelemek için         
tasarlanmıştır. Örneklem ekonomik olarak orta sınıfta bulunan okul çağındaki 159 Türk           
çocuğu(% 45,3’ü kız, ortalama yaş = 84,69 ay, % 76,9’sı devlet okulundan, % 23,1’i Bolu,               
Ankara ve İstanbul’daki özel okullardan) ve anneleridir. Genel olarak, ebeveynlik yapmanın           
günlük güçlükleri, sıcaklık gösterme ve fiziksel cezalandırmanın çocukların üç yıl sonraki           
olumlu sosyal ve saldırgan davranışlarıyla önemli ve farklı bir şekilde ilişkili olduğuna dair             



boylamsal kanıtlar bulunmuştur. Mevcut bulgular, Batı dışı bir kültürde çocukların olumlu           
sosyal ve saldırgan gelişimini tahmin etmede ebeveynlik ve stres arasındaki etkileşime ilişkin            
anlayışımızı genişletmektedir. 
 
 

 
 

Gelişim bilimciler, ebeveynlerin çocuk yetiştirme davranışlarının çocukların olumlu        
sosyal ve saldırgan davranışlarını öngördüğünü belirtmişlerdir (Eisenberg ve Valiente, 2002).          
Olumlu sosyal davranışlar, “başka bir bireye veya bir gruba yardım etmeyi veya fayda             
sağlamayı amaçlayan gönüllü eylemler” olarak tanımlanır (Eisenberg ve Mussen, 1989, s. 3).            
Yardım etmek, kaynakları paylaşmak ve başkalarını rahatlatmak olumlu sosyal davranışların          
örnekleridir (Carlo ve ark., 2010). Saldırgan davranışlar, “başka bir kişiye veya kişilere zarar             
vermeyi veya incitmeyi amaçlayan davranış” olarak tanımlanabilir (Parke ve Slaby, 1983, s.            
550). Zorbalık, tartışmalar, başkalarını suçlama ve yalan söyleme saldırgan davranışların          
örnekleridir (Coie & Dodge, 1998). Sosyalleşme kuramcılarına göre (örn., Hoffman, 2000;           
Maccoby ve Martin, 1983), ebeveynler çocuklarının olumlu sosyal ve saldırgan davranışlar           
geliştirmesinde önemli sosyalleştirme etkenleridir. Ebeveynlerin çocukların olumlu sosyal        
davranış ve saldırganlık gelişimindeki rolüne gösterilen ilgiye rağmen, anlayışımızda hâlâ          
birçok eksik yönler var. 
 

Crnic ve Greenberg (1990), ebeveynlik yapmanın günlük güçlükleri (örneğin, günlük          
yaşam olaylarındaki sıkıntılı, rahatsız edici ve sinirlendirici talepler) etkili ebeveynlikteki          
zorluklara ve gerginliklere yol açabileceğini ve çocukları doğrudan ve dolaylı olarak           
etkileyebileceğini belirtti. Fakat, ebeveynlerin günlük güçlüklerinin onların çocuk yetiştirme         
davranışlarını nasıl etkileyebileceğine ve çocuklarının sonraki olumlu sosyal ve saldırgan          
davranışlarına ilişkin araştırmalar azdır. Ayrıca, çocukların olumlu sosyal ve saldırgan          
davranışlarındaki kültürel grup farklılıkları, bu çalışmalarda kültürle ilgili süreçlerin hesaba          
katılmasının önemli olduğunu öne sürmüştür (bkz. Carlo ve Guzman, 2009). Bununla birlikte,            
Batı dışı toplumlarda küçük çocukların olumlu sosyal davranışları ve saldırganlık gelişimiyle           
ilgili çalışmalar oldukça azdır. Bu nedenle, bu tür toplumlarda olumlu sosyal davranış ve             
saldırganlık gelişimi teorilerinin genelleştirilebilirliği görece bilinmemektedir. Bu çalışma,        
ebeveynlik yapmanın günlük güçlükleri ile küçük çocukların olumlu sosyal ve saldırgan           
davranışları arasındaki ilişkileri ve ebeveynlerin çocuk yetiştirme davranışlarının aracı rolünü          
Batılı olmayan bir toplumdan bir örneklemde incelemek için tasarlanmıştır. 
 

