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BÖLÜM i
GıRış

Problem Durumu

Bilimlerin gelişimiyle pek çok konudabilgisizlik zirıcirinikırmış olan insanallu.
çabalanyla güvenilir kanıtlarau1aşabi1dikçe.dotal fenomenlereilişkin gizleri çözmüş
ve çözmeye devam etmektedir. Günümüzdeki sorun artık. çözümlerin bilinmemesi
delil, öArenilmemişolmasıdır.Bilinen pek ç,* ıcyden insanlaryaygın biçimde yararla-
namadıAmdan,sorunlarçözümsüzgibig(kÜM)ektedir.
-

.
"OIrenen bir toPlumagereksinmemizvar. çünküçalımızda delişim hızlanmışbr.

Hızlı delişim sürekli elitimi gerektirir. Hepimiz elitime devam etme ve optimal
gelişimimizi sallama fırsatına sahip olmalıyız. Insan olarak kalabilmenin yolu.
öArenmeye devam etmektir" (Hutchins. R. M.. 1963. s. 89). öncelikle şunu dikkate
almak gerekirki. "Tüm yaşamıboyuncaöArenme,insanlaraözgü birözellik. kaçınılmaz

. bir etkinliktir" (Langufs, M., J. Wilcox, 1987, s. 84), hele bir de elitim yoluyla amaçlı
ve PIanbbirbiçimde ~, ~.insan yaşamındadahahızlı ve daha
etkili olması saAJanabilir.

"Elitim. yalnızca gelişmiş ülkelerde delil. gelişmekte olan ülkelerde de, 'yönetim'in
en merkeıi ve gereksinme duyulan bir soıunlulu1u olmaktadır' (King, E. 1969, s. 19).
'Elitim'i, kalkınnıanın etkili bir aracı olarak delerlendiren yönetimlerce, "etitim harca-
malan, tüketim olmaktan çok toplumun insangücü kaynaklarına yapılan bir yabr1m"
(Bülbül,S., 1981,s. 32) biçimindeelealınmaktadır.

. .

Elitim sorunlannaköktenciyaklaşımlar.öncelikle 'çocuk elitimi'ni gündemegetir-
mektedir. "Evde ana-baba, okulda öAretmen,çocuk için modeloluşturan en önemli
yetişkinlerdir"(Languis, 1987, s. 79). Çocuklann elitimi yalnızca okullann bir çalışma
alanı delildir, ana-babaların da-elitim sürecine olumlu katkılarda bulunmaları
salJanabilir. Zaten, kaçınılmazolarak"ana-babalar,çoculun ilk ve en etkili ölretmeni"
(Beck, J., 1967, s. 92) olmak durumundadtt,far.Ana-babalar bu temel öAretmenlik

- . .
(.) Dokuz EyUU üniveniteıi Buca Elitim Falcılıesi Ölmim üyeıi.
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rolühüngereklerinietkilibir şekildeyeMe getirebilmekiçinbelirlibecerilerve yeni dav-
ranışlar geliştinnek gereksinmesi duymaktadırlm.Ana-babalıkla ilgili yeterliliklere
ulaşabilmeleri için, çocugu olan yetişkinlere yönelik. hangi eAitim etkinlikleri
düzenlenebilir? EAitim yöneticileriom bu konuda ne gibi sorumluluklan vardır? Ana-
babalar hangi konulan ne derece ve nasıl yöntemlerle öArenınek istemektedirler? Bunlar
ve benzeri soıı,ı_ bili,tJ)se1çaijp1)8lJU"4tceVllP8n\lU,Dası, ülkepıiz ~ı~ önemli ve
gereklidir. "

.

>'
,;~

Problem Cümlesi' :,',

Bursa ili ilkokullannda çocuAu olan ana-babaların, çocuklarıyla etkileşmelerinde dav-
ranışiannı daha etkili,kılabilmek içio @'enme gereksinimi duyduAu konular nelerdİr?

Araştırmanın. Amacı ,
'

, /.. .-
,i

Araştırmanın nihai amacı, çocuklarıyla etkileşimlerinde daha etkili davranış
gösterebilmelerinisaAlaInaküzere ana~bab8laradestek verecek bir "Ana-baba EAitimi
Programınnatemeloluşturabilmektir.Bu amacayönelikolarak~$ki ~~vap
aranınıştır.

i:' lIkokul ç~Aında çocuAıı olan~na-t?a~~n etJP}i ~-baba1ık perfonnansı
gösterebilmelepiç4ıge(ekenyeter~ ıle,~, ' "

"

. ,

2. Okul çagında çocuAuolan ana~babaıannkendigelişmeleri veçocuk1afının
gelişimiyle ilgili olaraköArenmelStegive gereksinmesiduydııAukonularnelerdİr? .

3. Anne ve babalar arasında ö~ine gereksinmeleriaçısından anlamlıbirfark var
mKhn '

., ,

4. Ana-babalar öArenme gereksinmelerinih~ö,Arenın~ yo1laııyla ~ıbunakis~-
m~1efl

'

.

