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ANNE ÇOCUK OYUN ETK LE NDE N TEL KSEL BOYUT: ANNELER N
SÖZEL FADELER N DE ERLEND LMES  *

THE QUALITATIVE DIMENSION OF MOTHER-CHILD PLAY INTERACTION:
AN EVALUATION OF MOTHERS' VERBAL EXPRESSIONS*

Ege AKGÜN**, Binnur YE LYAPRAK***

ÖZET:  Anne çocuk oyunlar nda annelerin sözel ifadelerinin belirlenmesi ve anlaml  kategorilere ayr lmas , anne
çocuk ili kisini aç klamakta ve desteklemekte önem ta maktad r. Bu çal man n amac , annelerin çocuklar  ile serbest oyun
etkile imlerinde kulland klar  ifadelerin belirlenmesi için niteliksel bir de erlendirme yapmakt r. Çal mada 4-5 ya nda
çocu u olan 18 gönüllü anne yer alm r. Anne ve çocuk oyun etkile imleri, kendi ev ortamlar nda video kamera ile
kaydedilmi tir. Elde edilen veriler, Anababa Çocuk Oyun Kay t Kodlama Formu ile de erlendirilmi  ve frekans ve yüzde
de erleri verilmi tir. Ara rman n bulgular na göre, annelerin oyunlar nda çocuklar n isteklerine uyum sa lama, çocu u
yan tlama, oyun konu mas  yapma, s r koyma, emir ve bilgi verme konular nda ço unlukla istenmeyen sözel ifadeler
kulland klar  görülmektedir.

Anahtar sözcükler: anne, çocuk, oyun etkile imi.

ABSTRACT: It is important, for explaining and supporting mother-child relations, to determine verbal behaviors of
mothers in mother-child plays and to divide these behaviors into meaningful categories. The purpose of this study is to make
a qualitative evaluation to identify the expressions that mothers use during their free play interaction with children. Eighteen
mothers who have children at the age of four or five, participated in this study. Mother-child play interactions were
videotaped in their own home setting. The data collected were evaluated through Parent-Child Play Recording Coding Form,
and re-formulated in frequencies and percentages. The findings show that mothers used frequently undesired verbal
expressions in adapting to children’s demands during playing, responding to children, making a play speech, setting
limitation and making comments-informing.

Keywords: mother, child, play interaction

1.
Aile bireyleri aras ndaki duygusal yak nl k, ebeveynlerin destekleyici tutumlar , yerinde ve

uygun kurallar koymalar  çocu un sa kl  geli imine ili kin koruyucu etkenlerdir. Güvenli, tutarl ,
sevgiye dayal  ebeveyn-çocuk ili kisinin koruyucu etkisi önemlidir. Ciddi anla mazl n oldu u
evliliklerde yaln zca anne yada baba ile olumlu ve destekleyici bir ili kinin bile çocuklar için güçlü bir
koruyucu etkisi oldu u bulunmu tur. Ebeveyn davran  ya da çocu un yak n çevresi, çocu u daha
geni  çevrenin ya da ya am ko ullar n olumsuz etkilerinden koruyabilir. Burada ebeveynlerin
özellikleri, çocu a yakla mlar , bilinç düzeyleri ön plana ç kmaktad r (Ka tç ba  1999; Sonuvar
1999).

Anne çocuk etkile imi, çocu un geli iminde ya amsal önem ta yan, uzun süreli bir etkile im
biçimidir. Annenin, çocu un ki ilik özellikleri, akademik ba ar , davran lar  ve empati becerisi
üzerindeki etkileri bilinmektedir. Ara rma sonuçlar na göre ayn  dü ük sosyoekonomik ortamda,
çocu una daha çok ilgi gösteren, daha bilinçli annelerin çocuklar  di er çocuklara göre olumlu yönde
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geli im göstermektedir. Olumlu bir anne çocuk etkile imi ve çocu a erken ya ta sa lanan uyar  ve
destekleyici ortam, çocu un sa kl  geli imini sa lamaktad r (Hortaçsu 2003; Ka tç ba  1999).

Anne çocuk aras ndaki ili kinin geli tirilmesinde özellikle okul öncesi dönemde oyunun yeri
tart lmayacak kadar önemlidir. Anne çocuk oyunu, fiziksel temas, kar kl k ve duygusal içeri i
olmas ndan dolay  güçlüdür. Birlikte oynama, anne çocuk aras  sa kl  ba lanmay  güçlendirir,
kar kl  olarak gereksinimlerini kar lamay  sa lar; ebeveyn ve çocuk aras nda sa kl  ve güvenli bir
ili ki kurmak ve geli tirmek için benzersiz bir etkile imsel ba lam olu mas na yard m eder. Anne
çocuk oyunu, ayn  zamanda çocu un sosyal ili kileri ve aile ili kilerini ke fetmesine yard m eder,
çocuk duygu ve ihtiyaçlar  ifade edebilir. Oyun sürecinde anneler hissettiklerini çocuklar na
iletebilir, tüm dikkatini çocu a verebilir ve duygusal olarak haz rbulunu lu unu çocukla
payla abilirler.  Çocu un yeti kin ile kurdu u oyuna dayal  bu ili ki, çocu un psikososyal geli imi
aç ndan de erlidir ve tüm geli im alanlar na olumlu katk da bulunur (Driscoll ve Easterbrooks 2007;
Levine 1988; Marchand, Hock ve Widaman 2002; Russell, Pettit ve Mize 1998; Shine ve Acosta
2000; VanFleet 2007; Winnicott 1998).

