
tJbamiFlNDlKCI (*)
Bahar AK1NGOC (*)

ÖZET

o.k .1JcıPi~topIum IÇISIftdaRı-çok--ız _uçlan beıaberinde
JIIhIImR'çocukIMıÇfJIitIidOzoyı- etiecili bilinmektedir.Bu

etki. çocutun y ç_yeti. üpiik. MIlitleri. hebamnaynirnadanönçekive
sonraki iI~leri. çocolon h...i etle kaldılı .ibi özelliklere balı. olarak

.

Bu anne-ba~ı ayrı olan 137 ~ltetim ölıcnçisinin anne-
baIJ8IanIIIa 0Iıenitn chı8'UIIılan.aiIedeki çoeuksay ailederuhsalsorunolup
0imadi". çOCUIU8psiko1op ,idip pmcdili'boUrlenmeyeçallfl1nu,tır.Ayrıça bu
~ dersblpn onaı dainc:e1enIniP~t~rde,anne-bablsı ayrı
OInmciIoriaıyna okuldaJd anno-baiıuı bonabet . ~. kaı1ı_tırılal'ak

yapıImqta'.
/

Annelerifte,,- düzeyi aıttıicçaaynlnaalannda" . .anne-baba aynhlının

d8ha çok.1Z çoeuk1uaiJeIente~ anne-babasIayı ötrenci1erden psitolola
PCIenIerindip~ :4bb dOıeyinde o1dulu ,(!rütUftÜl'. Anne-babIsı ayrı.
ötıeneilerin ditederiae 8ÖIe bazı derslCrdekibapn , ranlarınm daha yüksek.

baZıIMUKIaİle daha dflf& oldulu. ançak' bu farkların istatistiki. açıdan anlamlı

dOZeYdeanlamiıolnt8dllı I&'fIbnfilOf.

A. NO.LEM.

1. Çocü GtIifiIU .Aç""'.. . Aıle. ÖIMal

Bilindili gibi aile. toplumun temel yapı taşı olarak insanın. tUm gelişim
s8reçlcrini otkiktyen en önemli sosyal kurumdur. Anne-baba ve çocuk ya da
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, çocuklardanoluşanaileortamıiçindeçocuk,biryandanfizyolojikyöndengelişirken
diler yandan bu ortamın salladılı duygusal 'atmosfer içinde sosyal gelişimini
sürdürür. Çoculun duygusal, sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimi, diler insanlarla
kuracalı iiişkUerde,gelec~te ~Aı ~!8da'iş~.~~ toplllııı,jçipdemudu ve
uyumlu bir bİreyolarak ıiayatıııısürdijrOı~; ~~;"~ mUtlub~ Fıe ortamının
en önemli rolÜoynadılı birçok ~UrQı~ 9rtay.ı konu~uştUr."bilef yandan çeşidi
biçimlerde parçalanmışaiıeo~İai!ııda'y~~ep Ç(JC~' pek Çoksorunlarlakarşı
karşıyakalabildikleride yinearaştıiniaverileriarasındadır. '

.
Aile birlilinin ve bütÜnlÜIÜnünçocuklar açısından oldulu kadar toplum

açısındanda önemibüyüktür.Sistemyaklaşımıile düşünüldülündeaileningenel
toplum sistemini oluşturan bir alt sistem oldulu ve bu alt sistemlerdeki
'çözülmelerinsonuçtatoplumdada çözÜlmelereve bununda çeşitli sorunlarayol
açacalı söyleneb.ıİJ'.

\
Gerek genelde toplum. gerekse özelde çocWciçinanne~babanınmutluvo uyumlu

bir birlik oluşturmalarmmbüyiik.önem taşımasınakarşılık ne yazık kiıaman. ~an
sözü edilen uyumun saAIanamamasıve aile bulilminbozulması söz konusu olabil-
mektedir. Eşlerin. çeşidinedenlerle .beraberliklerinesoo venneleri. hukuki,açıdan
boşanma, evlilik akdinin bozulması'diler bir ifade ile karı-kocalık durunıununsona
erdirilmesi sonucunugenellikle beraberindegetiİmektedir.Ancak bu be~lilin.bo-
zulması, bu beraberlilin bir ürünüo~ çocuk icin evlililin,hulruki iaçıdan bozul-
maSı kadar basit delildir. Çünkü çoculun'bir ipsan ~larakanne-baba~ınadl,lYiusal
baııılılı, onlara İhtiyacıbütünhukukkurallarınınüzerindedir.

