
 
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÖĞRENCİLERİN AİLE BEKLENTİSİ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANKARA 

MART, 2008 



 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ....................................................................................000 
KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ ...................................................................................000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
GMK Bulvarı No: 109 (06500) Maltepe-ANKARA 
Tel: 0 312 230 36 44-230 39 26-231 69 60 Faks: 0 312 231 62 05 
e-posta: earged@meb.gov.tr  İnternet adresi: www.meb.gov.tr 
 
Tüm hakları saklıdır. İçerikle ilgili alıntılar, kaynak gösterilerek kullanılabilir. 
Kitap, çoğaltma araçları, optik araçlar vb. yöntemlerle çoğaltılamaz. 
 



 i

 
 

 
 

 
“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî 
eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir 
milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki 
bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum 
halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter.” 
 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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SUNUŞ 
Toplumun temel direği ailedir. Aile hem ferdin hem toplumun vazgeçemediği bir 

müessesedir. Bu müessesenin sağlam oluşu, onu meydana getiren fertlerin yaşam ve ruh 
sağlıklarına da  müspet veya menfi tesir eder. Özellikle çocuklar için bu müessesenin sağlam 
temeller üzerine kurulmuş olması çok önemlidir. İletişimi iyi olmayan ailelerde yetişen 
çocukların ruh dünyalarında, davranışlarında, duygularında problemler oluşabilir. Böyle aile 
ortamlarında büyüyen çocukların kaygılı, içe dönük, öz güven eksikliği yaşayan, az iletişime 
giren, insanlar arası münasebetlerde başarısız, sosyal yönü zayıf, şiddet eğilimli vb. davranış 
bozuklukları olduğu bilinmektedir. Özellikle aile içi çatışma ve şiddetin olduğu ortamlarda 
büyüyen çocuklarda; davranış bozukluğu ve depresyon gibi önemli ruhî  problemler 
oluşmaktadır. 

Özgüveni yerinde, kendini iyi ifade eden, sosyal olarak kendini ortaya koyabilen, 
insanlar arası münasebetleri güçlü olan fertlerin, aile içi iletişimlerinin ideal seviyede olduğu 
gözlenmektedir. Böyle ailelerde yetişen çocuklar; daha az şiddete başvurmakta, ergenlik 
döneminde daha az problem yaşamaktadır. 

Anne ve baba arasındaki olumlu diyaloglar çocukların davranışlarına, his ve 
düşüncelerine de tesir eder. Bu ailelerde çocukların kendi aralarındaki diyalogların da iyi 
olduğu görülür. Daha tepkili davranan, hoşgörü ve müsamahayı daha az gösteren çocukların 
ailelerinde diyalog eksikliğinin olduğu düşünülmektedir. 

Çocuklar anne ve babalarından gördüğü modeli şuur altına atar ve gelecekte kuracağı 
ilişkilerde bunları açığa çıkarır. 

Millî Eğitim Bakanlığının araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) birimi olan Eğitimi 
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının (EARGED) görevleri arasında, MEB’in ihtiyaç 
duyduğu konularda araştırma yapmak da yer almaktadır. Bakanlığımız tarafından ilköğretim ve 
ortaöğretim öğrencileri için “Öğrencilerin Aile Beklentisi” araştırmasının yapılması istenmiştir. 
Bu amaçla; öğrencilerin olumlu ve olumsuz davranışlarına ailelerinin tepkisi, .ailelerin 
çocuklarına gösterdikleri olumlu ve olumsuz davranışlar, öğrencilerin kendilerine, ailesine ve 
topluma bakışlarına ilişkin konular öğrenci görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmiştir. 
Böylece ülkemizde ailelerin çocuklarına yaklaşımlarının profili çıkarılmıştır. 

Söz konusu araştırmanın Bakanlığımız ilgili birimlerince en iyi şekilde 
değerlendirileceğine inanıyoruz. Araştırmada verilerinin sağlanmasında değerli katkılarından 
dolayı tüm Bakanlık birimlerine, anketlerin uygulanmasında özveride bulunan il millî eğitim 
müdürlüklerine, araştırmanın anketlerinin hazırlanması, veri girişinin yapılmasını ve sunusunun 
hazırlanmasını yapan Araştırma Şubesi müdürlüğü personellerinden Mustafa KARAŞAHİN, 
Deniz YAYLA, Mehmet Münir DEDEOĞLU’na ve araştırmanın rapor hâline gelmesini 
sağlayan yapan Ali ARDIÇ’a, grafik-düzenleme ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a 
teşekkür ediyorum. 

 

İbrahim DEMİRER 
Daire Başkanı 
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ÖZET 
 

ÖĞRENCİLERİN AİLE BEKLENTİSİ  

Bu araştırmayla, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okulu 

öğrencilerinin ailelerinden beklentileri ile öğrencilerin ruhsal durumlarını öğrenci görüşleri 

doğrultusunda değerlendirerek çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır.  

Araştırmanın evrenini, 2006-2007 öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve 

Ortaöğretim Genel Müdürlüklerine bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise bu okullarda öğrenim gören 14 ilden seçilen 1344 öğrenci 

oluşturmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın genel 

amacı ve alt amaçları esas alınarak geliştirilen anket formu, öğrenci görüşlerini yansıtacak 

şekilde tasarlanmıştır. İl millî eğitim müdürlükleri kanalıyla, örnekleme alınan illerde 

öğrencilere uygulanmış ve posta yoluyla dairemize gönderilmiştir. 

Geri dönen 1283 anket geçerlilik yönünden incelenenmiş, uygun cevaplandırılmayan 60 

anket değerlendirme kapsamı dışında bırakılmıştır. Geçerli kabul edilen 1223 anket bilgisayar 

ortamında “SPSS (Statistical Package Program For Social Sciences) 11,0 for Windows” 

istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş; araştırmanın amaçları doğrultusunda 

tablolaştırılıp yorumlanarak araştırma raporuna dönüştürülmüştür. 

Analizler sonucunda anne ve babaların; çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuklarla iletişim, 

anne-baba tutumları vb. konularında eğitilmeleri sağlıklı nesillerin varlığı bakımından önem 

arz ettiği ortaya çıkmıştır. Geliştirilen “Her Şey Çocuğum İçin” projesiyle anne ve babaların 

eğitilmeleri düşünülmektedir. Seminer şeklinde düşünülen bu eğitimde; Çocuklara: 

“Kendilerine Değer Verildiği Nasıl Hissettirilir?, Çocuklarla Diyalog Nasıl Kurulur?,  

Çocukların Açık Davranmaları ve Duygularını Açıkça İfade Etmeleri Nasıl Sağlanır?,  

Çocukların Başarıları Nasıl Ödüllendirilmelidir?, Çocuklar Hata Yaptıklarında Nasıl 

Uyarılmalıdır?, Çocuk Hangi Durumlarda Cezalandırılmalıdır?, Çocuklara Güven Duygusu 

Nasıl Geliştirilir?, Çocukların Ders Çalışma Ortamları Nasıl Olmalıdır?, Çocukların 

Kardeşleriyle ve Başkalarıyla Karşılaştırma Ölçütleri?, Çocukları Başkalarının Yanında 

Rencide Etmeme?, Sınavlar ve Ailelerin Çocuğa Yaklaşımları Nasıl Olmalıdır?, Aile İçi 

Sorunların Çocuğa Yansımaları, Başarısız ve Problemli Öğrencilerin Sorunlarına Çözüm 

Arama” gibi konular işlenecektir. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bu bölümde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 

okuyan öğrencilerin aile beklentilerini değerlendirilmesine ilişkin yapılan araştırmanın; 

problemi, amaçları, sınırlılıkları ve önemi açıklanmakta, kullanılan terimlerin tanımı 

yapılmaktadır. 

1.1. PROBLEM 
İnsanoğlu yaradılışından beri hep toplu hâlde yaşaya gelmiştir. En küçük topluluk ise 

ailedir. Ailenin değişik tanımları yapılmaktadır. Bunlar; 

 Aile, evlenme kan veya evlat edinme bağlarıyla birbirine bağlanmış, aynı evde 

oturan, aynı geliri paylaşan ve oynadıkları roller çerçevesinde birbirlerini etkileyerek, 

meydana getirdikleri belirli görgüyü nesilden nesile devam ettiren insanlar topluluğudur 

(Şahinkaya, 1990: 170). 

 Aile, ana, baba, çocuklar ve tarafların kan akrabalarından oluşan ekonomik ve 

toplumsal birliktir. Toplumun en küçük birimidir (Genbilim). 

 Aile genellikle aynı evde oturan anne ve baba ile varsa çocukların evlenmemiş 

çocukları anlaşılır (Aile-Vikipedi). 

 Aile, toplumun en küçük birimidir ve anne-baba ve çocuklardan oluşur 

(http;//www.babystar.com.tr/ailede_babanin_rolu.aspx ). 

 Türk toplumunda aile, evlilik bağlarıyla başlayan, akrabalık ve sosyal bağlarla 

birbirine bağlanan, çoğunlukla aynı evde yaşayan fertlerden oluşan, üyelerin cinsel, 

psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan, yaşanılan topluma uyumu 

sağlayan, toplumun temel bir birimi olarak tanımlanmaktadır (Özgüven, 2001: 289).  

Çocuk, ailede hayat kaynağıdır, çocuksuz aile çok bir anlam ifade etmez. Çocuk 

doğduğu andan itibaren aile ve toplumun bir parçası olmakta, anne, baba ve evdeki bireylerle 

ilk iletişimlerini yaşamaktadır. Doğuştan getirdiği bazı özellikler nedeniyle her çocuğun 

kendine has bir özelliği vardır. Kurduğu etkileşimlerle aile bireylerinden etkilenmekte ve 

onları etkilemektedir. Çocuk gelişimi tüm alanlar açısından ilk olarak aile içerisinde 

şekillenmektedir. 
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Anne çocuk ilişkisi doğumdan hemen önce başlayıp doğumdan sonraki aylarda 

süregelen bir ilişkidir. Anne ve bebeği doğumdan hemen sonra birbirlerine uyum sağlamakta 

ve karşılıklı olarak ihtiyaçların karşılanması bu ilişkiyi daha da güçlü kılmaktadır. İhtiyaçların 

belli bir düzen içinde karşılanması, temel güven duygusunun oluşumunda büyük önem 

taşımaktadır. Özellikle ilk iki yıl içerisindeki anne – çocuk ilişkileri gelişimin temellerini 

oluşturmaktadır. İlk iki yılı sağlıklı atlatan çocuk, kendini kişilik gelişimi açısından özerklik 

dönemi olan ikinci evreye hazır hissedecektir (Yavuzer, 2003: 14).  

Aile özellikle de anne, çocuğun kişilik yapısını şekillendirmekte, gelişmesine ve 

toplumsal bir birey olmasına yardımcı olmaktadır (Dönmezer, 1998: 8). 

1.1.1. Ailede İletişim Ve İletişimin Önemi 

Aile, çocuğun ilk sosyal deneyimlerini yaşadığı yer olması nedeniyle gelişiminde 

birinci derecede önemlidir. Bireyler çocukluk dönemlerinde zamanlarının çoğunu aile 

fertlerinin bakım ve desteğine bağımlı olarak geçirmektedir. Aile ortamı, çocuğun en yoğun 

etkileşimde bulunduğu sosyal bir çevre olarak davranışlarının kazanılmasında en etkili, en 

doğal ve tek yerdir  

Çocuk öfkeyi, kızgınlığı, sevgi ve hoşgörüyü evde yaşayarak öğrenir. Sevgi, acıma, 

anlayışlı olma gibi duygular anne baba örnek alınarak gelişmektedir. Anne babanın şefkati, 

ilgisi, çocuklarına bakmak için gösterdikleri özveri ve çabaları çocuklarıyla aralarında güçlü 

bir bağın oluşmasına neden olmaktadır. 

Çocuğun kişilik oluşumu, biçimlenmesi ve her türlü gelişimi örnek aldığı anne 

babasının kişiliklerine bağlıdır. Bu nedenle, anne baba öncelikle birbirleriyle ilişkilerinde 

sevgi, saygı, güven ve hoşgörü içinde olumlu örnek olmalıdırlar. Çocuğun özdeşim modeli 

olduklarından anne-babanın sadece varlığı değil, sağlıklı ilişkiler kurmaları da önemlidir. 

Özellikle okul öncesi dönem çocuğun sosyalleşme sürecinde ayrıntılı şekilde kopya 

edebileceği bir modele ihtiyaç duymaktadır (Ersoy, 2006: 129;  aktaran; Çakıcı). 

Çocuklar iyi birer gözlemci olduklarından aile iletişiminin niteliği önemlidir. Çocuğun 

bu dönemi nasıl atlattığı, ailesinden ne kazandığı önemlidir. Aile üyeleri sağlıklı iletişime 

sahipse çocuk bu becerileri kazanacak, iletişimleri bozuksa çocuk da ailede ve sosyal 

çevresinde sürekli çatışmaya girecektir. Çocuktaki olumlu ve dengeli aile ilişkileri mutlu bir 

ailenin ön koşulu olmaktadır (Tok, 2001: 38 – s.32). 

Çocukla iyi iletişim kurmak için ilk yapılması gereken; çocuğunuzun zekâ, duygu, 

düşünce biçimi ve davranışlarıyla eşsiz ve farklı olduğunu kabul etmektir. Anne ve babalık 
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sanatı biraz da budur; çocuğun bireysel özelliklerini göz önünde tutarak onunla iletişim 

kurabilmeyi başarmaktır. 

Dinlemeyi öğrenmek, çocukla kaliteli iletişim kurmanın püf noktalarından biridir. 

Çocuğunuzu dinlerken onun söylediklerini işittiğinizi belli eder biçimde basit tekrarlar 

yaparsanız onu sevdiğiniz ve saydığınız mesajı vermiş olursunuz. Kendilerini anne ve 

babalarına dinletmekte zorlanan çocuklar ya huysuz ve saldırgan olur ya da duygularını ifade 

etmekte zorlanır. Çocukla ebeveyn arasındaki iletişimi koparan “sen ne laf anlamaz 

çocuksun” ya da “aptal, sen adam olmazsın” gibi diyaloglar çocuğun benlik saygısını azaltır. 

Çocuğunuzun sizin dışınızda bir birey olduğunu kabullenmek, tutarlı davranmak, 

iltifat etmek, onu kardeşleri ve diğer çocuklarla kıyaslamamak, eleştirinin dozunu ayarlamak, 

empati kurmak ve zaman ayırmak, çocuğuyla iyi iletişim kurmak isteyen anne-babaların 

uyması gereken kurallardır (Odabaşı, 2003; 40-s. 15). 

1.1.2. Çocuklarla İletişim Kurma 

Çocuklarla iletişim kurmanın bazı yolları vardır bunlar: 

Gözlem: Önce çocuğun yaptığı davranışları gözlemlememiz gerekmektedir. Gözlem 

yaparken her davranışını mutlaka en ince noktalarına varana kadar gözlemlememiz 

gerekmektedir. Gözlemlediğimiz olumlu ve olumsuz davranışlarını gerekirse not alarak, hatta 

resim çekerek, ya da varsa kameraya alarak ileride olumlu ve olumsuz davranışlarını 

sergileme açısından faydalı olur. 

Empati: Kendini karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun gözleriyle, onun 

dünyasından bakmaya çalışmaktır. Oyuncağı kırıldığı için ağlayan bir çocuğa: “Ne varmış bir 

oyuncak için üzülecek, yerine daha iyisini alırız” iletişimi daha yerindedir. Kendini çocuğun 

yerine koyarak, oyuncağın onun yaşamında ne denli önemli olduğunu anlamaya çalışmak, 

empati kurmaktır. Empatinin en önemli göstergesi, diz çökerek çocukların görüş açılarından 

dünyaya bakmaktır. Dolayısıyla, çocuklarla konuşurken diz çökerek onları anlamaya çalışmak 

veya kaldırıp kucağına almak, çocuğu anlamaya daha açık bir davranış şeklidir. 

Anlayışlı Olmak: Çocuğu sorunu ile birlikte cezalandırmadan anlayışla kabul etmek 

gerekir. Çocuğun hata yapabileceğini, yaşının icabı cezalandırılamayacağını düşünerek, o an 

ki durumu göz önünde bulundurarak, çocuğu o an (yani sorun sırasında) günahı ve sevabıyla 

kabul ederek onu anlamaya çalışmaktır. 

Görüşlerini Almak: Çocuğun yaptığı davranışların yanlış, söylediği sözlerin yalan 

olduğunu, arkadaşlarıyla kavga etmiş ve kabahatin onda olduğunu da bilseniz, önce derdini 
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anlamanız ve görüşlerini almanız gerekmektedir. O zaman çocuk size daha yakın olacaktır ve 

söyledikleri de daha anlamlıdır. 

Rehberlik Etmek: Çocuğun yanlış ve olumsuz davranışları karşısında, her zaman 

doğruyu, iyiyi ve güzeli savunmamız gerekir. Tüm davranışlarımızda ona rehberlik 

etmemizin, onun ileriki yaşamında önemli olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Çocuklarla 

iletişim kurarken çok iyi düşünmemiz ve olumlu davranışlarımızı göstermemiz gerekmektedir 

.(Http://www.edebice.com/esereser.asp?id=27). 

1.1.3. Öğrencilerin Ergenlik Dönemi  

Ergenliğin Tanımlanması: Bu dönem, biyolojik, zihinsel, sosyal ve psikolojik açıdan 

hızlı bir gelişme ve olgunlaşmanın görüldüğü, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Bu 

dönem, kız çocuklarında erkeklerden 2 yıl kadar önce başlar. Ergenlik dönemi ortalama 

olarak kızlarda 11–20, erkeklerde 13–20 yaşları arasında yaşanır. 

Ergenlik döneminde çocukların yaşadığı hızlı bedensel değişiklikler ve büyüme, 

beraberinde bazı duygusal ve ruhsal değişikliklere sebep olur. Bu dönem kızlar ve erkekler 

kendilerini artık bir çocuktan çok, yetişkin bir insan olarak görmeye başlarlar. İlgileri siyaset, 

dünya meseleleri, meslekler ve de karşı cinslerle olan ilişkilere yönelmiştir. 

Ergenlik dönemi; bireyin içinde bulunduğu toplumun onu artık bir çocuk gibi görmeyi 

bıraktığı, fakat ona henüz yetişkin statüsünü tümüyle vermediği bir yaşam dönemi olarak 

tanımlanabilir. 

1.1.4. Ergenlikte Duygusal Yapı 

Ergenlik insan yaşamı içinde en ciddi duygusal karmaşanın ve duygusal yoğunluğun 

yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde ergen, yaşadığı her türlü duyguyu çok fazla önemser ve 

davranışsal anlamda bu hissettiği duygu sürecinin etki sahasına girer. Ergenlikte birey sürekli 

duygu dünyasını dinler ve en ufak dalgalanmayı çok yoğun yaşar. Bu nedenle çevrelerindeki 

yetişkinlerin kendilerine verdikleri tepkileri, nasihatleri anlamazlar ve hatta anlaşılamadıkları 

için yetişkin dünyasından uzaklaşmaya çalışırlar. 

Çocukluk ve yetişkinlik dönemindeki duygulardan farklı olarak ergenlik döneminde 

duygular çok coşkulu yaşanır, ergen adeta tüm bedeniyle ve ruhuyla yaşadığı duyguyu 

hisseder ve hissettirir. Şöyle ki; gerek mimikleri, gerek el kol hareketleriyle beden yapısı 

duygularına eşlik eder. Mesela herhangi bir konuda öfkelenecek olsa, o anda parlar ve 

muhatabının üstüne yürüyebilir. Ufak kırgınlıklarda bile çok ciddi anlamda suratını asabilir. 
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Fakat bunun dışında özellikle heyecanlarını ve bununla birlikte karşı cinsle yaşadığı 

duyguları ve buna benzer özel duygularını, günlük, hatıra, şiir, deneme vb. çalışmalarla dile 

getirmeye çalışır. 

Ergenin duyguları sürekli olarak değişkenlik arz eder. Bir gün evvel çok tepkisel 

yaklaştığı bir konuya bir diğer gün çok sükûnetle yaklaşabilir. Ya da ergenin duygularının çok 

anlık değişebildiği görülür. Kendisini çok iyi ve mutlu hisseden ergen kısa bir süre sonra çok 

gergin ve hüzünlü olabilir. Aslında bu değişim kendisini tam olarak tanımlayamaz. Ergenin 

duygularındaki bu değişim çok hızlıdır. Duyguları olduğu kadar duyguların yansıması olan 

davranışlarının da çok kısa zaman dilimleri içinde değişim gösterdiğini görürüz. Hatta bu 

nedenle, kimi ebeveynler ergen çocuklarını samimiyetsizlikle suçlarlar. “Bir öylesin, bir 

böyle”, “Gerçekten içinden geldiği için mi? iyi davranıyorsun bilemiyorum?” gibi ifadelerle 

bu değişkenliğe karşı rahatsızlıklarını ifade ederler. Ancak bu tarz yaklaşımlar duygusal 

değişimi çok hızlı olan ergene gösterilebilecek en tehlikeli yaklaşımlardır. Bütün bu 

sebeplerden dolayı ergeni tanımaya çalışırken duygu süreçleri hakkında da bilgi sahibi 

olmalıyız. Aksi takdirde ergen-ebeveyn güç çatışmalarının çok sık görülmesi kaçınılmazdır. 