. 5. Ana-babaların demografik özeniklerine'göre, öArenme geteksinıriest duytılan ko-
nular ve terCih edilen' ö~renme yoılari delişmekte o' midir? DemografltJ özellikler
şunlardır: Yaş, cinsiyet, eAitim durumu, meslek, ailede çocuk SaYlSı,çoculdarın yaşı ve
cinsiyeti, ailenin ay~ geliri.

'

6. Ana-babalık yeterIilikleri ve ogretune gereksinmeleri arasındaki ilgiye dayalı ola-
rak geliştirilebilecekbir'Ana-babaB~timi.piogram1Dln içeriAi ve hedefleri neler olabi-
lir?

' "

Araştırmanın, Ön,nıi'

1. Ana-babanın yeterlilikleri ve' ögrellmegerebinmelerine dayalı olarak
'ge1iştirilebile~ekbir a1la-baba'elitimi ~raıriı, yetişkin eAitimiilesorumlu kurum-
larınçalışmalannakatkıdabultınabilir.i , .

2. Ana-babaların.öAreıımegereksinmeleriniportayaçıkarılriıası,bu gereksinmelerin
karşılanması sorununugündemegetirecektir.Araştırmabulguları, bu sorunuçözmeye
yönelik eAitimuygulamalan içinbir temeloluşturabilir. '

zto



Sınırlılıklar

I, Anket verileri, ankette yer alan soruların sayısı; niteliıi ve bunlara verilen.
yanıtların samimiyeti ile sınırlıdır.

BÖLÜM n
YÖNTEM

Bu bölümde; araştırmanın evreni ve örnekleminin seçilmesi, bilgi toplama aracının .
geliştirilmesi, verilerin toplanması ve çözümlenn:ıesinde izlenen YÖDtem ve tekniklerle
ilgili açıklamalarayer verilmiştir.

.

AraştırmanlO Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evreni Bursa il merkezinde ilkokullarda çocuAu olan tüm ana-
babalardır. İlkokul ça~ında çoeu~u olan ana-babalara ulaşabilmek için ilkokulların
yönetici ve ögretmenlerinden aracı olarak yararlanılmıştır.

Örneklem seçimi için, önce Bursa 11Milli EAitim Müdürlü~ü'nden medcez ilkokul-
lanmn listesi alınmıştır. Bu listede bulunan 87 adet resmi ilkokula, MEB onaylı özel ii-
kokullar da eklenmiş ve sayı 9O'na çıkarılmıştır. Bu ilkokuUar arasından random yoluyla

dörtilkokul seçilmiştir. Hazırlanan bilgi toplamaaracı bu okuUaİ-daçocu~u olan ana-
ba6alara uygulanmıştır.

Bilgi Toplama AracınlD Geliştirilmesi

Bilgi toplama amacı ile iki aynaraç geliştirilmiştir. Bunlardan biri 'Ana-babaların
Ö~enme Gereksinmeleri Anketi' (A.Ö.G. Anketi), diıeri 'AileHakkındaBilgi Anketi'
(A.H.B. Anketi)dir.

.

Ana-babalann öArenme Gereksinmeleri Anketi

AÖ.G, Anketi, araştırmaya katılan ana-babaların e~itim ~ereksinmelerinİı1\belirlen-
mesi için, kendi kişisel gelişimleri ve çocUklarının büyüme ~e gelişimine ilişkin konu-
larda en çok ~Ieri ögrenmek isteAi ve ihtiyacında oldukları ve bu gereksinmelerini hangi
yollarla karşılamayıtercihettikleriniortayaçıkarabilmeküzerehazırlanmıştır.

.

.
.

Bu amaçla önce ilgili literatür taranmış ve okul çaAında Çocuıu olan aileye ilişkin
konular aynnblı biçimde belirlenmiştir. Sonra da ana-babaIarla görüşühnüş ve uzman
görüşleri alınmıştır. İlk elde hazırlanan anket tasla~ı, beş ana ve beş baba olmak üzere on
kişilik bir guruba uygUlanarak ön deneme yapılmış; ön denemeden sonra, katılan on ana-.
babanın eleştirel görüşleri alıru'nıştır. Bu çalışmanın ışı~ında yeniden uzman görüşleri
de alınarak gerekli düzeltmeler yapıldılctan sonra A.Ö.G. Anketine son biçimi veril-
miştir. .

A.Ö.G. Anketi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 42, ikinci bölümde 8
olmak üzere toplam 50 madde vardır. Bu maddelerin anketin bölümlerine göre da~ılımı
şöyle<,lir:
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I. Ana babanın Gelişimi (1 - 13) .