Günümüzde yaşamkoşulları. hızkdelişme ve gelişmeler insanyaşamının gkJerek
dahakolaylaşmasımsallamıştır. Mesafeler kısalmış, tekoolojikaçıdanpekçok "olmaz"

"olur" hale gelmiş, iletişimçok daha ko~y ve hızlı biçimde gerçekleşebilinektedir.
Bütünbu olumlugelişmeleM yaruodaaileyapısındakibozulmalarınve çözülmelerinde
sayısıgiderek artmaktadır. Özellikle bab toplumlarında dalılmışaile oranlarının
önlenemeyen artışı, söz konusu (ilke yönetimlerini çeşidi önlemler için harekete
geçirmiş durumdadır."Soo zamanlarda,aileadıodabirgerçektümpolitikacılarıilg~-
~ye başladıve ailelerinne istediklerikonusu~ kazan4ı" (1)

Türkiye, boşanma oranı (yı1lıkboşanma sayısımn ülkenin o yılki nüfus sayısına
oranı) bakımından diler ülkelerle karşılaşbnldılında ülkemiz lehine belirgin bir.
farklılık'görüıdülü Söylenebilir. Nitekim 1986'da ülkemizdeki boşanma,oıanı binde

0.36 iken bu oran ABD'de binde 4.80, tsveç'te 2.27, Yu~istan'da 0.87'00. (2).

(1) J. Schoaıalt. "Hein, . Disaffec:ted Pumt" Djsaff~ion from lICbool? The Eady Years. The Fal-
mer Press. UK 1989, ss 77-91. .

(2) DIE. B9Ianma İstatistilderi Istanbul 1986.
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Diler bir kaynala göre ABD, Güney Afrika ve ıngiltere'de her üç evlilikten biri
bopnma ile sonuÇlanarten bu <nn Avusturalya'da a1tıda bir, Kanada'da dörtte bir ve

Yeni Zelanda'da yedide bir düzeyindedir (3): Ülkemizdeki aile yapısının diler
ülkelerdeki gibi bozulmamış olmasıscvindiricidir. Ancak diler ülkelerde giderek
artan sayıda aile birlilinin bozUlmasındankaynakJanantoplumsal ve kültürel.sorun-
larve özelliklede budurumunçocuk:lann ruhsalhlı üzerindekiolumsuzetkilerinin
ele alınması gerektili düşünülmektedir.Böylece aile birlil~Jwrunma,lkonusunda
anne-babaların bilgilen"dirilmesi sallanarat uzun vadeli bir yatırım
gezçek1eştirilebilir. .

2 ~ Anne-Baba Ayrılalının Çocuklar Üzerindeki Etkilerine ılişkin
Bazı Çal~...alar,

Çocuk: açısından büyük önem taşıyan anne-babaaYnlılının çok çeşidi nedenleri
sayılabilir. Ancak bunlar araştumamlZmkapsamı dışındadır; Bu araştırmada hangi
biçimde ve hangi nedendenka.yoak1amyorolursaolsun anne-baba'ayniılının genelde
çocuk üzerindeetkileri ve özeUikleders başarısınaetkileri incelenmeye çalışılm1Ş~.

Anne-babası hayatta olup iş, elitim giJ>inormal karşılanabilecek nedenlerin
dışında, çeşitli nedenlerdendolayı ayn yaşay&IJçocukıano bu aynlıkJardannasıl etki-
lendikleri pekçok araştırmada eleallDlRlştır. Burada araştırmamııla eD çok ilgili
oldulu düŞÜDülenbazı a.raştırmasonôçlan ve görüşler özet halinde' verilmeye
çalışılmıştır.

'

Pek çok araştırmacı; anne-baba ayniılmdan etkilenmesinin, çoculun, yaşı, cin-
siyeti, kişilik ,özellikleri ile anne-babanın yaşları, kaçyıllık evli oldukları, ayrılma
noktasına nasıl geldikleri ve nasıl aynldıklan gibi etkenlere balh oldulugörüşünde
birleşriıektedir(4,S). Yinepek çok kaynakta çoculun yaşının küçük olması duru-
munda anne-baba aynıılını anlamakta güçlük çektili, özellikle okiıl Öncesi
dönemdeki çocuk1ann diaerıerine g&'e daha olumsuz biçimde etkilendiklerine dikkat

çekilmektedir (6). Diler yandan uYumsuz ve anti sosyal davranışa sahip've suçlu

çocukların önemli lasmlDın daRılmış ailelerde yetiştikleri belirlenmiştir (7,8).