Bunun için aileler çocukluğun ilk yıllarından itibaren çocuklarıyla arkadaş birliği 

kurup, bu iletişimlerini ergenlik çağında da devam ettirmelidirler. Çünkü gençlerin ihtiyaç 

duydukları en önemli şey; yol gösterici ve destekleyici bir ailedir. 

1.1.5. Anne-Babalar Ergenlere Nasıl Yaklaşmalıdır? 

Çocuklarına mutlu ve güvenli bir gelecek temin etmek isteyen anne ve babalar, 

çocuklarının her alandaki gelişimlerini takip etmek ve ona yol göstermek zorundadır. 

Çocuğunu iyi tanıyan bir aile ona daha etkili bir biçimde yol gösterebilir. 

 Ebeveyn değişen duygu süreçleri ile ilgili olarak sürekli soru sormamalı. Ebeveyn 

ne kadar iyi niyetli olursa olsun, ergen kendisinin bile tanımlayamadığı bu soruların cevabını 

tam olarak veremez ve gerilim yaşar, bu nedenle de ebeveynine ters cevaplar verir. 

 “Neden böyle davranıyorsun?”, “Daha önce gayet iyiydin.”, “Bu şekilde bizi mi 

kandırıyorsun?” tarzı yaklaşımlar veya sorular ebeveynin ergene güvenmediği mesajını verir. 

 Ebeveyn çok sık olmamakla birlikte gerçekten çocuğun desteğe ihtiyacı olduğu 

düşünüldüğü zamanlarda ısrarcı olmaksızın “senin için bir şey yapabilir miyim?” diye 

sormalı. 

 Ebeveyn çocuğun yaşadığı duygusal süreçlerle kesinlikle şakayla bile olsa dalga 

geçmemelidir. “Oo şair olmuşsun!”, “Seninki kara sevda!” gibi. 
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 Ebeveyn ergenin yaptığı çok tepkisel davranışlara, kontrollü yaklaşmalı, aynen 

çocuğu gibi tepkisel davranmamalı. Yaşanan problemin çözümü için ergenin sakinleşmesini 

beklemelidir. 

Ebeveyn zaman zaman ergenle bir zamanlar kendi yaşadığı duygu süreçlerine bağlı 

anılarını tatlı bir üslupla paylaşmalı. Ancak bu paylaşımın sorun anında olmamasına ve 

nasihat tarzında olmamasına dikkat etmelidir (Yalçın Aktosun, Y. 2007; 229-s.29). 

1.1.6. Parçalanmış Aile ve Öğrencilere Yansımaları 

Ölüm, boşanma, geçici ve sürekli ayrılıklar sebebiyle bilinen aile şeklinden 

farklılaşmış aileler, parçalanmış aile olarak adlandırılır. Ailenin parçalanmış olması 

suçlulukta önemli bir faktördür (Soyaslan, 1998: 82. Aktaran; Çakıcı). Ailenin parçalanması 

ile aile içinde otorite boşluğu olmakta, ailenin çocuk üzerindeki kontrolü ya çok azalmakta ya 

da çok artmaktadır. 

Genellikle çocuklar ölüm ve geçici ayrılıkları daha az sarsıntıyla atlatmakta, ancak 

boşanmaya daha büyük tepkiler göstermektedirler. Özellikle boşanmalar sonrasında çocuk 

hangi tarafta kalırsa kalsın diğer tarafı özlemekte, onun yokluğunu hissetmekte, kendini 

güvensiz ve sevgisiz hissetmektedir. 

500 suçlu çocuğun % 56,3’ü evliliği ilk altı yılda bozulan ailelerden gelmektedir. 444 

çocuğun % 40’ı ilk beş yaş içerisinde anne yahut baba şefkatinden mahrum olanlardır 

(Http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?heberno=7008059&tarih=2007-05-19).  

Hükümlü çocukların aile yapılarını ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre               

% 38,89’unun parçalanmış ailelerden geldikleri belirlenmiştir. Bu araştırmaya göre, 

parçalanmaların % 68,58’i ölüm, % 31,42’si de terk ve boşanma sebebiyle meydana gelmiştir 

(Http://www.egm.gov.tr/eğitim/dergi/eskisayi/34/yeni/web/Yrd_Doc_Dr_Dolunay_s_...) 

Evlat edinilmiş, yani koruyucu aileye verilmiş çocuklar üzerinde yapılan 

karşılaştırmalı araştırmalarda, bu çocukların zekâ gelişimleri ile ruhsal olgunluk ve toplumsal 

uyum bakımından yuva çocuklarından çok ileri oldukları görülmüştür (Yörükoğlu, 1980). 

Ancak bu durumun, evlat edinen ailenin içinde bulunduğu psikolojik, sosyal, kültürel ve 

ekonomik durumuna bağlı olarak değiştiği tespit edilmiştir. 

Sorunlarını bir araya gelerek çözebilen, birbirlerine duygusal olarak bağlı, 

özgürlüklerini önlemeyecek şekilde birbirleriyle ilgili, üyelerinin kendilerinden beklenen 

rolleri etkili bir biçimde yerine getirebildiği, birbirlerinin davranışlarını aşırıya kaçmayacak 
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şekilde kontrol edebilen ve aralarında açık, rahat, dolaysız bir iletişim bulunan aileler sağlıklı 

ailelerdir Http://www.ilköğretim-online.org.tr). 

Bireyin sağlıklı olması, içinde yaşadığı ailenin işlevlerini sağlıklı bir biçimde yerine 

getirmesiyle mümkündür. Aile işlevlerinin sağlıklı olması üyelerini olumlu etkiler. Üyelerin 

kendileriyle ve birbirleriyle barışık ve iletişim hâlinde olması ailenin bütünlüğü için 

önemlidir. Aile içinde duygu ve düşüncelerin aktarılması, işlevlerinin sağlıklı bir biçimde 

yerine getirilmesi ancak üyeler arası etkileşimle olmaktadır. Ailenin tüm işlevleri birbirine 

bağlı olup herhangi bir işlevde meydana gelebilecek bozulma diğerlerini de etkilemektedir. 

Aile içi iletişim açık ve dolaysız ise diğer işlevler de düzgün işleyecek, değilse öteki işlevler 

de beklenen düzeyde yerine getirilmeyecektir (Bulut, 1993: 1). 

Ailenin çocuğa karşı tutumları ve özellikle annesi ile ilişkileri çocuğun kişiliğinin 

şekillenmesinde çok önemlidir. Sağlıklı bir aile ve anne-çocuk ilişkileriyle büyüyen çocuklar 

sağlam bir kişilik kazanmakta, ilerleyen yıllarda onlar da sağlıklı aileler kurmaktadır. Bu 

durum nesilden nesile devam eder. Anne ve babasının davranışlarını kendine model alan 

çocuk, iyi ve kötü davranışları onlardan öğrenmektedir (Yavuzer, 2003: 39). 

Bu araştırmayla ailelerin öğretim çağındaki çocuklarına gösterdiği olumlu ve olumsuz 

davranışları; bu çağ çocuklarının kendilerine, ailelerine ve topluma bakışlarını ortaya koymak 

araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okulu 

öğrencilerinin ailelerinden beklentileri ile öğrencilerin ruhsal durumlarını öğrenci görüşleri 

doğrultusunda değerlendirmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu genel amaçlar doğrultusunda 

şu sorulara cevap aranmıştır. 

1- Öğrencilerin olumsuz davranışlarına ailelerinin tepkisi nasıldır? 

2- Öğrencilerin olumlu davranışlarına ailelerinin tepkisi nasıldır? 

3- Ailesinin kendisine gösterdiği olumlu davranışlara öğrenciler nasıl bakmaktadır? 

a. Dürüst olma 

b. Çocuğuna zaman ayırma 

c. Çocuğuna değer verme 

d. Çocuğun görüşlerine önem verme 

e. Kişisel kararlarına saygı gösterme 

f. Eğitimiyle ilgilenme 
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g. Başkalarının yanında rencide etmeme 

h. Eğitim hayatını takip etme 

4- Öğrencilerin kendilerine bakışları nasıldır? 

5- Öğrencilerin ailelerine bakışları nasıldır? 

6- Öğrencilerin topluma bakışları nasıldır? 

1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Ailenin temel görevlerinden biri sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Bunun için de ailenin 

sağlıklı ve güçlü olması gerekir. Ailenin sağlıklı olması ise üyelerinin birbirleriyle olumlu 

ilişkiler içinde olmaları ve rollerini beklenen düzeyde yerine getirmeleriyle mümkün 

olmaktadır. Anne-babanın uyumu ya da uyumsuzluğu çocuğun uyumunu da etkilemektedir. 

Çocuğun kişilik oluşumu, benlik saygısının gelişimi, özdeşim modeli olan anne-babasının 

kişilik yapılarına bağlıdır. Anne ve babasını model alan çocuk istenen veya istenmeyen 

davranışları onlardan öğrenir, kendini bu doğrultuda yönlendirir. Aile bireylerinin 

birbirleriyle ilişkilerinin sevgi, saygı temeline dayanması çocuğun gelişimi açısından büyük 

önem taşımaktadır. Benlik saygısı, sosyal ve duyuşsal gelişimi gibi tüm gelişim özellikleri, 

ancak duygu ve düşüncelerine değer verilen ve ifade etmesine imkân sağlanan bir aile 

ortamında filizlenip gelişebilir. Birbirlerini olduğu gibi kabul edip destekleyen aile üyeleri 

yeni nesillerin de benlik tohumlarını ekmektedir. 

Anne ve babaların çocuklarının gelişim ihtiyaçlarının ve aile ortamının gelişimindeki 

öneminin farkında olması, sağlıklı bir etkileşim ve olumlu niteliklere sahip nesiller 

yetiştirilmesi açısından katkı sağlayacaktır. Anne-babaları tarafından kendi varlıklarından 

memnun bireyler olarak yetiştirilen çocukların daha mutlu ve başarılı olacağı 

unutulmamalıdır. Yaşamın ilk yıllarından itibaren gösterilecek koşulsuz sevgi, saygı, güven 

ve belli ölçülerde özgürlük, sağlıklı kişilik gelişimi üzerinde çok etkili olmaktadır. 

Kayseri Sümer Lisesi’nde okuyan 200 öğrenciden “Ailelerinden beklentileri”ni dile 

getiren isimsiz mektuplar yazmaları istenmiş, öğrencilerin içinde bulundukları durumları ve 

ailelerine bakışlarına ilişkin görüşlerin bazıları şöyledir: 

9. Sınıflar: 

“Televizyonun sesini çok açıyorlar, “kısar mısınız?” deyince kızıyorlar. Her gün 

misafir gelmesinden bıktım. Tek sosyal yaşantım, okul ve ev. Bazen ölmeyi bile istiyorum. 

Bazı zamanlar ders çalışmak bile istemiyorum.” 
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“Benim en büyük sıkıntım, annem ve babamın ayrı olması. İnsan bunu düşündükçe 

mutsuz ve çaresiz kalıyor. Her çocuk annesi ve babasıyla gezerken, bizim ailede her gün 

kavga oluyor. Benim derslerimdeki başarısızlığım bu yüzden. Bazen hiç hayatta olmasaydım 

diye düşünüyorum. Hep o kavganın içinde kendimi öldüresim geliyordu. Her gün kavgalı bir 

evin içinde bir çocuk nasıl yetişir bir düşünün. Artık hayattan bıkmış ve dünyadan nefret eden 

biriyim.” 

“Keşke annem ve babam biraz daha anlayışlı olsalardı. Beni 15 yıldır hiç 

tanımadıklarını sanıyorum.” 

10. Sınıflar: 

“Sevgili ailem, aslında sorunlarımı böyle bir mektupla değil de sizinle açıkça 

konuşmak isterdim. Ne yazık ki, bu medenî cesareti kendimde bulamadım. Derslerde kötü not 

aldığımda bana kızmasanız bile kendi kendinize söylenmeniz beni çok üzüyor. Artık kendim 

için değil onlar için çalışıyorum. Çünkü onları çok seviyorum. Kendimi onlar için feda edecek 

kadar…Başarısızlığımın sebebi, ilkokul 4. sınıftan beri sürekli dershaneye gitmek. Bu 

kendimi bir yarış atı gibi hissetmemi sağladı.” 

“Ey arkadaş olmak istediğim insanlar, biliyor musunuz? Ben o koca evde, 5 kişilik 

aile içinde çok yalnızım. Hiç arkadaşım yok. Bazen okuldan eve gelmek istemediğim günler 

oluyor. Yanlış anlamayın sakın, sizi sevmediğim için değil, yalnızlık sıkıntısını üzerime 

almamak için.” 

“Sizden tek istediğim şey, benimle ilgilenmeniz. Sadece bana istediklerimi alıp, 

cebime harçlığımı koyup okula göndermeyi bir anne ve babanın görevi olarak görmenizi 

istemiyorum.” 

Son Sınıflar (Sorunu ÖSS) 

“Benim ailemle sorunum yok denilecek kadar azdır. Çünkü benden umudu kesmişler. 

Onun için hiçbir şeyime karışmıyorlar. Babam arada bir “Sen ne yaparsan yap kendine 

yaparsın” diyerek olayı geçiştiriyor.” 

“Baba, ille de bu sene ÖSS’yi kazanmam gerektiğini söylüyorsun. Sanki ÖSS’yi 

kazanamayınca başka şekilde hayatımı sürdüremezmişim gibi.” 

“Benimle konuşun, dertleşin, acımızı, sevincimizi birlikte paylaşalım. Sizin 

emeklerinizi boşa çıkarma korkusu beni hırslandırmak yerine daha çok sinirlendiriyor ve 

üzüyor.” 
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“Her karne döneminde intihar düşüncesiyle yoğrulmam ve yeniden hayata yönelmem 

o kadar zor oluyor ki. Artık iki düşünce arasında gidip gelmekten yoruldum.” 

(Http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2002/05/30/yasam/yasam10.html). 

Yerel bir çalışma olan bu örnekte, bir okulun öğrencilerinin aile beklentisi ve ruhsal 

durumları görülmektedir. Bu araştırmayla, Türkiye genelinde ilköğretim ve ortaöğretim 

okullarında okuyan öğrencilerin aile beklentileri, öğrencilerin kendisine, ailesine ve topluma 

bakışları ortaya çıkacaktır. Ayrıca araştırma ülkemizde bu alanda yapılan ilk çalışma olması, 

bu alanda yapılacak çalışmalara kaynak teşkil etmesini sağlayacağından önem arz etmektedir. 

1.4. SINIRLILIKLAR 

Bu araştırma, 2006-2007 öğretim yılında: 

1. İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların 6,7,8. sınıflarında öğrenim gören 

öğrenciler, 

2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların 9,10,11. sınıflarında öğrenim 

gören öğrencilerle sınırlıdır. 

1.5. TANIMLAR 

İlköğretim Okulu: Zorunlu ilköğretim çağındaki çocukların eğitim-öğretim 

gördükleri ve öğretim süresi 8 yıl olan eğitim kurumudur (İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği). 

Ortaöğretim Okulu: İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan, genel 

okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan 

kuruluş (TDK, 1998: 9. baskı s. 1700). 
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BÖLÜM II 

2.1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi ile verilerin toplaması, analizi 

ve kullanılacak istatistiksel işlemler yer almaktadır. 

2.1.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma için Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 

okuyan öğrencilerin ailelerinden beklentileri; kendine, ailesine ve topluma bakışlarını ortaya 

koyan yazılı kaynaklar taranmıştır. Bu yönüyle araştırma, belgesel tarama türünden bir 

çalışmadır. 

Tarama modeli, geçmişte ve hâlen var olan durumu var olduğu şekilde betimlemeyi 

amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 79). 

Diğer taraftan söz konusu okul öğrencilerinin görüşlerini ortaya koymak amacıyla 

anket hazırlanıp uygulanmıştır. Elde edilen görüş ve öneriler doğrultusunda araştırma raporu 

hazırlanmıştır. Bu yönüyle araştırma betimsel nitelik taşımaktadır. 

2.1.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ildeki ilköğretim ve 

ortaöğretim okullarındaki öğrenciler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini yedi coğrafî bölge ve her bölgeden 2 il oluşturmuştur. 

İllerin seçiminde Devlet İstatistik Enstitüsünün “İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 

Sıralaması” esas alınmıştır. Buna göre İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Denizli, Kırıkkale, Yozgat, 

Adana, Kahramanmaraş, Bartın, Sinop, Kilis, Siirt, Erzurum ve Bingöl örneklem iller olarak 

belirlenmiştir. Anketler, il merkezinde sosyo ekonomik düzeyleri farklı 2 ilköğretim 

okulunda 6, 7 ve 8. sınıflar ile 2 ortaöğretim okulunda 9, 10 ve 11. sınıflara uygulanmıştır. 

Okulların seçimi il millî eğitim müdürlüklerine bırakılmıştır. Her sınıfta öğrencilere 

uygulanacak anket sayısı 16 olarak belirlenmiştir. Yedi bölgede uygulanan anketlerle ilgili 

dağılım Tablo 1’de yer almaktadır. 
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Tablo 1 

Anket Uygulanacak İller ve Anket Sayıları 
 

ANKET 
UYGULANACAK İL İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM 

İSTANBUL Sınıfı Anket Sayısı Sınıfı Anket Sayısı 

6 16 9 16 
7 16 10 16 
8 16 11 16 
Toplam 48 Toplam 48 

TEKİRDAĞ 
6 16 9 16 
7 16 10 16 
8 16 11 16 
Toplam 48 Toplam 48 

ADANA 
6 16 9 16 
7 16 10 16 
8 16 11 16 
Toplam 48 Toplam 48 

KAHRAMANMARAŞ 
6 16 9 16 
7 16 10 16 
8 16 11 16 
Toplam 48 Toplam 48 

ERZURUM 
6 16 9 16 
7 16 10 16 
8 16 11 16 
Toplam 48 Toplam 48 

BİNGÖL 
6 16 9 16 
7 16 10 16 
8 16 11 16 
Toplam 48 Toplam 48 

İZMİR 
6 16 9 16 
7 16 10 16 
8 16 11 16 
Toplam 48 Toplam 48 

DENİZLİ 
6 16 9 16 
7 16 10 16 
8 16 11 16 
Toplam 48 Toplam 48 

YOZGAT 
6 16 9 16 
7 16 10 16 
8 16 11 16 
Toplam 48 Toplam 48 

KIRIKKALE 
6 16 9 16 
7 16 10 16 
8 16 11 16 
Toplam 48 Toplam 48 
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SİNOP 
6 16 9 16 
7 16 10 16 
8 16 11 16 
Toplam 48 Toplam 48 

BARTIN 
6 16 9 16 
7 16 10 16 
8 16 11 16 
Toplam 48 Toplam 48 

KİLİS 
6 16 9 16 
7 16 10 16 
8 16 11 16 
Toplam 48 Toplam 48 

SİİRT 
6 16 9 16 
7 16 10 16 
8 16 11 16 
Toplam 48 Toplam 48 

 
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında uygulanan toplam öğrenci anket sayıları Tablo 

2’de yer almaktadır. 

 

Tablo 2 

 İlköğretim ve Ortaöğretimde Öğrencilerine Uygulanan Toplam Anket Sayıları 
 

İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM 

Sınıfı Anket Sayısı Sınıfı Anket Sayısı 
6 224 9 224 
7 224 10 224 
8 224 11 224 
Toplam 672 Toplam 672 

 

Örnekleme alınan 14 ilde her ilin her birinde 48 ilköğretim, 48 ortaöğretim 

öğrencisine uygulanmak üzere 96 anket ve toplam 1344 anket il millî eğitim müdürlüklerine 

gönderilmiştir. İllerde 1283 anket uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin 1223’ü geçerli kabul 

edilmiştir. Geçerlilik oranı %95.3’tür 

 

2.1.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla 

geliştirilen anketler için konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, ilköğretim ve ortaöğretim 

öğrencilerinin ailelerinden beklentileri ile öğrencilerin kendileri, aileleri ve topluma 
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bakışlarıyla ilgili araştırma, makale vb. çalışmalar incelenmiştir. Elde edilen bu  bilgiler 

doğrultusunda veri toplamak üzere öğrenciler için anket formu geliştirilmiştir (Bk. Ek 1). 

 İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerini yansıtacak şekilde hazırlanan 

sorular uzmanların incelemesine sunulmuştur. Uzmanlarca yapılan değerlendirmeler ve 

öneriler dikkate alınmış ve anketler üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Geliştirilen 

anketlerin ön uygulaması yapılmış ve yapılan değerlendirmede anketlerin alanda 

uygulanabileceği kararına varılmıştır. 

Anketlerin uygulama esasları, “Anket Uygulama Yönergesi”nde belirlenmiştir (Bk. 

Ek 2). Anketlerin uygulanmasında il millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği yapılmıştır. 

