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                                                                      ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
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EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ 
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Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Ev Ekonomisi (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) Anabilim Dalı 

 
Danışman : Doç. Dr. Figen GÜRSOY 

 
Bu araştırma, hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların saldırganlık eğilimlerinin 

belirlenmesi; hayvan besleyen ve beslemeyen çocuklarda sosyo-ekonomik düzey, yaş, cinsiyet, 

kardeş sayısı, doğum sırası, anne- baba öğrenim durumu gibi değişkenlerin, hayvan besleyen 

çocuklarda ise besledikleri hayvanın kendileriyle birlikte yaşadığı süre, hayvanın yiyecek ve su 

ihtiyacını karşılayan kişi, besledikleri hayvanı sevme nedeni, hayvanla olan ilişkilerini 

değerlendirme biçimi gibi değişkenlerin saldırganlık eğilimlerinde farklılık yaratıp 

yaratmadığının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

Araştırma Ankara il merkezinde bulunan alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden 

semtlerden seçilen ilköğretim okullarının dördüncü, beşinci, altıncı sınıflarına devam eden 

çocuklar üzerinde yürütülmüştür. 

 

Araştırma sonucunda hayvan besleyen ve beslemeyen çocuklar arasında saldırganlık eğilimi 

alt boyut puan ortalamaları açısından önemli farklılıklar olduğu saptanmıştır. Çocukların yaşı. 

cinsiyeti, sosyo- ekonomik düzeyi  kardeş sayısı, doğum sırasının toplam saldırganlık puanı 

açısından faklılık yarattığı belirlenmiştir (P<0.01, P<0.05). Ayrıca hayvan besleme durumu x 

cinsiyet, hayvan besleme durumu x yaş, hayvan besleme durumu x kardeş sayısı, hayvan 

besleme durumu x doğum sırası, hayvan besleme durumu x anne öğrenim durumu 

interaksiyonlarının  toplam saldırganlık puanı açısından farklılık oluşturduğu saptanmıştır 

(P<0.01, P<0.05).  Hayvanın aile ile birlikte yaşadığı süre, hayvanın yiyecek ve su ihtiyacını 

karşılayan kişi, çocukların hayvanı sevme nedeni ve çocukların hayvanla olan ilişkilerini 

değerlendirme biçimlerinin toplam saldırganlık puanları üzerindeki etkisinin önemli olduğu 

sonucuna varılmıştır (P<0.01, P<0.05).   

2005, 118 sayfa 

ANAHTAR KELİMELER :  Saldırganlık, hayvan besleyen çocuklar, çocuk hayvan ilişkisi 
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ABSTRACT 
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THE STUDY OF AGGRESSİVE TENDENCİES OF PET OWNERS CHİLDREN AND NON 
PET OWNERS CHİLDREN 

 
Nafiye ATEŞ 
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Instıtute of Science and Technology 
Master Science Branch of Home Economy (Child Development and Education) 

 
Supervisor : Doç.Dr. Figen GÜRSOY 

 
This study have been performed with a view to determine the aggressiveness tendencies of pet 

owners children and non pet owners children and also to find out whether the parameters such 

as the socio- economic level, sex, age, order of birth, number of siblings and the education 

level of parents, have created any differences on the aggressiveness  tendencies of children pet 

owners and non pet owners children. İn addition to these parameters such as the time of living 

together pets, who give needs of food and water, the reason why live pet,  type of relationship 

with pet, have been analyzed with a view to find out whether these parameters have created 

any differences on the aggressiveness tendencies of pet owner children. 

 

These research has been carried out on those children who were attending their education at 

the fourth, fifth and sixth classes of primary schools which had been elected among the Ankara 

thet have represented the low, middle and high socio-economic levels. 

 

At the end of this study, the significant differences with respect to the lower dimension scoring 

averages of the aggressiveness tendency were observed among the pet owners children and 

non pet owners children (P<0.01, P<0.05). İt was observed that he factors such as the socio-

economic level, age, sex, order of birth, number of the siblings related to the children, together 

with the education level of mother  have created differences with regard to aggressiveness 

scoring. Furthermore while it has been determined that interactions existing between socio-

economic level x  state of pet owning, age x state of pet owning, sex x  state of pet owning, 

order of the birth x state of pet owning, number of siblings x state of pet owning, education 

level of mother  x state of pet owning have created differences with respect to the total 

aggressiveness tendency scoring, the parameters such as time of living together pets, who give 

needs of food and water, the reason why live pet,  type of relationship with pet have significant 

impact on the pet owners children total aggressiveness scoring. 

2005, 118 pages 
KEY WORDS : aggressivenes, pet owner children, relationship between child and pet 
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1. GİRİŞ 

          

Çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimi bir bütünlük içinde ve 

birbirlerini etkileyerek tamamlanır. Çocuk önce kendini ve kendi dışındaki dünyayı 

beş duyusu ile algılar, algıladıklarını da taklit ederek, onlarla ilişkiye girerek öğrenir. 

Özellikle bu karşılıklı ilişkinin kiminle, nasıl ne sıklıkta olduğu onun  zihinsel sosyal 

ve ruhsal gelişimini yakından etkilemektedir. Çocuğun çevresiyle olan  ilişkilerindeki 

önemli kişiler anne ve diğer aile üyeleri, daha sonraları da yakın ve uzak çevresindeki 

insanlardır. Hayvanlar ve bitkiler gerek canlı gerekse cansız (oyuncak) halleri ile 

çocuğun dünyasına bebeklikten itibaren girmektedirler. Bu nedenle insan gelişiminde  

hayvanların, bitkilerin özellikle de evcil hayvanların katkısı çok fazladır (Şener 2000). 