Bu çalışmanın amacı, Batılı olmayan, çoğunluğu Müslüman olan bir kültürden küçük           
Türk çocuklarından oluşan bir örneklemde, ebeveyn sıcaklığı ve fiziksel cezalandırma ile           
çocukların olumlu sosyal ve saldırgan davranışları ve ebeveynlik yapmanın günlük güçlükleri           
arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. Önceki araştırmalar öncelikle okul çağındaki çocuklara ve          
ergenlere odaklanmıştır (Janssens ve Dekovic, 1997; Laible ve Carlo, 2004), ancak erken            
çocukluk dönemindeki araştırmalar seyrektir. Dolayısıyla, biz bu ilişkileri okul öncesi yaştan           
okul çağına kadar inceledik, çünkü bu yaş döneminde çocukların olumlu sosyal davranış ve             
öz düzenleme davranışı konusundaki kapasitelerinin arttığı belirtilmiştir (Eisenberg ve ark.,          
2006). 
 



Ebeveynlik stresinin bir biçimi olarak ebeveynlik yapmanın günlük güçlüklerinin         
kavramsallaştırılmış anlamıyla tutarlı olarak, ebeveynliğin günlük güçlüklerinin sıcaklık ile         
negatif olarak ve fiziksel cezalandırma ile pozitif olarak bağlantılı olacağını varsaydık.           
Ebeveynliğin günlük güçlükleri aynı zamanda çocukların olumlu sosyal davranışlarıyla negatif          
bir şekilde ve çocukların saldırgan davranışlarıyla olumlu bir şekilde ilişkili olacaktır. Buna ek             
olarak, esas olarak ahlaki gelişim teorilerine (Hoffman, 2000) dayalı olan ve Türkiye'deki bu             
ilişkiler üzerine önceden araştırma yapılmaması nedeniyle, Türkiye'deki ebeveynlik ve         
çocukların sosyal davranışları arasındaki ilişki modelinin Batı kültürlerindekilere benzer         
olmasını bekledik. Bu nedenle, fiziksel cezalandırmanın çocukların olumlu sosyal davranışları          
ile olumsuz bir şekilde bağlantılı olacağını ve çocukların saldırgan davranışları ile pozitif            
olarak bağlantılı olacağını varsaydık; buna göre, sıcaklık çocukların olumlu sosyal davranışları           
ile pozitif ilişkili ve çocukların saldırgan davranışları ile negatif ilişkili olacaktır. Ebeveyn            
sıcaklığının ve fiziksel cezalandırmanın (6 yaşında) ebeveynliği günlük güçlükleri (4 yaşında)           
ile çocukların olumlu sosyal davranışları ve saldırgan davranışları (7 yaşında) arasındaki ilişki            
üzerinde aracılık etkisi de beklendi.  
 

Bu çalışma, 2005 ve 2010 yılları arasında Türkiye'den toplanan Çocukların Bilişsel,           
Duygusal ve Olumlu Sosyal Gelişimine İlişkin Boylamsal Çalışmanın verilerinin kullanıldığı          
ikincil bir analiz projesidir. Bu çalışma, verileri üç zaman noktasında incelemektedir. Zaman 1             
için örneklem, Bolu, Ankara ve İstanbul Türkiye'de kamu (% 48) ve özel (% 52)              
anaokullarından 293 orta sınıf Türk anaokulu çocuğundan oluşmaktadır (% 48.1 kız, ortalama            
yaş = 5 49.01 ay, standart sapma 5 3.86). Ebeveynlerin ortalama eğitim yılı anneler için 13.81                
yıl (aralık = 5-25 yıl) ve babalar için 14.39 yıldır (aralık = 5-27 yıl). Zaman 3 için örneklem 191                   
çocuktur, % 47,3’ü kız, ortalama yaşları 72,84 ay, % 47,8’ü devlet okulundan, % 46,2’si özel               
okuldan, ve % 4,3’ü okula gitmemiştir. Zaman 4 için, 159 çocuk çalışmayı tamamlamıştır, %              
45.3’ü kız, ortalama yaşları 5 84.69 aydır. Yaklaşık % 76,9'u devlet okuluna, % 23,1'i özel               
okula gitmiştir. Ayrıca, ebeveynler, Zaman 1, Zaman 3 ve Zaman 4 için ortalama hane geliri               
750-1,500 Türk Lirası (TRY) olduğunu bildirmişlerdir (sırasıyla M = 3,09, SD = 1,28; M = 3,24,                
SD = 1,21; M = 3,50, SD = 1.14; 1 = 450 TL'den az, 6 = 5.000 TL ve üstü anlamına gelmektedir)                      
(cari döviz kuru: 1 Türk Lirası yaklaşık .28 ABD Doları'na eşittir). Genel olarak, örneklem,              
kentsel Türk toplumundaki okul türlerini, sosyoekonomik statü ve ebeveyn eğitim düzeylerini           
oldukça iyi temsil eden bir örneklemdir. 
 