2.1.4. Verilerin Analizi 

İllerden geri dönen anketler geçerlilik yönünden incelenmiş, yönergeye uygun 

cevaplandırılmayan anketler değerlendirme kapsamı dışında bırakılmıştır. Geçerli kabul 

edilen anketlere verilen cevaplar, bilgisayar ortamında SPSS programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Anketlerde açık uçlu sorulara verilen cevaplarda tekrarlanan görüş ve 

değerlendirmelerin frekansları hesaplanmış, bilgisayar çıktıları ayrı ayrı hazırlanmış, 

araştırmanın amaçları doğrultusunda tablolaştırılıp yorumlanarak araştırma raporuna 

dönüştürülmüştür.  
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BÖLÜM III 

BULGULAR ve YORUMLAR 
 

Bu bölümde; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 

öğrencilerin olumlu, olumsuz davranışlarına ailelerinin tepkisi; ailelerinin bu öğretim çağı 

çocuklarına gösterdiği olumlu, olumsuz davranışları ve öğrencilerin kendilerine, ailesine ve 

topluma bakışlarına ilişkin anketlerle ortaya çıkan bulgular ve yorumlar yer almaktadır.  

3.1. ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BİLGİLER 

Bu bölümde, araştırmaya katılan öğrencilerin anketlerle elde edilen kişisel bilgileri yer 

almaktadır. 

3.1.1. Öğrencilerin Cinsiyetlerine göre Dağılımı 
Öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımları Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3 

Cinsiyete Göre Dağılım 
 

Cinsiyet 
Öğrenci 

f % 
Kız 581 47.7 
Erkek 638 52.3 
Toplam 1223 100.0 

 
Anketi cevaplandıranların %47.5’i kız, %52.3’ü erkek öğrencilerdir. 

 

3.1.2. Öğrencilerin Okul Türüne Göre Dağılımı 
 

Öğrencilerin devam ettikleri okul türüne göre dağılımları Tablo 4’te yer almaktadır. 
 

Tablo 4 

Okul Türüne Göre Dağılım 
 

Okul Türü Öğrenci 
f % 

İlköğretim 581 47.5 
Ortaöğretim 642 52.5 
Toplam 1223 100.0 

 
Okul türlerine göre öğrencilerin %47.5’i ilköğretim, %52.5’i ortaöğretim okullarında 

okumaktadır.  
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3.1.3. Öğrencilerin Yaşlarına Göre Dağılımı 
Anketi cevaplandıran öğrencilerin yaşlarına göre dağılımları Tablo 5’te yer 

almaktadır. 
Tablo 5 

Yaşlarına Göre Dağılım 
 

Yaş 
Öğrenci 

f % 
13 224 18.2 
14 317 26.0 
15 223 18.3 
16 378 31.0 
17 68 5.6 
18 11 0.9 
Toplam 1221 100.0 

 
Bulgulara göre öğrencilerin %18.2’si 13, %26.0’sı 14, %18.3’ü 15, %31.0’i 16, 

%5.6’sı 17 ve %0.9’u 18 yaşında olduğu görülmektedir. 

Elde edilen sonuçlara göre 16 ve 14 yaş grubu öğrencilerin en fazla bulunduğu yaş 

grubudur.  

3.1.4. Öğrencilerin Anne ve Baba Meslekleri 
Öğrencilerin anne ve babalarının mesleklerine göre dağılımları Tablo 6‘da yer almaktadır. 
 

Tablo 6 

Mesleklere Göre Dağılım 
 

Öğrencinin Katılma 
Düzeyi 

Anne Baba 
f % f % 

Memur 36 3.1 194 16.3 

İşçi 40 3.4 281 23.6 

Esnaf (Ticaret) 33 2.7 328 27.5 

Çiftçi 4 0.3 66 5.5 

Mühendis 2 0.2 18 1.5 

Doktor 15 1.2 12 1.0 

Öğretmen 31 2.6 34 2.9 

Ev kadını/ Çalışmıyor 966 80.4 25 2.1 

Emekli 21 1.7 118 9.9 

Diğer 53 4.4 116 9.7 

Toplam 1201 100.0 1192 100.0 
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Tabloya göre öğrencilerin annelerinin %80.4’ünün bir mesleği olmayıp, ev kadınıdır. 

Baba mesleğinde de en çok esnafların (%27.5)  bulunduğu, bunu sırayla, işçi (%23.6) ve 

memurların (%16.3) izlediği görülmektedir. Annelerde ev kadınlığından sonra, işçi (3.3), 

memur (3.0), ticaretle uğraşan (esnaf) (%2.7) ve öğretmenlik (%2.6) en fazla görülen 

mesleklerdir. 

 

3.2. ÖĞRENCİLERİN OLUMSUZ DAVRANIŞLARINA AİLESİNİN TEPKİSİ  
 

Bu bölümde, öğrencilerin olumsuz davranışlarına ailesinin ne tür tepki verdiğine 

ilişkin öğrencilerin görüşleri yer almaktadır.  

 

3.2.1. Ailesinin Çocuğunu Fiziksel Olarak Cezalandırması 

Öğrencinin olumsuz davranışlarından dolayı ailesi tarafından fiziksel olarak 

cezalandırılıp cezalandırılmadığına ilişkin görüşler Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7 

Çocuğun Fiziksel Olarak Cezalandırılması 
 

Fiziksel Cezalandırılma 
Öğrenci 

f % 

Evet 101 8.3 
Hayır 1122 91.7 
Toplam 1223 100.0 

 
Tabloya göre ilköğretim ve ortaöğretime devam eden öğrencilerin ailelerinin büyük 

çoğunluğu (%91.7) çocuğunun olumsuz davranışlarından dolayı kendilerine herhangi bir 

fiziksel ceza uygulamadığı, ancak %8.3’ünün fiziksel olarak ceza uyguladığı görülmektedir.  

 

3.2.2. Ailenin çocuğunu Davranışlarıyla Cezalandırması 
 
Tablo 8’de öğrencilerin olumsuz davranışlarından dolayı ailesi tarafından 

davranışlarıyla cezalandırılmasına ilişkin öğrenci görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 8 

Davranışlarla Çocuğun Cezalandırılması 
 

Davranışlarla 
Cezalandırılma 

Öğrenci 

f % 

Evet 362 29.6 
Hayır 861 70.4 
Toplam 1223 100.0 

 
Öğrencilerin yaklaşık 1/3’ünün, kendilerinin olumsuz davranışlarından dolayı 

ailelerince davranışlarıyla cezalandırıldıklarını belirtmektedirler. 

 

 

3.2.3. Ailenin Çocuğunu Sözlü (bağırma, kötü söz vb.) Olarak Cezalandırması 
 

Çocuğunun olumsuz davranışlarından dolayı ailesinin sözlü olarak (bağırma, kötü söz 

vb.) cezalandırılmasına ilişkin öğrenci görüşler Tablo 9’da yer almaktadır. 

 

Tablo 9 

Ailenin Sözlü (bağırma,kötü söz vb.) Olarak Çocuğunu Cezalandırılması 
 

Sözlü Cezalandırma 
Öğrenci 

f % 

Evet 416 34.0 
Hayır 807 66.0 
Toplam 1223 100.0 

 
Bulgulara göre öğrenci ailelerinin %34.0’ünün, çocuklarının olumsuz davranışlarından 

dolayı kendilerini sözlü olarak cezalandırdıkları görülmektedir. 

Ailelerin üçte biri çocuklarını sözlü olarak cezalandırdığı görülmektedir. Bu 

küçümsenmeyecek bir orandır. Çocukların kişilik gelişimlerinin şekillendiği bu çağda 

ailelerin bu davranışları çocuklar üzerinde olumsuz etkiler açacağı unutulmamalıdır. 
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3.2.4. Ailenin Çocuğunun Hatalı Davranışlarını Konuşarak Uyarması  

Tablo 10’da, çocuğunun hatalı davranışlarından dolayı ailesinin kendisiyle konuşarak 

uyarmasına ilişkin öğrencilerin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 10 

Öğrencinin Hatalı Davranışlarında Ailesinin Kendisiyle Konuşması  
 

Hatalı Davranışların 
Konuşulması 

Öğrenci 

f % 

Evet 932 76.2 
Hayır 291 23.8 
Toplam 1223 100.0 

Öğrencilerin hatalı davranışlarından dolayı ebeveynlerinin yaklaşık 3/4’ü kendileriyle 

konuşmak suretiyle uyardıkları görülmektedir. 

3.2.5. Öğrencinin Olumsuz Davranışlarından Dolayı Ailesince Harçlığının 

Kesilerek Cezalandırılması 

İlköğretim ve ortaöğretim okullarına devam eden öğrencilerin, olumsuz bir 

davranışından dolayı ailelerince harçlığının kesilerek cezalandırılmasına ilişkin öğrencilerin 

görüşleri Tablo 11’de yer almaktadır. 

Tablo 11 

Öğrencinin Olumsuz Davranışlarından Dolayı Harçlığının Kesilmesi 
 

Harçlığın Kesilmesi 
Öğrenci 

f % 

Evet 92 7.5 
Hayır 1131 92.5 
Toplam 1223 100.0 

 
Öğrencilerin %92.5’i kendilerinin olumsuz davranışlarından dolayı aileleri tarafından 

harçlık kesilme cezası uygulanmadığını, sadece %7.5’inin harçlık kesme cezası uyguladığını 

belirtmişlerdir. 
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3.2.6. Öğrencilerin Hatalı Davranışlarından Dolayı Ailesince Televizyon 

Seyretmeme Cezası Verilmesi 

 
Öğrenciler hatalı davranış sergilediklerinde, ailelerince kendilerine televizyon 

seyretmeme cezası uygulanmasına ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 12’de yer almaktadır. 

Tablo 12 

Öğrenciye Televizyon Seyretmeme Cezası Verilmesi 
 

Televizyon Seyretmeme 
Cezası  

Öğrenci 

f % 

Evet 233 19.1 
Hayır 989 80.9 
Toplam 1222 100.0 

Öğrencilerin 4/5’i kendilerinin hatalı davranışlarından dolayı, ailelerince televizyon 

seyretme cezası uygulanmadığını, 1/5’inin böyle bir cezayla cezalandırılmadıklarını 

belirtmişlerdir. 

3.2.7. Öğrencilerin Hatalı Davranışlarından Dolayı Ailesince Evden Dışarı 

Çıkmama Cezası Uygulanması 

Tablo 13’te öğrencilerin hatalı davranışlarından dolayı ailelerince evden dışarı 

çıkmama cezası uygulanmasına ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo 13 

Öğrenciye Evden Dışarı Çıkmama Cezası Verilmesi 
 

Evden Dışarı Çıkmama 
Cezası 

Öğrenci 

f % 

Evet 181 14.8 
Hayır 1041 85.2 
Toplam 1222 100.0 

 
Tabloya göre, öğrencilerin %85.2’si kendilerinin yanlış davranışlarından dolayı 

aileleri tarafından dışarı çıkma cezası uygulanmadığını belirtirlerken, 1/7’sine yakını böyle bir 

cezaya çarptırıldıklarını belirtmektedirler. 
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3.2.8. Öğrencilerin Hatalı Davranışlarından Dolayı Ailesince Arkadaşlarıyla 

Görüşmeme Cezası Uygulanması 

Öğrenciler olumsuz davranış sergilediklerinde, aileleri tarafından kendilerine 

arkadaşlarıyla görüşmeme cezası verilmesine ilişkin görüşleri Tablo 14’te yer almaktadır. 

Tablo 14 

Öğrenciye Arkadaşlarıyla Görüşmeme Cezası Verilmesi 
 

Arkadaşlarıyla 
Görüşmeme Cezası 

Verilmesi 

Öğrenci 

f % 

Evet 115 9.4 
Hayır 1108 90.6 
Toplam 1223 100.0 

Öğrencilerin hatalı davranış sergilemelerinden dolayı 1/10’unun ailesi çocuklarına 

arkadaşlarıyla görüşmeme cezası uyguladıkları, %90.6’sının ailesinin ise böyle bir cezayı 

çocuklarına uygulamadıkları bulgulardan anlaşılmaktadır.  

3.2.9 Öğrencilerin Hatalı Davranışlarından Dolayı Ailesince Oda Hapsi 

Uygulanması 

Öğrencilerin hatalı davranışlarından dolayı ailelerince oda hapsi uygulanmasına ilişkin 

görüşler Tablo 15’te yer almaktadır. 

Tablo 15 

Öğrenciye Oda Hapsi Uygulanması 
 

Oda Hapsi 
Uygulanması 

Öğrenci 

f % 

Evet 35 2.9 
Hayır 1188 97.1 
Toplam 1223 100.0 

 
Öğrencilerin hatalı davranış sergilemelerinden dolayı kendilerine ailelerince oda hapsi 

uygulanmasıyla ilgili deneklerin tamamına yakını “Hayır” görüşünde fikir beyan etmişlerdir. 

Öğrencilerin %3’ü ise  kendilerine oda hapsi  cezası uygulandığını belirtmektedirler. 
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3.2.10. Öğrencilerin Hatalı Davranışlarından Dolayı  Ailesince Misafirliğe 

Gitmeme Cezası Uygulanması  

Tablo 16’da öğrencilerin hatalı tutumlarından dolayı, ailelerince misafirliğe gitmeme 

cezası uygulanmasına ilişkin görüşler yer almaktadır. 

Tablo 16 

Ailesince Öğrencinin Misafirliğe gitmesinin Engellenmesi  
 

Misafirliğe Gitmenin 
Engellenmesi 

Öğrenci 

f % 

Evet 143 11.7 
Hayır 1088 88.3 
Toplam 1223 100.0 

 
Tabloya göre Öğrencilerin %88.3’ü, kendilerinin hatalı davranışlarından dolayı 

ailelerince misafirliğe gitme cezası uygulanmadığını, sadece 1/10’unun böyle bir cezaya 

çarptırıldıklarını belirtmişlerdir. 

 

3.2.11. Öğrencilerin Hatalı Davranışlarına Ailesinin Tepki Vermemesi 

 
Öğrencilerin olumsuz davranışlarından dolayı ailesince kendilerine herhangi bir tepki 

verilmemesine ilişkin görüşler Tablo 17’de yer almaktadır. 

Tablo 17 

Öğrencilerin Hatalı Davranışlarına Ailesinin Bir tepki Vermemesi 
 

Olumsuz Davranışlara 
Bir Tepki Verilmemesi 

Öğrenci 

f % 

Evet 131 10.7 
Hayır 1092 89.3 
Toplam 1223 100.0 

 

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin yaptıkları hatalı davranışlardan dolayı 

ailelerin sadece 1/10’unun çocuğuna herhangi bir tepki vermediği, %90’ının farklı tepkileri 

olduğu öğrenci görüşlerinden anlaşılmaktadır.  
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Not: Bölüm 3.2’de öğrencilere sorulan “Diğer” şıkkında, öğrenciler tarafından 

herhangi bir görüş belirtilmemiştir. 

 

3.3. ÖĞRENCİLERİN OLUMLU DAVRANIŞLARINA AİLESİNİN TEPKİSİ  
 

Bu bölümde, çocuklarının olumlu davranışlarına ailelerin ne tür tepki verdiğine ilişkin 

öğrencilerin görüşleri yer almaktadır. 

 
 
 
 

 3.3.1. Öğrencilerin Olumlu Davranışlarına Ailesinin Sevgi Göstererek Karşılık 

Vermesi 

 
 Öğrencilerin olumlu davranışlarına ailesinin sevgi göstererek karşılık vermesine 

ilişkin görüşler Tablo 18’de yer almaktadır. 

 

 

Tablo 18 

Ailenin Sevgi Göstermesi 
 

Ailenin Sevgi 
Göstermesi 

Öğrenci 

f % 

Evet 1051 86.2 
Hayır 168 13.8 
Toplam 1219 100.0 

 
 

Öğrenciler olumlu bir davranış sergilediklerinde, ailelerinin %86.2’si kendilerine 

sevgi gösterisiyle karşılık verdikleri bulgulardan anlaşılmaktadır. 

 

 3.3.2. Öğrencilerin Olumlu Davranışlarını Ailelerinin Davranışlarıyla 

Ödüllendirmesi 

 
Tablo 19’da öğrencilerin olumlu davranış sergilediklerinde, ailelerinin kendilerini 

davranışlarıyla ödüllendirmesine ilişkin görüşler yer almaktadır. 
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Tablo 19 

Olumlu Davranışları Davranışlarıyla Ödüllendirme 
 

Davranışlarla 
Ödüllendirme 

Öğrenci 

f % 

Evet 674 55.3 
Hayır 545 44.7 
Toplam 1219 100.0 

 
Tabloya göre  öğrencilerin %55.3’ü kendilerinin olumlu davranışlarından dolayı, 

ailelerinin kendilerini davranışlarıyla ödüllendirdiklerini belirtmektedirler. 

 

3.3.3. Öğrencinin Olumlu Davranışlarına Ailelerinin Harçlığını Artırarak 

Ödüllendirmesi 

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri olumlu davranış sergilediklerinde, ailelerince 

kendilerinin harçlıklarını artırarak ödüllendirmesine ilişkin görüşler Tablo 20’de yer 

almaktadır. 

Tablo 20 

Ailesinin Çocuğunun Harçlığını Artırarak Ödüllendirmesi 
 

 Harçlığını Artırarak 
Ödüllendirme 

Öğrenci 

f % 

Evet 233 19.1 
Hayır 986 80.9 
Toplam 1219 100.0 

 
Anketi cevaplandıran öğrencilerin 1/5’ine yakını olumlu davranış sergilediklerinde, 

ailelerince harçlığını arttırmak suretiyle ödüllendirildiklerini belirtmişlerdir. 

Bu durumun ailelerin ekonomik durumlarının yetersizliğinden kaynaklanabileceği 

gibi, böyle bir ödüllendirmeyi düşünmemekten de kaynaklanabileceği düşünebilir. 

 

3.3.4. Öğrencinin Olumlu Davranışlarına Ailelerinin Tatille Ödüllendirmesi 

Tablo 21’de öğrencilerin olumlu davranışlarına, ailelerinin tatille ödüllendirmesine 

ilişkin görüşler yer almaktadır. 
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Tablo 21 

Ailesinin Öğrenciyi Tatille Ödüllendirmesi 
 

Tatille Ödüllendirme 
Öğrenci 

f % 

Evet 218 17.9 
Hayır 1001 82.1 
Toplam 1219 100.0 

 
Tablodan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin ancak %17.9’u kendilerinin olumlu 

davranışlarından dolayı ailelerince tatille ödüllendirildiklerini belirtmişlerdir. 

Öğrenciyi motive açısından tatil güzel bir ödüldür. Ancak öğrencilerin 1/5’i ne yakını 

bu ödülle ödüllendirilmektedir. Oranın yetersizliği, ailelerin ekonomik durumlarından 

kaynaklanabileceği söylenebilir. 

 

3.3.5. Ailesinin Öğrenciye Çok İstediği Bir Şeyi Alarak Ödüllendirmesi 
 

Öğrencilerin olumlu davranışlarına, ailelerinin çok istediği bir şeyi alarak 

ödüllendirmesiyle ilgili öğrenci görüşleri Tablo 22’de yer almaktadır. 

Tablo 22 

Öğrenciyi Çok İstediği Bir Şeyi Alarak Ödüllendirme 
 

Çok İstediği Bir Şeyi 
Alarak Ödüllendirme 

Öğrenci 

f % 

Evet 661 54.4 
Hayır 558 45.6 
Toplam 1219 100.0 

 
Anketi cevaplandıran öğrencilerinin %54.6’sı, olumlu davranışlarından dolayı 

kendilerinin çok istediği bir şeyi ailelerince alınarak ödüllendirdiklerini belirtirlerken, 

%45.6’sı böyle bir ödüllendirmenin kendilerine yapılmadığını belirtmişlerdir. 

3.4. AİLENİN ÇOCUĞUNA GÖSTERDİĞİ OLUMLU DAVRANIŞLAR  
 

Bu bölümde, ailenin çocuğuna karşı dürüst olması, ona zaman ayırması, görüşlerine 

önem vermesi, onun kişisel kararlarına saygı göstermesi, kendisine güvenmesi, eğitimiyle 
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ilgilenmesi vb. olumlu davranışlar sergilemesi ve bunların sıklık derecesi ile ilgili öğrencilerin 

görüşleri yer almaktadır. 

3.4.1. Ailenin Çocuğuna Dürüst Davranması 

İlköğretim ve ortaöğretim okulu öğrencilerinin, ailelerince kendilerine dürüst 

davranmalarıyla ilgili olarak belirttikleri görüşleri Tablo 23’te yer almaktadır.  

 

Tablo 23 

Çocuğuna Dürüst Davranma 
 

 

Katılma Düzeyi 

Öğrenci 

f % 

Her zaman 1004 83.1 

Ara sıra 194 16.1 

Hiçbir zaman 10 0.8 

Toplam 1208 100.0 

 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%83.1), ailelerinin kendilerine karşı dürüst oldukları 

görüşünü belirtmişlerdir. Binde sekiz öğrenci ise, ailelerinin kendilerine dürüst 

davranmadıkları görüşündedirler.  