Bireyolarak gelişim

Ana-baba oJarak gelişim

Okul Çalı ÇocuAunun Büyüme ve Gelişimi

ÇocuAun zihinsel gelişimi (14 -20)

ÇocuAun zihinsel-duygusal gelişimi (21 -26)

ÇocuAun fIZiksel gelişimi (27 -29)

ÇocuAun sosyal gelişimi (30 -34)

ÇocuAun kişilikgelişimi (35 -42)

II. Ana-babalann ÖArenme Yolları (1-8)

Birinci kısımda, ana-babalardan bu ~UIara ilişkin ne kadar öJrenme isteAi ve gerek-
sinmesi duyduklarını belirtmeleri isteniyordu. Verilen üç seçenek şöyleydi:

ı. çoK (Bu konuda çok öArenme isteAi ve gereksinmesi duyuyooım.)

2. BİRAZ (Bu konuda biraz öArenme istegi ve gereksinnıesi duyuyorunı.)

3. HtÇ (Bu konuda hiç ~nme isteAi vogereksinmesi duymuyorum.)

Anketin ikinci kısmında ise katılanlardan, ana..baba olarak duyd~ bu öAı'enme
isteAi ve gereksinmelerini hangi yollarla karşılamak istediklerini belirtmeleri bekle-
Diyordu. Ana-babaIar önerilen sekiz ayrı öArenme yoluna ilişkin tercih derecelerini yine
üç seçenekten (Çok, Biraz, Hiç) birini işaredeyetek belirttileı'.

Aile Hakkında Jilııl Anketı .

A.H.B. Anketi, Baumrind (1971, s. 90-110) tarafından belirlenmifdeAişken1ere
dayalı olarak düzenlenmiş ve araştınnaya katılan tüm ana-babalanndemografik
özelliklerini daha iyi tanımlamak için kullanılmışbr. A.H.B. Anketi aşaAıdaki madde-
lerden oluşmaktadır:

ı. Anne misiniz, baba mı?

2.Y~nız?
3. Eşinizin yaşı? .

4. EAitim durumıınuz?

5. Eşinizin eAitim durumu? .

6. MesleAiniz?

7. Eşinizin .mesleAi?

8. Ailede kaç tane çocuk va(!

9. Herbir çocuAun yaşı ve cinsiyeti nediı1

10. Ailenizin aylık geliri?
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Tablo 1

Araştırmaya I,(atılma Oranı

ı L K o K U L L A R

H. ı,çan M. A. Ersoy S. Çelebi ı. Ertelein Toplam

N % N % N % N % N %

Verilen Anket
Formu 30 15.00 30 15.QO 90 45.00 50 25.00 200 100

Geri Gelen _

AnketFormu 27 13.50. 28 14.00 69 34.50 46 2300 170 85.00

ıptal Edilen
Anket Formu 3 01.50 6 03.00 4 - 02.00 13 06.50

Delerl«indirilen
AnketFormu 27 13.50 25 12.50 63 31.50 42 21.00 157 78.50 .

Anketlerin Uygulanması ve Verilerin Toplanması

A.Ö.G. Anketi ve A.H.B. Anketi ikişi birlikteçalışma evreni olarak ~ilen dört ii-
kokulda veli toplantılarımngündemihe alınmış ve yöneticininaraştmnacılan velilere
tanıtması ve araşutmacılann da velilere-anketler hakkında kısa bir açıklama yap-
masındansonragerçekleştirilmiştir.AraştırmayakatılmaoranıTablo 1'dedir.

Mayıs 1990 dönemindegerçekleştirilenbu uygulamaiçin, dahaönce Bursa 11Milli
Elium MüdürlOAO'ndengerekli izin alınmıştır.

Verilerin Çözümlenmesinde Izlenen Yöntem ve Teknikler

Tablo 1'de görüldOIO gibi, doldurulan anket formlarından 13'ü dolduranın anne mi,
baba mı oldulunu belirtmemesi nedeniyle işlem dışı bırakılmış, geriye kalan 157 anket
formu delerlendirilmiştir.

Verilerin çözümlenmesi işlemi, araştırmacılara Uludal Üniversitesi Bilgi İşlem
Merlcezinde yardımcı olacak bir eleman bulunmadılından, araştırmacılar tarafından elle
yapılmıştır. Kullanılan istatistik yöntemler frekans, yüzde hesapları ve "ttı testidir.
Anne ve babaların ölrenme gereksinmeleri arasında anlamlı bir fark bul.ınup bulun-
madılını saptamak için, ikili karşılaştırma yapıldıImdan baAımsız t. testi kul-
lanılmıştır. ~unun için anket formundaki seçeneklereÇOK (2), BIRAZ (1), HIÇ (O).
olmak üzere sayısal deAerler verilmiştir.