Bu çalışmaya anne-çocuk ikilileri katılmıştır; katılım oranı % 96,7 idir. 4 ila 7 yaş              
arasındaki çocuklar takip edilmiştir. Veri annelerin raporlarından toplanmıştır. Bazı ölçekler          
farklı zaman dilimlerinde tekrarlanmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı         
Araştırma ve Geliştirme Dairesi onayının ardından, veriler Ankara, Bolu ve İstanbul'daki           
devlet okullarından ve özel okullardan toplanmıştır (İstanbul, Türkiye'nin en büyük          
metropolüdür, Ankara başkenttir ve Bolu, Ankara ile İstanbul arasında bulunan küçük bir            
şehirdir). Katılım mektupları çocuklar ve öğretmenleri aracılığıyla annelere gönderilmiştir.         
Tüm katılımcılar, araştırmaya katılmalarını kabul ederek ebeveynleri tarafından imzalanmış         
onay formlarını geri vermişlerdir. Anneler bu çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul           
ettikten sonra annelere ölçekler gönderilmiştir. Anneler ölçekleri tamamlamış ve kapalı bir           
zarf içinde çocukları aracılığıyla öğretmenlere geri vermiştir. 
 

Araştırma sonucunda, ebeveynlik yapmanın günlük güçlükleri (örn. “Çocuklar kirlenir         
ve kıyafetlerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyarlar.”), sıcaklık ve fiziksel cezalandırmanın Türk          



çocuklarının sonraki olumlu sosyal ve saldırgan davranışları ile ilişkili olduğuna dair           
boylamsal kanıtlar ortaya çıkmıştır. Ebeveynliğin günlük güçlükleri ve çocuğun üç yıl sonraki            
saldırganlık davranışları arasında doğrudan bir ilişki vardır. Ek olarak, görece yüksek düzeyde            
ebeveynlik yapmanın günlük güçlüklerini bildiren ebeveynlerin, fiziksel cezalandırmayı        
bildirme olasılıkları daha yüksekti ve iki yıl sonra sıcaklık bildirme olasılıkları da daha düşüktü.              
Ebeveynlik yapmanın günlük güçlükleri sıcaklıkla ve ebeveynlerin fiziksel ceza kullanımıyla          
çocukların olumlu sosyal davranışlarını dolaylı bir şekilde etkilemiştir. Mevcut bulgular,          
çocukların olumlu sosyal davranışı ve saldırganlık davranışı gelişimini tahmin etmede aile           
stres modeli kısmen destekler ve çocukların olumlu sosyal davranış ve saldırganlık gelişimine            
ilişkin anlayışımızı Batı dışı bir kültüre doğru genişletir. 
 