Bu sonuçlara göre öğrenciler ailelerine güven duymaktadırlar. 

 

3.4.2. Ailenin Çocuğuna Her Konuda Destek Vermesi 

Tablo 24’te ailelerin çocuklarına her konuda destek olmasına ilişkin öğrenci görüşleri 

yer almaktadır. 

Tablo 24 

Çocuğuna Her Konuda Destek Verme 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 759 63.2 

Ara sıra 416 34.6 

Hiçbir zaman 26 2.2 

Toplam 1201 100.0 
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Tabloya göre öğrencilerin %63.2’si “Her zaman”, %34.6’sı “Ara sıra” aileleri 

tarafından kendilerine her konuda destek olunduğu görüşünü belirtmişlerdir. Ailelerinin 

“Hiçbir zaman” kendilerine destek olmadıklarını belirten öğrencilerin oranı ise sadece 

%2.2’dir. 

3.4.3. Ailenin Çocuğuna Zaman Ayırması 

Ailesinin çocuğuna zaman ayırmasıyla ilgili öğrenci görüşleri Tablo 25’te yer 

almaktadır. 

 

Tablo 25 

Çocuğuna Zaman Ayırma 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 580 48.4 

Ara sıra 550 45.8 

Hiçbir zaman 70 5.8 

Toplam 1200 100.0 

 
Öğrenciler kendilerine ailelerinin zaman ayırmasını %48.4’ü “Her zaman”, %45.8’i 

“Ara sıra” olduğunu belirtirlerken, çok azı (%5.8) “Hiçbir zaman” kendilerine ailelerinin 

zaman ayırmadıklarını belirtmişlerdir. 

Elde edilen bulgulardan, ailelerin çocuklarına yeterli zaman ayıramadıkları 

anlaşılmaktadır.Bunun anne-babanın iş yoğunluğundan kaynaklanabileceği gibi, çocuklarına 

zaman ayırmada ihmalden de kaynaklanabileceği düşünülebilir. 

3.4.4. Ailenin Çocuğunun Görüşlerine Önem Vermesi 

 
Ailesinin çocuğunun görüşlerine önem vermesiyle ilgili anketi cevaplandıran 

öğrencilerin görüşleri Tablo 26’da yer almaktadır. 
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Tablo 26 

Çocuğun Görüşlerine Önem Verilmesi 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 617 51.8 

Ara sıra 514 43.1 

Hiçbir zaman 61 5.1 

Toplam 1192 100.0 

 
Tabloya göre öğrencilerin %51.8’i “Her zaman”, %43.1’, “Ara sıra” ailelerinin 

kendilerinin görüşlerine önem verdiklerini belirtmektedirler. Öğrencilerin %5.1’i ise 

ailelerinin kendilerinin görüşlerine değer vermediğini belirtmişlerdir.  

Çocuğun görüşlerine değer vermemek, onların kişilik gelişimlerine olumsuz 

yansıyacaktır. Sonuçlardan ailelerin çocuklarına gereken değeri veremedikleri görülmektedir. 

Anne-babanın çocuğunun yaşına göre nasıl davranacağını bilememesinden 

kaynaklanabileceği gibi, çocuğa gereken ilgiyi ihmal etmesinden de kaynaklanabileceği 

düşünülebilir. 

3.4.5. Ailenin Çocuğunun Kişisel Kararlarına Saygı Göstermesi 

Tablo 27’de ailenin çocuğunun kişisel kararlarına saygı göstermesine ilişkin  öğrenci 

görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 27 

Çocuğun Kişisel Kararlarına Saygı Gösterilmesi 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 
f % 

Her zaman 571 47.7 

Ara sıra 566 47.4 

Hiçbir zaman 59 4.9 

Toplam 1196 100.0 

 

Bulgulara göre aileler çocuklarının kişisel kararlarına %47.7’si “Her zaman, %47.4’ü 

“Ara sıra” saygı gösterdikleri anlaşılmaktadır. Ailelerin çok az bir grubu ise (%4.9) 

çocuklarının kararlarına itibar etmemektedirler. 
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3.4.6. Ailenin Çocuğuna Her Konuda Güvenmesi 

Ailenin çocuğuna her konuda güvenmesine ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 28’de yer 

almaktadır. 

Tablo 28 

Çocuğuna Her Konuda Güvenme 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 819 68.4 

Ara sıra 344 28.7 

Hiçbir zaman 35 2.9 

Toplam 1198 100.0 

 
Öğrencilerin %68.4’ü ailelerin “Her zaman” kendilerine her konuda güvendiklerini, 

%28.7’sinin “Ara sıra” güvendiklerini belirtmektedirler. Kendilerine “Hiçbir zaman” 

güvenmediklerini belirten öğrencilerin oranı ise %2.9’dur.  

Bu sonuçlardan, ailelerin çocuklarına güven duydukları çıkmaktadır. 

3.4.7. Aileyi İlgilendiren Kararlarda Çocuğun Görüşüne Başvurulması 

Aileyi ilgilendiren kararlarda, çocuğun görüşlerine başvurulup vurulmadığına ilişkin 

öğrencilerin görüşleri Tablo 29’da yer almaktadır. 

Tablo 29 

Aileyle İlgili Kararlarda Çocuğun Görüşüne Başvurma 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 361 30.7 

Ara sıra 647 55.0 

Hiçbir zaman 168 14.3 

Toplam 1176 100.0 

 

Öğrencilerin yarıdan fazlası aile ile ilgili kararlarda kendilerinin görüşüne “Ara sıra”  

baş vurulduğunu, %14.3’ü ise aile kararlarında kendilerinin görüşüne “Hiçbir zaman” baş- 

vurulmadığı görüşünü belirtmişlerdir. Kendilerinin  görüşlerine “Her zaman” başvurulduğunu 

belirten öğrencilerin oranı ise %30.7’dir.  
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Aile kararlarında çocuğun görüşlerine başvurulması, onun ruhsal ve kişisel gelişimi 

açısından önemlidir. Ailelerin azımsanmayacak bir çoğunluğu bunu gözardı etmektedir. Bu 

durumun ailelerin eğitim seviyesinin yetersizliğinden kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir.  

3.4.8. Ailenin Çocuğunu Başkalarının Yanında Rencide Etmemesi 

Tablo 30’da öğrencinin anne ve babasının başkalarının yanında kendilerini rencide edip 

etmediğine ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 30 

Çocuğunu Başkalarının Yanında Rencide Etmemesi 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 555 47.0 

Ara sıra 228 19.4 

Hiçbir zaman 397 33.6 

Toplam 1180 100.0 

 
Anketi cevaplandıran ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin yarıdan azı ailelerinin 

kendilerini başkalarının yanında rencide etmediğini belirtirlerken %33.6’sı kendilerinin 

başkalarının yanında  rencide edildiğini belirtmektedirler. 

Ailelerin 1/3’ü çocuklarını başkalarının yanında küçük düşürdüğü, incittiği 

görülmektedir. Bu durum anne ve babaların çocuğunun psikolojisini bilmemesinden ya da 

sarf ettiği sözün çocuğunu rencide edici olmadığını düşünmesinden kaynaklanmış olabileceği 

düşünülebilir. 

3.4.9. Ailenin Çocuğunu Arkadaşlarıyla Kıyaslamaması 

Öğrenciler, anne ve babalarının kendilerini arkadaşlarıyla kıyaslamalarıyla ilgili 

görüşleri Tablo 31’de yer almaktadır. 

Tablo 31 

Çocuğunu Arkadaşlarıyla Kıyaslamama 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 
Her zaman 309 26.1 

Ara sıra 572 48.4 

Hiçbir zaman 301 25.5 

Toplam 1182 100.0 
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Bulgulara göre anne ve babaların %26.1’i çocuklarını arkadaşlarıyla 

kıyaslamadıklarını, yarısının ara sıra kıyasladıklarını, 1/4’ü ise hep kıyaslama yaptıkları 

görülmektedir . 

Elde edilen sonuçlardan ailelerin büyük çoğunluğu çocuklarını arkadaşlarıyla 

kıyasladıkları görülmektedir. Çocuklarla bire bir görüşmelerde kendilerinin başkalarıyla 

kıyaslanmasından hoşlanmadıkları ifade edilmektedir. Ailelerin bu noktada çocuğun 

penceresinden bakmadıkları görülmektedir. 

 

3.4.10. Ailenin Çocuğunun Eğitim Hayatını Takip Etmesi 

 
Tablo 32’de ailelerin çocuklarının eğitim hayatını takip etmelerine ilişkin öğrenci 

görüşleri yer almaktadır. 

 

 

Tablo 32 

Çocuğunun Eğitim Hayatını Takip Etmesi 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 905 75.8 

Ara sıra 249 20.8 

Hiçbir zaman 41 3.4 

Toplam 1195 100.0 

 
Tabloya göre öğrencilerin %75.8’si ailelerinin kendilerinin eğitim hayatını takip 

ettiklerini belirtirken,  %3.4’ü kendilerinin eğitim hayatıyla ailelerinin ilgilenmediğini 

belirtmişlerdir. 

 

3.4.11. Ailenin Çocuğunu Kendileri İçin Çok Önemli Olduğunu Vurgulaması 

Anne ve babanın çocuğuna kendileri için önemli biri olduğunu vurgulamasıyla ilgili 

öğrenci görüşleri Tablo 33’te yer almaktadır. 
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Tablo 33 

Çocuğunun Kendileri İçin Çok Önemli Olduğunu Vurgulama 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 785 66.4 

Ara sıra 322 27.2 

Hiçbir zaman 76 6.4 

Toplam 1183 100.0 

 
Öğrencilerin %66.4’ü “Her zaman”, %27.2’si “Ara sıra”,  anne ve babaları tarafından 

kendilerinin onlar için çok önemli  olduğunu her fırsatta vurguladıklarını belirttikleri 

görülmektedir. 

 

3.4.12. Anne ve Babanın, Çocuğuna  Açık Davranması ve Duygularını Özgürce 

İfade Etmesi Hususunda Teşvikleri 

Tablo 34’te anne ve babanın çocuğunu açık davranma ve duygularını özgürce ifade 

etmelerini teşvik etmelerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 34 

Çocuğunun Açık Davranması ve Duygularını Özgürce İfade Etmesine Teşvik 
 

Öğrencinin Katılma 
Düzeyi 

Anne Baba 

f % f % 

Her zaman 772 67.0 662 59.1 

Ara sıra 202 17.5 215 19.2 

Hiçbir zaman 179 15.5 244 21.8 

Toplam 1153 100.0 1121 100.0 

 
Öğrencilerin görüşlerine göre %67.0’si annelerinin,%59.1’i babalarının “Her zaman” 

açık davranma ve duygularını özgürce ifade etme hususunda kendilerini  teşvik ettiklerini 

belirtirlerken; %15.5’i annelerinin, %21.8’i babalarının “Hiçbir zaman” açık davranma ve 

duygularını ifade etmeyi teşvik etmediklerini belirtmektedirler. 

Çocuğuna değer vermeyen , onun görüşlerini önemsemeyen, düşüncelerini rahat ifade 

etmesine izin vermeyen ailelerin çocukları; içine kapanık, konuşma bozukluğu olan, 

psikolojik sorunları olan çocuklar olmaktadırlar. 
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3.4.13. Anne ve Babanın Çocuğunun Eğitimi Konusunda Bilinçliliği 

Çocuğunun eğitimi konusunda, anne ve babaların bilinçliliğine ilişkin öğrenci 

görüşleri Tablo 35’te yer almaktadır. 

Tablo 35 

Çocuğunun Eğitimi Konusunda Bilinçlilik 

 

Öğrencinin Katılma 
Düzeyi 

Anne Baba 

f % f % 

Her zaman 973 79.6 884 78.2 

Ara sıra 114 9.3 149 13.2 

Hiçbir zaman 70 5.7 98 8.7 

Toplam 1157 100.0 1131 100.0 

 
Tabloya göre öğrencilerin %79.6’sı annelerinin, %78.2’si babalarının kendilerinin 

eğitimi konusunda bilinçli olduklarını belirtilmişlerdir. Öğrencilerin %5.7’si annelerini, 

%8.7’si ise babalarını “Hiçbir zaman” eğitimleri konusunda bilinçli bulmamaktadırlar. 

 

3.5. AİLENİN ÇOCUĞUNA GÖSTERDİĞİ OLUMSUZ DAVRANIŞLAR 
  

Bu bölümde, ailenin çocuğuna erken yaşta çalışmaya zorlaması, çocuğunun 

hoşlandıkları şeyleri yapmasını yasaklaması, çocuğun sırlarını başkalarına söylemekle tehdit 

etmesi, çocuğunun düşüncelerine önem vermemesi, çocuğunu dövmesi gibi olumsuz 

davranışların sergilenmesi ve bunların sıklık derecesi ile ilgili öğrencilerin görüşleri yer 

almaktadır. 

 

 3.5.1. Anne ve Babanın Aileye Katkı Sağlamak İçin Çocuğunu Erken Yaşta 

Çalışmaya Zorlaması 

Tablo 36’da anne ve babaların çocuklarını aileye katkı sağlaması için erken yaşta 

çalışmaya zorlamalarıyla ilgili öğrencilerin görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 36 

Aileye Katkı İçin Çocuğunu Erken Yaşta Çalışmaya Zorlama 
 

Öğrencinin Katılma 
Düzeyi 

Anne Baba 

f % f % 

Her zaman 51 4.3 55 4.9 

Ara sıra 120 10.2 82 7.2 

Hiçbir zaman 1008 85.5 994 87.9 

Toplam 1179 100.0 1131 100.0 

 
Tabloya göre öğrencilerin büyük çoğunluğu anneleri (%85.5) ve babalarının (%87.9) 

aileye katkı amacıyla kendilerini erken yaşta çalışmaya zorlamadıklarını belirtmişlerdir. 

Aileye katkı sağlamasını isteyen anne ve babaların oranı yaklaşık %5 civarındadır.  

Bu ailelerin, ekonomik yönden çok fakir olup çocuğun katkısından fayda 

bekleyebileceği gibi; bu çocukların da parçalanmış aile çocukları olabileceği düşünülebilir. 

 

 3.5.2. Anne ve Babanın, Çocuğunun  Sevdiği Şeyleri Yapmasını Engelleyerek 

Cezalandırması 

Anne ve babalarının çocuğunu sevdiği şeyleri yapmasını engellemek suretiyle  

cezalandırmasına ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 37’de yer almaktadır. 

Tablo 37 

Çocuğunun Sevdiği Şeyleri Yapmasını Engelleyerek Cezalandırma 
 

Öğrencinin Katılma 
Düzeyi 

Anne Baba 

f % f % 

Her zaman 60 5.1 69 6.1 

Ara sıra 286 24.4 217 19.3 

Hiçbir zaman 825 70.5 838 74.6 

Toplam 1171 100.0 1124 100.0 

 

Öğrencilerin %70.5’i annelerinin, %74.6’sı babalarının “Hiçbir zaman” kendilerini 

sevdiği şeyleri engellemek suretiyle cezalandırmaya gitmediklerini belirtmişlerdir. Anne ve 

babalarının sevdiği şeyleri engelleyerek kendilerini cezalandırdıklarını belirten öğrencilerin 

oranı yaklaşık yüzde beştir.  



 35

 

3.5.3. Anne ve Babanın, Çocuğunun  Kendine Ait Sırlarının Bulunmasına Rıza 

Gösterip Göstermemesi 

Çocuğunun kendine ait sırlarının bulunmasına anne ve babasının rıza göstermemesine 

ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 38’de yer almaktadır. 

 

Tablo 38 

Çocuğunun Kendine Ait Sırlarının Bulunmasına Rıza Gösterip Göstermeme 
 

Öğrencinin Katılma 
Düzeyi 

Anne Baba 

f % f % 

Her zaman 175 15.3 115 10.5 

Ara sıra 257 22.4 187 17.0 

Hiçbir zaman 714 62.3 796 72.5 

Toplam 1146 100.0 1098 100.0 

 

Tabloya göre öğrencilerin %11.5 annelerinin, %10.5’i babalarının kendilerine ait 

sırlarının bulunmasına rıza göstermediğini; annelerinin %62.3’ü, babalarının %72.5’i 

çocuğunun da kendine ait sırlarının bulunmasını doğal karşıladığı görülmektedir.  

Bulgulara göre babaların annelere göre çocuklarının kendilerine ait sırlarının 

bulunmasına daha hoşgörüyle bakmaktadırlar. Anneler, babalara göre çocuklarının her şeyini 

daha çok paylaştıklarından onların kendilerine ait sırlarının bulunmasına daha hoşgörüsüz 

bakmaktadırlar diyebiliriz. 

 

3.5.4. Anne ve Babanın Çocuğunun  Sırlarını İfşa Etmek Tehdidi 

Öğrenciler kendilerinin sırlarını, anne ve babaları tarafından ifşa edilme tehdidi ile 

ilgili görüşleri Tablo 39’da yer almaktadır. 
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Tablo 39 

Çocuğunun  Sırlarını İfşa Etme Tehdidi  
 

Öğrencinin Katılma 
Düzeyi 

Anne Baba 

f % f % 

Her zaman 44 3.8 37 3.3 

Ara sıra 73 6.4 53 4.7 

Hiçbir zaman 1035 89.8 1029 92.0 

Toplam 1152 100.0 1119 100.0 

 

Tabloya göre öğrencilerin %3.8’i anneleri, %3.3’ü babaları tarafından “Her zaman”  

kendilerinin sırlarını başkalarına söylemekle tehdit edildiklerini belirtirlerken; %89.8’i 

annelerinin, %92.0’si babalarının böyle bir tehdidi ile karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir.  

 

3.5.5. Anne ve Babanın Öfkeli Anlarında Çocuğunun Lafa Karışması ve 

Yaramazlık Yapmasından Dolayı Tokatlaması 

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, anne ve babalarının öfkeli anlarında lafa 

karışma ve yaramazlık yapmalarından dolayı kendilerini tokatlamalarıyla ilgili belirttikleri 

görüşleri Tablo 40’ta yer almaktadır. 

 

Tablo 40 

Öfkeli Anlarında, Çocuğunu Lafa Karışması ve Yaramazlığından Dolayı Tokatlaması 
 

Öğrencinin Katılma 
Düzeyi 

Anne Baba 

f % f % 

Her zaman 39 3.3 46 4.1 

Ara sıra 141 12.1 135 11.9 

Hiçbir zaman 989 84.6 948 84.0 

Toplam 1169 100.0 1129 100.0 

Bulgulardan öğrencilerin büyük çoğunluğunun anneleri (84.6) ve babalarının (%84.0) 

öfkeli zamanlarında kendilerinin  lafa karışma ve yaramazlığından dolayı tokatlama eylemiyle 

karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Anneleri ve babaları tarafından tokatlandığını belirten 

öğrencilerin oranı ise yaklaşık yüzde dörttür.  
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3.5.6. Anne ve Babanın Aile İçi Sorunların Çözümünde Çocuğunun 

Düşüncelerine Önem Vermemesi 

Tablo 41’de aile içi sorunların çözümünde anne ve babanın,  çocuğunun düşüncelerine 

önem vermemesiyle ilgili öğrenci görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 41 

Aile İçi  Sorunların Çözümünde Çocuğunun Düşüncelerine Önem Vermeme 
 

Öğrencinin Katılma 
Düzeyi 

Anne Baba 

f % f % 

Her zaman 193 16.7 154 13.7 

Ara sıra 344 29.7 353 31.5 

Hiçbir zaman 620 53.6 615 54.8 

Toplam 1157 100.0 1122 100.0 

 
Öğrenciler aile içi sorunların çözümünde annelerinin, %16.7’si, babaları için %13.7’si 

kendilerinin görüşlerine önem vermedikleri görüşündedirler. Öğrencilerin %53.6’sı 

annelerinin, %54.8’i babalarının “Her zaman” aile içi sorunlarda kendilerinin görüşlerine 

önem verildiğini belirtmektedirler. 

Geleceğin ailesini kuracak çocuklarımıza gereken ilgiyi gösterme, düşüncelerinin 

kendileri için bir değer olduğunu hissettirme onların sağlıklı bir ruh yapısının oluşması 

açısından önemlidir. 

3.5.7. Anne ve Babanın Çocuğunun Fiziki Özelliklerine İsim Takması 

Öğrenciler fiziki özelliklerinden dolayı, anne ve babalarının kendilerine çirkin isimler 

takmalarına ilişkin görüşleri Tablo 42’de yer almaktadır. 

Tablo 42 

Çocuğunun Fiziki Özelliklerine İsim Takma 
 

Öğrencinin Katılma 
Düzeyi 

Anne Baba 

f % f % 

Her zaman 48 4.1 111 3.6 

Ara sıra 92 8.0 87 7.8 

Hiçbir zaman 1014 87.9 988 88.6 

Toplam 1154 100.0 1115 100.0 
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Tabloya göre, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin %87.9’u annelerinin, %88.6’sı 

babalarının kendilerine fiziki özelliklerine uygun çirkin isimler takmadıklarını belirtirlerken; 

çok az bir öğrenci gurubu (yaklaşık yüzde dördü) aileleri tarafından kendilerine çirkin isimler 

takıldığını belirtmişlerdir. 