(3) P. Leac:h. Your Oıowin. Child. Borzio Boot Pub. New Yortc 1986. s. 227.
(4) H. O. OinocL Between Parent And Oıild. Mc Oraw Hill 1969 USA s. 241.
(s) D. COcelotlu. Insan ve Davraniıı (2. basım). Ilemzi Kitabevi. ıstanbul, 1991, s. 381)

-(6) A. Y6rilkollu. ~uk Ruh Sall"ı (ır. Basım). Tlltltiye ıı Bankası Yay., ı..anbuI1986, s.
. 204-205.
(1) H. Yavuzer Ana-Baba Çocuk.Remzi Kitabevi, ıstanbul 1986, s. 53-57.
(8) Z. BıılIal. .'Aile, Çocut ve BOlanma üzerine" Aile ve Çocuk. ıstanbul 1988. sayı 7, s. 19-

22.
.
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Anne-babasıayn ç()(:~ diler çoc~ farklıoWakpekçok sorunlakarşı
karşıya kaIdJİdan söylenebilir. Her ne kadar bu .Çocuk]ann lqanmamn etkisiyle diler

. '.
çocuklara g&'e hayatıanlamakta dahagüçlÜ olabilecekleri beliı1ilıı.il" 00(9) anne..

baba aynlılmm özellikle ~çocukluk ve son çocukluk döqemleri balta olmak üure
ergenlik ve yptişkinlikdOnemine ~ gjdeno.u elkileribilinenbirgerçektir. ,

Genelolarak dalılmş ailelerin benzer özellikteri oIduJu söylenebilir. E~lerin
uyuşanıamalan ve. geçinememeleri. eşler arasındaki yaş faIkının fazla olması.

eşlerden birinin ya da ikis~in boşanmış iillelC?l'dengelmeleri gibi ben~erözellikler
sayııab

.

ilir. An

.

C

.

ak da
.

11Im
..

I

.

'
.

~eıeı

.

lelerin di
.

.
.

1
..

e

.

r ailelere. gö

.

re demog
.

rafik özellikler
\,.

açısındannegibibetiIBinf~1Itar g()s~(dikleıihenüzlamolaraksaptanamamıştır.
.

Özellikle küçük çocuklarınanne yanındakalarakbabasız~Ieri yadababayı

ç~ az görDıeleri.çoculun aileiç~ uyumunu bozabiktili gibi diler ~la

i~işkilerinde.yUklendili (OfUID}ul..yerine getirınmUidede problemler ~i-
lır.

. .

~ , .

. . t
Aileden sonra çoculun Flişiminde ve sosyal yaşamında en önemli .rolü oyq&yan

okul'ortamındaanne..babaaytılılınınetkileri görülebilir.Anne"ba~ a~lan
çocuk. sık sık kendisini aıtadaşlarıyla kaqılaştıraıak. günlük yaşamında .d8Iıı.ş bir

===~~~~=::.~~
getirmesini de etkileyebilir. Sonuçta çoculun deis başarısıda bu.durumdan&ilene-
bilir... i;1

Anne-baba. ~yrılıAının. bir .bütün olafctk çoculu tüm YÖJ!leril~ee~edili bu
bakımdanokU1daki;~~ da yıuı~UkjıkaI)U1~bir. ders bfIanSma
etkisi konusundabiıbi1indep'faıtlı görilfler v~B4w kaynakları,'iaktarddf;vma-
baba; aytılıtı ile; çocuJun.~ul ba§arısı.~ ilİfkiyi .be.1emeye~:~lik.
araşbrmalarda(Rosen,~ ve~ 1980) lqanmış ve bopa,mamı,ailcdengClen
çocuklarınokulbaşarılarıarasındahcrlıangibirf-ıt.bUIuntnam.t (lO).Dileryan-

. - ~;~'!
dan konuyla ilgili olarak "bOşanmalarçoculun okuldaİdbaşansı,~de etkilidir"
(11) biçiminde görüşlerde mevcuttur. ,'" ~

'y,'

. .
.. ~~

·~L -- 1><~ 0, W~d_ ~ Ne-yom,J:';,..
..

(10) D. COcelollu. A.,.e. s. 382.383.
.

. '

f1
' .