Birçok ara rmac , ebeveyn çocuk ili kisinin niteli i ba lam nda, çocuklar  ile oynad klar
oyunlarda ebeveyn davran lar  çe itli aç lardan incelemi lerdir (Tamis-LeMonda, Uzgiris ve
Bornstein, 2002).

Fiese (1990) çocuklar n sembolik oyunlar n içeri ini, sosyal etkile im ve içerik zenginli i
aç ndan incelenmi tir. Ara rmada 15-24 ay aras ndaki 57 çocuk ve annesi yer alm r. Çocuklar
yaln z ve anneleri ile birlikte olmak üzere 4 durumda 6 dakika oyun oynam lard r. Her bir durum,
oyunun içeri inin zenginli i, annenin dikkati, kar kl k ve annenin müdahaleleri aç ndan
incelenmi tir. Çocuklar n anneleri ile oynad klar  oyunlar, yaln z oynad klar  oyunlara göre oyun
içeri inin zenginli i aç ndan daha anlaml  bulunmu tur. Ancak annelerin müdahalelerinin ve
sorgulay  yakla n sembolik oyun ile negatif ili kili oldu u belirlenmi tir.

Haight ve Miller (1992) 3 y l süren boylamsal çal malar nda, anne çocuk oyunlar n içeri ini
incelemi lerdir. Annelerin çocuklar  ile oynamalar n, beraber oyunlar ndaki oyun davran lar  ve
bununla birlikte çocuklar n sonradan yaln z oyunlar ndaki oyun davran lar  destekledi ini
bulmu lard r. Annelerin oyuna kat , sembolik oyun bölümlerinin uzamas na katk da
bulunmaktad r. Çocuklar, yaln z oynad klar  oyunlar n içine, daha önce anneleri ile oynad klar  oyun
etkile imlerini, oyun konu malar na ve temalar na katm lard r. Ebeveyn çocuk ikilisinin rol
oyunlar n, çocu un yaln z oynad  oyunlara göre içeri inin daha zengin oldu u bulunmu tur.

Fagan ve Dore (1993) çocuklar  ihmal eden ve etmeyen annelerin 1-3 ya  aral ndaki
çocuklar  ile kendi evlerinde oynad klar  yap land lmam  oyun etkile imlerini incelemi tir.
Sonuçlara göre, çocuklar  ihmal eden annelerin, di er annelere göre oyun etkile imleri içinde
çocuklar  olumlu yan tlamada ve çocuklar n geli imsel düzeylerine uyum sa lamada daha yetersiz
kald klar  bulunmu tur.

Bolde, Zhou, Shore ve Dixon  (1996) 30 anne ve çocu unun yer ald  ara rmada annelerin
çocuklar  ile oyunlar ndaki destek düzeylerinin aylara göre de imini ara rm lard r. Çocuklar ve
anneleri 13, 14, 20 ve 21. aylar nda ziyaret edilmi lerdir ve 10 dakika oyun oynamalar  istenmi tir.
Sonuçlara göre duyarl  ebeveynler, oyun etkile imlerinde çocuklar na sorumluluk aktarabilmi  ve
çocuklar n yeterlili ine daha fazla inanm lard r.

Damast, Tamis-LeMonda ve Bohnsteix (1996) yapt klar  ara rmada annelerin (n=50),
çocuklar n oyunlar  hakk ndaki bilgi düzeyleri ve oyun davran lar  aras ndaki ili kiyi ev
ortamlar ndaki serbest oyunlar nda incelemi lerdir. Annelerin ve 21 ayl k çocuklar n ke fedici,
sembolik ve sembolik olmayan oyunlar  10 dakika gözlemlenerek kodlanm r. Ara rman n
sonuçlar na göre oyun geli imi hakk nda daha bilgili olan anneler, oyun etkile imlerinde daha fazla
yan tlay  olmu lard r ve daha üst düzey oyun becerileri sergilemi lerdir. Buna göre, bu anneler,
çocuklar n geli imlerini desteklemek amac  ile çocuklar  ile oyun oynamaya yönelmektedirler ve
annelerin oyun geli imi hakk ndaki bilgileri artt kça, çocuklar  ile onun geli im düzeyine uygun ve ilgi
çekici oyun etkile imlerini sa lama düzeyleri yükselmektedir.
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Goudena ve Vermeulen (1997) alt ve üst sosyo ekonomik düzeyde yer alan çocuklar n (54–80
ay) ve annelerinin oyunlar  kar la rd klar  çal mada; üst sosyo ekonomik düzeydeki ebeveyn
çocuk ikilisinin, alt sosyo ekonomik düzeydekilere göre oyunlar nda yer alan pozitif etkile imin daha
yüksek düzeyde oldu u bulunmu tur.