 

3.5.8. Anne ve Babanın Çocuğunun Başarısını Gösteriş Amacıyla Arkadaşlarına 

Bahsetmesi 

Anne ve babanın, çocuğunun başarısını gösteriş amacıyla arkadaşlarına bahsetmesine 

ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 43’te yer almaktadır. 

Tablo 43 

Çocuğunun Başarısını Gösteriş Amacıyla Arkadaşlarına Bahsetme 
 

Öğrencinin Katılma 
Düzeyi 

Anne Baba 

f % f % 

Her zaman 116 10.0 111 9.8 

Ara sıra 230 19.8 202 17.8 

Hiçbir zaman 816 70.2 820 72.4 

Toplam 1162 100.0 1133 100.0 

 

Öğrencilerin %10’u anne ve babalarının kendilerinin başarısını gösteriş amacıyla 

arkadaşlarına bahsettiklerini belirtmektirler. “Hiçbir zaman” anne ve babalarının gösteriş 

amacıyla başarılarını arkadaşlarına bahsetmediklerini belirten öğrencilerin oranı ise %70 

civarındadır. 

 

3.5.9. Anne ve Babanın Çocuğunun Arkadaşlarıyla Beraber Olmasını 

Engellemesi 

Tablo 44’te öğrenciler, anne ve babaları tarafından arkadaşlarıyla beraber olmalarının 

engellenmesine ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

 

 

 



 39

Tablo 44 

Çocuğunun Arkadaşlarıyla Beraber Olmasını Engelleme 
 

Öğrencinin Katılma 
Düzeyi 

Anne Baba 

f % f % 

Her zaman 94 8.1 82 7.3 

Ara sıra 280 23.9 254 22.5 

Hiçbir zaman 793 68.0 792 70.2 

Toplam 1167 100.0 1128 100.0 

 
Tabloya göre öğrencilerin %68.0’i anneleri, %70.2’si babaları “Hiçbir zaman” 

arkadaşlarıyla beraber olmalarının engellenmediğini belirtirlerken; %23.9’u anneleri, %22.5’i 

babaları tarafından “Ara sıra” engellendiklerini ifade etmektedirler. 

 Bu durum küçümsenmeyecek bir oran olduğu görülmektedir. Yaklaşık her dört anne 

ve babadan birinin böyle bir uygulamaya gitmesi, çocuğunun seçici arkadaşlıklar 

kurmasından kaynaklanabileceği düşünebilir. 

3.5.10. Anne ve Babanın Çocuğunu Suça Yöneltici Davranışlarda Bulunması 

 
Öğrenciler, anne ve babalarının kendilerini suça yöneltici davranışlarda 

bulunmalarıyla ilgili görüşleri Tablo 45’te yer almaktadır. 

Tablo 45 

Çocuğunu Suça Yöneltici Davranışlarda Bulunma 
 

Öğrencinin Katılma 
Düzeyi 

Anne Baba 

f % f % 

Her zaman 43 3.7 30 2.7 

Ara sıra 73 6.3 62 5.5 

Hiçbir zaman 1041 90.0 1039 91.9 

Toplam 1157 100.0 1131 100.0 

 

Bulgulara göre, öğrencilerin %91.9’u anne ve babalarının kendilerini suça yöneltecek 

davranışlarda bulunmadığını belirtmişlerdir. Az bir grup (%5.5) öğrencinin ise anne ve 

babaları tarafından böyle bir davranışa zorlandıkları görülmektedir. 



 40

3.5.11. Ailenin Çocukları Arasında Ayrım Yapması 

Ailenin çocukları arasında ayrım yapmasıyla ilgili öğrenci görüşleri Tablo 46’da yer 

almaktadır. 

Tablo 46 

Ailenin Çocukları Arasında Ayrım Yapması 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 63 5.5 

Ara sıra 166 14.4 

Hiçbir zaman 921 80.1 

Toplam 1150 100.0 

 
Tabloya göre öğrencilerin 4/5’i kardeşler arasında ailelerinin herhangi bir ayırım 

yapmadıklarını belirtmişlerdir. Kendilerine anne ve babası tarafından ayırım yapıldığını 

belirten öğrenci oranı sadece %5.5’tir. 

 

3.6. ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNE BAKIŞLARI 
 
Bu bölümde, öğrencinin kendi duyguları ve hayata bakışlarına ilişkin görüşleri yer 

almaktadır. 

3.6.1. Öğrencilerin Kendilerinden Bıkmaları 

Tablo 47’de öğrencilerin kendilerine bakışlarına ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 47 

Öğrencilerin Kendilerinden Bıkmaları 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 144 11.9 

Ara sıra 91 7.5 

Hiçbir zaman 976 80.6 

Toplam 1211 100.0 
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Tabloya göre öğrencilerin %80.6’sının kendilerinden bıkma gibi bir düşüncelerinin 

bulunmadığını belirtirken;  %11.9’u böyle bir düşünceyi taşıdıklarını belirtmişlerdir. Çok az 

bir grup öğrenci ise “Ara sıra” böyle düşünceye kapıldıklarını belirtmişlerdir. 

Bulgulara göre ilköğretim ve ortaöğretim de her on öğrenciden birinin ruhsal yönden 

bir sıkıntısının olduğu görülmektedir. Bunun öğrencilerin 11-20 yaşları arasında buluğ çağına 

geçişlerinden kaynaklanabileceği gibi, ailelerin gereken ilgiyi göstermemelerinden de 

kaynaklanabileceği düşünülebilir. 

 

3.6.2. Öğrencilerin Kendilerini Başarısız Biri Olarak Görmeleri 

Öğrencilerin kendilerini başarısız biri olarak görmelerine ilişkin görüşleri Tablo 48’de 

yer almaktadır 

.Tablo 48 

Kendilerini Başarısız Biri Olarak Görme 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 134 10.4 

Ara sıra 134 11.1 

Hiçbir zaman 944 78.5 

Toplam 1203 100.0 

 

 

Öğrencilerin %78.5’i kendilerini “Hiçbir zaman” başarısız biri olarak görmediklerini 

belirtirlerken;  %10.4’ü  kendilerini “Her zaman, %11.1’i “Ara sıra”  başarısız olarak 

görmektedirler. 

Öğrencilerin kendilerini başarısız görmelerinde; anne ve babaların çocuklarının 

eğitimine gereken ilgiyi göstermemelerinden kaynaklanabileceği gibi, öğrencinin derslere 

motive olamamasından da kaynaklanabileceği düşünülebilir. 

 

3.6.3. Öğrencilerin Gerçek Duygularını Göstermede Zorlanmaları 

Gerçek duygularını göstermede zorlanmalarına ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 49’da 

yer almaktadır. 
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Tablo 49 

Duygularını Göstermede Zorlanma 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 171 14.2 

Ara sıra 259 21.4 

Hiçbir zaman 778 64.4 

Toplam 1208 100.0 

 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%64.4) gerçek duygularını çevresine gösterdikleri 

görülmektedir. “Hiçbir zaman” gerçek duygularını gösteremeyenlerin oranı ise %14.2’dir. 

Bunun; aile baskısı, çocuğun yaşadığı çevre, kendine güvensizlik, yanlış yapma, yanlış 

ifade etme korkusu vb. nedenlerden dolayı öğrencinin gerçek duygularını ifade edememesine 

neden olabileceği düşünülebilir. 

 

3.6.4 Öğrencilerin Hayatı Güzel Görmeleri 

Tablo 50’de öğrencilerin hayata bakışlarına ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 50 

Hayatı Güzel Görme 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 420 34.8 

Ara sıra 265 21.9 

Hiçbir zaman 523 43.3 

Toplam 1208 100.0 

 
Tabloya göre öğrencilerin %34.8’i hayatı “Her zaman” güzel görürken;  %43.3’ü 

“Hiçbir zaman” güzel görmediklerini belirtmektedirler. Öğrencilerin %21.9’u ise “Ara sıra” 

güzel gördüklerini belirtmektedirler. 

Öğrencilerin beşte ikisinin hayatı güzel görmediği görülmektedir. Bunun, öğrencinin 

ailesinden, çevresinden, okulundan, arkadaşlarından beklentilerine cevap bulamamasının 
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neden olabileceği gibi, bu yaş çocukların buluğ çağına girmelerinin neden olabileceği 

düşünülmektedir. 

 

3.6.5. Öğrencilerin Kendilerini Değerli ve Vazgeçilmez Olduğunu Hissetmesi 

Öğrencilerin ailesinin yanında kendilerini değerli ve vazgeçilmez biri olduğunu 

hissetmelerine ilişkin görüşleri Tablo 51’de yer almaktadır. 

 

Tablo 51 

Ailesinde Kendisini Değerli ve Vazgeçilmez Hissetmesi 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 359 29.9 

Ara sıra 315 26.2 

Hiçbir zaman 528 43.9 

Toplam 1202 100.0 

 
 

Öğrencilerin %29.9’u kendilerini ailesinin yanında  değerli ve vazgeçilmez biri olarak 

görürlerken; %43.9’u görmediklerini belirtmişlerdir. 

Çocuklar, anne ve babaların her şeyleridir. Onlar için yapamayacakları hiç bir şey 

yoktur. Ancak günümüzde anne ve babaların iş yoğunluğu çocukların beklediği ilgiyi 

gösterememelerine, bundan dolayı da çocuklarda böyle düşüncenin oluşmasına neden 

olabileceği düşünülebilir. 

 

3.6.6. Öğrencilerin Yeni Tanıştığı Kişinin Kendisinden Daha İyi Olduğu 

Düşüncesine Kapılması 

Öğrencilerin yeni tanıştığı kişileri, kendisinden daha iyi olduğu düşüncesine 

kapılmaların ilişkin görüşleri Tablo 52’de yer almaktadır. 
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Tablo 52 

Yeni Tanıştığı Kişinin Kendisinden Daha İyi Olduğu Düşüncesine Kapılma 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 102 8.5 

Ara sıra 169 14.0 

Hiçbir zaman 932 77.5 

Toplam 1203 100.0 

 
Tabloya göre öğrencilerin %77.5’i yeni tanıştığı kişileri kendilerinden daha iyi olduğu 

düşüncesine “Hiçbir zaman” kapılmadıkları görüşündedirler. Böyle düşünceye kapılan 

öğrencilerin oranı %8.5 olduğu görülmektedir. 

Bu sonuç, öğrencilerde karakter oluşumunun oturduğunu göstermektedir. 

 

3.6.7. Öğrencilerin, Zaman Zaman Arkadaşlarının Anne ve Babalarına 

Özenmeleriyle İlgili Görüşleri 

Tablo 53’te öğrencilerin arkadaşlarının anne ve babalarına özenmelerine ilişkin 

görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 53 

Arkadaşlarının Anne ve Babalarına Özenme 
 

Öğrencinin Katılma 
Düzeyi 

Arkadaşının 
Annesine Özenme 

Arkadaşının 
Babasına Özenme  

f % f % 

Her zaman 106 8.8 106 8.8 

Ara sıra 110 9.1 85 7.1 

Hiçbir zaman 992 82.1 1010 84.1 

Toplam 1208 100.0 1201 100.0 

 

Bulgulara göre öğrencilerin yüzde seksenden fazlası “Hiçbir zaman” arkadaşlarının 

anne ve babalarına özenmediklerini belirtirlerken; %8.8’inin böyle bir duyguya 

kapılmadıklarını belirtmişlerdir. Ara sıra bu duyguya kapılanların oranı ise yaklaşık yüzde 

sekiz civarındadır. 
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3.6.8. Öğrencilerin Hayatı Ürkütücü ve Tehlikeli Bulmalarına İlişkin Görüşleri 
Hayatı ürkütücü ve tehlikeli bulmalarına ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 54’te yer 

almaktadır.  

Tablo 54 

Hayatı Ürkütücü ve Tehlikeli Bulma 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 122 10.1 

Ara sıra 162 13.4 

Hiçbir zaman 926 76.5 

Toplam 1210 100.0 

 
Anketi cevaplayan öğrencilerin %10.1’i hayatı ürkütücü ve tehlikeli bulurken; %76.5’i 

ürkütücü ve tehlikeli bulmamaktadırlar. Ara sıra hayatı ürkütücü ve tehlikeli bulan 

öğrencilerin oranı ise %13.4’tür. 

Anne-babanın yaşadıkları ekonomik ve diğer sıkıntıları aile ortamı içinde konuşmaları 

olağandır. Çocukların bu konuşulanlardan etkilenmesi ya da öğrencilerin bulundukları 

ortamlarda karşılaştıkları sıkıntı ve zorlukların buna neden olabileceği düşünülebilir. 

 

3.7. ÖĞRENCİLERİN  AİLESİNE BAKIŞLARI  
 
Bu bölümde, aile üyelerinin duygularını ifade etmesi, ailede kurallara uyma, ailede 

kararların verilişi, kişisel sorunların hâlli, birbirine destek olunması, öğrencinin eğitimine 

destek olunması, birlik beraberlik duygusu, ailede alınan kararların uygulanışı, ailede düzen-

temizlik, ailede meydana gelen sorunların çözümü ve huzurun sağlanmasına dönük öğrenci 

görüşleri yer almaktadır. 

 

3.7.1. Aile Üyelerinin Duygularını Açıkça İfade Etmeleri 

 

Aile üyelerinin duygularını açıkça ifade etmelerine ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 

55’te yer almaktadır.  
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Tablo 55  

Duygularını Açıkça İfade Etme 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 290 25.1 

Ara sıra 526 45.4 

Hiçbir zaman 342 29.5 

Toplam 1158 100.0 

 
Öğrencilerin %25’i ailede herkesin duygularını “Her zaman” ifade ettiklerini 

belirtirken, %29.5’i “Hiçbir zaman” ifade edemediklerini belirmişlerdir. Duygularını “Ara 

sıra” ifade edildiğini belirten öğrencilerin oranı ise %45 5’tir. 

Aile üyelerinin duygularını açık şekilde ifade edemedikleri öğrenci görüşlerinden 

anlaşılmaktadır. Bu durumun Türk aile yapısının ataerkil bir aile olmasıdır. Burada baba 

otoritedir. Her şey onun tarafından bilinir, onun tarafından çözülür. Bu düşünce, duyguların 

serbestçe ifade edilmesine engel olabilir. 

 

3.7.2. Ailede Kurallara Uyulmanın Önemsenmesi 

Ailede kurallara önem verilmesiyle ilgili öğrenci görüşleri Tablo 56’da yer almaktadır. 

Tablo 56 

Kurallara Uyulmanın Önemsenmesi 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 275 23.7 

Ara sıra 548 47.3 

Hiçbir zaman 336 29.0 

Toplam 1159 100.0 

 
Tabloya göre öğrencilerin %23.7’i ailede her zaman kurallara uyulmanın 

önemsendiğini, %29’unun “Hiçbir zaman” önemsenmediğini belirtirlerken, %29’u “Ara sıra” 

önemsendiğini belirtmişlerdir. 

Kurallar ailede düzen ve disiplini sağlayan unsurlardır. Öğrencilerin yaklaşık üçte biri 

ailelerinde kuralların önemsenmediği görüşündedir. 
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3.7.3. Öğrenci Ailesinin Çevre Konusunda Duyarlılığı 

Tablo 57’de öğrenciler, ailelerinin çevre konusunda duyarlılıklarına ilişkin görüşleri 

yer almaktadır. 

Tablo 57 

Ailenin Çevre Konusunda Duyarlılığı 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 403 34.8 

Ara sıra 524 45.2 

Hiçbir zaman 232 20.0 

Toplam 1159 100.0 

 
Öğrencilerin %34.8’i ailelerini çevre konusunda duyarlı bulurken, %45.2’si “Ara 

sıra”, %20’i ise “Hiçbir zaman” duyarlı bulmadıklarını belirtmektedirler. 

Bulgular, toplumumuzda çevre duyarlılığının yeterince oluşmadığının bir işareti 

olarak algılanabilir. 

 

3.7.4. Aile İle İlgili Kararların Büyüklerce Verilmesi 

Aileyi ilgilendiren kararların daha çok büyükler tarafından verildiğine ilişkin öğrenci 

görüşleri Tablo 58’de yer almaktadır. 

Tablo 58 

Aile İle İlgili Kararların Büyüklerce Verilmesi 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 365 31.6 

Ara sıra 425 36.8 

Hiçbir zaman 365 31.6 

Toplam 1155 100.0 
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Öğrenciler, aileyi ilgilendiren kararların %31.6’sı “Her zaman”; %36.8’i “Ara sıra” 

aile büyükleri tarafından verildiğini belirtmektedirler. Öğrencilerin %31.6’sının ise “Hiçbir 

zaman” aileyi ilgilendiren kararların aile büyükleri tarafından verilmediğini belirtmektedirler. 

Elde edilen sonuçlardan, büyük çoğunluğun, aileyi ilgilendiren konularda kararları 

ailece verdikleri görülmektedir. 

 

3.7.5. Aile Bireylerinin Kendi Meselelerini Kendileri Halletmeleri 

Aile bireylerinin kendi meselelerini kendilerinin halletmelerine ilişkin öğrenci 

görüşleri Tablo 59’da yer almaktadır. 

Tablo 59 

Kendi Meselelerini Kendileri Halletme 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 167 14.5 

Ara sıra 329 28.6 

Hiçbir zaman 653 56.9 

Toplam 1149 100.0 

 

Elde edilen verilere göre öğrencilerin %56.9’u “Hiçbir zaman” aile üyeleri kendi 

meselelerini kendilerinin halletmediği görüşünü ifade ederken; %14.5’i ise ailedeki bireylerin 

kendi meselelerini kendileri hallettiklerini belirtmişlerdir.  

Bulgulardan büyük çoğunluğun kendi problemlerini kendilerinin çözemediği, 

meselelerini aileleriyle birlikte hallettikleri görülmektedir.  

 

3.7.6. Aile Üyelerinin Evde Kişisel Sorunlarını Birbirlerine Anlatmaları 
 
Tablo 60’ ta aile üyelerinin kişisel sorunlarını birbirlerine anlatmalarına ilişkin öğrenci 

görüşleri yer almaktadır. 
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Tablo 60 

Kişisel Sorunları Birbirlerine Anlatma 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 241 21.0 

Ara sıra 382 33.2 

Hiçbir zaman 526 45.8 

Toplam 1149 100.0 

 
Aile üyelerinin kişisel sorunlarını birbirlerine anlatmalarının %21’i “Her zaman” 

gerçekleştiği görüşünü belirtirlerken, %45.8’i “Hiçbir zaman” birbirlerine anlatılmadığını 

belirtmişlerdir. Öğrencilerin %33.2’si ise Ara sıra anlattıklarını ifade etmektedirler. 

Bulgulardan aile üyelerinin genellikle kişisel sorunlarını birbirlerine anlatmadıkları 

görülmektedir. Bunun kişilerin kendi sorunlarını kendileri halledebileceğini, ailesini bu 

konuda rahatsız etmemesi gerektiği düşüncesi olabileceği gibi, sorunlarına aile üyelerinden 

destek bulamayacağı düşüncesinin de neden olabileceği düşünülebilir.  

 

3.7.7. Aile Üyelerinin “Doğru ve Yanlışlar” Hakkında Kesin Düşüncelerinin 

Bulunması 

Aile üyelerinin “doğru ve yanlışlar” hakkında kesin düşüncelerinin bulunmasına 

ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 61’de yer almaktadır. 

 

Tablo 61 

Aile Üyelerinin “Doğru Yanlışlar” Hakkında Kesin Düşüncelerinin Bulunması 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 335 29.2 

Ara sıra 460 40.0 

Hiçbir zaman 354 30.8 

Toplam 1149 100.0 
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Tabloya göre öğrencilerin %29.2’si “Her zaman”, %40’ı “Ara sıra” aile üyelerinin 

doğru ve yanlışlar hakkında kesin düşüncelerinin bulunduğunu;  %40’ı ise hiçbir zaman böyle 

düşüncelerinin bulunmadığı görüşünü belirtmişlerdir.  

 

3.7.8. Aile Üyelerinin Birbirlerine Destek Olmaları 
 
Aile üyelerinin birbirlerine destek olmalarına ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 62’de yer 

almaktadır. 

Tablo 62 

Birbirlerine Destek Olma 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 629 54.2 

Ara sıra 378 32.6 

Hiçbir zaman 154 13.3 

Toplam 1161 100.0 

 
Bulgulara göre öğrencilerin %54.2’si “Her zaman”, %32.6’sı “Ara sıra” aile üyelerinin 

birbirlerine destek olduklarını belirtmişlerdir. Hiçbir zaman birbirlerine desteğin 

bulunmadığını söyleyen öğrencilerin oranı %13.3’tür. 

 

3.7.9. Aile Üyelerinin Birbirleriyle Konuşurken Ne Dediklerine Dikkat  Etmeleri 

Tablo 63’te aile üyelerinin birbirleriyle konuşurken ne dediklerine dikkat etmelerine 

ilişkin öğrencilerin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 63  

Aile Üyelerinin Birbirleriyle Konuşurken Ne Dediklerine Dikkat  Etmeleri  
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 455 39.2 

Ara sıra 490 42.1 

Hiçbir zaman 218 18.7 

Toplam 1163 100.0 
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Tabloya göre öğrencilerin %39.2’si “Her zaman”, %42.1’i “Ara sıra” aile üyelerinin 

birbirleriyle konuşurken ne dediklerine dikkat ettiklerini belirtmektedirler. Öğrencilerin 

%18.9’u ise “Hiçbir zaman” ne dedikleri dikkat etmedikleri görüşünü belirtmişlerdir. 