.
(ll) Z. Özkan ,Tilıkiye'de BOfanmalann Sebep ve Sonuç1an. YaYınlanm"

.

, ,'Doktora Tezi. 1.0.
SosyAl BiL. Ens. Istanbul 1989. s. 120. '-, .'

,
.

"i'"
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B. ANNE BABASı AYRI ÖGRENC1LERIN AILELERININ
DIGERLERINE GÖRE DEMOGRAFIK ÖZELLIKLERI VE
DERS BAŞARILARI

ı. Araştırmaltın Problemi :

Bu araştmnanın temel problemi ve. hareket noktası, anne;.baba aynlılmm söz konu-

. su oldulu ailelerin demografık özelliklerinin nasıl bir daAılım gösterdigi v.e anne-baba
aynlıAmın çocukJann dersbaşansıüzerind~ etkili olup olmadılıdır. Aynca anne-babası

ayn çocuklar ile anne-babası ayn olmayanların demografık özellikler ve ders başarısı
açısından ne gibi farkWıklar gösterdikleri de araştuma probleminin kapsamındadır.

ı. Araştırmanm Amacı :

Araştınnanm amacı, anne-babası aYrı çocukların .aile yapılannm bazı demografık

özellikler bakımından gösterdikleri dagıbmın belirlenmesi ve anne-babası ayrı

ölreneilerin ders başanlannın belirlenmesidir. Anne-~ ayrı çocukların psikolola
gidip gitmedili anne ve babalannm öArenim durumları, çocuksayıları, ailede ruhsal

sorun olup olmadılı gibi özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Anne-babası ayrı

çocuklann derslere gÖle başarı ortaJ.aınalan da.Aılım~n belirlenmesi hedeflenmiştir.

Gerek ders başarısı gerekse ailelerinin sayılan demografik özellikleri açısından anne-
babası ayİt.çocuklada anne-babası ayn olmayan çOcuklar karşılaş1ın,lmalı olarak incelen-

meye çalı$1lmıştır.

J. Araştırmanın Yöntemi :

Araştırma. hazırlık sınıfı. ortaokul ve lisekısımlannda toplam 2345 öArencinin
öArenimgördUP bir özel öAretimkurumundagerÇekleştirilmiştir.Araştınna evreni.
söz konusuögrenim kurumundaöArenimglken ögreneilerinaileleri ile sınırlıdır.

Araş~a için öncelikle ölrencilerin kişisel dosyalan taranmıştır.Okulun bilgi-
sayar merkezinintyardımıylagerçekleştirilen~ dahaöncedenbilgisayara girilmiş
bulunanbilgiler üzerindengerçekl~iştir. Böylece okuldaanne-babasıölüm. iş ya

~ da egitim dışında çeşitli nedenlmlen dolayı boşanmış ya da ayn yaşiyan 137 ögrenci bu-

lundulu belirlenmiştir. Bu tarama sonucunda araştırmanın amacına uygun veriler. ayn
bir dosya albnda bir ar~ya getirilerek anne-babası ayrı olmayan ögrencilede
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Aynı şekilde anne-babası ayn öArencilerin bulun-

dukları sınıf düzeyi ve aldık.ian deZSJ.a'eglke heı'.ders bazında birinci dönem ba§an ortala-
. maJan belirlenerek anne-~ ayn olmayan çocuklarla karşılaştırılmaya çalışılmıştır:

Anne-babası ayrı öArencilerle ayn olmayanlann ders başanlan arasındaki farkın

istatistiten anlamlı olup olmadılını test etmek için iki aritmetik ortalamanın farkı t

istatistiliyle test edilmiştir;
.
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. ANNESı - BABt\'S1 AYRI

ÖZ ANNE BABA
'ÜVEY SIKLIK % SIKLIK %

ÖZ 99 72.3 88 64.2

ÜVEY 1 0.7 2 .. 1.5

BELtRS1Z* 37 27.0 . 47 34.3

TOPLAM 137 100.00 137 100.0

ANNE-BABA AYRI ANNE-BABA BERABER'

ANNE BABA ANNE BABA

SIKl.lK % SIKl.lK % SIKIlK % SlKLlK % TOPLAM

nxoKUL LO 7.80 5 165 334 15.15 192 8.71 541

ORTAOKUL 15 10.95 14. 10.22 ~13.61 210 9.52 539

USE 34 24.82 20 14.60 670 30.39 40S 18.37 1129

YÜKSEK 04 29.29 50 36.50 334 15.15 835 37.87 1259

Bıu~YEN. 38 27.73 48 35.03 567 25.70 563 25.53 1216

TOPLAM 137 100.00 137 100.00 220s 100.00 2205 100.00 2342

4. Bulgular ve Yorum

Anne-babası ayn olan 137 ö~rencininsınıf düzeyine göre dagılımları şöyledir;
Hazırlık: 24, Ortaokul 1:14, Ortaokul 2:16, Ortaokul 3:30, Lise 1:27, Lise 2 (Ed):
4, Lise 2 (Fen): 2, Lise 2 (Mat): 1, Lise 3 (Fen): 6, Lise 3 (Ed): 13.