Lindsey ve Mize, anne-çocuk ve baba-çocuk fiziksel ve sembolik oyunlar nda, ebeveynin
oyunlara kat m düzeylerini de erlendirmi lerdir. Ebeveyn çocuk oyun etkile iminin niteli i ve
oyunlar n içeri inin zenginli i ile akran ve ö retmen alg lar na göre çocuklar n sosyal becerileri
aras nda olumlu yönde anlaml  ili ki bulunmu tur. Oyun etkile iminde, ebeveyn-çocuk aras ndaki
kar kl  uyum ve istekli olma düzeyi, çocuklar n duygusal ya ant  ve ifadeleri anlama ve gösterme
becerisine olumlu katk  sa lamada önemli faktör olarak tan mlanm r. Sadece güvenli, duyarl  ve
kar k veren ebeveyn çocuk ili ki ba lam nda olmak art yla ebeveyn ile oynanan fiziksel oyunlar n
tekrarlanmas , sosyal geli ime olumlu yönde katk da bulunmaktad r (Akt. Davenport ve Bourgeois
2008).

Noll ve Harding (2003) 30 anne-çocuk (12-47ay) ikilisini sembolik oyunlar nda incelemi lerdir.
Bu ara rman n sonucuna göre, sembolik oyunlar n içeri inin zenginli i ile çocuklar ve annelerin
birbirini etkileme yollar , çocuklar n oyun davran lar  onaylama ve cesaretlendirme amac yla
kullan lan sözel ve sözel olmayan ifadeler aras nda anlaml  ili ki bulunmu tur.

Driscoll ve Easterbrooks (2007) annelerin çocuklar  ile oynad klar  oyun etkile imlerinde;
ki isel ve sosyal de kenlerin annelerin oyundaki davran lar  ile ili kisini belirlemi lerdir. Çal mada
107 anne ve çocu unun ev ortamlar ndaki be  dakikal k oyun etkile imleri kaydedilmi tir. Annelerin
davran lar  dikkat ve duygusal haz r bulunu luk (duyarl k, müdahalecilik, dü manl k vb.) aç ndan
kodlanm r. Birey merkezli yakla m temel al narak ve K-means cluster (kümeleme) analizi
kullan larak, annelerin oyun davran lar  için üç ayr  model belirlenmi tir: 1. Duyarl -ba lanm
(sensitive-engaged), 2. Tutars z-yönlendirici  (inconsistent-directive) ve 3. Zorlay -engelleyici
(intrusive-prohibitive).  1. gruptaki anneler, di er annelere göre en uygun oyun davran lar
sergilemi lerdir; di er annelere göre daha duyarl rlar, daha iyi yap land rma yapm lard r, daha az
zorlay rlar ve daha az engelleyici davranm lard r.

Türkiye’de anne e itim programlar nda oyundan yararlanan ve ebeveynlerin çocuklar n oyun
haklar na, oyunun de erine ili kin tutum ve görü lerinin incelendi i ara rmalar yer almaktad r (Çelen
2004; Do anay 1998; Ömero lu ve Can-Yasar 2006; Ömero lu, Kurtulmu  ve Yayla 2006; Sevinç ve
Evirgen 2004; ener 2008; Tezel- ahin 1993;  Turan, Aksoy ve Turla 1997). Ancak literatürde,
normal geli im gösteren çocuklar n ve annelerinin oyunlar n kaydedilerek incelendi i çal malara
rastlanmam r.

Yukar da özetlenen ara rma sonuçlar na genel olarak bak ld nda görüldü ü gibi,
ara rmac lar ebeveyn çocuk ili kisini aç klarken oyun ba lam ndaki ebeveyn davran lar
incelemi lerdir. Bu davran lar çocu a dikkat etme, duyarl k, duygusal olarak haz r bulunu luk,
oyuna kat m yada kay ts zl k gibi boyutlarda de erlendirilmi tir. Ara rma sonuçlar  anne çocu un
oyun oynamas n yarar  ve annelerin ya am ndaki faktörlerin (erken çocuklukta ya anan istismar,
depresif belirtiler, sosyal destek ve ebeveynin özgüven düzeyi) oyun ortam ndaki davran lar  ile
ili kisinin anlaml  oldu unu göstermektedir.

  Bu do rultuda anne çocuk oyunlar  içeri inde annelerin sergiledikleri davran lar n
belirlenmesi ve anlaml  kategorilere ayr lmas , anne çocuk ili kisini aç klamakta ve bu ili kiyi
desteklemekte önem ta maktad r.

Çal man n amac , annelerin çocuklar  ile serbest oyun etkile imlerinde kulland klar  ifadelerin
de erlendirilmesidir.