Elde edilen verilerden, ailelerin 1/5’inin aile içi konuşmalarında birbirlerinin sözlerini 

önemsemedikleri görülmektedir. Bu durumun; aile fertlerinin birbirlerine değer 

vermediklerinden, aile bağlarının zayıflığından kaynaklanabileceği düşünülebilir. 

 

3.7.10. Ailede Herkese Yetecek Zaman ve İlginin Bulunması 

Ailede herkese yetecek kadar bol zaman ve ilginin bulunduğuna ilişkin öğrencilerin 

görüşleri Tablo 64’te yer almaktadır. 

Tablo 64 

Ailede Herkese Yetecek Zaman ve İlginin Bulunması  
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 265 22.9 

Ara sıra 394 34.1 

Hiçbir zaman 496 42.9 

Toplam 1155 100.0 

 
Ailelerinde herkese yetecek kadar zamanın ve ilginin “Hiçbir zaman” bulunmadığı 

öğrencilerin %42.3’ü tarafından belirtilmiştir. Öğrencilerin %22.9’u ise ailelerinde herkese 

yetecek kadar zaman ve ilginin bulunduğunu belirtmektedirler. 

Öğrencilerin beşte ikisi ailelerinin kendilerine yeterli zamanı ayırmadıklarını, yeterli 

ilgiyi göstermedikleri görüşünü taşımaktadırlar. Bu durumun, ailedeki diyalog eksikliğinden 

veya ailedeki iş yoğunluğundan kaynaklanabileceği düşünülebilir. 

 

3.7.11. Ailede Herkesin Canlarının İstediğini Yapabilmeleri  

Herkesin ailede canlarının istediklerini yapabildiklerine ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 

65’te yer almaktadır. 
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Tablo 65 

Herkesin Canlarının İstediğini Yapabilmeleri  
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 78 6.8 

Ara sıra 186 16.2 

Hiçbir zaman 886 77.0 

Toplam 1150 100.0 

 

Tabloya göre öğrencilerin %77’si ailelerinde canlarının istediğini yapamadıklarını 

belirtmektedirler. Ailelerinde canlarının istediğini yaptıklarını belirtin öğrencilerin oranı 

%6.8’dir. 

Bir ailede herkesin istediğini yapması o ailede disiplinin bulunmadığının göstergesidir. 

Elde edilen sonuçlardan öğrenciler evlerinde canlarının istediğini yapamamaktadırlar. Bu 

durum Türk aile yapısındaki disiplini göstermesi bakımından önemlidir. 

 

3.7.12. Çocuğunun Eğitimiyle İlgili Her Konuda Ailenin Yakından Takibi 

Tablo 66’da öğrenciler, ailelerinin kendilerinin eğitimleriyle ilgili her konuda 

yakından takip ettiklerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

 

Tablo 66 

Çocuğunun Eğitimiyle İlgili Ailenin Yakından Takibi 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 551 47.9 

Ara sıra 350 30.4 

Hiçbir zaman 249 21.7 

Toplam 1150 100.0 
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İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin %47.9’u ailelerinin kendilerinin eğitimiyle 

yakından ilgilendiklerini; %21.7’sinin “Hiçbir zaman ” ilgilenmediklerini belirtmişlerdir. 

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi yetiştirilmeleri büyük önem arz 

etmektedir.Bunda anne ve babalara büyük sorumluluklar düşmektedir. Bulgulardan ailelerin 

yaklaşık yarısının çocuklarının eğitimlerini yakından takip ettikleri görülmektedir.Bunun 

yeterli olduğu söylenemez. 

 

3.7.13. Ailesinde Birlik Beraberlik Duygusu Bulunduğuna İlişkin  Görüşler 

Öğrenciler, ailelerinde birlik ve beraberlik duygusu bulunmasına ilişkin görüşleri 

Tablo 67’de yer almaktadır. 

Tablo 67 

Ailesinde Birlik Beraberlik Bulunması 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 517 45.1 

Ara sıra 438 38.2 

Hiçbir zaman 192 16.7 

Toplam 1147 100.0 

 

Elde edilen bulgulardan, öğrencilerin %45.1’i “Her zaman”, %38.2’si “Ara sıra” 

ailelerinde birlik ve beraberliğin bulunduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin %16.7’si ise kendi 

ailelerinde birlik beraberliğin bulunmadığını ifade etmektedirler. 

 Bu durumun; aile disiplini, aile huzursuzluğu, geçim sıkıntısı vb. nedenlerden 

kaynaklanabileceği düşünülebilir. 

 

3.7.14. Ailede Kararlaştırılan Bir Şeyin Zamanında Yapılmasının (dakiklik) 

Önemi 

Ailede kararlaştırılan şeylerin zamanında yapılmasının (dakiklik) önem arz ettiğine 

dair öğrenci görüşleri Tablo 68’de yer almaktadır.  
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Tablo 68 

Ailede Kararlaştırılan Bir Şeyin Zamanında Yapılması (dakiklik) 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 272 23.7 

Ara sıra 442 38.4 

Hiçbir zaman 436 37.9 

Toplam 1150 100.0 

 
Tabloya göre öğrencilerin %23.7’si ailelerinde kararlaştırılan şeylerin yapılmasında 

dakikliğin “Her zaman” önem arz ettiğini, %38.4’ü dakikliğin “Ara sıra” önemli olduğunu, 

%37.9’unun ise “Hiçbir zaman” önem taşımadığını belirtmişlerdir. 

Elde edilen bulgulardan, ailelerde kararlaştırılan şeylerin zamanında yapılmasının 

(dakiklik) çok önem arz etmemekte olduğu görülmektedir. 

 

3.7.15. Öğrencilerin Aile Olarak Temiz ve Düzenli İnsanlar Olmaları 
Aile olarak temiz ve düzenli insanlar olduklarına ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 69’da 

yer almaktadır. 

Tablo 69 

Aile Olarak Temiz ve Düzenli İnsanlar Olma 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 665 57.5 

Ara sıra 397 34.3 

Hiçbir zaman 94 8.2 

Toplam 1156 100.0 

 

Öğrencilerin %57.5’i kendi ailelerinin “Her zaman” temiz ve düzenli, %34.3’ü “Ara 

sıra” düzenli insanlar olduklarını belirtirlerken, temiz ve düzenli olmadıklarını belirtenlerin 

oranı %8.2’dir. 

Ankete katılan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin büyük çoğunluğu, ailelerini 

temiz ve düzenli insanlar olarak görmektedirler. 
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3.7.16. Öğrencilerin Aile Olarak Bütün Problemlerini Görüşüp Ortak Kararlar 

Almaları  

Tablo 70’te, öğrencilerin aile olarak bütün problemlerini görüşüp ortak kararlar 

aldıklarına ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 70 

Aile Olarak, Bütün Problemlerini Görüşüp Ortak Kararlar Alma 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 292 25.4 

Ara sıra 438 38.2 

Hiçbir zaman 418 36.4 

Toplam 1148 100.0 

 
 

Tabloya göre öğrencilerin %25.4’ü aile olarak “Her zaman” problemlerini görüşüp 

ortak kararlar aldıkları belirtirlerken; %36.4’ü “Hiçbir zaman” ortak kararlar almadıklarını 

belirtmektedirler. 

Elde edilen sonuçlardan; problemler ve çözümünde çocukların görüşünün alınmadığı 

görülmektedir. Bu durum, problemlerin aile büyükleri tarafından değerlendirilip çözüldüğünü 

göstermektedir. 

 

3.7.17. Ailelerin Çocuklarını Kendi Kendilerine Yeterli Olmaya Teşvik Etmeleri 

Ailelerin çocuklarına, kendi kendilerine yeterli olmalarına ilişkin öğrencilerin 

görüşleri Tablo 71’de yer almaktadır. 

Tablo 71 

Çocukları Kendi Kendilerine Yeterli Olmaya Teşvik 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 234 20.9 

Ara sıra 469 41.8 

Hiçbir zaman 418 37.3 

Toplam 1121 100.0 
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Öğrencilerin %41.8’i kendi kendilerine yeterli olmaları için ailelerinin “Ara sıra” 

teşvik ettiklerini belirtirlerken, %37.3’ü “Hiçbir zaman” aileleri tarafından teşvik 

edilmediklerini belirtmişlerdir. Aileleri tarafından teşvik edilen öğrencilerin oranı ise 

%20.9’dur. 

Elde edilen bulgulardan ailelerin çocuklarını yönlendirmede yetersiz olduğu 

görülmektedir. Bunun ailelerdeki eğitim yetersizliği, çocuklara yaklaşım ve yönlendirmede 

yetersizliğinden kaynaklanabileceği söylenebilir. 

 

3.7.18. Öğrencilerin, Sesini Yükselterek Ailesinden Bir Şey Elde Edemeyeceğini 

Bilmeleri 

Sesini yükselterek ailesinden bir şey elde edemeyeceklerine ilişkin öğrenci görüşleri 

Tablo 72’de yer almaktadır. 

Tablo 72 

Sesini Yükselterek Bir Şey Elde Edemeyeceğini Bilme 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 426 37.2 

Ara sıra 377 33.0 

Hiçbir zaman 341 29.8 

Toplam 1144 100.0 

 
Öğrencilerin %37.2’si sesini yükselterek ailesinden bir şey elde edemediklerini, 

%29.8’i bu yolla ailelerine istediklerini yaptırdıklarını belirtirlerken, %33.0’ü ise “Ara sıra” 

istediklerini ailelerine bu yolla yaptırdıklarını belirtmektedirler. 

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin yaklaşık üçte biri, isteklerini ailelerine zorla 

kabul ettirdikleri anlaşılmaktadır. 

3.7.19. Ailede Bir Anlaşmazlık Olduğunda Bunu Çözümlemek  ve Huzuru 

Sağlamak İçin Çaba Sarf Edilmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri 

 

Ailede bir anlaşmazlık olduğunda bunu çözümlemek ve huzuru sağlamak için aile 

üyelerinin çaba sarf etmelerine ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 73’te yer almaktadır. 
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Tablo 73 

Ailede Bir Anlaşmazlık Olduğunda Bunu Çözümlemek  ve Huzuru Sağlamak İçin Çaba 
Sarf Etme  

 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 514 44.5 

Ara sıra 445 38.5 

Hiçbir zaman 196 17.0 

Toplam 1155 100.0 

 
Öğrenciler, ailede bir anlaşmazlık olduğunda bunu çözümlemek ve huzuru sağlamak 

için %44.5’i “Her zaman”, %38.5’i “Ara sıra çaba sarf ettiklerini; %17’si ise “Hiçbir zaman” 

böyle bir çabalarının olmadığını belirtmişlerdir. 

Sonuçlardan, ailede ortaya çıkan anlaşmazlıklarda aile üyelerinin  çözüme katkı 

sağladıklarını söyleyebilir. 

 

3.7.20. Aile Fertlerinin Birbiriyle İyi Geçinmeleri 

Aile fertlerinin birbirleriyle iyi geçinmelerine ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 74’te yer 

almaktadır. 

Tablo 74 

Ailede Fertlerin Birbiriyle İyi Geçinmeleri 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 426 37.1 

Ara sıra 458 39.8 

Hiçbir zaman 265 23.1 

Toplam 1149 100.0 

 

Bulgulara göre öğrencilerin %37.1’i ailelerinde “Her zaman”, %39.8’i “Ara sıra” 

herkesin birbirleriyle iyi geçindiklerini belirtmişlerdir. Aile bireyleri arasında geçimsizliğin 

bulunduğunu belirten öğrencilerin oranı ise %23.1’dir. 
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Elde edilen bulgulardan, ailelerde geçimsizliğin küçümsenemeyeceği bir oranda 

bulunduğu ifade edilebilir. Bunun öğrencilerin kardeşleri arasındaki atışmaları geçimsizlik 

gibi algılamalarından da kaynaklanabileceği söylenebilir.  

 

3.7.21. Evde Aranılan Bir Şeyi Yerinde Bulmada Zorluk 

Öğrenciler evlerinde aradıkları bir şeyi yerinde bulmakta zorlandıklarına ilişkin 

görüşleri Tablo 75’te yer almaktadır. 

 

Tablo 75 

Evde Aranılan Bir Şeyi Yerinde Bulma 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 114 10.0 

Ara sıra 207 18.1 

Hiçbir zaman 822 71.9 

Toplam 1143 100.0 

 
 

Öğrencilerin %10’u evlerinde aradıkları bir şeyi bulmada zorlandıklarını 

belirtirlerken, %71.9’u “Hiçbir zaman” bulmada zorlanmadıklarını belirtmişlerdir. Ara sıra 

bulamadıklarını belirtenlerin oranı ise %18.1’dir. 

Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin ailelerin büyük çoğunluğunun evlerinde düzen 

ve tertip hakim olduğu söylenebilir. 

 

3.7.22. Ailenin, Çocuğuna Şiddete Bulaşmaması Hususunda Sürekli Uyarısı 

Tablo 76’da, öğrencilere aileleri tarafından şiddete bulaşmamaları hususunda 

uyarılmalarına ilişkin görüşler yer almaktadır. 
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Tablo 76 

Çocuğunu Şiddete Bulaşmama Hususunda Uyarı 

 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 702 60.7 

Ara sıra 300 26.0 

Hiçbir zaman 154 13.3 

Toplam 1156 100.0 

 
Kendilerinin şiddete bulaşmamaları hususunda, ailelerince uyarılmalarına ilişkin 

öğrencilerin %60.7’si “Her zaman”, %26.0’sı “Ara sıra” yapıldığını belirtmektedirler. 

Öğrencilerin %13.3’ü, şiddete bulaşma konusunda “ailelerinden herhangi bir uyarı 

almadıklarını ifade etmektedirler. 

Bu sonuçlara göre, anne ve babaların çocuklarının şiddete bulaşmamaları hususunda 

hassas oldukları ve kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirdikleri görülmektedir. 

 

3.7.23. Öğrencilerin Ders Çalışırken Kardeşlerince Rahatsız Edilmemesi 

Ders çalışırken kardeşlerince rahatsız edilmediklerine ilişkin öğrencilerin görüşleri 

Tablo 77’de yer almaktadır. 

Tablo 77 

Ders Çalışırken Kardeşlerince Rahatsız Edilmeme 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 256 21.4 

Ara sıra 243 20.3 

Hiçbir zaman 697 58.3 

Toplam 1196 100.0 

 

Öğrencilerin %58.3’ünün ders çalışırken kardeşleri tarafından rahatsız edildiklerini 

belirtmektedirler; buna karşın %21.4’ü hiç rahatsız edilmediklerini, %20.3’ünün ise ”Ara 

sıra” rahatsız edildiklerini belirtmişlerdir. 
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Öğrencilerin çoğunluğunun ders çalışırken kardeşlerince rahatsız edildikleri 

görülmektedir. Bunun öğrencilerin evlerinde uygun çalışma ortamlarının bulunmaması ya da 

ailelerin çalışma ortamlarını oluşturmada gereken titizliği göstermemekten 

kaynaklanabileceği söylenebilir. 

 

3.7.24. Ailesinin Çocuğunun Büyümesini Kabullenememesi 

Ailelerin çocuğunun büyümesini kabullenememesine ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 

78’de yer almaktadır. 

Tablo 78 

Çocuğunun Büyümesini Kabulleneme 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 291 25.3 

Ara sıra 349 30.4 

Hiçbir zaman 509 44.3 

Toplam 1149 100.0 

 
Tabloya göre öğrencilerin %25’i “Her zaman”, %30’4’ “Ara sıra ailelerinin 

kendilerinin büyümelerini kabullenemediklerini; %44.3’ünün ise ailelerinde “Hiçbir zaman” 

böyle bir duygunun oluşmadığı görüşünü belirtmişlerdir. 

Elde edilen sonuçlardan, ailelerin dörtte birinin çocuklarının büyümelerini 

kabullenemedikleri anlaşılmaktadır. 

 

3.8. ÖĞRENCİLERİN TOPLUMA BAKIŞLARI  
 
Bu bölümde öğrencilerin anne-babaya, kardeşlerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine ve 

insanlara bakışlarına ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

 

3.8.1. Öğrencilerin Anne ve Babalarına Kırgın Olmaları 
 
Öğrencilerin anne ve babalarına kırgın olmalarıyla ilgili görüşleri Tablo 79’da yer 

almaktadır. 
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Tablo 79 

Anne ve Babaya Kırgın Olma 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

Anne Baba 

f % f % 

Her zaman 94 8.3 97 8.7 

Ara sıra 71 6.3 77 6.9 

Hiçbir zaman 968 85.4 944 84.4 

Toplam 1133 100.0 1118 100.0 

 
Öğrencilerin %85.4’ü annelerine, %84.4’ü babalarına “Hiçbir zaman” kırgın 

olmadıklarını; %6.3’nün annelerine, %6.9’zu babalarına “Ara sıra” kırıldıklarını 

belirtmişlerdir. Her ikisine kırgın belirtenlerin oranı ise yüzde sekiz civarındadır. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun aileleriyle herhangi bir sorunlarının bulunmadığı 

bulgulardan anlaşılmaktadır.  

Bulgular, ailelerin çocuklarıyla iyi ilişkiler kurdukları, onların sorunlarıyla yakından 

ilgilendiklerinin göstergesidir. Az da olsa bazı öğrencilerin sorunlar yaşadığı da 

görülmektedir. Bunun öğrencilerin ergenlik dönemine girmelerinden ve ailelerin bu durumun 

farkında olmamalarından kaynaklanabileceği söylenebilir. 

 

3.8.2. Öğrencilerin Kardeşlerine Kırgın Olmaları  

Kardeşlerine kırgın olmalarına ilişkin öğrencilerin olduklarını görüşleri Tablo 80’de 

yer almaktadır. 

Tablo 80 

Kardeşlere Kırgın Olma 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 84 7.1 

Ara sıra 76 6.3 

Hiçbir zaman 1031 86.6 

Toplam 1191 100.0 
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Öğrencilerin %86.6’sı “Hiçbir zaman” kardeşlerine kırgın olmadıklarını belirtirlerken, 

%7.1’i “Her zaman” kırgın olduklarını belirtmişlerdir. Ara sıra kırgın olan öğrencilerin oranı 

ise %6.3’tür. 

Bu sonuçlardan öğrencilerin kardeşleri arasında sorunları olmadığı, sıcak ilişkilerinin 

bulunduğu söylenebilir. 

 

3.8.3. Öğrencilerin Arkadaşlarına Kırgın Olmaları  

Arkadaşlarına kırgın olmalarına ilişkin öğrencilerin görüşleri Tablo 81’de yer 

almaktadır. 

Tablo 81 

Arkadaşlarına Kırgın Olma 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 83 6.9 

Ara sıra 108 8.9 

Hiçbir zaman 1019 84.2 

Toplam 1210 100.0 

 
Tabloya göre öğrencilerin %84.2’si arkadaşlarına ”Hiçbir zaman” kırgın 

olmadıklarını, belirtirlerken, %8.9’u “Ara sıra”, %6.9’unun ise “Her zaman” arkadaşlarına 

kırgınlıklarını ifade etmişlerdir. 

Yaklaşık yüzde doksan civarında öğrencinin arkadaşlarıyla bir problemi bulunmazken, 

az bir grubun problem yaşadığı görülmektedir. Bunun öğrenciler arasındaki her zaman 

yaşanabilen ilişkilerden meydana gelebileceği düşünülebilir. 

. 

3.8.4. Öğrencilerin Öğretmenlerine Kırgın Olmaları 

Tablo 82’de öğrencilerin öğretmenlerine kırgın olmalarına ilişkin görüşleri yer 
almaktadır. 
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Tablo 82 

Öğretmenlerine Kırgın Olma 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 104 9.1 

Ara sıra 94 8.3 

Hiçbir zaman 939 82.6 

Toplam 1137 100.0 

 
 

Elde edilen verilerden; öğrencilerin %82.6’sının öğretmenleriyle kırgınlık 

yaşamadıklarını, %8.3’ünün “Ara sıra” kırgınlık yaşadıklarını belirtirlerken, %9.1’i “Her 

zaman” öğretmenlerine kırgın olduklarını belirtmektedirler. 

Öğrencilerden elde edilen bulgulardan yaklaşık her on öğrenciden birinin 

öğretmenleriyle problem yaşadığı görülmektedir. Bunun öğrencilerin bazı derslerdeki 

başarısızlıklarından ya da öğretmenlerin bu öğrencilerle yeterli diyalog kuramamalarından 

kaynaklanabileceği düşünülebilir. 

 

3.8.5. Öğrencilerin İnsanlara Kırgın Olmaları 

Öğrencilerin insanlara kırgın olmalarıyla ilgili görüşleri Tablo 83’te yer almaktadır. 

