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OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹M KURUMUNA DEVAM EDEN VE
ETMEYEN ÇOCUKLARIN AHLAK‹ VE SOSYAL KURAL
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ÖÖzzeett

Okul öncesi e¤itim, çocuklar›n ahlaki ve sosyal geliflimlerini destekleye-
cek etkinlikleri içermektedir. Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden çocuk-
lar devam etmeyen akranlar›na göre daha ileri düzeyde sosyal ve ahlaki geliflim
gösterme e¤ilimindedirler. Bu yüzden bu araflt›rman›n amac›, okul öncesi e¤i-
tim kurumuna devam eden çocuklar ile devam etmeyen çocuklar›n ahlaki ve
sosyal kurallarla ilgili bilgilerinde bir farkl›l›¤›n olup olmad›¤›n› ortaya ç›kar-
makt›r. Bu araflt›rmaya, okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden 60 çocuk ile
okul öncesi e¤itim kurumuna devam etmeyen 60 çocuk olmak üzere toplam 120
çocuk kat›lm›flt›r. Araflt›rmada veri toplamak için Smetana (1981) taraf›ndan ge-
lifltirilen 10 resim kullan›lm›flt›r. Araflt›rmaya kat›lan 4-6 yafl çocuklardan elde
edilen veriler Mann Whitney-U ve t testi kullan›larak analiz edilmifltir. Araflt›r-
madan elde edilen bulgulara göre, okul öncesi e¤itimin çocuklar›n ahlaki ve sos-
yal kurallarla ilgili fark›ndal›k düzeyini olumlu yönde etkiledi¤i ortaya ç›km›fl-
t›r.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Ahlak geliflimi, sosyal geliflim, okul öncesi e¤itim,
okul öncesi e¤itim kurumlar›, ahlaki ve sosyal kural bilgisi

GGiirriiflfl

Piaget (1932-1948) çocuklar›n oyunlar›n› gözleyerek onlar›n ahlak ve toplum-
sall›kl› ilgili kural bilgilerini araflt›rm›flt›r. Bu çal›flmas›ndan yola ç›karak 4-10 yafl ara-
s›ndaki çocuklar›n ahlaki yarg›larla ilgili kural bilgilerini (do¤ru-yanl›fl, iyi-kötü gibi)
d›fla ba¤›ml› yani heteronom olarak belirlemifltir. Piaget’e göre bu evredeki çocuklar,
oyun kurallar›n›n otorite taraf›ndan koyuldu¤una ve tüm kurallar›n kutsal, evrensel
ve de¤ifltirilemez oldu¤una inanmaktad›r (aktaran; Nobes ve Pawson, 2003, 77). Bu
yafltaki çocuklar düflünsel s›n›rl›l›klar› yüzünden günlük sosyal iliflkinin gere¤i olan,
sosyal iliflkiyi sürdürmeye yönelik, belli ortamlara ba¤l› normlar› içeren sosyal kural-
lar› (örne¤in, s›n›fta konuflmak, oyuncaklar› toplamamak gibi) evrensel, fikir birli¤in-
den ba¤›ms›z olan ahlaki kurallardan (örne¤in, çalma, vurma, itme gibi) ay›rt edeme-
mektedir (Ar›, R., 2003, 97; Mehmedo¤lu, 2003, 353; Nobes ve Pawson, 2003, 77). 

Günümüzde konu ile ilgili yap›lan çal›flmalar (Smetana, 1981, 1333; Smetana
ve Braeges, 1990, 329; Smetana, 1984, 1767) çocuklar›n otorite ve kural anlay›fl›n›n Pi-
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aget’in inand›¤›ndan daha karmafl›k oldu¤unu göstermifltir. Alan kuramc›lar› (örne-
¤in, Smetana, 1981, 1333; Smetana ve Braeges, 1990, 329) 3 yafl›ndaki çocuklar›n bile
ahlaki ve sosyal  kurallarla ilgili anlay›fllar›n›n farkl›laflt›¤›n› göstermifltir. 3,5-4 yafl›n-
daki çocuklar, ahlaki suçlar› çok ciddi, genellenebilir, kural ve otorite figürü olmaks›-
z›n da yanl›fl oldu¤unu; sosyal suçlar› ise daha az ciddi, kural ve otorite figürüne ba¤-
l› oldu¤unu kabul etmifllerdir. Çeflitli araflt›rmalarda (Smetana, 1981, 1333; Smetana
ve Braeges, 1990, 329) iki yafl›ndaki çocuklar›n ahlak ve sosyal kurallar› hiçbir boyut-
ta ay›rt edemedikleri, üç yafl›ndakilerin ahlaki ve sosyal kurallar› genelleme alt boyu-
tunda ay›rt ettikleri,  dört yafl›ndaki çocuklar›n ise ahlaki ve sosyal kurallar› tüm alt
boyutlarda (ciddiyet, otorite, kural yoklu¤u, genelleme, ceza) ay›rt ettikleri tespit
edilmifltir. 

Okul öncesi dönem (0-6 yafl), çocu¤un içinde yaflad›¤› toplumun de¤er yarg›-
lar›n› ve o toplumun kültürel yap›s›na uygun davran›fl ve al›flkanl›klar› kazanmaya
bafllad›¤› bir dönemdir (Bilir ve Bal, 1989, 56). Okul öncesi dönemdeki çocuklar›n ah-
laki yarg›lar›n›n suç iflleme veya suç iflleyenleri gözleme gibi deneyimlerinden kay-
nakland›¤› düflünülmektedir. Çocuklar gördükleri haks›zl›klardan veya kendilerine
zarar veren deneyimlerinden kendilerine ahlak kanunlar› ç›karmaktad›r. Di¤er yan-
dan, sosyal kurallarla ilgili anlay›fl›n›n ise çocu¤un içinde bulundu¤u sosyal sistemin
kurallar›n› ve uygulamalar›n› yaflamalar› ile geliflti¤i düflünülmektedir (Smetana
vd., 1993, 202).

Sosyal alan kuram›na göre, çocuklar ahlaki ve sosyal kurallar› yetiflkinlerle
(ö¤retmen, aile gibi) ve akranlar› ile olan iliflkileri sonucu ö¤renir (Smetana, 1999,
311). Di¤er bir deyiflle, çocuklar›n ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili yarg›lar› farkl› sos-
yal iliflkileri denemeleri sonucu ortaya ç›kmaktad›r (Smetana vd., 1993, 2002). Bu ne-
denle, okul öncesi dönemde çocu¤un sosyalleflmesi için akran grubuna girmesi ge-
reklidir. Okul öncesi e¤itim çocuklara akran etkileflimi için f›rsatlar yaratmaktad›r.
Bu sayede çocuk neyin do¤ru, neyin yanl›fl oldu¤unu anlayarak ahlaki geliflmiflli¤e
ulafl›r ve toplumsal kurallarda tutarl› olmay› ö¤renir (Akman, 1994, 14; Ayd›n, 2000,
55). Johnson ve McGillicuddy-Delisi’ye (1983, 218) göre, çocuklar›n akran etkilefli-
minden mahrum olmalar› onlar›n sosyal kurallar› ö¤renememelerine neden olmak-
tad›r.

S›kl›kla kullan›lan “çocuklar bizim gelece¤imizin teminat›d›r” sözüyle, sosyal
ve ahlaki de¤erlerimizin kuflaktan kufla¤a aktar›lmas›nda çocu¤un rolü vurgulan-
maktad›r. Bu de¤erler okul öncesi dönemde yerleflmeye bafllamaktad›r. Okul öncesi
e¤itim kurumlar› ise, çocu¤un kültürel de¤erlerini özümsemesine yard›mc› olmakta-
d›r (Ar›, M., 2003, 32). 