. \

a. Anne-Babası Ayrı Çocuklarla DiAerlerinin Ailelerinin Demog-
rafik Özelliklerinin Karşılaştırılması:

- Anne-Babası ayn ögreneilerin anne ve babalarının öz ya da üveyoluşlarına
. göre dagılımlan.

(*) Soruyu yanıtlarnamış ö!renciler "belirsiz" grubunda toplanmışlardır.
f

.'

Anne-babası ayn çocuklar içinde annesi öz olanlann babası öz olanlara göre daha, .
yüksek orana sahip olduklan görülmektedir. Ayrıea ögreneilerin önemli bir
kısmının bu soruyu yanıtlamaktan kaçınmış bulunduklandikkati çekmektedir.
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KARDEŞ ANNE-BABASI BERABER ANNE-BABASı AYRI

SAYILARI SIKLIK %
.

SIKLIK % '!OPLAM

1KARDEŞ 207 9.39 '
26 18.98 233.

. 2 KADREŞ 993 45.03 46 33.58 ' 1039.

3 KARDEŞ 289 13.11 14 10.22 303

4 KARDEŞ 77 3:49 7 5.11 84 .

5 KARİ>EŞ 9 0.41 2 1.46 11

6 VE 0ZERt 7 0.32 O 0.00 7

BELtRstz 623 28.25 42 30.65 665

TOPLAM 220Ş .100.00 137 100.00 2342

Tabloda da g()rüldüAü.gibi anne-babası ayrı ögreneilerin % 30'a yakın kısmının

annesi yüksek okul mezunudur. Bu oran anne-babası ayrı olmayan ögreneilerde % 15
düieyindedir. ~u fark, ilkokuldan mezun olan anneler bakımından tam tersi bir durum

göstermektedir. Anne-babası ayrı olan ögrencilerin % Tsinin annesi ilkokul mezunu

iken anne-babası beraber olan öArenci,lerde bu oran % 15'tir. Başka bir ~ştırmada;

. ~mış olan annelerin % 56.6'sının Lise. % lS'inin yüksek okul; anne-babasımn
birlikte oIduAu ailelerde ise annelerin % 55.3'Onün ortaokul ve % 18.6'sının yüksek

okul mezunu olduAubelirlenmiştir(12). Bu verilere dayanılarak'anne-baba
, aynIıgının; ~nenin belirli bir ögrenime ve ekOnomik baAımsızbAa sahip olduAu ai-

lelerde, annelerin bu özelliklere sahip olmadıAı ailelere oranla daha yüksek düzeyde
gerçekleştigisöylenebilir.

.

- ÖgreneininsahipolduAu~ sayısına göre dagılımları:
"

Kardeş sayısı bakımından ayrı anne-babalann'% 19'un3 yakın kısmını tekçocuAa

sahip olması, bunun yanında anne-babası beraber olan ailelerde bu Ofımın % 9

düzeyinde olması dikkat çekicidir.

(12) N. KaynaroAlu. Orta Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Boıanmı,. Ailelerin Altı Ya, Grubu
Çocuk1anndakiPsiko-Sosyal ÖzeUiklerin Incelenmesi. Yayınlaomamıı Doktora Tezi. H.
Sal1ık Biı.En~t.. Ankara 1984. s. 87.

.
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ANNE -BABA BERABER ~BABAAYRI ıaıLAM

SIKLJK. .~ SIKUK

~RUHSALSORUN VAR 22 1.00 1 0.73 , 23

RUHSAL SORUN YOK 1625 73.70 101 73.72 1726

BELİRSız 558 25.30 35 25.55 593

TOPLAM
.

2205 100.00 '137 100.00 2342. .

ANNE .BABA BERABER ANNE-BASA AYRI 1tI'LAM

SIKLJK ~SIKLJK

~PS~OLOOA Gtrı1 .