 

Tablo 83 

İnsanlara Kırgın Olma 
 

Katılma Düzeyi Öğrenci 

f % 

Her zaman 122 10.7 

Ara sıra 123 10.8 

Hiçbir zaman 895 78.5 

Toplam 1140 100.0 
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Bulgulara göre öğrencilerin %10.7’si “Her zaman”, %10.8’i “ Ara sıra” insanlara kırgın 

olduklarını belirtirlerken, %78.5’i “Hiçbir zaman” insanlarla kırgınlık yaşamadıklarını 

belirtmişlerdir. 

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan her on öğrenciden birinin toplumla 

problem yaşadığı görülmektedir.  
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BÖLÜM IV 

KİŞİSEL GÖRÜŞ ve ÖNERİLER 

 
Bu bölümde, araştırma kapsamına alınan ilköğretim ve ortaöğretim okulu 

öğrencilerine; Siz, anne ve babanızın yerinde olsaydınız çocuklarınıza nasıl 

davranırdınız? sorusu yöneltilmiştir. Öğrencilerin bir kısmı konuyla ilgili görüşlerini 

bildirmiştir. Görüşler aşağıda sıralanmıştır. 

 

• Annem ve babam gibi davranırdım. 

• Çocuk olduklarını unutmazdım. 

• Güvenirdim. 

• Verdiğim sözleri tutardım. 

• Yakın ve hoşgörülü olurdum. 

• Açık sözlü olurdum . 

• Zaman ayırırdım. 

• Küçük düşürmezdim. 

• Arkadaşlık ilişkilerine dikkat ederdim. 

• Eğitimi ile yakından ilgilenirdim. 
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BÖLÜM V 

ÖZET, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırmanın amaçları, evren, örneklem, veri kaynakları, verilerin 

işlenmesi ve kullanılan istatistik teknikleri açıklanmış; araştırmadan elde edilen bulgular ve 

yorumlara göre sonuçlar çıkarılmış ve bu sonuçlara dayalı olarak  öneriler getirilmiştir. 

5.1. ÖZET 

Araştırmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okulu 

öğrencilerinin ailelerinden beklentileri ile öğrencilerin ruhsal durumlarını öğrenci görüşleri 

doğrultusunda değerlendirmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu genel amaçlar doğrultusunda 

şu sorulara cevap aranmıştır. 

1- Öğrencilerin olumsuz davranışlarına ailelerinin tepkisi nasıldır? 

2- Öğrencilerin olumlu davranışlarına ailelerinin tepkisi nasıldır? 

3- Ailesinin kendisine gösterdiği olumlu davranışlara öğrenciler nasıl bakmaktadır? 

a. Dürüst olma 

b. Çocuğuna zaman ayırma 

c. Çocuğuna değer verme 

d. Çocuğun görüşlerine önem verme 

e. Kişisel kararlarına saygı gösterme 

f. Eğitimiyle ilgilenme 

g. Başkalarının yanında rencide etmeme 

h. Eğitim hayatını takip etme 

4- Öğrencilerin kendilerine bakışları nasıldır? 

5- Öğrencilerin ailelerine bakışları nasıldır? 

6- Öğrencilerin topluma bakışları nasıldır? 

Bu amaçlar doğrultusunda tarama modelinde planlanan araştırmanın evrenini, 2006-

2007 öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ilde ilköğretim ve ortaöğretim 

okullarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. 
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Araştırmanın örneklemini yedi coğrafî bölge ve her bölgeden 2 il oluşturmuştur. 

İllerin seçiminde Devlet İstatistik Enstitüsünün “İllerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik 

Sıralaması” esas alınmıştır. Buna göre İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Denizli, Kırıkkale, Yozgat, 

Adana, Kahramanmaraş, Bartın, Sinop, Kilis, Siirt, Erzurum ve Bingöl örneklem iller olarak 

belirlenmiştir. Anketler, il merkezinde sosyo ekonomik düzeyleri farklı 2 ilköğretim 

okulunda 6, 7 ve 8. sınıflar ile 2 ortaöğretim okulunda 9, 10 ve 11. sınıflara uygulanmıştır. 

Okulların seçimi il millî eğitim müdürlüklerine bırakılmıştır. Her sınıfta öğrencilere 

uygulanacak anket sayısı 16 olarak belirlenmiştir.  

Örnekleme alınan 14 ilde her ilin her birinde 48 ilköğretim, 48 ortaöğretim 

öğrencisine uygulanmak üzere 96 anket ve toplam 1344 anket il millî eğitim müdürlüklerine 

gönderilmiştir. İllerde 1283 anket uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin 1223’ü geçerli kabul 

edilmiştir. Geçerlilik oranı %95.3’tür 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla 

geliştirilen anketler için konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, ilköğretim ve ortaöğretim 

öğrencilerinin ailelerinden beklentileri ile öğrencilerin kendileri, aileleri ve topluma 

bakışlarıyla ilgili yapılan araştırma, makale vb. çalışmalar incelenmiştir. Elde edilen bilgiler 

doğrultusunda veri toplamak üzere öğrenciler için anket formu geliştirilmiştir (Bk. Ek 1). 

 İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerini yansıtacak şekilde hazırlanan 

sorular uzmanların incelemesine sunulmuştur. Uzmanlarca yapılan değerlendirmeler ve 

öneriler dikkate alınmış ve anketler üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Geliştirilen 

anketlerin ön uygulaması yapılmış ve yapılan değerlendirmede anketlerin alanda 

uygulanabileceği kararına varılmıştır. 

Anketlerin uygulama esasları, “Anket Uygulama Yönergesi”nde belirlenmiştir (Bk. 

Ek 2). Anketlerin uygulanmasında il millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği yapılmıştır. 

İllerden geri dönen anketler geçerlilik yönünden incelenmiş, yönergeye uygun 

cevaplandırılmayan anketler değerlendirme kapsamı dışında bırakılmıştır. Geçerli kabul 

edilen anketlere verilen cevaplar, bilgisayar ortamında SPSS programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Anketlerde açık uçlu sorulara verilen cevaplarda tekrarlanan görüş ve 

değerlendirmelerin frekansları hesaplanmış, bilgisayar çıktıları ayrı ayrı hazırlanmış, 

araştırmanın amaçları doğrultusunda tablolaştırılıp yorumlanarak araştırma raporuna 

dönüştürülmüştür.  
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5.2. SONUÇLAR 

Araştırmanın bu bölümünde bulgulara dayalı olarak elde edilen sonuçlar yer almaktadır. 

5.2.1. Öğrencilerle İlgili Sonuçlar 

Öğrencilerin %47.7’si kız, %52.3’ü erkek öğrencilerden  oluşmaktadır. 

Öğrencilerin %47.5’i ilköğretim, %53.5’i ortaöğretim okullarında okumaktadır.  

Öğrencilerin %18.2’si onüç, %26.0’sı ondört, %18.3’ü onbeş, %31.0’i onaltı, %5.6’sı 

onyedi, %0.9’u onsekiz yaşındadır. 

Öğrencilerin annelerinin %3.1’i, babalarının %16.3’ü memur; annelerinin %3.4’ü, 

babalarının %23.6’sı işçi; annelerinin %2.7’si, babalarının %27.5’i esnaf; annelerinin %0.3’ü, 

babalarının %5.5’i çiftçi; annelerinin %0.2’si, babalarının %1.5’i mühendis: annelerinin 

%1.2’si, babalarının %1’i doktor; annelerinin %2.6’sı, babalarının %2.9’u öğretmen; 

annelerinin %80.4’ü ev kadını, babalarının %2.1’i çalışmıyor; annelerinin %1.7’si, 

babalarının %9.9’u emeklidir.  

5.2.2. Öğrencilerin Olumsuz Davranışlarına Ailesinin Tepkisine İlişkin Sonuçlar  

Öğrencilerin %8.3’ü olumsuz davranışlarından dolayı ailelerince fiziksel olarak 

cezalandırılırken, %91.7’si cezalandırılmadığını belirtmektedirler. 

Öğrencilerin %29.6’sı olumsuz davranışlarından dolayı, aileleri davranışlarıyla  

cezalandırılırken, %70.4’ü cezalandırılmadığını belirtmektedirler. 

Öğrencilerin %.34’ü olumsuz davranışlarından dolayı ailelerince sözlü (bağırma, kötü 

söz) cezalandırılırken; %66.0’sı cezalandırılmadığını belirtmektedirler. 

Öğrencilerin %76.2’si olumsuz davranışlarından dolayı aileleri kendileriyle konuşup 

uyardıklarını;  %23.8’si uyarılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %7.5’i olumsuz davranışlarından dolayı aileleri kendilerinin harçlığını 

keserek cezalandırıldığını;  %92.5’i cezalandırılmadığını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %19.1’i olumsuz davranışlarından dolayı ailelerince televizyon 

seyretmeme cezası verilmektedir. 

. Öğrencilerin %14.8’i olumsuz davranışlarından dolayı ailelerince evden çıkmamama 

cezası uygulanırken ;  %85.2’sine bu ceza uygulanmamaktadır. 

Öğrencilerin %9.4’ü olumsuz davranışlarından dolayı aileleri tarafından arkadaşlarıyla 

görüşmeme cezası verildiğini, %90.6’sının verilmediğini belirtmektedirler. 
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Öğrencilerin %2.9’una olumsuz davranışlarından dolayı ailelerince oda hapsi 

uygulandığını; %97.1’i uygulanmadığını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %11.7’si hatalı davranışlarından dolayı ailelerince misafirliğe gitmeme 

cezası uygulandığını; %88.3’ü uygulanmadığını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %10.7’sine hatalı davranışlarından dolayı ailelerince bir tepki 

verilmediğini ; %89.3’ü verildiğini belirtmişlerdir. 

5.2.3. Öğrencilerin Olumlu Davranışlarına Ailesinin Tepkisine İlişkin Sonuçlar  

Öğrencilerin %86.2’si olumlu davranışlarından dolayı ailelerince sevgi gösteriyle 

karşılandıklarını, %13.8’inin karşılanmadıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %55.3’ü olumlu davranışlarından dolayı ailelerince davranışlarıyla 

ödüllendirildiklerini, %44.7’sinin ödüllendirilmediklerini  belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %19.1’i olumlu davranışlarından dolayı ailelerince harçlığının arttırılarak 

ödüllendirildiklerini, %80.9’unun ödüllendirilmediklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %17.9’u olumlu davranışlarından dolayı ailelerince tatille 

ödüllendirildiklerini, %82.1’inin ödüllendirilmediklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %54.4’ü olumlu davranışlarından dolayı ailelerince, çok istediği bir şeyi 

almaları suretiyle ödüllendirildiklerini, %45.6’sının ödüllendirilmediklerini belirtmişlerdir. 

5.2.4. Ailenin Çocuğuna Gösterdiği Olumlu Davranışlarına İlişkin Sonuçlar 

Öğrencilerin %83.1’i “Her zaman”, %16.1’i “Ara sıra” ailelerinin kendilerine dürüst 

davrandıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %63.2’si “Her zaman”, %34.6’sı “Ara sıra” ailelerinin her konuda 

kendilerine destek verdiklerini; %2.2’sinin destek vermediklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %48.4’ü “Her zaman”, %45.8’i “Ara sıra” ailelerinin kendilerine zaman 

ayırdıklarını; %5.8’inin “Hiçbir zaman” zaman ayırmadıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %51.8’i “Her zaman”, %43.1’i “Ara sıra” ailelerinin kendilerinin 

görüşlerine önem verdiklerini;  %5.1’iinin “Hiçbir zaman” önem vermediklerini 

belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %47.7’si “Her zaman”, %47.4’ü “Ara sıra” ailelerinin kendilerinin 

kişisel kararlarına saygı gösterdiklerini; %4.9’unun “Hiçbir zaman” saygı göstermediklerini 

belirtmişlerdir. 
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Öğrencilerin %68.4’i “Her zaman”, %28.7’si “Ara sıra” her konuda ailelerinin 

kendilerine güvendiklerini; %2.9’unun “Hiçbir zaman” güvenmediklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %30.7’si “Her zaman”, %55.0’i “Ara sıra” aileyi ilgilendiren kararlarda 

kendilerinin görüşüne başvurduklarını; %14.3’ü “Hiçbir zaman” başvurmadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %47.0’si ailesinin kendilerini başkalarının yanında rencide etmediklerini 

belirtirlerken, %33.6’sının rencide ettiklerini, %19.4’ü “Ara sıra” ettiklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %26.1’i ailesinin kendilerini arkadaşlarıyla kıyaslamadıklarını; %48.4’ü 

“Ara sıra” kıyasladıklarını, %25.5’i kıyasladıklarını belirtmişlerdir 

Öğrencilerin %75.8’i “Her zaman”, %20.8’i “Ara sıra” ailesinin kendilerinin eğitim 

hayatını takip ettiklerini, %3.4’ü “Hiçbir zaman” etmediklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %66.4’ü “Her zaman”, %27.2’si “Ara sıra” ailelerinin her fırsatta 

kendilerinin çok önemli olduklarını vurguladıklarını; %6.4’ü “Hiçbir zaman” 

önemsenmediklerini belirtmişlerdir. 

Anne ve babalarının çocuğuna açık davranma ve duygularını özgürce ifade etme 

hususunda öğrencilerin %67.0’si annelerinin, %59.1’i babalarının “Her zaman”, %17.5’i  

annelerinin %19.2’si babalarının “Ara sıra” teşvik ettiklerini; %15.5’i annelerinin, %21.8’i 

babalarının “Hiçbir zaman” teşvik etmediklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %79.6’sı annelerinin, %78.2’si babalarının “Her zaman”; %9.3’ü 

annelerinin, %13.2’si babalarının “Ara sıra” kendilerinin eğitimi konusunda bilinçli 

olduklarını; %5.7’si annelerin, %8.7’si babalarının bilinçli olmadıklarını belirtmişlerdir. 

5.2.5. Ailenin Çocuğuna Gösterdiği Olumsuz Davranışlarına İlişkin Sonuçlar 

Öğrencilerin %4.3’ü annelerinin, %4.9’u babalarının “Her zaman”; %10.2’si 

annelerinin, %7.2’si babalarının “Ara sıra” kendileri aileye katkı için çalışmaya zorladıklarını; 

%85.5’i annelerin, %87.9’u babalarının “Hiçbir zaman” zorlamadıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %5.1’i annelerinin, %6.1’i babalarının “Her zaman”; %24.’4’ü 

annelerinin, %19.’3’ü babalarının “Ara sıra” kendilerini sevdikleri şeyleri engellemek 

suretiyle cezalandırdıklarını; %70.5’i annelerin, %74.6’sı babalarının “Hiçbir zaman” 

cezalandırmadıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %15.’ü annelerinin, %10.5’i babalarının “Her zaman”; %22.4’ü 

annelerinin, %17.0’si babalarının “Ara sıra” kendilerine ait sırlarının olmasına tahammül 
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etmediklerini; %62.3’ü annelerin, %72.5’i babalarının, sırlarının bulunmasını doğal 

karşıladıklarını belirtmişlerdir. 

Sırlarının başkalarına söylemekle tehdit edilmelerini öğrencilerin %3.8’i annelerinin, 

%3.3’ü babalarının “Her zaman”; %6.4’ü annelerinin, %4.7’si babalarının “Ara sıra” 

yaptıklarını; %89.8’i annelerin, %92.0’i babalarının “Hiçbir zaman” yapmadıklarını  

belirtmişlerdir. 

Anne ve babasının öfkeli zamanında, lafa karışma ve yaramazlık yapmalarından 

dolayı, öğrencilerin %3.3’ü annelerinin, %4.1’i babalarının “Her zaman”; %12.1’i 

annelerinin, %11.9’u babalarının “Ara sıra” kendilerini tokatladıklarını; %84.6’sı annelerin, 

%84.0’ü babalarının “Hiçbir zaman” tokatlamadıklarını belirtmişlerdir. 

Aile içi sorunların çözümünde kendilerinin düşüncelerine; öğrencilerin %16.7’si 

annelerinin %13.7’si babalarının önem vermediklerini; %53.6’sı annelerin, %54.8’i 

babalarının önem verdiklerini ; %12.1’i annelerinin, %11.9’u babalarının “Ara sıra”, önem 

verdiklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %4.1’i annelerinin, %3.6’sı babalarının “Her zaman”; %8.0’i 

annelerinin, %7.8’i babalarının “Ara sıra” kendilerine çirkin isimler taktıklarını; %87.9’u 

annelerin, %88.6’sı babalarının “Hiçbir zaman” böyle isimler takmadıklarını belirtmişlerdir. 

Çocuklarının başarılarını gösteriş amacıyla arkadaşlarına bahsetmelerini öğrencilerin 

%10.0’u annelerinin, %9.8’si babalarının “Her zaman”; %19.8’i annelerinin, %17.8’i 

babalarının “Ara sıra” yaptıklarını; %70.2’si annelerin, %72.4’ü babalarının “Hiçbir zaman” 

yapmadıklarını belirtmişlerdir. 

Arkadaşlarıyla beraber olmalarını, öğrencilerin %8.1’i annelerinin, %7.3’ü babalarının 

“Her zaman”; %23.9’u annelerinin, %22.5’i babalarının “Ara sıra” engellediklerini; %68.0’i 

annelerin, %70.2’si babalarının “Hiçbir zaman” engellemediklerini belirtmişlerdir. 

Kendilerini suça yöneltici davranışlara öğrencilerin %3.7’si annelerinin, %2.7’si 

babalarının “Her zaman”; %6.3’ü annelerinin, %5.5’i babalarının “Ara sıra” bulunduklarını; 

%90.0’ı annelerin, %91.9’u babalarının “Hiçbir zaman” yöneltmediklerini belirtmişlerdir. 

Ailesinin kardeşler arasında ayırımı öğrencilerin %5.5’i “Her zaman”; %14.4’ü “Ara 

sıra” yaptıklarını, %80.1’i “Hiçbir zaman” yapmadıklarını belirtmişlerdir. 
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5.2.6. Öğrencilerin Kendilerine Bakışlarına İlişkin Sonuçlar 

Öğrencilerin %11.9’u “Her zaman”, %7.5’i “Ara sıra” kendilerinden bıktıklarını 

belirtirlerken, %80.6’sının böyle bir düşüncelerinin olmadığını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %10.4’ü “Her zaman”, %7.5’i “Ara sıra” kendilerini başarısız biri 

olduğunu düşünürken; %78.5’i “Hiçbir zaman” başarısız olduğunu düşünmemektedirler. 

Öğrencilerin %14.2’si “Her zaman”, %21.4’ü “Ara sıra” gerçek duygularını 

göstermekte zorlandıklarını ifade ederlerken; %64.4’ü “Hiçbir zaman” zorlanmadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %34.8’i “Her zaman”, %21.9’u “Ara sıra” hayatı güzel görürlerken; 

%43.3’ü “Hiçbir zaman” güzel görmediklerini belirtmektedirler. 

Öğrencilerin %29.9’u “Her zaman”, %26.2’si “Ara sıra” kendilerini ailesinin yanında 

değerli ve vazgeçilmez biri olduklarını hissettiklerini; %43.9’unun “Hiçbir zaman böyle 

hissetmediklerini belirtmişlerdir. 

Öğrenciler, yeni tanıştığı kişileri kendisinden daha iyi olduğunu %8.5’i “Her zaman”, 

%14.0’ü “Ara sıra” düşünürken; %77.5’i “Hiçbir zaman düşünmemektedirler. 

Öğrencilerin %8.8’i arkadaşlarının annelerine “Her zaman”, %9.1’i “Ara sıra” 

özendiklerini ifade ederlerken, %82.1’i “Hiçbir zaman” özenmediklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %8.8’i arkadaşlarının babalarına “Her zaman”, %7.1’i “Ara sıra” 

özendiklerini ifade ederlerken; %84.1’i ”Hiçbir zaman” özenmediklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %10.1’i “Her zaman”, %13.4’ü “Ara sıra” hayatı ürkütücü ve tehlikeli 

bulurlarken; %76.5’i ”Hiçbir zaman ” tehlikeli bulmamaktadırlar.  

5.2.7. Öğrencilerin  Ailesine Bakışlarına İlişkin Sonuçlar  

Öğrencilerin %25.1’i aile üyelerinin duygularını “Her zaman”, %45.4’ü “Ara sıra” 

ifade ettiklerini; %29.5’i “Hiçbir zaman” ifade edemediklerini belirtmişlerdir.  