2. YÖNTEM

2.1.Çal ma Grubu
Çal mada 4-5 ya  aral nda çocu u olan, çal mada kullan lan oyuncaklar  sa layabilen ve

oyunlar  video kamera ile kay t olana na sahip olan 18 gönüllü anne yer alm r. Annelere ili kin
demografik özellikler Tablo 1’de gösterilmi tir.
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Tablo 1. Annelere li kin Demografik Bilgiler

Say
Anne n           %

35-40 4 22.2
30-35 11 61.1Ya
25-30 3 16.6
Üniv. 10 55.5renim Durumu Lise 8 44.4

Uzmanl k gerektiren meslekler  9 50
Özel Sektör 4 22.2Meslek
Ev Han 5 27.7

1 11 61.1
2 6 33.3Çocuk Say
3 1 5.55

Evet 9 50Çal ma Durumu Hay r 9 50
Toplam 18 100

Tablo 1’e göre ara rmaya kat lan annelerin ço unlukla 30-35 ya  grubunda (% 61.1),
üniversite mezunu (% 55.5), uzmanl k gerektiren meslek sahibi (% 50), bir çocuk annesi (% 61.1)
oldu u görülmektedir. Annelerin çal ma durumu birbirine e ittir.  Dört anne meslek sahibi olsa da
halihaz rda çal mamaktad r.

2.2.Veri toplama Arac

2.2.1.Anne çocuk oyun etkile imlerinin kaydedilmesi
Anne ve çocuk oyun etkile imleri, kendi evlerinde do al ortamlar nda, video kamera ile

kaydedilmi tir. Oyunlar n kaydedilmesinden önce annelere Anne çocuk ili ki terapisinde (Filial
Therapy) (VanFleet 2000,2005) kullan lan oyuncaklar ile “çocuklar  ile her zaman oynad klar  gibi
oynamalar ” yönergesi sözel olarak verilmi tir. Anne ile çocu unun serbest oyun kay tlar nda be
dakikal k oyun süreci de erlendirmeye al nm r. Annelerin oyundaki davran lar  de erlendirmede
be  dakikal k süre kodlama ve de erlendirme aç ndan yeterli bulunmaktad r (Eyberg, Nelson, Duke
ve Boggs 2005).

Bu oyunlar n de erlendirilmesi amac yla ara rmac  taraf ndan bir form geli tirilmi tir. Form
geli tirilirken ilgili literatürden (Bratton, Landreth, Kellam ve Blackard 2006;  Landreth ve Bratton
2006; VanFleet 1999, 2000, 2005; VanFleet ve Guerney 2003) ve Anababa Çocuk Etkile im Kodlama
Sisteminden (Manual for the Dyadic Parent – Child Interaction Coding System, DPICS), (Eyberg,
Nelson, Duke ve Boggs 2005) yararlan lm r.

2.2.2.Anababa Çocuk Etkile im Kodlama Sistemi (Manual for the Dyadic Parent – Child
Interaction Coding System, DPICS)(Eyberg, Nelson, Duke ve Boggs 2005)

DPICS Kategorileri 3-6 ya  çocuklar na uygun olarak standardize edilmi tir. Kategoriler oyunda
yap lan sözel ve fiziksel davran lar arac yla anne çocuk ili ki kalitesini belirlemeye yaramaktad r.
Kategoriler (Emir verme, Bilgi sorular  sorma, Negatif ifade (Ele tiri vb.), Övgü, Çocu un isteklerine
uymada hata, Sessiz kalma, Bilgi verme-yorum yapma, Yeni aktivite ba latma, Çocu un isteklerine
uyma, Tan mlay  soru sorma, Davran  tan mlama, Sözel yans tma, Yans  aç klama, S r koyma,
Oyun konu mas ) olu turulurken 20 anne ile çocu unun oyun durumlar  kaydedilmi  ve incelenmi tir.
Bu incelemeler sonucunda her bir kategori için Pearson korelasyon katsay  ve Cohen’s kappa
de erleri hesaplanm r. Bu sonuçlara göre kategorilerin katsay  de erleri yeterli bulunmu tur.
Pearson de erleri en dü ük dolayl  emir verme .60 ve en yüksek oyun konu mas  .99 aras nda ve
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Kappa de erleri en dü ük dolayl  emir verme .46 ve en yüksek bilgi sorusu sorma .82 aras ndad r
(Eyberg, Nelson, Duke ve Boggs 2005).

2.2.3.Anababa Çocuk Oyun Kay t Kodlama Formu, AÇOKKF
Bu form, anne ve çocu un oynad klar  serbest oyunlar nda anne çocuk etkile imlerini kodlama

ve de erlendirme amac  ile ara rmac  taraf ndan geli tirilmi tir. Form, 4-6 ya  aral ndaki
çocuklar n annelerinin serbest oyun etkinli inde kulland klar  uygunsuz (istenmedik) ve istendik
ifadelerin s kl  belirlemek amac  ile kullan lm r.