110 4.99 21 15.33 131.
PS1KOLOOA GtrMEDl 1538 69.75 SI 59.12 1619

BİL1NMEYEN 557 25.26 35 2~.55 592

TOPLAM 2205 100.00 137 100.00 2342.

- Ailede ruhsalsorunolup n öze8 n:

Ailede ruhsal sorun olup o~mamas.nagöre.her iki giıap arasında belirgin bir
farklılık görülmemektedir. Ancak bu verilerin öAfencilerin beyaQlanna dayandılı
unutulmamalıdır.

- Ölrencinin psikoıoaa gidip git.e.aiDe ıöre d...I r.:

ÖArenciniJıoku1.içindeya da dışındaçeşitli~ dolayıbir psitoioia
gitmiş buluo!'lası anne-baba aynlıAmm çocuklar üzerindeki önemli. bir etkisi olarak

deAerlendirilebilir. Bu açıdan bakıldılında anne-babası ayn çocuk1ann % ıS'i PSitOJO..
ga gittigini belirtmiştir. Bu oran anne-babası beraber olan öArenci1erde % S'e yakın

düzeydedir. DiAer bir. ifade ile anne-babasİ- ayn olup psikolola ,iden, çocuklar

diAerlerinin üç kab kadardır.

b. A~n~-Babas. Ayrı ÖıreDcileriD DiAerlerine Göre
Ders Başar..n

Ders .başanlan açısmdan anne-babası ayn olan ölrenciler ile anne-babIsı beraber

olan öArencilerin her ders ve smıf düz~yindeki 1:?aŞanIanayn ayn biçimde labIOIar ha-
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linde incelenmiştir. ınceleme hazırlık ortaQkul v~ lisenin tüm sınıfları için
yapılmasına karplık lise sınıf düzeyinde anne-babası ayn öArencilerin düşük sayıda

olmalarındaRdoIayl burada sadece hazırlık ve ortaokul S1D~ ders başarıları ile il-

gili lablolaı:m verilmesi uyıun bulunmuştur (Bak. tablolai' ektedir).
.
Tablolarda da görÖIeceli. gibi. ders başarıları tek tek sınıf bazında deAil aynı

düzeydeki şubeler bir araya gctirilerek oluşturulınuştur. Böylece anne-babası ayn ve

anne-babası beraber olan bazD'lık. orta 1. Qi1a 2 ve Qi1a 3 sınıflarındaki öArencilerin
aldıkları detslenleki not ortalamaları.. standart sapmaları bu dersleri zayıf öArenci
sayısı ve yüzdesi elde edilmi§lir. "

Anne-bebuı aytı ~ile1' ilediler ölrencilerin derslere göre başansu;lık oran-
larına bakıldılmda çok belirgin faıklıbklaı'a rastlanmadıAı. başanoıtaIamalannın bir~

birlerine çok yakın oldulu söylenebilir. Bununla birlikte anne-babası. ayn
ölrencilerin dilerl~ne göre bazı cierslerinde başarı oranlarının daha yüksek
bazılann~ daha düşük görüldülü. ancak bu farkların istatistik açısından anlamlı
dUzeyde olmadılı görU1mUştUr.Başarı oı1alaınalarının birbirlerine çok yakın
obnasuıdan dolayı t testi sadece bir kaç (Dek ders için kulJanılmıştU'.

"

.

"

Omelin hazırlık sınıflarında anne-babası ayn ve anne-babası beraber olan
ölrencilerin ders başansı açısından en önemli farklılıR yabancı dil dersinde
gMbnekıediı'. Annc-babIs.taynölrencilerin ~ı dil dersi başarı ortalaması6.96
iken anne-b8IıIsıberabetölrenileıde bu oran6.26'dır.. (Ek Tablo 1) Anne-babası ayn

~ bu dersteki bf,arı ortalamaian dahayüksek g(Kijnmekle bitlilcte uygula-
nan. t ıcstinde. iki mtmetik ortalamaarasında fatkın anlamlı olmadıAı (p>O.05.

/

ser.deıw. t. 00 l.S1. Ho hipoteziıed)görü1müştür mak ~ 2).