Ailede kurallara öğrencilerin %23.7’si “Her zaman”, %45.4’ü “Ara sıra” uyulduğunu, 

%29.5’i “Hiçbir zaman” uyulmadığını belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin %34.8’i ailesinin çevre konusunda “Her zaman”, %45.2’si “Ara sıra” 

duyarlı olduklarını; %20.0’si “Hiçbir zaman” duyarlı olmadıklarını belirtmişlerdir.  
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Aile ile ilgili kararların öğrencilerin %31.6’sı “Her zaman”, %36.8’i “Ara sıra” aile 

büyükleri tarafından verildiğini; %31.6’sı “Hiçbir zaman” aile büyüklerince verilmediğini 

belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin %14.5’i ailede bireylerin kendi meselelerini “Her zaman”, %28.6’sı “Ara 

sıra” kendilerinin hâllettiklerini; %56.9’u “Hiçbir zaman” kendilerinin hâlletmediklerini 

belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin %21.0’si evde kişisel sorunlarını birbirlerine “Her zaman”, %33.2’sı 

“Ara sıra” anlattıklarını; %45.8’i ”Hiçbir zaman” anlatmadıklarını belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin %29.2’si aile üyelerinin “doğru ve yanlışlar” hakkında “Her zaman”, 

%40.0’ı “Ara sıra” kesin düşünceleri olduğunu; %30.8’i ”Hiçbir zaman” kesin düşüncelerinin 

olmadığını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %54.2’si aile üyelerinin birbirlerine “Her zaman”, %32.6’sı “Ara sıra” 

destek olduklarını; %13.3’ü ”Hiçbir zaman” destek olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %39.2’si aile üyelerinin birbirleriyle konuşurken ne dediklerine “Her 

zaman”, %42.1’i “Ara sıra” dikkât ettiklerini; %18.7’si “Hiçbir zaman” dikkât etmediklerini 

belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %22.9’u ailelerinde herkese yetecek kadar bol zaman ve ilginin “Her 

zaman”, %34.1’i “Ara sıra” bulunduğunu; %42.9’u ”Hiçbir zaman” bulunmadığını 

belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %22.9’u aile içinde canlarının istediklerini “Her zaman”, %42.1’i “Ara 

sıra” yapabildiklerini; %42.9’u ”Hiçbir zaman” yapamadıklarını belirtmişlerdir. 

Ailelerinin kendilerinin eğitimiyle ilgili yakından takibini öğrencilerin %47.9’u “Her 

zaman”, %30.4’ü “Ara sıra” yaptıklarını; %21.7’sinin “Hiçbir zaman” yapmadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Ailelerinde birlik beraberlik duygusunun öğrencilerin %45.1’i “Her zaman”, %38.2’si 

“Ara sıra” bulunduğunu; %16.7’sinin “Hiçbir zaman” bulunmadığını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %23.7’si ailelerinde kararlaştırılmış bir şeyin tam zamanında 

yapılmasının (dakiklik) “Her zaman”, %38.4’ü “Ara sıra” çok önemli olduğunu; %37.9’unun 

”Hiçbir zaman” önemli olmadığını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %57.5’i “Her zaman”, %30.3’ü “Ara sıra” aile olarak temiz ve düzenli 

insanlar olduklarını belirtirlerken; %8.2’si ”Hiçbir zaman” böyle olmadıklarını belirtmişlerdir. 
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Öğrencilerin %25.4’ü “Her zaman”, %38.2’si “Ara sıra” aile olarak bütün 

problemlerini görüşüp ortak karar aldıklarını; %36.4’ünün ortak karar almadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %20.9’u kendi kendilerine yeterli olmaya ailelerinin “Her zaman”, 

%41.8’i “Ara sıra” teşvik ettiklerini; %37.3’ünün ”Hiçbir zaman” teşvik etmediklerini 

belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %37.2’i “Her zaman” sesini yükselterek ailesinden bir şey elde 

edemeyeceğini bildiklerini; %29.8’i bu yolla isteklerini elde ettiklerini, %33.0’ü “Ara sıra” 

elde ettiklerini belirtmişlerdir. 

Ailelerinde bir anlaşmazlık olduğunda bunu çözümlemek ve huzuru sağlamak için 

öğrencilerin %44.5’i “Her zaman”, %38.5’i “Ara sıra” çaba sarf ettiklerini; %17.0’si “Hiçbir 

zaman” çapa sarf etmediklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %37.1’i ailelerinde aile bireylerinin birbirleriyle “Her zaman”, %38.5’i 

“Ara sıra” iyi geçindiklerini; %23.1’i “Hiçbir zaman” iyi geçinemediklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %10.0’u evlerinde aradıkları bir şeyi yerinde bulmada “Her zaman”, 

%18.1’i “Ara sıra” zorlandıklarını; %71.9’u “Hiçbir zaman” zorlanmadıklarını  

belirtmişlerdir. 

Ailelerinin şiddete bulaşmama konusunda öğrencilerin %60.7’si “Her zaman”, 

%26.0’i “Ara sıra” kendilerini sürekli uyardıklarını; %13.3’ü “Hiçbir zaman” uyarmadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %58.3’ü ders çalışırken kardeşlerinin gürültü yaptıklarını; belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %21.4’ü kendilerinin büyüdüğünü ailelerinin “Her zaman”, %20.3’ü 

“Ara sıra” kabullenmediklerini; %58.3’ü kabullendiklerini belirtmişlerdir. 

 

5.2.8. Öğrencilerin Topluma Bakışlarına İlişkin Sonuçlar 

Öğrencilerin %8.3’ü “Her zaman”, %6.3’ü “Ara sıra” annelerine kırıldıklarını; 

%85.4’ü “Hiçbir zaman” kırılmadıklarını  belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %8.7’si “Her zaman”; %6.9’u “Ara sıra” babalarına kırıldıklarını; 

%84.4’ü “Hiçbir zaman” kırılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %7.1’i “Her zaman”, %6.3’ü “Ara sıra” kardeşlerine kırgın olduklarını 

belirtirlerken; %86.6’sı kırgın olmadıklarını belirtmişlerdir. 



 76

Öğrencilerin %6.9’u “Her zaman”; %8.9’u “Ara sıra” arkadaşlarına kırgın olduklarını 

;%84.2’sinin “Hiçbir zaman” kırgın olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %9.1’i “Her zaman”; 8.3’ü “Ara sıra” öğretmenlerine kırgın olduklarını 

;%82.6’sının “Hiçbir zaman” kırgın olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin %10.7’si “Her zaman”; %10.8’i “Ara sıra” insanlara kırgın olduklarını 

;%78.5’inin “Hiçbir zaman” kırgın olmadıklarını belirtmişlerdir. 
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5.3. ÖNERİLER 
Çocuklar, hayatta karşılaşabilecekleri sorunlarla baş çıkma yollarını, öncelikle ailede 

anne ve babalarından öğrenmektedirler. Psikolojik açıdan sağlıklı bir kişilik geliştirmelerinin, 

büyük ölçüde anne ve babalarının tutumlarına, anne-baba-çocuk arasındaki ilişkilere bağlı 

olduğu bilinmektedir. Çocukların hayattan zevk almaları, yeteneklerini geliştirmeleri, mutlu 

ve başarılı birer yetişkin durumuna gelmeleri, onların bedensel, zihinsel, toplumsal ve 

duygusal gereksinmelerinin karşılanmasına bağlıdır. Kuşkusuz bu gereksinmeleri en iyi 

karşılayabilecek olan kurum ailedir. 

Günümüzde kimi anne ve babalar, çocuklarına karşı nasıl bir tutum içinde olmaları 

gerektiği konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip değildirler. Kendileri için kaynak teşkil 

edecek, bu alanda yazılmış kitap ve dergileri de yeterince tanımamaktadırlar. Dolayısıyla 

ihtiyaç duydukları bilgileri daha çok kendi anne ve babalarından elde etmektedirler. Onlardan 

aldıkları cevaplar doğrultusunda hareket etmekte ya da deneme yanılmayla çocuklarını 

yetiştirmektedirler.  

Anne ve babaların, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocukla iletişim, anne-baba tutumları 

vb. konularda eğitilmeleri sağlıklı nesillerin varlığı bakımından önemlidir. Eğitim için 

okulların rehberlik servislerinden ve okul öğretmenlerinden yararlanılmalıdır. 

Bunun için;. 

1. Gerekirse rehberlik öğretmenleri ve okulun seçilen diğer öğretmenleri, ailelerin bu 

konuda eğitilmesine yönelik hizmetiçi eğitime alınmalıdır. 

2.  Okul yönetimince“Anne-babalar çocuklarına nasıl davranmalıdırlar”? broşürü 

hazırlanarak öğretim yılı başında ailelere gönderilmelidir. 

3. “Her Şey Çocuğum İçin” seminerleri düzenlenmelidir. Seminerlerin sağlıklı 

yapılabilmesi için; 

a)  Anne-babaların katılımını sağlayacak uygun şartlar oluşturulmalıdır. 

b)  Katılım için doğrudan ailelerle iletişime geçilmelidir. 

c)  Seminerleri cazip hâle getirmek için kaynaklar ölçüsünde çay-pasta-kokteyl 

veya yemek tertiplenmelidir. 

d)  Katılımı artırmak için durumları uygun olmayan ailelerin ulaşımı 

sağlanmalıdır. 

4. Seminer için okullar veya bunlara yakın bulunan uygun mekânlar seçilmelidir. 
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Seminerlerde aşağıdaki konular işlenebilir; 

a)  Çocuklara Kendilerine Değer Verildiği Nasıl Hissettirilir? 

b)  Çocuklarla Diyalog Nasıl Kurulur? 

c)  Çocukların Açık Davranmaları ve Duygularını Açıkça İfade Etmeleri Nasıl 

Sağlanır? 

d) Çocukların Başarılar Nasıl Ödüllendirilmelidir? 

e) Çocuklar Hata Yaptıklarında Nasıl Uyarılmalıdır? 

f) Çocuk Hangi Durumlarda Cezalandırılmalıdır? 

g) Çocuklara Güven Duygusu Nasıl Geliştirilir? 

h) Çocukların Ders Çalışma Ortamları Nasıl Olmalıdır? 

i) Çocukların Kardeşleriyle ve Başkalarıyla Karşılaştırma Ölçütleri? 

j) Çocukları Başkalarının Yanında Rencide Etmeme 

k) Sınavlar ve Ailelerin Çocuğa Yaklaşımları Nasıl Olmalıdır? 

l) Aile İçi Sorunların Çocuğa Yansımaları 

5. Okulda başarısız, problemli olan öğrencilerin aileleriyle iletişim kurulmalıdır. 

Sınıf öğretmeni, rehberlik öğretmeni, müdür yardımcısından oluşan bir ekiple; 

a) Çocuğun ailesi ziyaret edilmelidir 

b) Çocuğun başarısızlığına veya sorunlarına neden olan etkenler yerinde tespit 

edilmelidir. 

c) Aile-okul diyalogu, çocuğun sorunları ve başarısızlığına etki eden 

olumsuzluklar giderilmelidir. 

d) Çocuğun sorunları okul ve aileyi aşacak düzeyde ise, gerekli kanallara 

yönlendirmesi sağlanmalıdır 

6. Dördüncü maddede, okullarda yapılan seminerlerin başarı durumu 

değerlendirildiğinde; gerekli görülürse halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlere de 

periyodik olarak verilmesi sağlanmalıdır. 

7. Seminerler her yıl periyodik olarak yapılmalıdır. 
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Sevgili öğrenciler, 

Geleceğimizi şekillendirecek olan sizlerin ailelerinizden beklentileriniz eğitim 
sistemimizin geliştirilmesi için ipuçları verecektir. Bu sebeple sizin samimi ve açık 
görüşleriniz büyük önem taşımaktadır. Ailenizle ilgili beklentileriniz ne ise onu yazınız. 

Anket bir bilgi sınavı değildir. Hiçbir ifadenin doğru veya yanlış bir cevabı yoktur. 
Sonuçlardan sağlıklı yararlanılması için gözlemlerinizi samimiyetle cevaplamanız çok 
önemlidir. Kâğıda isim ve soy isminizi kesinlikle yazmayınız. Çünkü bizim için önemli olan 
neyi, nasıl hissettiğinizdir.  

     EARGED BAŞKANLIĞI 

      www.earged@meb.gov.tr 
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BÖLÜM -1 

1. Kişisel Bilgiler 
Cinsiyetiniz?  : ………………………………………………… 

Okulunuz? : ………………………………………………… 

Yaşınız? : ………………………………………………… 

Babanızın mesleği? : ……………………………………....…… 

Annenizin mesleği?: …………………………………………… 

İliniz : ……………….. ……………………………….. 

 

 

 

2  ÖĞRENCİLERİN OLUMSUZ DAVRANIŞLARINA AİLELERİNİN TEPKİSİ 
 

Anne ve babanızın olumsuz davranışlarınıza karşı tepkisi genellikle nasıldır? 

 

Öğrenci Görüşleri Anne Baba 

Fiziksel olarak cezalandırır (tokat, vb.). (     ) (     ) 

Davranış olarak cezalandırır. (     ) (     ) 

Sözlü olarak cezalandırır (bağırır, kötü söz vb.). (     ) (     ) 

Hatalı davranışımı açıklamak için benimle konuşur. (     ) (     ) 

Harçlığımı keser.  (     ) (     ) 

Televizyon izlememe izin vermez. (     ) (     ) 

Evden dışarı çıkmama izin vermez. (     ) (     ) 

Arkadaşlarımla görüşmeme izin vermez. (     ) (     ) 

Oda hapsi uygular. (     ) (     ) 

Misafirliğe gitmemi engeller. (     ) (     ) 

Hiçbir şey yapmaz. (     ) (     ) 

Diğer, belirtiniz   
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3.ÖĞRENCİLERİN OLUMLU DAVRANIŞLARINA AİLELERİNİN TEPKİSİ 

 

Anne babanızın olumlu davranışlarınıza karşı tepkisi genellikle nasıldır? 

 

Öğrenci Görüşleri Anne Baba 

Bana sevgi gösterir (     ) (     ) 

Beni davranışlarıyla ödüllendirir (     ) (     ) 

Harçlığımı artırarak ödüllendirir (     ) (     ) 

Tatille ödüllendirir. (     ) (     ) 

Çok istediğim bir şeyi alarak ödüllendirir (     ) (     ) 

 

 

4 AİLENİN ÇOCUĞUNA GÖSTERDİĞİ OLUMLU DAVRANIŞLAR 

Ailenizin size karşı gösterdiği aşağıdaki davranışların sıklığını belirtiniz 
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 Ailem bana karşı dürüsttür.    

Ailem her konuda bana destek verir.    

Ailem bana zaman ayırır.    

Ailem görüşlerime önem verir.    

Ailem kişisel kararlarıma saygı gösterir.    

Ailem her konuda bana güvenir.    

Aileyi ilgilendiren kararlarda görüşüme baş vurur.    

Beni başkalarının yanında rencide etmezler.    

Arkadaşlarımla hiç kıyaslamazlar.    

Eğitim hayatımı takip ederler.     

Benim onlar için çok önemli olduğumu her fırsatta vurgularlar.    

Annem açık davranmam ve duygularımı özgürce ifade etmem için beni 
teşvik eder. 

 
  

Babam açık davranmam ve duygularımı özgürce ifade etmem için beni 
teşvik eder. 

 
  

Annem eğitimim konusunda hassastır.    

Babam  eğitimim konusunda hassastır.    
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5. AİLENİN ÇOCUĞUNA GÖSTERDİĞİ OLUMSUZ DAVRANIŞLAR 

 

Ailenizin size karşı davranışlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden kendinize uygun olanları 
işaretleyiniz. 
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Annem aileye yardım etmem için beni erken yaşta çalışmaya zorlar.    

Annem sevdiğim şeyleri yapmamı engelleyerek beni cezalandırır.    

Annem kendime ait sırlarım olmasına tahammül edemez.    

Annem sırlarımı başkalarına söylemekle tehdit eder.    

Annem öfkeli olduğu anda lafa karıştığım ve yaramazlık yaptığım 
zamanlar beni tokatlar. 

   

Annem aile içi sorunların çözümünde düşüncelerime önem vermez.    

Annem fiziki özelliklerimle ilgili çirkin isimler takar.    

Annem kendi arkadaşlarına gösteriş yapmak için benim 
başarılarımdan bahseder. 

   

Annem arkadaşlarımla beraber olmamı, eğlenmemi engeller.    

Annem beni suça yöneltici davranışlarda bulunur.    
Babam aileye yardım etmem için beni erken yaşta çalışmaya zorlar.    

Babam sevdiğim şeyleri yapmamı engelleyerek beni cezalandırır.    

Babam kendime ait sırlarım olmasına tahammül edemez.    

Babam sırlarımı başkalarına söylemekle tehdit eder.    

Babam öfkeli olduğu anda lafa karıştığım ve yaramazlık yaptığım 
zamanlar beni tokatlar. 

   

Babam aile içi sorunların çözümünde düşüncelerime önem vermez.    

Babam fiziki özelliklerimle ilgili çirkin isimler takar.    

Babam kendi arkadaşlarına gösteriş yapmak için benim 
başarılarımdan bahseder. 

   

Babam arkadaşlarımla beraber olmamı, eğlenmemi engeller.    

Babam beni suça yöneltici davranışlarda bulunur.    

Kardeşler arasında ayrım yapar.    
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6. ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNE BAKIŞLARI 
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Kendimden bıktım.    

Başarısız biri olduğumu düşünüyorum.    

Gerçek duygularımı göstermekte zorlanırım.    

Hayat benim için güzel bir şeydir.    

Kendimi ailemin içinde değerli ve vazgeçilmez hissediyorum.    

Yeni tanıştığımız kişinin benden daha iyi olduğunu düşünürüm.    

Zaman zaman arkadaşlarımın annelerine özenirim.    

Zaman zaman arkadaşlarınızın babalarına özenirim.     

Hayatı ürkütücü ve tehlikeli bulurum.    
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7. ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNE BAKIŞLARI 

Aşağıdaki aile ilgili ifadelere katılma derecenizi belirtiniz.  
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Aile üyeleri duygularını açıkça ifade ederler.    

Ailemizde kurallara uymaya çok önem verilir.    

Ailem çevre konusunda duyarlıdır.    

Ailemizle ilgili kararlar daha çok büyüklerimiz tarafından verilir.    

Bizim ailede bireyler, kendi meselelerini kendileri hâllederler.    

Evde birbirimize kişisel sorunlarımızı anlatırız.    

Aile üyelerinin “doğru ve yanlışlar” hakkında kesin düşünceleri 
vardır. 

   

Aile üyeleri gerçekten birbirine destek olurlar.    

Aile üyeleri birbirimizle konuşurken ne dediğimize dikkat ederiz.    

Bizim ailede hepimize yetecek kadar bol zaman ve ilgi vardır.    

Bizim ailede canımız ne isterse yapabiliriz.    

Ailem beni eğitimle ilgili her konuda yakından takip eder.    

Bizim ailede birlik beraberlik duygusu vardır.    

Ailemizde kararlaştırılmış bir şeyin tam zamanında yapılması 
(dakiklik) çok önemlidir. 

   

Ailece temiz ve düzenli insanlarız.    

Aile olarak düzenli olarak bütün problemlerimizi görüşürüz ve ortak 
kararlar alırız. 

   

Ailemiz bizi kendi kendimize yeterli olmaya teşvik eder.    

Ailemizde sesimizi yükselterek bir şey elde edemeyeceğimize 
inanırız. 

   

Ailemizde bir anlaşmazlık olduğunda bunu çözümlemek ve huzuru 
sağlamak için çaba sarf ederiz. 

   

Birbirimizle gerçekten iyi geçiniriz.    

Bizim evde aradığımız bir şeyi yerinde bulmak zordur.    

Ailem, şiddete bulaşmamam konusunda beni sürekli uyarır.    

Kardeşlerim ben ders yaparken hiç gürültü yapmazlar.    

Ailem büyüdüğümü kabullenmez.    
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8. ÖĞRENCİLERİN TOPLUMA BAKIŞLARI 

 
 

 
 

MADDELER 
 

H
er

 z
am

an
 

A
ra

 s
ıra

 

H
iç

bi
r z

am
an

  

Anneme kırgınım.    

Babama kırgınım.    

Kardeşlerime kırgınım.    

Arkadaşlarıma kırgınım.    

Öğretmenlerime karşı kırgınım.    

İnsanlara karşı kırgınım.    

 



 90

BÖLÜM-4 

KİŞİSEL GÖRÜŞLER 

 
Siz anne ve babanızın yerinde olsaydınız çocuklarınıza nasıl davranırdınız? Görüş ve 
önerileriniz varsa lütfen yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Ek-2 

 
 

ANKET UYGULAMA YÖNERGESİ 
 

1. Okullar, sosyo ekonomik düzeyi farklı çevrelerden seçilecektir. 

2. Anketler il merkezinde (merkez ilçe) 2 ilköğretim (6, 7, 8.sınıflar) ve 2 ortaöğretim 

(9,10,11. sınıflar) okulunda uygulanacaktır. 

3. Sosyo ekonomik düzeyi farklı okulların seçimi il millî eğitim müdürlüklerine 

bırakılmıştır. 

4. Tabloda belirtilmiş, uygulanacak sınıflara ait anket sayıları 2’ye bölünerek eşit 

miktarda uygulanacaktır (Örneğin 6. sınıflar için uygulanacak 16 anketin 8’si bir okulda 8’si 

diğer okulda uygulanacaktır. Diğer sınıflar içinde aynı yöntem kullanılacaktır.).  

 
 
 

ANKET UYGULANACAK 
İL 

İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM 

 Sınıfı Anket Sayısı Sınıfı Anket Sayısı 
6 16 9 9 
7 16 10 10 
8 16 11 11 
Toplam 48 Toplam 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