Kategoriler ara rmac  taraf ndan bir form halinde düzenlenmi  ve formda yer alan kategoriler
formun geçerlik çal mas  amac yla kapsam geçerli i boyutunda uzman görü lerine sunulmu tur.
kinci a amada normal geli im gösteren 3 ve 6 ya lar ndaki iki çocu un ve annelerinin serbest

oyunlar  ev ortamlar nda video kamera ile kaydedilmi  ve anne çocuk oyun kay tlar  ara rmac
taraf ndan gözlem formuna i aretlenmi tir. Böylece formun oyun video kay tlar ndaki annelerin
davran lar  belirlemede i levsel ve kullan  olup olmad  denenmi  ve forma son ekli verilmi tir.

Formun Güvenirlik çal mas  kapsam nda oyun kay tlar  ara rmac  taraf ndan 2 hafta ara ile
kodlama formu kullan larak tekrar de erlendirilmi tir. Kodlamalar ve kodlay lar aras ndaki
güvenirli i, uygunlu u test etmek için a daki formülden yararlan lm r (Miles ve Huberman, Akt.
Tav anc l ve Aslan 2001):

Güvenirlik =                Uzla ma Say                .
                                         Uzla ma + Uzla mama say
Elde edilen e itli in .70 den daha yüksek sonuç vermesi beklenmektedir.
Elde edilen verilerde kodlamalar aras  tutarl k yüzdesi hesaplanm r. Toplam 61 madde

de erlendirilmi tir ve uzla ma yüzdesi tüm maddeler için .93 olarak hesaplanm r. Kategoriler
baz nda tutarl k yüzdeleri .83 - .100 aras nda yer alm r. Elde edilen de erler kodlamalar aras
güvenirlik aç ndan yeterli bulunmu tur. Bu sonuca göre kategorilerin yorumlanmas n iki farkl
zamanda de medi i söylenebilir.

Formun güvenirlik çal mas  kapsam nda ara rmac dan ara rmac ya de ip de medi ini
saptamak amac  ile yap lan çal mada annelerin ifadelerini ara rmac  gözlem kay tlar  izleyerek
forma kodlam r. Daha sonra kategoriler hakk nda bilgilendirilen 1 alan uzman  oyun kay tlar nda
yer alan her bir ifadeyi uygun buldu u kategoriye yerle tirmi tir.

De erlendirilen toplam 80 ifadede kodlay lar aras  tutarl k .90 olarak bulunmu tur.
Kategoriler dikkate al nd nda tutarl k yüzdeleri .80 ve .100 aras nda yer alm r. Bu sonuca göre
kategorilerin yorumlanmas n ara rmac dan ara rmac ya de medi i söylenebilir.

Puanlama:
5 dakikal k anne çocuk oyunlar nda izlenen kategorilerin s kl  Anababa Çocuk Oyun Video

Kay t-Kodlama Formu-Veri kay t sayfas na kodlanm r. 5 dakikal k kay t sonucunda bu ifadenin
oyun süresince kaç kez izlendi i toplam puan olarak elde edilmi tir. Elde edilen toplam puanlar
Anababa Çocuk Oyun Kay t Kodlama Formuna aktar lm r.

2.3. Verilerin Analizi:
Anne çocuk oyun kay tlar  de erlendirmek amac yla frekans ve yüzde hesaplamalar

yap lm r.

3. BULGULAR

3.1. Annelerin oyun etkile imi s ras ndaki sözel ifadelerine ili kin bulgular:
Bu bölümde, çal ma grubunda yer alan annelerin, çocuklar  ile oyun ortam ndaki etkile im

düzeylerini belirlemek amac  ile kullan lan, Anababa Çocuk Oyun Kay t Kodlama Formundan elde
ettikleri puanlar n çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmi tir.

Annelerin çocuklar  ile olan etkile imsel sözel ifadeleri 8 istenmeyen ve 7 istendik olmak
üzere toplam 15 ifadeden olu maktad r.
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Anne çocuk oyun kay tlar nda gözlenen anne ifadelerinden, uygunsuz ve istenmeyen olarak
tan mlanabilecek ifadelerin s kl , AÇOKKF puanlar n frekans ve yüzdelik de erleri, Tablo 2 de
yer almaktad r.

Tablo 2. AÇOKKF Göre stenmeyen fade S kl

fade

Emir
verme

Olumsuz
fade

Övgü Çocu un
isteklerine
uymada hata

Sessizlik
(Her 25sn
için 1 say )

Yorum/
bilgi verme

Yeni
aktivite
ba latma

Frekans  N      % N        %     N      %     N        %     N        % N       % N       %
Kullanmam  2     11.1 11     61.1 9     50.0 8       44.4 6      33.3 4      22.2 12    66.6
Kullanm 16   88.8 7       38.8 9     50.0 10    55.5 12    66.6 14    77.7 6      33.3

TOPLAM 18    100 18     100 18    100 18     100 18    100 18     100 18    100

Tablo 2’ye göre,  annelerin %88.8’i oyunlar nda emir ifadesi, %77.7’si yorum ve bilgi verme
ifadesi kullanm , %55.5’i çocu un isteklerine uymada hata yapm , %50’si övgü ifadesi, %38.8’i
olumsuz ifade kullanm  ve %33.3’ü oynanandan farkl  bir aktivite ba latma çabas na girmi tir.