Orta>kul ı. sınıf dQzeyindeanne-babasıayn ötrencilerin % 14'ününTi1rlcçedp-si
"zayıf oim...ı kaqdık bu ,orananne-babasıayn olmayan ölrencilerde % 9'a
yakındır. Buaa"kaqılık 01183. sınıf düzeyinde tam tersi bir durum söz konusudur.
(Bit. Tablo 2 ve Tablo 3). Aynı şekilde orta 2. sınıf düzeyinde anne-babası ayn
OINRciIeIiB cı, 31 'i ~ deıSiBde b8prıslZbk gösw,irken bu oran anne-babası

benıber çoc~ % 24 düzeyindedir.orta 3. sınıf düzeyinde yine tersi durum söz
konusudur. A8ne-bab8sa ayn ~ilerde başansızlJk % 23..anne-babası beraber
OIInI8rda" 4Tyeyakındır. "

Sonuç oiarik elde edilen verilerin. anne-baba aynhAımn öArenci,nin ders başarısı

üzerinde somut etkisinden söz edilemeyeceli yolunda olduAu söy~nebilir. Özellikle

Tarkçe. Matematik. Yab8ncı Dil ve Milli CoArafya derslerinde başarı ortalamalarının
yakın o1lv1plII8 kaqı1ık başarısız ögrenci oranlarında grupların lehine ve aleyhine du-

l'UIItLmn söz konusu oldulu görülmektedir.
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Anne Babası Ayn Anne Babası Beraber
'.

~. Not. S. ZAyıf 'layıf Olr. Not S. 'Zayıf' Zayıf
DERSLER Sayısı ort. sapma Sııyı.ı % Sayısı on. sepma Sayı.ı %

TÜRKÇE 24 5.92 1.412 3 12.5 371 5.78 1.387 s4 14.55

YABANCI Dn. 24 6.96 1.781 2 8.33 371 6.26 1.837 70 18.86

RESıM IŞ 24 8,.25 1.391 O O 371 8.30 1.644 6 1.61

MÜLLK 24 8.13 1.154 O O 371 8.11 1.456 ,O O,

BEDEN EÖtT. 24 9.38 0.57.6 O O 371 9.52 0.627 O O

SEÇ. ıNG. 24 7.33 1.435 1 4.16 371 6.43 1.799 -53 14.28

.'
Elde edilen sonuçlann problem kısmında sözü edilen bir kısım literatilre uygun

oldugu söylenebilir. Nitekim anne-babaaynlıgının çoculdannokul başar.ılannaetki-
sinin henüz açıklıga kavuşturulmayan' tartışmalı bir konu oldugu belirtilmiştir.
Araştırmamıza konu olan ögrencilerin en az 12 yaş ve üzerinde olmaları ders

,

başa'rııarının anne-baba aynlıgından otumsuz etkilenmesini önledigi düşünülebilir.

Araştırma sonuçlanna dayanılarak.anne-babaayrıbAınınsöz konusu olduAuaile-
ler,in.bazı demografik özelli~erde belirli bir yıgtlma gösterdiklerisöylenebilir.,

. Gerek anne-baba ve çocuk gerekse toplum açısından bir çok olumsuz sonuçları
beraberinde getiren anne-baba ayrıhgının başvurulacak en son çözüm olarak ele
alınması gerektigi düşünülmektedir.Anne-babaaynlıklanmn çocuklar üzerindeki et-
kilerine ilişkin olarak ilgililerin bilgilendiribnelerigerektigi önerilebilir.