Okul öncesi e¤itim, çocuklar›n sosyal ve ahlaki kurallarla ilgili bilgi kazanma-
lar› ve onlar›n toplumsal hedeflere uygun bir birey olarak yetiflmeleri aç›s›ndan çok
önemlidir. Ancak bu dönemdeki çocuklar›n bu kurallar› kazanmalar› ile ilgili okul
öncesi e¤itimin nas›l bir etkisi oldu¤unu belirleyebilecek çal›flmalar›n da ülkemizde
çok s›n›rl› oldu¤u gözlenmektedir. Bu ba¤lamda, bu çal›flma hem ülkemizin yar›n›-
n› yap›land›racak ‘yar›n›n büyükleri’ olarak adland›r›lan çocuklar›n okul öncesi  e¤i-
timinden geçmelerinin önemi hem de bu konuda çal›flma yapanlara temel veriler
sa¤lamas› aç›s›ndan önemlidir. Dolay›s›yla, bu çal›flmada okul öncesi dönemdeki ço-
cu¤un toplumsallaflmas›nda etkili olan ahlaki ve sosyal kurallar› fark etme durumu-
na, okul öncesi e¤itim kurumunun etkisinin olup olmad›¤› belirlenmeye çal›fl›lm›fl-
t›r.
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AArraaflfltt››rrmmaann››nn AAmmaacc››

Bu araflt›rman›n amac›, yafl ve cinsiyet de¤iflkenine göre, okul öncesi e¤itim
kurumuna devam eden çocuklarla devam etmeyen çocuklar›n ahlaki ve sosyal kural-
larla ilgili bilgilerinin farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›n› ortaya ç›karmak ve bu konuda
araflt›rma yapacak araflt›rmac›lara konu ile ilgili temel veri sa¤lamakt›r. Bu amaçlar
›fl›¤›nda, afla¤›da belirtilen alt amaçlara cevap aranacakt›r.

AAlltt AAmmaaççllaarr

1. Okul öncesi e¤itim kurumuna devam edip etmeme durumu, çocuklar›n ah-
laki ve sosyal kurallarla ilgili bilgilerini etkilemekte midir?

2. Yafl de¤iflkenine göre, okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden çocuklar-
la devam etmeyen çocuklar›n ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili bilgileri aras›nda fark
var m›d›r? 

3. Cinsiyet de¤iflkenine göre, okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden ço-
cuklarla devam etmeyen çocuklar›n ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili bilgileri aras›nda
fark var m›d›r?

YYöönntteemm

AArraaflfltt››rrmmaa MMooddeellii

Okul öncesi e¤itim al›p almama durumunun, çocuklar›n ahlaki ve sosyal ku-
ral bilgilerine etkisinin incelendi¤i bu araflt›rmada var olan durumu var oldu¤u flek-
liyle betimlemeye çal›flan genel tarama modeli kullan›lm›flt›r. Çünkü tarama model-
leri, geçmiflte ya da günümüzde var olan bir durumu, oldu¤u gibi betimlemeyi
amaçlayan araflt›rma yaklafl›mlar›d›r (Karasar, 1999, 77).

EEvvrreenn vvee ÖÖrrnneekklleemm

Bu araflt›rman›n evreni, 2003-2004 ö¤retim y›l›nda Konya ‹l Milli E¤itim Mü-
dürlü¤ü’ne ba¤l› Selçuklu Ba¤›ms›z Anaokuluna devam eden çocuklar ile bu okulun
çevresinde oturan okul öncesi e¤itim kurumuna devam etmeyen çocuklardan olufl-
maktad›r. Araflt›rman›n örneklemi tesadüfi eleman örnekleme yöntemi ile belirlen-
mifltir. Bu yönteme göre, Selçuklu Ba¤›ms›z Anaokuluna devam eden 4 yafl grubun-
dan 10 erkek, 10 k›z çocuk, 5 yafl›ndan 10 erkek, 10 k›z çocuk ve  6 yafl›ndan 10 er-
kek, 10 k›z  çocuk ve okul öncesi e¤itim kurumuna devam etmeyen   4 yafl›ndan 10
erkek, 10 k›z çocuk, 5 yafl›ndan 10 erkek, 10 k›z çocuk, 6 yafl›ndan 10 erkek, 10 k›z
çocuk al›nm›flt›r. Araflt›rmaya okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden 30 erkek,
30 k›z çocuk ve devam etmeyen 30 erkek, 30 k›z çocuk olmak üzere toplam 120 ço-
cuk dahil edilmifltir. Tablo 1’de örnekleme al›nan çocuklar›n okul öncesi e¤itim ku-
rumuna devam edip etmeme durumuna, yafla ve cinsiyetlere göre da¤›l›m› verilmifl-
tir.

OOkkuull ÖÖnncceessii EE¤¤iittiimm KKuurruummuunnaa DDeevvaamm EEddeenn vvee EEttmmeeyyeenn ÇÇooccuukkllaarr››nn AAhhllaakkii vvee SSoossyyaall ...... u
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TTaabblloo 11.. AArraaflfltt››rrmmaayyaa KKaatt››llaann ÇÇooccuukkllaarr››nn OOkkuull ÖÖnncceessii EE¤¤iittiimm KKuurruummuunnaa DDee--
vvaamm EEddiipp EEttmmeemmee DDuurruummuu,, YYaaflfl vvee CCiinnssiiyyeettee GGöörree DDaa¤¤››ll››mmllaarr››

VVeerrii TTooppllaammaa AArraaççllaarr››

Araflt›rmaya kat›lan çocuklar›n ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili bilgilerini tes-
pit etmek için kullan›lan resimler Smetana (1981, 1333-1336) taraf›ndan gelifltirilmifl-
tir. Araflt›rmada  çocuklar›n ahlaki kurallarla ilgili bilgisini tespit etmek için ahlaki
kurallar›n ihlal edilmesini gösteren 5 resim,  sosyal kurallarla ilgili bilgisini ölçmek
için sosyal kurallar›n çi¤nenmesini gösteren 5 resim olmak üzere toplam 10 resim
kullan›lm›flt›r.  Bu ölçe¤in yurt d›fl›nda geçerlilik ve güvenirlik çal›flmalar› yap›lm›fl-
t›r. Bu yüzden ölçek, Çocuk Geliflimi ve E¤itimi, Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma ve
Özel E¤itim alan›nda doktoras›n› yapm›fl olan üç uzman›n görüflüne sunulmufltur.
Uzmanlar, ölçe¤in Türkiye’de kullan›labilece¤i ile ilgili olumlu görüfllerini bildirme-
lerine ra¤men, sosyal kurallarla ilgili olan “bir çocuk yemekten önce dua etmiyor”
olay›n› anlatan resmin, kültürümüzde genelde yemekten sonra dua edildi¤i için “bir
çocuk elmay› yedikten sonra kabuklar›n› yere at›yor” fleklinde de¤ifltirilmesi gerek-
ti¤ini bildirmifllerdir. Uzmanlar›n görüflleri do¤rultusunda, de¤iflik yap›ld›ktan son-
ra  ölçek 10 çocu¤a 10 gün arayla uygulanm›fl ve çocuklar›n verdikleri cevaplar ara-
s›nda tutarl›k oldu¤u görülmüfltür. Elde edilen sonuçlar, bu ölçe¤in geçerlili¤i ve gü-
venirlili¤i için bir kan›t olarak de¤erlendirilmifltir. Ahlaki kurallar ile ilgili çocukla-
ra gösterilen resimler flunlard›r; Resim 1. Bir çocuk di¤erine vuruyor, Resim 2. Bir ço-
cuk oyuncak ay›s›n› paylaflmak istemiyor, Resim 3. Bir çocuk di¤er çocu¤u itiyor, Re-
sim 4. Bir çocuk di¤erine su at›yor, Resim 5. Bir çocuk di¤er çocu¤un elmas›n› zorla
al›yor.

Sosyal kurallarla ilgili çocuklara gösterilen resimler flunlard›r; Resim 1. Bir ço-
cuk oyuna kat›lm›yor, Resim 2. Bir çocuk hikaye saatinde istenilen yere oturmuyor,
Resim 3. Bir çocuk elmay› yedikten sonra kabuklar›n› çöpe de¤il yere at›yor, Resim 4.
Bir çocuk do¤ru yere oyunca¤›n› koymuyor, Resim 5. Bir çocuk paltosunu ask›ya as-
m›yor ve yere at›yor.