İstatistik yöntemlerle elde edilen sayısal balgular tablolara aktarılarak düzenlenmiş
ve Bölüm IV'de sunulmuştur. -
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BÖLÜM III'

BULGULAR ve YORUM

Tablo 2

ÖRNEKLEMıN BAŞLıCA ÖZELLıKLERı

YA:ş 2 3 4 5 6 BOŞ TOPLAM

(-261 Aıme f 27 .~ .6 1 72

26-32/ % 37.50 52.78 08.33 Q1.39 100.00

33-39 Baba f II 40 29 5 85

40-46/47-) % - 12.94 47.06 34.12 05.88 100.00

~f 16 8 30 14 4 72

(Ilkokul/Ortaokul! Anne % 22.22 11.11 41.67 19A4 05.56 100.00

LiselÜniversite Baba f 23 .14 16 27 5 85

Lisansüstü) % 27.06 16.47 18.82 31.77 05.88 100.00

MFSLEK f 20 4 2 28 - 18 72

Memuriışçi Anne % 27.'78 05.55 02.78 38.89 25.00 100.00
\

ÇiftçilEsnafı Baba f' 38 16 ,ll 20 85

SanatkariSerbest % 44.70 18.82 12.95 23.53 100.00

ÇOCUK SA YLSI f 27 78 32 12 7 1 157

(Bir/ikilüç/döıt/beş) % 17.20 49.68 20.38 07.64 04.46 00.64 100.00

ILKOKULÇAÖINDAKI
çocuÖUN
DOÖUM sıRAsı f 84 47 14 6 5 1 157

(1./2./3./4./5.) % 53.50 29.94 08.92 03.82 03.18 00.64 100.00

ÇOCUKLARıN

dNstYE11 f 76 65 14 2 157

Ilkokulda kl7/erkek kız % 48.41 41.40 08.92 01.27 100.00
ve erkek çocugu okuyan aile

AILENIN AYUK GEIlRI
(400.ooo'den. a7/ f 15. 65 25 13 12 25 2 157.
400.000 - 800.0001 % 09.55 41.40 15.92 08.28 07.65 15.92 01.28 .100.00
801.000- 1.200.000/
1.201.000 - 1.600.0001
1.601.000 - 2.000.0001
2.ooo.00Q'dan f",zIa)
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Ana-babalarlD ÖArenme Gereksi.nmeleri

Ögrenme Gereksinmesi Deııx:eleri

Ana~babaJann % 55.91 oranında çok, % 30.85 oranında biraz öAı"enmegereksinmesi
dııydukları; % 12.33 oranında ise biç ögrenme gereksinmesi duymadıkları
görülmektedir. Seçenekleri boş bır~a of<U1ıçok düşüktür. Bu bulgu ya göre, ana-
babalar (birazseçenegiyle birlikte) konuların % 87 oranında ögreome istegi ve gereksin-
mesi duymaktadıelar.

Öncelikli ÖArenme Gereksinmeleri'

ADnelerin en çok ögrenme' istegi ve gereksinmesi duydukları konuların ilk üçü
şunlardır:

.

105 çocugumun kendineözgü bir kişilik geliştirmesine yardımcı olma (% 66.67)

. KI8 çocugumun yeteneklerini geliştirmesini destekleme (% 66.11>.

K39 çocugumuo kendi kendini yönetebilmesine yardımcı olma (% 62.50)
i

Anneler çocuklarının kendine özgü bir ldşilik ve yeteneklerini geliştirmesine, kendi
kendilerini yönetebilmelerine yardımcı olmak iStemektedirler. Bundan yola çıkarak, an-
neleril} çocuklarının özvarlıgİna saygılı olduklan, onların yetenekli, özdenetim gücü
geliştirmiş bir bireyolması özlemi içinde olduklan söylenebilir.

Babaların en çok ögrenme istegi ve gereksinmesi duydukları konuların ilk dördü ise
şöyledir: .

K41 çocugumuiı kendine ve başkalarına karşı dürüst olmayı ögrenmesine
kılavuzluk etme (0/076.47)

108 çocugumun kişiligine ve onuruna saygı1duyulmasını saglama (% 75.29)

Kl2ÇüCuguma zarar verebilecek nitelikteki dış koşullara karşı yeterli önlem alabil-
me(% 72.94)

K5 Ailem içinde birlik vedayanışma sa~a (% 72.94)

Bu konuların ilk ikisi çocugun kişilik gelişimiyle, diger ikisi ise aıia-baba olıirak
kendi gelişimleriyle ilgilidir. Babalar.çocuklarının dürüst, ldşiligine saygı duyulacak bir
bireyolmasını; çocugu için koruyucu bir tutum içinde olmayı, ve reis olma konumu
dolayısıyla ailesinde birlik ve dayanışma oluşturma konularında en çok ögrenme istegi
ve gereksinmesi duymaktadırlar.

. .

Annelerin. de babaların (la öncelikle, çocuklarının saglıklı kişilik geliştirmesine
önem verdikleri, çocugunkişilik gelişimine ilişkin ögrenme istegi duydukları
söylenebilir.