Ek: ı

Anne-Babası Ayrı Ölrencilerin Dilerlerine Göre Ders Başanları

Tablo, ı Hazırlık Sınınarı

438



Anne Babası Ayri Anne Babası Beraber

Öjr. Not S. byJf byıf Öjr. Not S. byıf byıf

DERSLER Sayısı Ort. sapım Sayısı % Sayısı Ort. Sapna Sayısı %

TÜRKÇE 14 6.50 1.6S3 2 14.28 3s8 6.22 1.309 31 8.65

MATEMATIK 14 6.29 2.016 3 21.42 3s8 6.49 1.729 47 13.12

FEN BILGıst 14 5.71 1.978 4 28.57 3s8 5.:41 1.717 106 29.60

MILU TARIH 14 6.57 1.742 1 7.14 35K 6.47 1.670 49 q.68

M1LL1COORAF. 14 6.86 1.703 1 7.14 3s8 6.32 1.678 44 12.29

YABANa DIL 14 6.71 2.268 2 14.28 3s8 6.49 1.715 53 14.80

D.K'OL.ve AHL. 14 9.57 0.646 O O 358 9.39 0.914 O O

RESIMIş 14 8.43 1.785 1 7.14. 358 8.29 \;585 5 1.39

MOZtK 14 8.29 1.383 O O 358 8.20 1.580 9 2.51

B. EömMt 14 8.93 0.829 O O 358 9.31 0.690 O O

SEÇ.lN01L1ZCE 14 7:14 1.460 1 7.14 358 6.64 1..442 · 24 6.70

Anne Babası Ayn Anne Ba"'!sı Beraber

. ÖAr. Not s. byıf byıf Öjr. Not S. Zayıf byıf

DERSLER Sayısı Ort. sapma Sayısı % Sayısı Ort. sapna Sayısı %

TÜRKÇE 16 6.63 1.204 1 6.25 30S 6.05 1.436 42 13.77

MATEMATIK 16 5.75 1.844 5 31.25 30S 5.87 1.941 74 24.26

FEN BILGıst 16 6.05 1.982 4 25 30S 5.41 1.741 102 33.44

M1LL1 TARIH 16 5.56 1.750 5 31.25 30S 5.53 . 1.911 89 29.18

M1LL1 COORAF. 16 6.13 1.360 1 6.25 30S 5.74 1.713 72 23.60

YABANa DIL 16 5.69 1.580 3 18.75 30S 5.76 1.705 71 23.27

DlNK.veA.B. 16 9.56 ' 0.629 O O 30S 8.84 1.489 2 0.65

RES1MIş 16 9.00 1.506 O O 30S 8.40 1.542 7 2.29

MOZtK 16 8.81 1.471 O O 30S 7.87 1.829 3 4.26

BEDEN EÖmM 16 9.06. 0.854 O O 30S 8.86 0.728 O o

SEÇ.lN01L1ZCE 16 6.31 1.448 1 6.25 30S 5.86 1.580 58 19.01

Tablo 2 Ortaokull. Sınıflar

Tablo 2 Ortaokul 2. Sınıflpr
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AMc Babuı Ayn Anne Babas. Bembcr
Ölr. Not. S. ZAyıf ZAyıf O.... Not SO Zayıf Zayıf

DERSLER Sayısı Ort. sııpııa Sayısı ~Sayısı Ort. sııpııa Sayısı

~TORKÇE 30 6.23 1.251 i 3.33 348 S.96 I.S01 SO 14.36
MATEMATIK 30 S.47 1.634 7 23.33 348 S.20 2023 145 41.66
FEN B1LOıSı . 30 S.63 1.671 7 23.33 348 S.40 1.804 121 34.77
VATAND.Bn.. 30 S.87 1.634 S 16.66 348 S.84 l.as2 93 26.72

.
T.C.1NK. TAR. 30 S.73 1.311 7 23.33 348 S.69 1.707 96 27.58
YABANCI DtL 30 6.03 1.810 S 16./16 348 S,S9 1.816 113 3247,
DIN.K. ve A. B. 30 9.13 1.167 O .0 348 8.63 1.647 S 1.43
RES1M ış 30 7.67 1.768 O O 3411 7.84 1.956 rı 7.7S
M07JK 30 8i1 1.946 2 6.66 348 8.14 1.844 16 4.59
BEDEN 1!ÖrrtM1 30 91TT 0.997 O O 348 8.96 1.224 6 1.72
SEÇ.ING1LIZCE 30 6.87 1.613 1 3.33 348 6.66 I.SS2 .20 S.74

- Hazırlık sınıftan Türkçe dersİ

Xi = 5.92 ~=5.78
Si = 1.412 Sı = 1.387 Ho = XA=XB
nı = 24 nı = 371 Hı = X."XB.:

Xi = 6.96
Si = 1.781

24 tnı =

Tablo 3 Ortaokul 3.. Sınıftar

Ek: 2
Anne-Babası ayn ve bera~r olan ölı'encilerin ders başarıOrtaJamaIan (iki aritme-

tik ortalama)arasındakifark test edilmiştir..
.

'

S=
, (n 1'- 1) sı + (n2- 1) S2

nl+n2-2
S =1.388

Xı - X2
t=

S"-I1+1
, nı n2

Ser.dernı+ nı - 2, 0.05 güvenaralıAı,

- Hazırlık sınıflan Yabancı Dil dersi

~ = 6.26
Sı = 1.837
Dı = 371

t =0.467

Hored

S =1.833
t =1.81

Ser.der nı + nı - 2, 0.05 güven arabAı, Hored
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