Ebeveynlik stresi, ebeveynliğin günlük güçlükleri ve çocuklardaki olumsuz sonuçları         
arasındaki ilişkiler Batı kültürlerinde kanıtlanmış olsa da (bkz. Crnic ve Low, 2002), önceki             
araştırmalar bu modeli Batı dışı bir kültürde incelememiştir. Mevcut bulgular, günlük           
güçlüklerin olumlu sosyal davranış üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğine, ancak Türk           
çocukları arasındaki saldırgan davranış üzerinde kolaylaştırıcı etkilere sahip olabileceğine         
dair boylamsal kanıtlar sunuyor; bu da bu kültürdeki çocukların Batı toplumlarındaki           
çocuklara benzer şekillerde günlük güçlüklerden etkilendiğini göstermektedir (örn. Birleşik         
Devletler). Ek olarak, bu bulgular, günlük güçlüklerin, toplumculuk odaklı kültürlerden gelen           
çocuklarda, bireyci odaklı kültürlerden gelen çocuklara benzer bir şekilde saldırgan          
davranışları pozitif bir şekilde tahmin edebileceğine dair artan kanıtlara katkıda bulunuyor.           
Ebeveynlik günlük güçlükleri ile Türk çocuklarının saldırganlık davranışı arasındaki doğrudan          
pozitif ilişki, stres etkenleri sonucunda oluşan uyarılma ve duygusal düzensizlikteki artıştan           
kaynaklanıyor olabilir (Eisenberg ve Valiente, 2002; Hoffman, 2000). Bununla birlikte,          
bulgular, farklı kültürlerden aileler arasında aile stres modellerinin evrenselliğinin         
doğruluğunu göstermektedir. 

Günlük güçlükler, ebeveynlik ve çocukların olumlu sosyal ve saldırgan davranışları          
arasında birçok doğrudan ilişki bulunmuştur. Önceki araştırmalarla tutarlı olarak, görece          
yüksek seviyelerde günlük güçlükler bildiren ebeveynler, fiziksel cezalandırmayı da daha çok           
bildirdiler ve iki yıl sonra sıcaklık ifade etme olasılıkları daha düşüktü. Belki de bunun nedeni,               
ebeveynlerin stres gibi günlük güçlükleri sık sık yaşadıklarında kaynaklarını tüketmeleri          
olabilir ve bu da daha fazla fiziksel cezalandırma ve daha az sıcaklık ifade etmelerine neden               
olabilir (Crnic ve Low, 2002). Ebeveyn sıcaklığı ile çocukların olumlu sosyal davranışları            
arasında da önemli bir ilişki vardı. Anne sıcaklığı, bir yıl sonra çocukların olumlu sosyal              
davranışlarıyla pozitif olarak bağlantılıydı. Bu bulgular, sıcak ebeveynlerin duyarlı oldukları ve           
çocuklarına diğer çocukların ihtiyaçlarına duyarlı olmalarını öğrettikleri fikriyle tutarlıdır         
(Hastings ve ark., 2000). Ebeveynlerin sıcaklığı, diğer yönelimleri artırır ve öz kaygıyı azaltır,             
çocukların başkalarının ihtiyaçlarıyla ilgilenmesine izin verir (Hoffman, 2000), böylece sıcak          
ebeveynleri olan çocuklar daha olumlu sosyal davranış sergileme kapasitesine sahip olur.           
Dahası, fiziksel cezalandırmanın bir yıl sonra çocukların saldırgan davranışlarını olumlu bir           
şekilde öngördüğü bulunmuştur. Fiziksel cezalandırma çocukların cezalandırılma korkusunu        
artırabilir ve cezalandırılma korkusu çocukların uyarılma ve duygu düzensizliğini artırabilir, bu           
da çocukların başkalarının ihtiyaçlarını dikkate almamasına ve daha saldırgan davranmasına          
yol açabilir (Eisenberg ve Valiente, 2002; Hoffman, 2000). Ek olarak, fiziksel ceza kullanan             
ebeveynler, çocukların çatışmaları çözmek için bir yöntem olarak kullanmayı         
öğrenebilecekleri saldırgan davranışları modellemektedirler (Hastings ve ark., 2000). Bu         



bulgular, Batılı toplumlardan çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarda ebeveyn sıcaklığı ve          
fiziksel cezalandırma arasındaki önceki bulguları benzer şekilde genişletmektedir. 
 