Annelerin en az ögrenme istegi duydugu konular sırasıyla şunlardır:

KI Kendimiyeterince tanıyabilme. güçlü ve zayıf yönlerimin farkında olma %
TI~

.
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K33 çocugumun evin dışındaki hayatı tanımasını saAIama (% 43.06)

Anneler kendilerini tanıyabiİrne ve çoculun evin dışindaki hayatı tanıması konu-
larına en az ilgi göstermişlerdir. Bu durum, çocuklannı ilgi odalı olarak benimserneleri-
ne, annelik duygusuyla onların kendilerinden kopmalarını istememelerine ballanabilir.

Babaların en az ögrenme isiegi ve gereksinmesi duydukları konular ise sırasıyla
şunlardır: .

K36 çocugumun cinsel kimligini kazanmasına yardımcı olma (% 36.47)

K28 çocugumun yaşına uygun oyu'n ve spor etkinliklerine katılmasını destekleme
(% 42.35)

Babalar çocugun cinsel kimlik ~asına ve oyun-SPQf etkinliklerine katılmasına
en az düzeyde ilgi duymaktadırlar. Bu bulgulara gÖle, babaiann çocugun cinsel kimlik
kazanmasıyla daha az ilgilendikleri, belki de ders çalışmasına ve kendisinin istedili

. okulagirmesine engel.olacaAı düşüncesiyle oyun ve spm-etkinliklerine katılmasına pek
istekli görünmediklerisöylenebilir.

Babaların öFn~e istegiduydukları konularınyüzdelerininortalaması,annelerin-
kinden biraz failadır. .Bu bulgu, baba1annkendileriniçocuk eAitimikonusundadahaaz
bilgili hissettikleribiçimindeyorumlanabilir.

Ana-bab;arın Öncelikli ÖI,renme Gereksin~eleri
Konularen çoktanen aza doAmsıralanarakTablo 3'de gösterilmiştir.Ençok ~e

istegi ve gereksinmesiduyulankonularınilk dördüşunlardır:
K38 çocugumun kişili~ineve onurunasaygı duyulmasınısallama (% 67.51)
KI2 ÇocuAumazararverebilecekniteliktekidış koşullarakarşı yeterli~lem alabil-

me(%67.03) .

K41 Çocugumun kendine ve başkalarına karşı dürüst olmayı ölrenmesine
kılavuzluk etme (% 66.71)

K35 Çocugumun kendine özgü bir kişilik geliştirmesine yarduTıcl olma (%65.69).
Bu dört konunun1.,3. ve 4.sü çocuAunkişilikgelişimiyle, 2. si ise ana-babaolarak

kendilerinin gelişimiyle ilgilidir. Bu bulgu, ana-babaların en ço~ çoculun kişilik
geliş~ine ilgi gösterdiAibiçimindeyorumlanabilir.

.

Ana-BabalarlD Ölrenme Yolları Tercihleri
ÖgrenmeYollarınıTercihDereceleri

Tablo 4 incelendiAinde,ana-babalann~Irenme yollanDl tercibleri % 50 oranında
çok, 1/3 oranında biraz oldugu görülmektedir. "Hiç" seçenelinin yüzdesi ise 13'tür.
Seçenekleri boş bırakma oranı ise % 3'tür. Bu bulgulara göre ana-babaların yarısı
ögrenmeyollarınıseçmedeçok isteklidirler.

Öncelikli ÖArenme Yolu Tercihleri

Ana-babaların ögrenme yolu tercihleri Tablo 4'de en çoktan en aza dogru
sıralanmıştır.Buna göre ana-babalarınen çok tercihettikleriögrenmeyoBan şunlardıi:

276

--- -



N 157

Örneklem

Yüzdesi

67.51

67.03

66.71

65.69

64.25

64.23

63.66

63.50

62.59

62.43

61.63

61.41

60.30
59;60

59.23

58.68

58.47

57.84

57.68

57.64

56.77

56.50

56.18

55.00

54.90

53.61

53.02
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TABLO 3

ANA-BABALARıN EN ÇOK
öGRENME GEREKSINMESI DUYDUGU KONULAR

..

K o N u L A R

1. Çoculumun kiıililine ve onunına saygı duyulmasmı sallama

2. Çoculuma zarar verı:bilecek nitelikteki dıı k91ullara karıı yeterli

öıiıem alabilme

3. - Çoculumun kendine ve haıkalanna katlı dilrOst olmayı ölrı:nmesine
kılavuZluk. etme

-

4. Çoculumun kendine özail bir kiıitlk ge1iıti~sine yardımcı olma

5. Ailem içinde birlik ve dayıııııma sallayabilme

6. Çoculumun yeteneklerini geliıtirmesini destek1eı.ııe

7. Ailemde, sevgi, saygı ve güven o~ı yaratma

8. Çoculuma iyi bir örnek ve yolgösterici olma

9. Çoculumun hastalık, kaza ve tehlike gibi dunımlara kiırtı kendi ken-
dini koruyabilmesine yardım etme - -

lO. Çoculumun kendi kendini yönetebilmeyi ölrenmeıine yardımcı olma

i ı. Çoculumun, engellendilinde yılgınlıla düımemeyi. Öfkesini uygun
yollarla ,idermeyi ölrenmesine yardımcı olma