Oyun etkile imi boyunca, annenin oyun ortam nda çocu a olan ilgi ve dikkatini iletebilmesi
için en geç 30 saniye içerisinde tepki vermesi beklenmektedir (Eyberg, Nelson, Duke ve Boggs, 2005).
Bu nedenle, oyun etkile imi boyunca, 25 saniyeyi geçen sessiz kalma süresi incelendi inde, annelerin
%66.6’ s n çocu una tepki vermedi i ve sessiz kald  belirlenmi tir.

Annelerin, anne çocuk oyun kay tlar nda gözlenen olumlu, istendik ifadelerine göre AÇOKKF
puanlar n frekans ve yüzdelik de erleri Tablo 3’de gösterilmi tir.

Tablo 3. AÇOKKF Göre stendik fade S kl

fade
Çocu un
isteklerine
uyma

Tan mlay
soru
sorma

Davran
tan mlama

Sözel
yans tma

Yans
Aç klama

r
Koyma

Oyun
konu mas

Frekans  N      %     N       %     N      % N       %     N      %     N     % N      %
Kullanmam 10   55.6 3      16.6 6      33.3 3      16.6 14    77.7 18   100 10   55.6
Kullanm 8     44.4 15    83.2 12    66.6 15    83.3 4      22.2 - 8      44.3

TOPLAM 18   100 18    100 18    100 18    100 18    100 18   100 18   100

Tablo 3’e göre, annelerin %83.3’ü çocu un sözel ifadelerini tekrar sözel olarak dile getirme
olarak tan mlanabilecek ifadelere oyunlar nda yer vermi lerdir. Annelerin  % 83.2’si tan mlay  soru
sormu , annelerin %66.6’s  çocu un davran lar  tan mlama ifadelerini kullanm , %44.4’ü
çocuklar n isteklerine uyma ifadesi kullanm r. %44.3’ü oyunlar nda rol alarak oyun konu mas
yapm r. Annelerin %22.2’si çocu un sözel ifadelerindeki içeri i ya da duygusal anlam  kendi
cümleleri ile sözel olarak dile getirme olarak tan mlanabilecek ifadelere oyunlar nda yer vermi tir.

Annelerin gereksinim oldu unda, uygun biçimde s r koyma ifadelerinin olup olmad
incelendi inde, hiçbir annenin oyunlar nda uygun s r koyma ifadelerine yer vermedi i görülmü tür.

4. TARTI MA
Anne çocuk etkile imlerinin de erlendirildi i ara rmalarda s kl kla serbest oyun ortam ndaki

anne ifadelerinin ele al narak incelendi i görülmektedir (Copeland 1984; Cornish, Mcmahon ve
Ungerer 2008; Davenport, Hegland ve Melby 2008; Dopkins-Stright, Cranley-Gallagher ve Kelley
2008, Fagan ve Dore 1993; Feldman, Eidelman ve Rotenberg 2004; Fiese 1990; Johnson ve di . 2002;
Leadbeater, Bishop 1994; Leadbeater, Bishop ve Raver 1996; MacDonald ve Parke 1984; Taylor ve
Leavitt 2008). Etkile imin kalitesinin de erlendirilmesinde kullan lan kodlama formlar  çe itlilik
göstermekle birlikte literatürde, oyun ortam ndaki anne ifadelerinin ve davran lar n
de erlendirilmesinde kullan lan ölçekler ve formlar genellikle ebeveynin duygusal haz rbulunu lu unu
incelemektedir. Anne çocuk oyunu süresince annelerin, çocuklar na dikkatle odaklanma ve duygusal
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haz rbulunma becerisine sahip olmas n önemi ara rmac lar taraf ndan önemle vurgulanm r
(Cornish, Mcmahon ve Ungerer 2008; Driscoll ve Easterbrooks 2007).

Duygusal haz rbulunu luk, terapötik ve ba lanma literatüründe, bir ortamda isteyerek haz r
bulunma, duyarl  ve yan tlay  ili ki kurma olarak tan mlanmaktad r (Emde ve Easterbrooks, Akt.
Driscoll ve Easterbrooks 2007). Biringen ve Robinson (1991) annenin duygusal haz rbulunu lu unu,
duyarl  olma, dü manca ve müdahaleci olmama ve uygun yap land rma olarak tan mlam r.

Tan mlamalarda ortak olan noktalara göre duygusal haz rbulunu luk dört boyutta
de erlendirilmektedir. Bu boyutlar Duyarl k (sensitivity), annenin zaman nda yan t vermeye hevesli,
uyumlu, duyarl , ula labilir olmas ; Yap land rma (structuring), oyuna uygun davran , çocu un
önderli ine uyum, s r koyabilme; Zorlay  olmama (non-intrusiveness), çocu un özerkli ini
önemseme ve emir verici, uyar , çocu un etkinliklerini engelleyici, koruyucu davran  sergilememe
ve Dü manca davranmama (non-hostility), Tehdit etmeme, korkutmama, b kk n, s nt  sab rs z
ifade kullanmama olarak tan mlanm r (Cornish, Mcmahon ve Ungerer 2008).