Ebeveynliğin günlük güçlüklerinin çocukların üç yıl sonraki sosyal davranışlarına         
dolaylı etkisi olması önemli bir kanıt. Özellikle, ebeveynlerin günlük güçlüklerinin sıcaklık           
yoluyla olumlu sosyal davranışları üzerinde neredeyse anlamlı (p < .07) ve dolaylı bir etkisi              
vardı. Anneler ebeveynlikle ilgili daha fazla günlük sorun yaşadıklarında, çocuklarına daha az            
sıcaklık verme eğilimindeydiler. Daha da önemlisi, bununla beraber, daha çok bildirilen           
ebeveynlik günlük sorunları daha az anne sıcaklığını öngördü ve dolayısıyla, bu da çocuklarda             
daha fazla olumlu sosyal davranışları öngörme eğilimindeydi. Bu nedenle, ebeveynliğin          
günlük güçlükleri ile çocukların olumlu sosyal davranışları arasındaki ilişki, kısmen anne           
sıcaklığıyla açıklanma eğilimindeydi. Bu, günlük zorlukların anne sıcaklığıyla bir ilişki yoluyla           
olumlu sosyal davranış üzerinde zararlı bir etkisi olabileceğini düşündürmektedir. 
 

Benzer şekilde, ebeveynlik yapmanın günlük güçlüklerinin çocukların saldırgan        
davranışları üzerinde fiziksel ceza yoluyla arabuluculuk etkisine dair kanıtlar vardı. Anneler           
ebeveynlikle ilgili daha fazla günlük sorun yaşadıklarını bildirdiklerinde, fiziksel cezayı daha           
fazla kullandılar ve bu da çocuklarında daha saldırgan davranışları öngördü. Bu bulgular, sık             
sık gündelik zorlukların annelerin bunalmış, sinirli ve sabırsız hale gelmesine yol           
açabileceğinden belirten bilim insanları ile tutarlıdır (Belsky, 1984; Patterson, 1983). Bu           
annelerin çocuklarını disipline etmenin bir yolu olarak fiziksel cezayı kullanma olasılıkları           
daha yüksektir, bu da çocuklarını daha saldırgan eğilimlere yatkın hale getirir. Bu bulgular             
birlikte ele alındığında, aynı zamanda çocukların sosyal davranışlarının ebeveynleri         
etkileyebilecek çevresel stres faktörlerinden nasıl etkilenebileceğini vurgulayan sosyal        
ekolojik teorilerle de uyumludur (Carlo ve de Guzman, 2009; Crnic ve Greenberg, 1990) 

 
Çalışmanın bulguları, ebeveynliğin günlük güçlükleri, ebeveyn sıcaklığı, fiziksel        

cezalandırma ve çocukların olumlu sosyal ve saldırgan davranışlarının boylamsal ilişkileri için           
önemli ve destekleyici kanıtlarlar sağlar. Genel olarak, bulgular, çocukların gelişimine ilişkin           
aile stres modeline kısmen destek veriyor ve bu modelleri Batılı olmayan, Müslüman odaklı             
bir kültüre doğru genişletiyor. Stresin ebeveynlik ve çocukların gelişimi üzerindeki etkisine           
dair önceki ve şimdiki destekleyici kanıtlar göz önüne alındığında, bulgular strese maruz            
kalmayı amaçlayan müdahale programlarına ve çocukların olumlu sosyal gelişimini teşvik          
etmek için ebeveynlik uygulamalarına olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Örneğin, çocukların          
olumlu sosyal davranışlarını teşvik etmek ve saldırgan davranışları azaltmak için etkili bir            
müdahale programı, ebeveynlik uygulamalarını iyileştirmek için ebeveynlerin stresini        
azaltmayı hedefleyebilir. Bununla birlikte, Batı dışı Müslüman toplumlarda stres, ebeveynlik          
ve olumlu sosyal davranış üzerine yapılmış görece az araştırmalar göz önüne alındığında, bu             
bulguları tekrarlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacaktır. Dahası, bu çalışmadan           
elde edilen bulgular, ağırlıklı olarak Hristiyan odaklı Batılı toplumlardan gelen ailelerin           
örnekleriyle yapılan önceki çalışmalara benzer olsa da olumlu sosyal davranışların kültüre           
özgü yordayıcılarını (örn. kültürel değerler) inceleyen gelecekteki araştırmalar davranışlar         
kültürlere özgü bulgular ortaya çıkarabilir. Genel olarak, Batılı olmayan, ağırlıklı olarak           
Müslüman olan toplumlarda çocukların olumlu sosyal davranış gelişimine odaklanan daha          
fazla araştırma, küresel barış ve uyumla ilişkili özellikleri daha iyi anlamamız için faydalı             
olacaktır. 