12. Çoculumun sonımluluk bilinci geliıtirmesini saVama

13. Çoculumun uy,un kitap seçmesi Ve okuma alı,kanlıgı kazanmasını
..aı.na

14. Çoculumun sorunlannı anlatması ve çözilm bulmasına destek olma

15. Çoculumun kendine ve yakınlanna ,üven duyabilmeıine yardımcı
olma

16. Çoculumun yaratıcılılını geliıtirmesini destekleme

17. Çoculuma hOfgöri1lü, sabırlı ve tutarlı davranma

18. Çoculıııııun sevme-sevilme gereksininesini katıııamasını sallama

19. Çocul~un ayınası gerı:ken kutanarı ve nedenlerini ölrenmesine
yanlııncı olma

20. Çoculum için en iyisini yaptılımdan emin olabilme

21. Çoculumun kaygı ve korkularını yenmesine yardım etme

22. Çoculumun dinleyip. konuprak, okuyup yazarak dilini geli,tirmesine
yardımcı olma

23. Iyimser olma ve ,elecqe umutla bakabilme _

24. Çoculumun toplumdaki yeri ve delerini ölrı:nmesine kılavuzluk
etme

2S. Çoculum~ dÜfilıımcyi ve sorgulamayı ölrı:nmesine yardımcı olabilme

26. Çoculuma sorulanna kendi çabasıyla cevaplar bulabilmesinin yol-ı
tannı gösterme

.

27. Çoculumun i,birlili yapabilmesini destekleme



Y2 Okul-aile işbirligininsa~~ası (% 63.90) . .

Y5 Ana-babalara yönelik hazır1anmış kitap, dergi gibi yayınların okunması (%
,<J3.70)

.

Y8 Okullarda çocuk egi«mine ilişkin fuplantılar düzenle!1IDesi (%62.81)

Bu bulgu, ana-babalann okul-aile işbirlig! içinde, yüzyüze iletişim kurarak, sıcak bir
ortamda çocuk egitimine ilişkin sorunlarına çözüm bulmak istedikleri biçiminde yo-
rumlan.abilir.'

.

Ana-babaların ikinci sırada çocuk egitimine ilişkin kitap, dergi vb. okumak-isteme-
leri, bu konuda aynnblı, derinlemesine bilgi edinmek istemelerinden kaynaklanmış ola-
bilir.

.

"Okullarda çocuk egitimine ilişkin toplanblar düzenlenmesi~' yolunun O'çüncü sırada
istenmesi, okulortamında ögrewenlerle birlikte dinleyerek, taı1ıŞaİak ögrenmeyi tercih
ewelerine baglanabilir.

Ana-babaların en az tercih ettikleriögrenme yolu ise, Y3 Halk egitim merkezinde
açılacak bir ana-~ba egitimi kursuna kablma (% 26)'00. Bu bulgu, ana-babaların resmi
ortamda dinleyerek ögrenmeyi istemedikleri biçiminde yorumlanabilir.

Annelerle babaların ögrenme yolu tercihleri karşılaşbrıldıgında, (1'0010 5) annelerle
babalar en çok 0lar3k aynı yolları;

Y2 Okul-aile işbirliginin saglanması

Y5 Ana-babalara yönelik hazırlanmış kitap, dergi vb. yayınların okunması

Y8 Okullarda çocuk egitimine ilişkin toplanblar düzenlenmesi yollarını tercih
ewişlerdir.

Anne ve bab$ır arasında bu bakımdan belirgin bir fark yokbır.

TABLO 4

EN ÇOK TERCIH EDILEN ÖGRENME YOLLARI

ögrenme Y o a r

1. Okul-aile işbirliginin' ıaglanmaıı

2. Ana-babalara yönelik hazırlanmış kitap. d~rgi gibi yayınlann okunmuı

3. Okullarda çOCuk egitimine ilişkin toplantılar, düzenlenmeıi

4. Uzman-ana/baba iletişimini ıaglayan danışma merlcezleri açılması

5. Ana-baba egitimine ilişkinkonferanı, açık otunun v.b. dÜZenlenmeıi

6.

7.

8.

Ana-baba egitimine ilişkin özel bir radyoveya televizyon dizisi izlenmesi

Ana-baba derneklerinin kurulması Vi)sorımlara birlikte çözüm aranması

Halk Egitim Merlcezi'nde açılacak bir ~a-baba egitimi kursuna katılma

N 157

Ömek1em
Yüzdesi

63.90

63.70

62.81

54.22

46.20

45.23

42.17

.26.00
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TABLO 6 Örneklem YÜzdeleri N: 157

Ögrenme Yolu ÇüK BIRAZ Htç' BOş 10PLAM

YI 45.23 41.71 09.93 03.13
.