Ara rmada annelerin çocuklar  ile oynarken kulland klar  ifadeler yukar daki gruplamalar
do rultusunda incelendi inde; duyarl k boyutunda anneler çocuklar n isteklerine uyum sa lamada
zorluk ya am lar ve çocu u yan tlamayarak sessiz kalm lard r. Yap land rma boyutunda anneler yeni
aktivite ba latma çabas na giri memi lerdir. Anneler çocu un yönlendirmesine uyum sa lamak, onu
anlamak, dikkatini verdi ini göstermek, ili kiyi devam ettirmek amac  ile tan mlay  soru sorma,
davran  tan mlama ve sözel yans tma ifadelerini oyun etkile imlerinde kullanm lard r. Ancak
yans  aç klamalara daha az anne taraf ndan yer verilmi tir. Bununla birlikte anneler, oyunda rol
alarak oyun konu mas  yapmakta s nt  ya am lard r. Ayr ca anneler, gereksinim olsa da uygun s r
koyamam lard r. Zorlay  olmama boyutunda, annelerin emir cümlelerine ve negatif ifadelere yer
vermedikleri, buna kar n övgü ifadelerini kulland klar  görülmü tür. Bununla birlikte annelerin,
çocuklar  ile serbest oyunlar nda ö retme kayg  ya ad klar  ve s kl kla yorum yapma-bilgi verme
ifadesi kulland klar  görülmektedir.

Ara rma bulgular na göre anne-çocu un birlikte oynamas n, ili kilerinde geli me, çocuklar n
problem davran lar nda azalma sa lad , özellikle tek ebeveynli çocuklarda anne çocuk ili kisindeki
olumlu etkilerin anlaml  oldu u bulunmu tur. Anne ile çocuk aras ndaki oyun etkile iminde annenin
sözel ifadelerinin etkile imin kalitesini çok önemli düzeyde etkiledi ine inan lmaktad r. Anne çocuk
oyunu sayesinde çocuk, duygular  düzenlemeyi ö renir, sosyal ve bili sel beceriler geli tirir, sonraki
geli imi için temel olu turur. (Driscoll ve Easterbrooks 2007; Marchand, Hock ve Widaman 2002).

Ebeveynin kat ld  oyunlarda ebeveynin yetenekleri çocu un hayal etmesini kolayla r.
Ebeveyn çocu un rol oyununu geli tirebilir ancak bunun yan nda çe itli ekillerde çocu un oyunlar na
ket vurabilir (Hughes 1999). Annelerin çocuklar  ile oyun oynamalar n ili kilerini destekledi i
ara rma sonuçlar nda görülmektedir. Bununla birlikte annelerin oyundaki davran lar n etkile imde
belirleyici oldu u da bilinmektedir. Uygun olmayan davran  ve ifadeler ili kinin geli mesine katk da
bulunmayaca  gibi ili kiyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ara rmaya kat lan anneler çocuklar
ile oyun etkile imlerinde uygun sözel ifadeler kullanmakla birlikte oyunda olmas  beklenen oyun
konu mas  yapma, çocu un isteklerine uyma gibi önemli alanlarda zorluk ya am lard r. Bu
do rultuda annelerin oyundaki sözel ifadelerinin belirlenip bu do rultuda desteklenmesi önem
ta maktad r. Ara rma annelerin çocuklar  ile oynad klar  oyunlar ndaki sözel ifadelerinin
belirlenmesi aç ndan literatüre katk  getirmektedir.

5. SONUÇ VE ÖNER LER
Ara rman n sonucunda annelerin çocuklar  ile oynad klar  oyunlardaki sözel davran lar

belirlenmi tir. Buna göre, annelerin çocuklar  ile oynarken çocuklar n isteklerine uyum sa lama,
çocu u yan tlama, oyunda rol alarak oyun konu mas  yapma, s r koyma ve yorum yapma-bilgi ve
emir verme konular nda ço unlukla istenmeyen sözel davran lar sergiledikleri görülmektedir. Buna
kar k annelerin olumsuz ifade kullanmama, çocukla anla may  kolayla rmada sözel yans tma,
tan mlay  soru sorma ve davran  tan mlama gibi istendik ifadelerinin ço unlukta oldu u
belirlenmi tir.

Bu do rultuda annelerin çocuklar  ile nas l oyun oynayacaklar  ve bu süreçteki ileti imleri,
oyunun anne çocuk ili kisindeki yeri ve önemi konusunda bilgilendirilmeleri önerilmektedir. Uygun
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itim programlar  haz rlayabilmek için anne- çocuk ili kisi hakk nda çok yönlü bilgi edinmenin
gere i aç kt r. Bu nedenle farkl  aile yap lar na ve ki isel özelliklere sahip (istismar e ilimine sahip
olma, bo anm  olma gibi) annelerin çe itli özellikleri ile oyundaki davran lar n kar la ld
ara rma desenlerinin haz rlanmas  ve farkl  sosyo ekonomik düzeydeki annelerin oyundaki
davran lar n belirlenmesine yönelik ara rmalar n yap lmas  uygun olacakt r.
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Extended Abstract

A constructive mother-child interaction and a stimulating and supporting environment
provided in early childhood contribute to healthy development of children (Ka tç ba  1999).