VVeerriilleerriinn TTooppllaannmmaass›› 

Araflt›rmaya kat›lan her çocukla bireysel olarak 20-25 dakika görüflülmüfltür.
Smetana’n›n (1981, 1333-1336) araflt›rma modeline uygun olarak, her resimde anla-
t›lan olay› çocuklar›n ne kadar ciddi alg›lad›klar›n› belirlemek için üç yüz ifadesi
kullan›lm›flt›r. Üç yüz ifadesi abart›l› bir flekilde tan›mlanm›flt›r. Birinci yüz ifadesi,
resimlerde geçen olay› kabul eden gülen bir yüz, ikinci yüz ifadesi, resimlerdeki ola-
y› biraz yanl›fl bulan biraz k›zan bir yüz ifadesi, üçüncü yüz ifadesi ise resimlerdeki
olay› çok yanl›fl bulan ve çok k›zan bir yüz ifadesidir. Yüz ifadeleri ile ilgili çocuk-
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lara önce bilgi verilmifl daha sonra 10.8x11 cm kartlar üzerine çizilmifl ve renklendi-
rilmifl resimler belli bir s›ra izlemeden gösterilmifltir. Her resimle ilgili çocuklara de-
¤iflmeyen befl soru sorulmufltur. Resimler gösterildi¤i s›rada sorulan sorular çocu-
¤un ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili bilgilerini de¤erlendirmeye yöneliktir. Çocuk-
lara sorulan sorular flöyledir: Soru 1- Sence bu olay do¤ru mu yanl›fl m›? E¤er yan-
l›flsa ne kadar yanl›flt›r?, Soru 2- Resimdeki çocu¤un yapt›¤›n› ö¤retmeni görmese
çocu¤un bu davran›fl› do¤ru mu olur yanl›fl m› olur?, Soru 3- Resimdeki olayla ilgi-
li daha önceden koyulmufl bir kural olmasa çocu¤un bu davran›fl› do¤ru mu olur
yanl›fl m› olur?, Soru 4- Resimdeki bu çocuk baflka okulda ya da evde böyle davran-
sa sence do¤ru mu olur yanl›fl m› olur?, Soru 5- Ö¤retmeni bu çocu¤a davran›fl›ndan
dolay› ceza versin mi? E¤er evetse ne kadar ceza versin? Az m› yoksa çok mu ceza
versin? 

Yukar›da da görülebilece¤i gibi, soru 1;  çocuklar›n ahlaki ve sosyal kurallar
ile ilgili ciddiyet alg›s›n›, soru 2; çocuklar›n ahlaki ve sosyal kurallar ile ilgili otorite
yoklu¤u alg›s›n›, soru 3; çocuklar›n ahlaki  ve sosyal kurallarla ilgili kural yoklu¤u al-
g›s›n›, soru 4; çocuklar›n ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili genelleme alg›s›n›, soru 5;
ahlaki ve sosyal kurallar›n ihlali durumunda çocuklar›n ceza tutumunu ölçmektedir.

VVeerriilleerriinn AAnnaalliizzii

Çocuklar›n ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili ciddiyet alg›s› alt boyutunu ölç-
mek için her dene¤e resimlerdeki olaylar hakk›ndaki karar›n› bildirebilece¤i üç
farkl› yüz ifadesi gösterilmifltir. Her resimle birlikte çocu¤un önüne yüz ifadelerini
içeren kartlar s›ralanm›fl ve resimde gösterilen olaya tepkin nas›l olurdu yüz ifade-
lerinden birini seçer misin? diye sorulmufltur. Puanlamada da bu yüz ifadelerinden
yararlan›lm›flt›r. 1- yüz ifadesi; mutlu (onaylayan)= 1 puan, 2- yüz ifadesi; biraz k›z-
g›n (onaylamayan)= 2 puan, 3. yüz ifadesi; çok k›zg›n (hiç onaylamayan, bu çok kö-
tü bir fley)= 3 puand›r. Çocuklar›n ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili otorite yoklu¤u,
kural yoklu¤u ve genelleme alt boyutlar›na ait cevaplar›n› de¤erlendirmek için re-
simdeki çocu¤un bu davran›fl›n› ö¤retmeni görmese, önceden bu olayla ilgili koyul-
mufl kural olmasa bu davran›fl›n›n do¤ru olup olmad›¤› ve okul d›fl›ndaki yerlerde
örne¤in, ev, park, komflu evi gibi bu davran›fl›n yap›l›p yap›lmayaca¤› sorulmufltur.
Do¤ru veya yap›labilir cevab› “0” puan yanl›fl ya da yap›lamaz cevab› “1” puan ile
puanlanm›flt›r. Ahlaki ve sosyal kurallar›n çi¤nenmesi durumunda, çocu¤un ceza
ile ilgili tutumunu ölçmek için, resimdeki davran›fl› yapan çocu¤a yapt›¤› davran›fl-
tan dolay› ö¤retmeninin ceza verip vermemesi gerekti¤i sorulmufltur. Ceza verme-
sin cevab› “1” puan, ceza versin ama az versin cevab› 2 puan, çok ceza versin ceva-
b› 3 puan ile puanlanm›flt›r. Her çocu¤un önce ahlaki kurallarla ilgili gösterilen  5
resimden elde etti¤i puanlar her alt boyutla ilgili ayr› ayr› toplanm›flt›r. Daha sonra
sosyal kurallarla ilgili gösterilen 5 resimden her bir alt boyuttan elde etti¤i puanlar
ayr› ayr› toplanm›flt›r. Böylece her çocu¤un ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili ciddi-
yet, otorite yoklu¤u, kural yoklu¤u, genelleme ve ceza alt boyutlar›na ait puanlar›
elde edilmifltir. Elde edilen veriler ‘Mann Whitney-U Testi ve t testi’ kullan›larak
analiz edilmifl ve anlaml›l›k düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmifltir. Yafllara göre ya-
p›lan karfl›laflt›rmalarda, okul öncesi e¤itim kurumuna gidenler ve gitmeyenler
20’fler kifli olmas› nedeniyle, non-parametric istatistik tekniklerinden ‘Mann-Whit-
ney U Testi’ kullan›lm›flt›r. 

BBuullgguullaarr

Bu bölümde araflt›rman›n alt amaçlar›na göre, elde edilen verilerin analizi so-
nucunda ortaya ç›kan bulgulara yer verilmifltir. Çocuklar›n ahlaki ve sosyal kurallar-
la ilgili alt boyutlara ait puanlar›n›n okul öncesi e¤itim kurumuna gidip gitmeme

OOkkuull ÖÖnncceessii EE¤¤iittiimm KKuurruummuunnaa DDeevvaamm EEddeenn vvee EEttmmeeyyeenn ÇÇooccuukkllaarr››nn AAhhllaakkii vvee SSoossyyaall ...... u
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durumuna göre, farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›n› belirlemek amac›yla verilere t testi uy-
gulanm›fl ve bulgular Tablo 2’de verilmifltir.

TTaabblloo 22.. OOkkuull ÖÖnncceessii EE¤¤iittiimm KKuurruummuunnaa GGiiddiipp GGiittmmeemmee DDuurruummuunnaa GGöörree
OOkkuull ÖÖnncceessii DDöönneemmiinnddeekkii ÇÇooccuukkllaarr››nn AAhhllaakkii vvee SSoossyyaall KKuurraallllaarraa AAiitt PPuuaannllaarr››nn››nn
KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››

* Denek Say›s›
** Aritmetik Ortalama
*** Standart Sapma

Tablo 2’deki say›sal de¤erler incelendi¤inde, okul öncesi e¤itim kurumuna gi-
dip gitmeme durumuna göre, ahlaki kural bilgisi otorite yoklu¤u, kural yoklu¤u, ge-
nelleme alt boyutlar›na ve sosyal kural bilgisi otorite yoklu¤u, kural yoklu¤u, genel-
leme alt boyutlar›na ait puanlar›n okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden çocuk-
lar lehine farkl›laflt›¤›  görülmektedir. 

Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden ve etmeyen 6 yafl›ndaki çocukla-
r›n, ahlaki ve sosyal kural bilgisi alt boyutlar›na ait puanlar›n›n farkl›lafl›p farkl›lafl-
mad›¤›n› belirlemek amac›yla, verilere Mann Whitney-U Testi uygulanm›fl ve bulgu-
lar afla¤›da  verilmifltir.

u ZZaarriiffee SSeeççeerr // HHaakkaann SSaarr››
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Ahlaki ve Sosyal
Kural Bilgisi Alt De¤erler n* X** s*** t P
Boyutlar›
Ahlak Gitmeyen 60 2.59 0.54 1.72 p>0.08
Ciddiyet Giden 60 2.75 0.44 Anlams›z
Ahlak Gitmeyen 60 0.71 0.36 2.03 p<0.00
Otorite Yoklu¤u Giden 60 0.83 0.31 Anlaml›
Ahlak Gitmeyen 60 0.68 0.35 3.54 p<0.00
Kural Yoklu¤u Giden 60 0.88 0.27 Anlaml›
Ahlak Gitmeyen 60 0.81 0.26 3.96 p<0.00
Genelleme Giden 60 0.96 0.13 Anlaml›
Ahlak Gitmeyen 60 2.69 0.48 0.83 p>0.40
Ceza Giden 60 2.75 0.38 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 60 2.63 0.61 0.64 p>0.52 
Ciddiyet Giden 60 2.70 0.51 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 60 0.79 0.30 2.95 p<0.00
Otorite Yoklu¤u Giden 60 0.93 0.16 Anlaml›
Sosyal Gitmeyen 60 0.82 0.29 2.88 p<0.00
Kural Yoklu¤u Giden 60 0.94 0.16 Anlaml›
Sosyal Gitmeyen 60 0.84 0.27 3.68 p<0.00
Genelleme Giden 60 0.98 0.06 Anlaml›
Sosyal Gitmeyen 60 2.71 0.48 0.18 p>0.85 
Ceza Giden 60 2.69 0.48 Anlams›z

                         



TTaabblloo 33.. OOkkuull ÖÖnncceessii EE¤¤iittiimm KKuurruummuunnaa DDeevvaamm EEddeenn vvee EEttmmeeyyeenn 66 YYaaflfl ÇÇoo--
ccuukkllaarr››nn AAhhllaakkii vvee SSoossyyaall KKuurraallllaarraa AAiitt PPuuaannllaarr››nn››nn KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››

Tablo 3’ün say›sal de¤erleri incelendi¤inde, 6 yafl›ndaki çocuklar›n ahlaki ku-
ral bilgisi genelleme alt boyutu puan ortalamalar›n›n, okul öncesi e¤itim kurumuna
devam eden 6 yafl çocuklar lehine farkl›laflt›¤›  görülmektedir. Okul öncesi e¤itim ku-
rumuna gitmeyen 6 yafl›ndaki çocuklar›n ise sosyal kurallar› okul öncesi e¤itim kuru-
muna  devam eden akranlar›na göre daha ciddi alg›lad›klar› görülmektedir.

Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden ve devam etmeyen 5 yafl›ndaki ço-
cuklar›n ahlaki ve sosyal kural bilgisi alt boyutlar›na ait puanlar›n›n farkl›lafl›p fark-
l›laflmad›¤›n› belirlemek amac›yla verilere Mann Whitney-U Testi uygulanm›fl ve bul-
gular Tablo 4’te verilmifltir.
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Ahlaki ve Sosyal
Kural Bilgisi Alt 6 Yafl n X s Z P
Boyutlar› de¤eri
Ahlak Gitmeyen 20 2.79 0.37 -0.70 p>0.48
Ciddiyet Giden 20 2.83 0.34 Anlams›z
Ahlak Gitmeyen 20 0.84 0.28 -0.01 p>0.98
Otorite Yoklu¤u Giden 20 0.83 0.34 Anlams›z
Ahlak Gitmeyen 20 0.82 0.29 -0.83 p>0.40
Kural Yoklu¤u Giden 20 0.88 0.29 Anlams›z
Ahlak Gitmeyen 20 0.90 0.16 -2.21 p<0.02
Genelleme Giden 20 0.98 0.04 Anlaml›
Ahlak Gitmeyen 20 2.74 0.48 -0.51 p>0.60
Ceza Giden 20 2.74 0.37 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 20 2.82 0.35 -1.88 p<0.05 
Ciddiyet Giden 20 2.53 0.76 Anlaml›
Sosyal Gitmeyen 20 0.92 0.13 -0.42 p>0.66
Otorite Yoklu¤u Giden 20 0.90 0.24 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 20 0.96 0.10 -1.10 p>0.26
Kural Yoklu¤u Giden 20 0.86 0.27 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 20 0.95 0.10 -1.32 p>0.18
Genelleme Giden 20 0.98 0.04 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 20 2.80 0.38 -1.07 p>0.28 
Ceza Giden 20 2.68 0.38 Anlams›z

                       



TTaabblloo 44.. OOkkuull ÖÖnncceessii EE¤¤iittiimm KKuurruummuunnaa DDeevvaamm EEddeenn vvee EEttmmeeyyeenn 55 YYaaflfl ÇÇoo--
ccuukkllaarr››nn AAhhllaakkii vvee SSoossyyaall KKuurraallllaarraa AAiitt PPuuaannllaarr››nn››nn KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››

Tablo 4’ün say›sal de¤erleri incelendi¤inde, 5 yafl›ndaki çocuklar›n okul önce-
si e¤itim kurumuna gidip gitmeme durumuna göre, ahlaki kural bilgisi otorite yok-
lu¤u, kural yoklu¤u ve genelleme alt boyutlar›na ait puan ortalamalar›n›n, okul ön-
cesi e¤itim kurumuna devam eden çocuklar lehine farkl›laflt›¤›  görülmektedir. Ayr›-
ca  sosyal kural bilgisi kural yoklu¤u ve genelleme alt boyutlar›na ait puan ortalama-
lar›n›n okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden 5 yafl çocuklar›n lehine farkl›laflt›¤›
görülmektedir.

Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden ve etmeyen 4 yafl çocuklar›n ahla-
ki ve sosyal kural bilgisi alt boyutlar›na ait puanlar›n›n farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›n›
belirlemek amac›yla verilere Mann Whitney-U testi uygulanm›fl ve bulgular Tablo
5’te verilmifltir.

u ZZaarriiffee SSeeççeerr // HHaakkaann SSaarr››
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Ahlaki ve Sosyal
Kural Bilgisi Alt 5 Yafl n X s Z P
Boyutlar› de¤eri
Ahlak Gitmeyen 20 2.63 0.56 0.47 p>0.63
Ciddiyet Giden 20 2.74 0.38 Anlams›z
Ahlak Gitmeyen 20 0.65 0.38 2.49 p<0.01
Otorite Yoklu¤u Giden 20 0.92 0.22 Anlaml›
Ahlak Gitmeyen 20 0.61 0.34 3.25 p<0.00
Kural Yoklu¤u Giden 20 0.93 0.18 Anlaml›
Ahlak Gitmeyen 20 0.82 0.26 2.76 p<0.00
Genelleme Giden 20 0.98 0.04 Anlaml›
Ahlak Gitmeyen 20 2.62 0.57 1.28 p>0.19
Ceza Giden 20 2.85 0.28 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 20 2.64 0.52 0.19 p>0.84 
Ciddiyet Giden 20 2.69 0.39 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 20 0.76 0.33 1.18 p>0.07
Otorite Yoklu¤u Giden 20 0.95 0.08 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 20 0.77 0.30 3.03 p<0.00
Kural Yoklu¤u Giden 20 0.98 0.04 Anlaml›
Sosyal Gitmeyen 20 0.84 0.25 2.33 p<0.01
Genelleme Giden 20 0.97 0.06 Anlaml›
Sosyal Gitmeyen 20 2.67 0.58 1.05 p>0.29 
Ceza Giden 20 2.65 0.49 Anlams›z

                        



TTaabblloo 55.. OOkkuull ÖÖnncceessii EE¤¤iittiimm KKuurruummuunnaa DDeevvaamm EEddeenn vvee EEttmmeeyyeenn 44 YYaaflfl ÇÇoo--
ccuukkllaarr››nn AAhhllaakkii vvee SSoossyyaall KKuurraallllaarraa AAiitt PPuuaannllaarr››nn››nn KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››

Tablo 5’te sunulan de¤erler incelendi¤inde, okul öncesi e¤itim kurumuna
devam eden ve etmeyen 4 yafl›ndaki çocuklar›n ahlaki kural bilgisi kural yoklu¤u,
genelleme; sosyal kural bilgisi otorite yoklu¤u, kural yoklu¤u ve genelleme alt bo-
yutlar›na ait puan ortalamalar›n›n okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden 4 yafl
çocuklar lehine farkl›laflt›¤›  görülmektedir.

Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden ve etmeyen erkek çocuklar›n ah-
laki ve sosyal kural bilgisi alt boyutlar›na ait puanlar›n›n farkl›lafl›p farkl›laflmad›-
¤›n› belirlemek amac›yla verilere t testi uygulanm›fl ve bulgular Tablo 6’da verilmifl-
tir.
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Ahlaki ve Sosyal
Kural Bilgisi Alt 4 Yafl n X s Z P
Boyutlar› de¤eri
Ahlak Gitmeyen 20 2.40 0.60 1.63 p>0.10
Ciddiyet Giden 20 2.64 0.58 Anlams›z
Ahlak Gitmeyen 20 0.63 0.37 2.07 p>0.21
Otorite Yoklu¤u Giden 20 0.75 0.36 Anlams›z
Ahlak Gitmeyen 20 0.61 0.38 1.24 p<0.03
Kural Yoklu¤u Giden 20 0.84 0.31 Anlaml›
Ahlak Gitmeyen 20 0.73 0.32 2.29 p<0.02
Genelleme Giden 20 0.91 0.22 Anlaml›
Ahlak Gitmeyen 20 2.72 0.38 0.10 p>0.91
Ceza Giden 20 2.65 0.48 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 20 2.46 0.82 1.01 p>0.30 
Ciddiyet Giden 20 2.83 0.27 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 20 0.72 0.36 1.95 p<0.05
Otorite Yoklu¤u Giden 20 0.92 0.13 Anlaml›
Sosyal Gitmeyen 20 0.74 0.35 3.03 p<0.00
Kural Yoklu¤u Giden 20 0.98 0.04 Anlaml›
Sosyal Gitmeyen 20 0.76 0.36 2.11 p<0.03
Genelleme Giden 20 0.96 0.07 Anlaml›
Sosyal Gitmeyen 20 2.69 0.46 0.67 p>0.50 
Ceza Giden 20 2.69 0.58 Anlams›z

                       



TTaabblloo 66.. OOkkuull ÖÖnncceessii EE¤¤iittiimm KKuurruummuunnaa DDeevvaamm EEddeenn vvee EEttmmeeyyeenn EErrkkeekk ÇÇoo--
ccuukkllaarr››nn AAhhllaakkii vvee SSoossyyaall KKuurraallllaarraa AAiitt PPuuaannllaarr››nn››nn  KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››

Tablo 6’ya göre, okul öncesi e¤itim kurumuna  devam eden erkek çocukla-
r›n, sosyal kural bilgisi otorite yoklu¤u ve kural yoklu¤u puanlar›n›n okul öncesi
e¤itim kurumuna  devam etmeyen erkek çocuklardan daha yüksek oldu¤u görül-
mektedir.

Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden ve etmeyen k›z çocuklar›n, ahla-
ki ve sosyal kural bilgisi alt boyutlar›na ait puanlar›n›n farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›-
n› belirlemek amac›yla verilere t testi uygulanm›fl ve bulgular Tablo 7’de verilmifl-
tir.

u ZZaarriiffee SSeeççeerr // HHaakkaann SSaarr››
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Ahlaki ve Sosyal
Kural Bilgisi Alt Erkek n X s t P
Boyutlar›
Ahlak Gitmeyen 30 2.68 0.50 0.32 p>0.74
Ciddiyet Giden 30 2.65 0.50 Anlams›z
Ahlak Gitmeyen 30 0.82 0.31 1.49 p>0.13
Otorite Yoklu¤u Giden 30 0.72 0.37 Anlams›z
Ahlak Gitmeyen 30 0.82 0.29 1.45 p>0.14
Kural Yoklu¤u Giden 30 0.74 0.35 Anlams›z
Ahlak Gitmeyen 30 0.92 0.18 1.63 p>0.10
Genelleme Giden 30 0.85 0.25 Anlams›z
Ahlak Gitmeyen 30 2.71 0.46 0.33 p>0.74
Ceza Giden 30 2.73 0.41 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 30 2.67 0.53 0.12 p>0.89 
Ciddiyet Giden 30 2.66 0.60 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 30 0.97 0.19 2.15 p<0.03
Otorite Yoklu¤u Giden 30 0.86 0.26 Anlaml›
Sosyal Gitmeyen 30 0.96 0.06 2.08 p<0.04
Kural Yoklu¤u Giden 30 0.86 0.25 Anlaml›
Sosyal Gitmeyen 30 0.94 0.07 1.58 p>0.11
Genelleme Giden 30 0.88 0.25 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 30 2.70 0.44 0.03 p>0.97 
Ceza Giden 30 2.70 0.51 Anlams›z

                        



TTaabblloo 77.. OOkkuull ÖÖnncceessii EE¤¤iittiimm KKuurruummuunnaa DDeevvaamm EEddeenn vvee EEttmmeeyyeenn KK››zz ÇÇooccuukk--
llaarr››nn AAhhllaakkii vvee SSoossyyaall KKuurraallllaarraa AAiitt PPuuaannllaarr››nn››nn KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››

Tablo 7’nin say›sal de¤erleri incelendi¤inde, okul öncesi e¤itim kurumuna  de-
vam eden k›z çocuklar ile okul öncesi e¤itim kurumuna  devam etmeyen k›z çocuk-
lar›n, sosyal kural bilgisi genelleme alt boyutu puanlar›nda okul öncesi e¤itim kuru-
muna devam eden k›z çocuklar lehine olan  bir farkl›laflma oldu¤u görülmektedir.

TTaarrtt››flflmmaa

Bu bölümde çal›flmadan elde edilen sonuçlar literatür, bulgular ve araflt›rma-
c›lar›n deneyimleri ›fl›¤›nda tart›fl›lm›flt›r. 

ÇÇooccuukkllaarr››nn OOkkuull ÖÖnncceessii EE¤¤iittiimm KKuurruummuunnaa DDeevvaamm EEttmmee DDuurruummuu ‹‹llee AAhhllaakkii
vvee SSoossyyaall KKuurraallllaarraa ‹‹lliiflflkkiinn BBiillggiilleerrii 

Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden ve etmeyen çocuklar›n ahlaki ve
sosyal kural bilgilerinin karfl›laflt›r›ld›¤› bu çal›flmada, okul öncesi e¤itim kurumuna
devam eden çocuklar›n ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili otorite yoklu¤u, kural yoklu-
¤u ve genelleme alt boyutlar›nda yüksek puanlar elde ettikleri görülmüfltür. Yani
okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden çocuklar, ahlaki ve sosyal kurallar› içsel-
lefltirmifllerdir. Araflt›rman›n ahlaki ve sosyal kurallar›n otorite figürü alt boyutu ile
ilgili elde edilen sonucu Siegal ve Storey’in (1985, 1001) araflt›rma sonuçlar› ile de des-
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Ahlaki ve Sosyal
Kural Bilgisi Alt K›z n X s t P
Boyutlar›
Ahlak Gitmeyen 30 2.73 0.43 0.89 p>0.37
Ciddiyet Giden 30 2.65 0.50 Anlams›z
Ahlak Gitmeyen 30 0.79 0.34 0.97 p>0.33
Otorite Yoklu¤u Giden 30 0.72 0.37 Anlams›z
Ahlak Gitmeyen 30 0.82 0.30 1.31 p>0.19
Kural Yoklu¤u Giden 30 0.74 0.35 Anlams›z
Ahlak Gitmeyen 30 0.92 0.29 1.67 p>0.09
Genelleme Giden 30 0.85 0.18 Anlams›z
Ahlak Gitmeyen 30 2.74 0.40 0.08 p>0.92
Ceza Giden 30 2.73 0.41 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 30 2.75 0.49 0.92 p>0.35 
Ciddiyet Giden 30 2.66 0.60 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 30 0.88 0.22 1.38 p>0.16
Otorite Yoklu¤u Giden 30 0.82 0.29 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 30 0.91 0.21 1.42 p>0.15
Kural Yoklu¤u Giden 30 0.84 0.29 Anlams›z
Sosyal Gitmeyen 30 0.95 0.11 1.93 p<0.05
Genelleme Giden 30 0.88 0.25 Anlaml›
Sosyal Gitmeyen 30 2.75 0.40 0.58 p>0.55
Ceza Giden 30 2.70 0.60 Anlams›z

                                 



teklenmektedir. Siegal ve Storey (1985, 1001) okul öncesi e¤itim kurumuna en az bir
buçuk y›ld›r devam eden çocuklar›n okula yeni kay›t olan çocuklara göre, otoriteden
daha ba¤›ms›z hareket ettiklerini yani ahlaki ve sosyal kurallar› içsellefltirdiklerini ile-
ri sürmüfllerdir. Kurallar›n içsellefltirilmesi ile ilgili Selçuk’un da (1997, 86) belirtti¤i
gibi, birey toplumsal kurallara uygun bir flekilde kendi kendini denetliyorsa içten de-
netimli bir ahlaki geliflim göstermektedir. Çevresindekilerin yani otorite olarak alg›-
lanan kiflilerin (ö¤retmen, anne baba gibi) etkisiyle karar veriyorsa d›fltan denetimli
bir ahlaki geliflim göstermektedir. Elde etti¤imiz araflt›rma sonuçlar› do¤rultusunda,
okul öncesi e¤itimin çocuklar›n içten denetimli bir ahlaki geliflim göstermelerine kat-
k›da bulundu¤u söylenebilir.

Di¤er yandan Güven de (2005a) okul öncesi dönemin, de¤erlere iliflkin bilgile-
rin temellerinin at›ld›¤› ilk dönem oldu¤unu ileri sürmüfltür. Okul öncesi dönemde
çocuklar do¤rular ve yanl›fllar aras›ndaki fark› tam olarak ay›rt edemezler.  Çocukla-
r›n okul gibi yeni bir sosyal çevreye girifli onlar›n kural bilgisini pek çok aç›dan olum-
lu yönde etkilemektedir (Dunn ve Munn 1985, 480).  ‹yi bir okul öncesi e¤itim olana-
¤›, çocuklar›n do¤ruyu ve yanl›fl› kolayl›kla birbirinden ay›rt etmesini sa¤lamaktad›r. 

Okul öncesi e¤itimin, çocuklar›n kural bilgisi üzerindeki etkisi soysal alan te-
orisi ›fl›¤›nda izleyen flekilde aç›klanabilir. Çocuklar ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili
bilgiyi yetiflkinler (aile, ö¤retmen gibi) ve akranlar› ile iliflkileri arac›l›¤›yla ö¤renmek-
tedirler (Smetana, 1999, 311). Okul öncesi e¤itim kurumuna bafllamas› ile birlikte ço-
cu¤un etkisi alt›nda kald›¤› kifli say›s› ve davran›fl örnekleri artmaktad›r. Çocuk okul
öncesi e¤itim kurumuna bafllad›¤›nda, ilk defa kalabal›k bir sosyal grubun üyesi olur;
okul öncesi e¤itim kurumu, onun için yepyeni bir deneyim ortam›d›r. Grup içinde di-
¤er çocuklarla ve ö¤retmeni ile iletiflim kurmak için yeni beceriler edinir, yeni duygu
ve düflünceler kazan›r (Güven, 2005b; Ayd›n, 2000, 55). Okulda çocuk ahlaki kuralla-
r›, ahlaki suç iflleme veya suç iflleyenleri gözleme gibi deneyimler arac›¤›yla ö¤renir-
ken, sosyal kurallar› da, içinde bulundu¤u sosyal sistemin kurallar› ve uygulamalar›-
n› denemeleri yoluyla ö¤renmektedir (Smetana vd., 1993, 202). Di¤er bir deyiflle, ço-
cuk okul öncesi e¤itim kurumlar›nda neyin do¤ru neyin yanl›fl kabul edildi¤ini gör-
mekte ve buna göre davran›fl tarzlar› gelifltirmektedir. 

Okul öncesi e¤itimin, çocuklar›n kural anlay›fl›n› etkileme yollar›ndan birisi de
arkadafl grubudur. Grup oyunlar› içinde arkadafllar› ile etkileflim kuran çocuk sosyal-
leflir. Arkadafllar›yla oyun oynamak, çocu¤a iflbirli¤i yapmay› ve toplumsal yaflam
için gerekli kurallar› (sorumluluk alma, kendi haklar›n› koruma, baflkalar›n›n hakla-
r›na sayg› gösterme, görgü kurallar› gibi) ö¤retmektedir (Baflaran, 1992, 150; Seyrek
ve Sun, 1992, 62). Dolay›s›yla, çocu¤un gelecekte ahlaki ve sosyal kurallara uygun ha-
reket etmesinde ve bu kurallar› ay›rt etmesinde oyuna ve oyunun kurallar›na al›fl›k
olman›n rolü büyüktür.

Sonuç olarak, okul öncesi e¤itim kurumlar›n›n, çocuklar›n ahlaki ve sosyal ku-
rallar› ö¤renmesi ve bunun sonucu olarak da toplumsal yaflama baflar›l› bir flekilde
ayak uydurabilmesi aç›s›ndan etkili bir ortam oluflturdu¤u söylenebilir.

ÇÇooccuukkllaarr››nn YYaaflfl›› ‹‹llee AAhhllaakkii vvee SSoossyyaall KKuurraallllaarraa ‹‹lliiflflkkiinn BBiillggiilleerrii

Yafllara göre, okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden çocuklarla devam et-
meyen çocuklar›n ahlaki ve sosyal kural bilgileri aras›nda anlaml› farkl›l›klar bulun-
mufltur. Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden 6 yafl çocuklar devam etmeyen
akranlar›na göre, ahlaki kurallara sadece okul içinde de¤il, okul d›fl›ndaki yerlerde de
uyulmas› gerekti¤ini belirtmifllerdir. Smetana ve di¤erlerine (1993, 202) göre, çocuk-
lar yafl› büyüdükçe olaylar›n daha çok ahlaki boyutu ile ilgilenmektedirler. Bu çal›fl-
man›n sonucuna göre ise hem çocu¤un yafl›n›n ilerlemesi hem de okul öncesi e¤itim
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kurumlar› çocuklar›n ahlaki kurallarla ilgili duyarl›l›¤›n›n artmas›na katk›da bulun-
du¤u söylenebilir. Bu araflt›rman›n di¤er sonucuna göre, okul öncesi e¤itim kurumu-
na devam etmeyen 6 yafl çocuklar sosyal kurallar› devam eden akranlar›na göre da-
ha ciddi alg›lam›fllard›r. Bu sonuç, Siegal ve Storey’in (1985, 1001) araflt›rma sonucu-
nu destekler niteliktedir. Siegal ve Storey’e (1985, 1001) göre, okul öncesi e¤itim ku-
rumuna yeni kay›t olan çocuklar, en az bir buçuk y›ld›r okula devam eden akranlar›-
na göre, sosyal kurallar› daha ciddi alg›lamaktad›rlar. Buna göre, okul öncesi e¤itim
kurumuna devam eden çocuklar, sosyal kurallar›n içinde bulunan ortama ba¤l› ola-
rak de¤iflebilece¤ini düflünmektedirler. Dolay›s›yla, okul öncesi e¤itimin 6 yafl›ndaki
çocuklar›n ahlaki ve sosyal kurallar› birbirinden ay›rt etme becerisini etkilemesi bek-
lenebilir.

Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden 5 yafl çocuklar okula devam etme-
yen akranlar›na göre,  ahlaki kurallar› otorite ve kuraldan ba¤›ms›z ve genellenebilir
olarak alg›larken, sosyal kurallar› kuraldan ba¤›ms›z ve genellenebilir olarak alg›la-
m›fllard›r. Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden 5 yafl çocuklar›n özellikle ahla-
ki ve sosyal kurallar› okula gitmeyen akranlar›na göre içsellefltirdikleri ve ahlaki ve
sosyal kurallara ö¤retmen bask›s› yüzünden de¤il, kural bilinci olufltu¤u için uyduk-
lar›n› söylenebilir.

Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden 4 yafl çocuklar, ahlaki kurallarla il-
gili iki alt boyutta (kural yoklu¤u ve genelleme alt boyutlar›) sosyal kurallarla ilgili üç
alt boyutta (otorite yoklu¤u, kural yoklu¤u, genelleme alt boyutlar›) okula devam et-
meyen akranlar›na göre, daha yüksek puanlar elde etmifllerdir. Di¤er bir deyiflle, okul
öncesi e¤itim kurumuna devam eden 4 yafl›ndaki çocuklar ahlaki kurallar› kuraldan
ba¤›ms›z ve genellenebilir olarak yarg›larken, sosyal kurallar› otorite ve kuraldan ba-
¤›ms›z, genellenebilir olarak de¤erlendirmifllerdir. Üstün’e (1994, 25) göre, 4 yafl›ndan
itibaren çocuklar kurallara d›fltan gelen bir bask› ile de¤il, içten gelen bir s›n›rlama ile
uyma yönünde geliflmeye bafllamaktad›r. Bu araflt›rmadan elde edilen sonuçlara gö-
re, 4 yafl›ndaki çocu¤un kurallarla ilgili gelifliminin okul öncesi e¤itim vas›tas›yla des-
teklendi¤i ileri sürülebilir. Ayr›ca okul öncesi e¤itim kurumunun,  çocu¤a di¤er ço-
cuklarla ve çevresindeki yetiflkinlerle iliflki kurma f›rsat› sa¤lamas› onun ahlaki ve
sosyal gelifliminde son derece önemlidir. Güven (2005b) okul öncesi e¤itim kurumu-
nun, çocu¤un toplumsallaflma sürecinde çok önemli bir basamak oldu¤unu bildir-
mifltir. Kural bilincinin geliflmeye bafllad›¤› 4 yafl›ndan itibaren çocuklar›n ahlaki ve
sosyal kurallar› ö¤renmeleri ve ay›rt etmeleri aç›s›ndan okul öncesi e¤itim kurumuna
gönderilmesi gerekti¤i söylenebilir.

Araflt›rmadan elde edilen istatistiksel veriler gözden geçirildi¤inde, okul önce-
si e¤itim kurumuna devam eden hem 4 yafl›ndaki hem de 5 yafl›ndaki  çocuklar›n sos-
yal kurallara ait alt boyutlardan elde ettikleri puan ortalamalar›n›n birbirine oldukça
yak›n oldu¤u gözlenirken ahlaki kurallara ait alt boyutlardan elde ettikleri puan or-
talamalar›nda ise yafl ilerledikçe bir art›fl oldu¤u gözlenmektedir. Ayr›ca okul öncesi
e¤itim kurumuna giden 4 ve 5 yafl›ndaki çocuklar›n ahlaki kurallarla ilgili ciddiyet ve
ceza alt boyutu puan ortalamalar›n›n yaflla birlikte artt›¤› gözlenirken sosyal kurallar-
la ilgili ciddiyet ve ceza alt boyutu puan ortalamalar›n›n  yaflla birlikte azald›¤› görül-
mektedir. Di¤er yandan, okul öncesi e¤itim kurumuna devam etmeyen çocuklar›n
ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili ciddiyet, genelleme alt boyutu puanlar›nda yaflla bir-
likte art›fl gözlenmektedir. Buna göre, okul öncesi e¤itim kurumuna gitmeyen çocuk-
lar›n kurallarla ilgili bir karmafla yaflad›klar›n› yani ahlaki ve sosyal kurallar› birbirin-
den ay›rt edemediklerini söyleyebiliriz. Kurallar› ay›rt edemeyen bir çocuktan ilkö¤-
retime bafllad›¤›nda okulla ilgili ifllerde baflar›s›z olabilece¤ini, okul öncesi e¤itim ku-
rumuna devam eden akranlar›na göre, okul hayat›na bir ad›m daha geriden bafllamak
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zorunda kalabilece¤i ileri sürülebilir. Çünkü okul öncesi e¤itim kurumuna devam et-
meyen çocuk akademik hayata bafllad›¤› ilk y›l› kurallar› anlamaya çal›flmak ve yo-
rumlamakla geçirece¤i için okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden akranlar›na gö-
re akademik ve toplumsallaflma alan›nda yetersizliklerle karfl›laflabilecektir. Akman’a
(1994, 14)  göre çocuklar›n farkl› düzeyde ahlaki yönden ak›l yürütmeye sahip olma-
lar›n›n arkas›nda, farkl› türden sosyal etkileflim deneyimlerinde  bulunmalar› yat-
maktad›r. Bu deneyimler yetiflkin ve akranlarla sa¤lanmaktad›r. Okul öncesi e¤itim
çocuklara akranlar ve yetiflkinlerle etkileflim kurmak için f›rsatlar sunmaktad›r. Bu sa-
yede çocuk neyin do¤ru, neyin yanl›fl oldu¤unu anlayabilmektedir. Okul öncesi e¤i-
tim, çocuklara ahlaki ve sosyal kurallar› birbirinden ay›rt etmesinde kurallarla ilgili
bir iç görü kazanmas›nda yard›mc› olan bir kurumdur. Di¤er bir deyiflle, okul öncesi
e¤itim kurumu çocuklara kurallarla ilgili çevresel bir zenginlik sa¤lamaktad›r. Bu
yüzden çocuklar›n erken dönemde kurallar› birbirinden ay›rt etmesini sa¤lamak ve
kurallara uygun hareket etme becerisini kazand›rmak amac›yla, çocuklar›n kurallar-
la ilgili geliflim gösterdi¤i bu dönemde okul öncesi e¤itim kurumuna gönderilmesi
gerekmektedir. 

ÇÇooccuukkllaarr››nn CCiinnssiiyyeettii ‹‹llee AAhhllaakkii vvee SSoossyyaall KKuurraallllaarraa ‹‹lliiflflkkiinn BBiillggiilleerrii 

Cinsiyet de¤iflkenine göre, okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden çocuk-
larla devam etmeyen çocuklar›n ahlaki ve sosyal kural bilgileri aras›nda anlaml› fark-
l›l›klar bulunmufltur. Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden erkek çocuklar›n de-
vam etmeyen erkek çocuklara göre,  sosyal kurallar› otoriteden ve kuraldan ba¤›ms›z
olarak alg›lad›klar› görülmektedir. Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden erkek
çocuklar›n pek çok akran ve yetiflkinin bulundu¤u bir ortamda di¤erleri ile etkileflimi
vas›tas›yla otorite olarak kabul edilen ö¤retmen ve kural olmasa da sosyal kurallara
uygun davran›fl tarzlar› sergilemeyi ö¤rendikleri söylenebilir. Di¤er bir deyiflle, okul
öncesi e¤itim kurumu sayesinde erkek çocuklar›n sosyal kurallar› içsellefltirdikleri
gözlenmektedir. Ayr›ca erkek çocuklar›n, okul öncesi e¤itim kurumunda, cinsiyet ro-
lüne uygun davran›fl tarzlar› sergilemeleri yönünde kural bilgisi vas›tas›yla destek-
lendi¤i ileri sürülebilir. Yani, erkek çocuklar ba¤›ms›z hareket etmeleri yönünde okul
öncesi e¤itim kurumu taraf›ndan desteklenmektedir.

Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden k›z çocuklar›, devam etmeyen k›z
çocuklara göre, sosyal kurallar› genellenebilir olarak yarg›lam›fllard›r. Okul öncesi
e¤itimin, k›z çocuklar›n sosyal kurallara uygun hareket etmesinde önemli bir yere sa-
hip oldu¤u ileri sürülebilir. Bu araflt›rmaya göre, okul öncesi e¤itim kurumuna de-
vam eden k›z çocuklar sosyal kurallara sadece okulda de¤il, okul d›fl›ndaki yerlerde
de uyulmas› gerekti¤ini belirtmifllerdir. Toplumumuzda k›z çocuklardan beklenen,
sadece okulda de¤il, okul d›fl›ndaki örne¤in, ev, oyun bahçesi gibi yerlerde de kural-
lara uygun davranmas›d›r. Okul öncesi e¤itim kurumu, k›z çocuklara toplumun ken-
dinden bekledi¤i, cinsiyet rolüne uygun davran›fl tarzlar› sergilemelerinde, kurallar-
la ilgili detayl› bilgiler vererek yard›mc› olmaktad›r.

SSoonnuuçç vvee ÖÖnneerriilleerr

SSoonnuuçç

Bu araflt›rmaya göre okul öncesi e¤itim kurumlar› çocuklar›n ahlaki ve sosyal
kurallar› ay›rt etme becerisini olumlu yönde etkilemektedir. Okul öncesi e¤itim kuru-
muna devam eden  çocuklar devam etmeyen akranlar›na göre ahlaki ve sosyal kural-
lar› otorite ve kuraldan ba¤›ms›z ve genellenebilir olarak alg›lam›fllard›r. Okul önce-
si e¤itim kurumuna devam eden çocuklar›n ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili bir bilinç
oluflturmalar›n›n yan›nda bu kurallar› içsellefltirdikleri söylenebilir. 
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Yafl de¤iflkenine göre, okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden çocuklarla
devam etmeyen çocuklar›n ahlaki ve sosyal kural bilgileri aras›nda anlaml› farkl›l›k-
lar bulunmufltur. Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden  6 yafl›ndaki çocuklar
devam etmeyen akranlar›na göre ahlaki kurallar› genellemifllerdir. Ayr›ca okul önce-
si e¤itim kurumuna devam etmeyen 6 yafl çocuklar sosyal kurallara daha fazla önem
yüklemifllerdir. Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden 5 yafl çocuklar devam et-
meyen ayn› yafl grubu çocuklara göre,  ahlaki kurallar› otorite ve kuraldan ba¤›ms›z
ve genellenebilir olarak alg›larken sosyal kurallar› kuraldan ba¤›ms›z ve genellenebi-
lir olarak alg›lamaktad›rlar.  Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden 4 yafl çocuk-
lar ahlaki kurallar›, kuraldan ba¤›ms›z ve genellenebilir olarak de¤erlendirirlerken,
sosyal kurallar› otoriteden, kuraldan ba¤›ms›z ve genellenebilir olarak de¤erlendir-
mektedirler.

Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden erkek çocuklar devam etmeyen er-
kek çocuklara göre, sosyal kurallar› otoriteden, kuraldan ba¤›ms›z olarak alg›lam›fl-
lard›r. Okul öncesi e¤itim kurumuna devam eden k›z çocuklar devam etmeyen k›z
çocuklara göre, sosyal kurallar› genellenebilir olarak de¤erlendirmifllerdir.

ÖÖnneerriilleerr

Araflt›rmadan elde edilen sonuçlar ›fl›¤›nda gelifltirilen öneriler flunlard›r:

1. Üç yafl›ndan bafllayarak çocuk akranlar›na do¤ru bir sosyal e¤ilim göster-
mektedir. Çocu¤un arkadafl ve oyun ihtiyac›n› karfl›lamak, ahlaki ve sosyal kurallar-
la ilgili iç görü kazand›rmak ve içten denetimli bireyler yetifltirmek amac›yla en geç 4
yafl›ndan itibaren bir okul öncesi e¤itim kurumuna gönderilmelidir.

2. Ülkemizde son günlerde ilkö¤retim okullar›nda yaflanan fliddet olaylar› göz
önüne al›nd›¤›nda, okul öncesi dönemden itibaren çocuklar›n ahlaki ve sosyal kural-
larla ilgili duyarl›l›k kazanmas›n›n gere¤i bir kez daha ortaya ç›kmaktad›r. Bu yüz-
den okul öncesi e¤itim programlar›, çocuklar›n ahlaki ve sosyal kurallar› ay›rt etme
becerisine yönelik içerik yönünden yeniden gözden geçirilmeli ve  zenginlefltirilmeli-
dir. 

3. Okul öncesi e¤itim program› haz›rlan›rken, ahlaki ve sosyal geliflim alanla-
r› birbirinden ayr›lmal›d›r. Çocuklar›n ahlaki ve sosyal geliflimine yönelik ayr› hedef
ve hedef davran›fllar gelifltirilmelidir.

4. Okul öncesi dönemde özel e¤itime muhtaç çocuklar›n da sosyal ve ahlaki
kurallar› ö¤renebilmeleri aç›s›ndan bu program›n da onlar için en geç 4 yafl›nda bafl-
lat›lmas› gere¤i ortaya ç›kmaktad›r. 

5. Özel e¤itime muhtaç çocuklarla normal geliflim gösteren çocuklar›n ahlaki
ve sosyal kurallarla ilgili bilgilerinin karfl›laflt›r›lmas›na ve ortaya ç›kacak sonuçlara
göre, özel e¤itim kurumlar›nda uygulanan program içeri¤inde bir revizyona gidilme-
sine öncelikli yer verilmelidir.

6. Çocuklar›n ahlak ve sosyal kurallarla ilgili temel bilgiyi öncelikle ailedeki
yetiflkinlerle iliflkileri sayesinde ö¤rendikleri göz önüne al›nd›¤›nda, anne babalara
ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili içerik yönünden zengin Milli E¤itim Bakanl›¤› bün-
yesindeki okullarda çal›flan Rehberlik ve Psikolojik Dan›flmanlar  taraf›ndan belli ara-
l›klarla  seminerler sunulmal›d›r.
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A COMPERATIVE ANALYSIS OF MORAL AND SOCIAL
RULE KNOWLEDGES OF THE CHILDREN WHO
ATTENDED AND DID NOT ATTEND NURSERY

SCHOOLS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Zarife SEÇER*

Hakan SARI**

AAbbssttrraacctt

Preschool education includes the activities to be supported for child-
ren’s social and moral development. Literature reports that the children who at-
tended nursery schools have tendencies to be more successful, active and social
than the others who did not attend that kind of schools in the long term. There-
fore, the aim of this research is to elucidate whether there is any difference bet-
ween the  children’s knowledges about moral and social rules, who attend nur-
sery schools or do not. The sample of this research consisted of 120 children, 60
children attended and 60 did not attend nursery schools. The data were collec-
ted using 10 pictures developed by Smetana (1981). The data collected in this re-
search from the participants who are between the ages of 4 and 6 years were
analysed with the help of Mann-Whithney-U statistics technigue and the “t” test
. The result of this study is that preschool education should be compulsory for
each child because it helps develop their knowledges about moral and social ru-
les, which support their other developmental areas.

KKeeyy WWoorrddss:: Moral development, social development, pre-school educa-
tion, nursery schools, children’s knowledges about social and moral rules

OOkkuull ÖÖnncceessii EE¤¤iittiimm KKuurruummuunnaa DDeevvaamm EEddeenn vvee EEttmmeeyyeenn ÇÇooccuukkllaarr››nn AAhhllaakkii vvee SSoossyyaall ...... u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 172  u Güz/2006114422

* Ass. Prof.; Selçuk University, Faculty of Vocational Education
** Ass. Prof.; Selçuk University, Master of Faculty of Education Department of Special

Education.

                             