100.00

Y2 63.90 25.05 07.10 03.95 '100.00

Y3 26.00 40.49 29.01 04.50 100.00

Y4 46.20 33.24 15.60 04.96 100.00

Y5 63.70 27.84 06.46 02.00 100.00

Y() 42.17 39.65 16.80 01.38' 100.00

Y7 54.22 27.66 13.65 01.38 iDo.oo

Y8 62.81 31.05 06.1,4 100.00

TOPLAM 50.53 33.34 13.08 03.05 100.00

BÖLÜM LV

SONUÇLAR ~e ÖNERıLER

EN ÇOK TERCıH EDıLEN ÖGRENME YOLLARıNıN
ANA-BABA BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

TABLO 5': Örnei:lem Yüzdeleri

ANNE (N: 72) BABA (N: 85) TOPLAM (N: 157)

YI

Y2

Y3

Y4
~ Y5

Y6

Y7
Y8

37.78
63.50
19.73
45.49
67.76
49.55
58.57
67.54

51.24

52.67

64.29

32.36

46.91

59.64

34.78

49.87

58.07

49.81

45.23

63.90

26.00

46.20

63.70

42.17

54.n
62.81
50.52

ÖGRENME YOLLARI TERCıHLE,Rı

Bu bölümde önce araştırmanın
.

başlangıcında belirlenen l'einel sorulara, çalışma,
sürecinde bulunabilen karşılıklar "Sonuçlar" başhgı altın~ özetlenmiştir. Sonrada
bu sonuçlara dayalı olarak geliştmlmiş öneriler "araştırma önerileri" ve "uygulama

, önerileri"altbaşlıklarıaltındasunulmuştur.
. .
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Sonuçlar

ı. ııkokul çagında çocugu olan ana-babaların etkili ana-babalık performansı

gösterebilmeleri için gereken yeterlilikler, iIğili araşbrma ve inceleme sonuçlarına
dayanarak aşagıdaki gibi belirlenmiştir;

Ana-babalık Yeterlmgi Alanları

a. Dayanıklılık (duygusal bagıarQdagüçlü olma)

b. Beceriklilik
.

c. Disiplin

d. çocugun duygusal gelişimini destekleme

e. çocugulı fiziksel gelişimini destekleme

f. çocugun zihinsel gelişimini destekleme

g. çocugun sosyal gelişimini destekleme'

h. çocugun balımsızlıgını kazanmasınayardımcı olma

2. Okul çalında çocutu olan ana-babaların kendi gelişimleri ye çocuklarının
gelişimiyle ilgili olarak en çok ögrenme gereksinmesi duydulu konuların ilk onu
aplıdaki gibi belirlenmiştir:

Ana-baba,lannÖncelikli ÖArenmeGereksinmeleri

* Çoculumun kişililine ve onurunıtsaygı duyulmasını sallama

* Çocuguma zarar verebilecek nitelikteki dış koşullara karşı .yeterli önlem ala-
bilme .'

.

* Çoculumun kendine ve baŞkalarınakarşı dürüst olmayı ölrenmesine
kılavuzlUk etme

* Çoculumun kendine özgü bir kişilik geliştirmesine yardımcı olma

* Ailem içinde I}irlik ve dayanışma sagıayabilme

* Çocugumun yeteneklerini geliştirmesini destekleme

* Ailemde sevgi, saygı ve güven ortamı yaratıpa

J * Çoculuma iyibir örnekve yol göstericiolabilme

* Çoculumun hastalık ve kaza ve tehlike gibi durumlarakarşı kendini koruya-
bilmesine yardımedebilme.

280



* çocuAumunkendini yönetebilmeyiöArenmesineyardımcı olma

3.Anne ve babalar arasındaöArenmegereks~eleri açısından .05 düzeyinde an-
lamlı bir fark bulunmamıştır.

:,' t
'4. Ana-babaların öAre.nrnegereksjnm,elerinikat'ştlamakiçin en çok tercih ettikleri

ö~nme yo~ aşa~ıdakigibibelirlen~tir. '

Ana-babaların Öpcelikli ÖArenme Yolu Tert:ihleri '

* Okul-aile işbirliAinin saAlanması

* Ana-babalara yönelik hazırlanmış kitap. dergi. v.b. okunması

* Okullarda çocuk eAitimine ilişkin toplantılar düzenlenmesi

* Uzman ve ana-baba arasında ile.ti.şim*yan danışma merkezleıj açılması

* Ana-baba eAitimine ilişkinkonferans ve açıkotunım düzenlenmesi

5. ÖAı'Cnme gereksinmesi duyulan konular ve öArenme yollannın. ana~baba1arın
demografik özelliklerine göre deAişme durumımailişkin en önemli sonuçlar aşıAıdaki
gibİ- belirlenıniştir:

a. Yaş ilerledikçe öArenme gereksinmesi ve öAı'enme yolu tercihi derecesinde.
özellikl~ anneler g~bunda düşme gÖfÜlmektedir.

b. Anneler "çoculun kişilik gelişimi". babalar iS!: "çocuAun duygusal gelişimi"
alanlarında en çok öArenme gereksinimi duyduklarını belinmişlerdir. ÖArenme
yolu olarak ise hem anne hem de babaların en çokyeAlediAi "okul aile
birlilinin saAlanması"dır.