Play is of unquestionable importance particularly at preschool period for the enhancement of
mother-child relationship. Mother-child plays are significant as they involve physical contact,
mutuality and emotional content. Playing together strengthens healthy attachment between mother and
child, helps to satisfy their needs mutually; and contributes to the formation of a unique interactive
context where parents and child establish and develop a sound and secure relationship. At the same
time, mother-child plays help children to discover social relations and family relations and to express
their feelings and needs. The involvement of family in child plays helps parents to express their
feelings to children and to enhance skills such as self-efficacy. Child’s play-based relationship with
the  adult  is  crucial  for  psychosocial  development  of  children  and  contributes  to  all  areas  of
development (Levine 1988; Marchand, Hock and Widaman 2002; Russell, Pettit and Mize 1998;
Shine and Acosta 2000, VanFleet 2007; Winnicott 1998).
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Mother-child plays are of particular importance in identifying the verbal behaviors of mothers
and dividing them into meaningful categories and in explaining the relationship between mother and
child and supporting this relationship. The purpose of this study is to evaluate the expressions that
mothers use during free play interaction with their children.

Eighteen mothers having children at the age of 4 or 5, are the subjects of this study. The families
themselves could procure toys and make recordings.

Mother-child play interactions were videotaped in natural settings, i.e. in their own house.
Before recording the plays, mothers were verbally instructed to “play with their children as they
always do” with certain toys. The frequency of categories observed during the five-minute mother-
child plays was coded on Parent-Child Play Recording-Coding Form. The total scores were obtained
through calculating how many times a certain expression was observed during the five-minute
recording. (Eyberg, Nelson, Duke, Boggs 2005). The total scores obtained were then transferred to
Parent-Child Play Recording Coding Form. Frequency and percentage calculations were made to
evaluate mother-child play recordings.

Given the negative expressions of mothers, the analysis of total scores obtained from Parent-
Child Play Recordings Coding Form, used to identify interaction level of mothers in the sample during
their plays with children, presents the following findings: 88.8% of mothers used commands, 77.7%
used comments and informative expressions, 66.6% of mothers did not respond to their child and
remained silent, 55.5% made mistakes in responding to the child’s demand, 50% used praises, 38.8%
used negative expressions and 33.3% attempted to start an activity other than the current play. The
analysis of positive expressions provides the following results: 83.3% of the mothers used verbal
reflective expressions in their play. 83.2% of them asked descriptive questions, 66.6% used
expressions that describe the child’s behaviors, 44.4% used expressions to consent to the child’s
demand. 44.3% made a play speech and took a role in the play. 22.2% included reflective explanations
in their plays. It was observed that mothers did not use expressions to set limitations even when it was
required.

The expressions mothers used during plays were categorized and the results are as follows:
Given the dimension of awareness, mothers had difficulty in complying with the demands of children
and remained silent, not responding to children. Given the dimension of structuring, mothers did not
engage in any effort to start a new activity. With a view to adapting to the orientation of children, to
understanding them, to showing that their attention concentrates on the play and to continuing the
interaction, mothers used descriptive questions, behavior descriptions and verbal reflection
expressions during play interaction. However, fewer mothers used reflective explanations. Moreover,
mothers had difficulty in taking a role in the play and making a play speech. Mothers also failed to put
limitations even when it was required. Given the dimension of compulsion, it was observed that
mothers did not use imperative or negative expressions, but preferred expressions of praise. It was also
observed that mothers tend to be didactic during free plays with children and frequently used
comments and informative expressions.

Findings of the study demonstrate that mother-child plays enhance their mutual relationship and
reduce problem behaviors of children. The positive effect of mother-child plays on their interaction is
particularly significant among single-parent children. It is believed that mothers’ verbal behaviors
influence the quality of interaction in play interaction between mother and child. Owing to these plays,
children learn to organize their feelings, develop their social and cognitive skills and lay the
foundation for further development (Driscoll and Easterbrooks 2007; Marchand, Hock and Widaman
2002).

The results demonstrate that mothers are faced with difficulties in adapting to child’s demands,
responding to child, taking a role in the play and making a play speech, setting limitations and making
comments – informing. It is believed that mothers’ behaviors during play interaction between mother
and child have a significant impact on the quality of interaction. The mothers have problems in using
appropriate verbal expressions during their play interaction with children, it is of particular importance
to identify verbal play behaviors and provide support to mothers. In this respect, it can be suggested to
inform mothers about play behaviors, design researches that compare various characteristics of
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mothers with play behaviors and to carry out research to identify play behaviors of mothers from
various socioeconomic levels.