.

c. Elitim durumuna göre ana-baOOların ötrenme gerelesinmeleri zaman zaman
ters orantılı görülmektedir. EPim'dUnimu yükseldikçe öArenmegereksinmesi
dereCeSiözellikleannelenle düşmektedir.

.

d.
.
ÖArenme ge.reksinmesien çok'duyan meslekgurubu esnaf ve sanatkarolarak
Çalışan ana-babalardır. Ten:ih edilen öRtenme yolu. ana-babanın mesleline
göre belirgin bir dC(lişme göstermemektedir.

.

e. ÇOCuk sayısı fazla olan ana-babalar daha fazla öArenme gereksinimi duymak-
tadırlar. Çocuksayısı ana-babalannögrenme yolu tercihlerini deliştiren bir
etmen olarak görülmemektedir.

f. tlkolculda hem kız hem erlcek çocuıuolan ana~babalar. yaIı11zkız. ya da yalnız
erlcek çoeuAu olan anaMbabatm göredahaçok ve daha çeşitligeıişim alan-
larında öArenme gereksinınesi duymaktadıd.-. Çocukların yaşı ve cinsiyetIeri-

ne göre ana-babanın öArenme yolu tercihlerinde deliştnelı:rerastianmışttr.

g. Aylık gelirin farklılışmasına göre. öArenme gereksinmesi duyulan konuların

deliştiAi. öArenme yolu tercihlerinin ise aynı ka1dıAı görülmüştür.
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6. "Ögrenme gereksinmesi kavramı, yeterli performans ile var olan arasındaki
fark" olarak taJ)1mlandi~ından(Know}es s.13), ögreome gereksinmeleri ile yeterlilik-
ler arasında kuramsal bir ilişki var oldugu söylenebilir. Buna göre, özellikle
araştırmaya katılan ana-babalar için (sonucun genellenmesi sakıncalı oldugundan),
geliştirilebilecek bir ana-baba egitimi programının içerigi araştırmada saptanan
'öncelikli ögrenme gereksinmeleri', hedefleri ise 'ana-babalık yeterlilikleri' ile
oluşturulabilir. Egitim etkinliklerinin düzenlenmesinde ise, araştırmada saptanan
"öncelikli ögrenme yolu tercihleri' bir temeloluşturabilir.

Öneriler

Araştırma Önerileri

ı. Bu konuda yapılacak başka araştırmalann far~ı demografik özelliklere sahip

deneklerle yapılması uygun olabilir. Ayrıca bu çalışma kentsel kesimde
gerçekleştirildiginden, kırsal kesimde de bu türden çalışmalara gereksinme vardır.

2.Çocuklann daha iyi yetiştirilmesi hedefine yönelik bu türden çalışmaların
,

çocuk, ana-baba, ögretmen üçlüsüne ayrı ayrı uygulanabilecekbilgi toplama
araçlarıyla daha geniş kapsamlı ve aynntılı olarak Ym>ılmasınagerek vardır.

3. Bu konuda yapılacak araştırm~ann temel amacı. ana-baba ve çocukarasındaki .

sürekli etkileşm,e sürecinin her ikisinin de optimal gelişimine yardım edecek biçimde
güçlendirilmesi olmalıdır.

.
Uygulama Önerileri

ı. Ana-babalar yogun biçimde ögeenmegereksinmesiduyduklarınıbelirtmişlerdir
En çok tercih edilen ögrenme yolu ise okul-aile işbirliginin saglanmasıdır. Bu
sonuçlara dayanarak okul yöneticileri, ögretmen ve uzmanların işbirligiyle. ana-
babalar için sistemli egitimsel etkinliklerdüzenlenmesindeöncü o~abilirle~.

2. Yetişkinlerin çocuklan egitmek üzereegitilmeleri ,için.öArenmegereksinmele-
rini doyurucu çok yönlü çalışmalar yapılabilir (Televizyon, gazete. kitap. v.b.gibi
kitle iletişim araçlarındanyararlanılabilir)~ ..

3. Ögretme!l yetiştirilmesi sisteminde. ögretmeninana-babalarla işbirligj ve top-
lum kalkınmasına katkıda bulunmaya ilişkin beceriler kazanmasına önem verilerek,
ögretmeni. çocugun gelişimi ve egitimi konusunda rehber ve uıman kişi düzeyine:
yükseltecek hizmet öncesi ve hizmet içi egitim uygulamalarıyapılabilir. Bu öneri
yalnızca ilkokul ögretmenleri için degil, haJJcegıtitu merkezlerindeg.ôrevalanyaygm
egitim elemanlan için de düşünülmelidir.
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