 

Çocuklar için  hayvan sevgisi çok önemlidir. Hayvanlar insanlar gibi konuşamaz 

ancak bazen insanlardan daha iyi bir dinleyici olabilir ve hissettiklerini beden diliyle 

anlatabilirler. Hayvan sevgisinin çocuğun ruhsal gelişimi ve hayal dünyasındaki 

etkileri ömür boyu yaşama olumlu etkiler yapmaktadır. Özellikle evinde kedi, köpek 

vb. hayvan besleyen ailelerin çocuklarının paylaşımcı, problem çözümleyici ve diğer 

insanlara karşı ilgili oldukları gözlenmiştir (Edenburg 2002). 

 

Özel bir bebek veya oyuncak ayıcık çocuğun annesinden sonra en yakın arkadaşı 

olabilir. Bu oyuncak ayıcık veya bebek onun sırlarını paylaşır, kızgınlığına katlanır, 

huzursuzluğunu giderebilir. Evcil hayvanlar da tıpkı oyuncaklar gibi çocuğun 

yaşamında etkili olmaktadır. Çocuk evcil bir hayvanla insanlarla nasıl etkileşim 

kurabileceğinin, nasıl sosyalleşebileceğinin denemelerini yapabilir. Mutluluğunu ya 

da mutsuzluğunu paylaşabilir, öfkesini ona bağırarak giderebilir.  İlkokul döneminde 

çocuklar doğum, ölüm, başkalarının duygularını anlama, neden o evin çocuğu olduğu, 

başkalarının çocuğu olmadığı sorularının yanıtlarını bulmaya çalışırlar. Bunların 

somut kavramlarla açıklanmasını isterler. Anne ve babalar için bu kavramları çocuğa 

açıklamak hiç de kolay değildir. Çoğu zaman bu tür sorulardan kaçınılır ya da 

çocuğun gelişim dönemi dikkate alınmadan açıklamalar yapılır. Bu açıklamalar 

çocuğun kaygısını daha da artırabilir ve onun için anlamsız olabilir. Burada evcil 

hayvanlar önemli bir role sahiptirler. Özellikle doğum ve ölüm gibi çocuk için 
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travmatik olabilecek kavramları bir hayvanla öğrenmek, çocuğun bu farklı bilgilere 

uyumunu sağlayacaktır. Çocuğun sevdiği birini yitirme, ev yada okul değişikliği, anne 

baba ayrılığı gibi yoksunluk yaşadığı durumlarda  evcil hayvanlar yerine koyma ya da 

paylaşma işlevi görmektedirler. Evcil hayvanlar çocuğun sorumluluk duygusunun 

gelişmesine de yardımcı olmaktadırlar. Çocuk hayvanın beslenmesi, gezdirilmesi  gibi 

bakımla ilgili işleri  üstlenerek sorumluluk alabilmektedir. Çocuk hayvana bakarak bir 

şeyler vermenin, yardım etmenin zevkini tadıp onu sahiplenerek bağlılık duygusunun 

farkına varabilir. Hayvanlarında hasta olabildikleri ve zaman zaman aşı olmalarını 

gerekmesi çocuğun yaşadığı deneyimlerle ilgili olarak ona destek olacak ve bu tür 

durumlarla daha etkin başa çıkmasına yardımcı olacaktır (Koçkar 2003). 

 

Küçük çocuklar çevrelerini direkt deneyimleri yoluyla öğrenmekte, böylece duyu-

motor öğrenmeler karşılıklı ilişkilerle birbirini etkileyerek oluşmakta ve bu noktada 

hayvanlar önem kazanmaktadır(Başar 1994). 

 

Saldırgan çocuk temelde güvensizdir. Sorumluluk duygusu azdır ve etrafındaki 

insanlarla olan ilişkilerinde paylaşma, işbirliği davranışları gösterememektedir. 

İhtiyaçları konusunda doyumsuzdur, her koşulda ihtiyaçlarının karşılanmasını bekler, 

çevresindeki insanlar tarafından sevilmediğine inanmaktadır. 

 

Evcil hayvanlar çocukların sorumluluk almalarına, bu sayede evcil hayvanın 

ihtiyaçlarının karşılanmasında, aile içinde işbirliğine yönelik davranışların artmasına 

ve aile içi etkileşimin yoğunlaşmasına katkıda bulunmaktadırlar. 

 

Evcil hayvanlar çocukların sosyalizasyon ve iletişim becerilerini artırır, yalnızlık ve 

izolasyon duygusunu azaltır, özgüvenlerini yükseltir ve agresif davranışlarını 

azaltarak çocukların gelişimlerine katkıda bulunmaktadırlar (Furman 1989). 

 

Evcil hayvanlar çocuğun sorumluluk duygusunun gelişmesi ile birlikte kendine güven 

duygusunun gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Kendine güvenen çocuklar 

başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilmekte, etraflarındaki insanlarla olumlu ilişkiler 

kurabilmek için yapılması ve yapılmaması gereken davranışların farkına varmakta ve 
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uygun davranışlar geliştirebilmektedirler. Evcil hayvanlar çocukların empati 

becerilerinin gelişmesine de katkıda bulunmaktadırlar. Empati becerisi gelişen 

çocukların çevresel duyarlılıkları artmaktadır. Karşısındaki insanın ilgi ve ihtiyaçlarını 

anlayan ve önemseyen çocukların , etrafındaki kişilere karşı yıkıcı ve saldırgan tutum 

içinde olmaları beklenemez. Hayvanların, çocuklar üzerindeki etkileri göz önün 

alındığında; hayvanların çocukların saldırganlığa yönelik davranışlarını azaltması 

beklenmektedir. 

 

Bu düşünceden hareketle bu araştırmada; farklı sosyo-ekonomik düzeylerde bulunan 

ilköğretim okullarının dördüncü, beşinci, altıncı sınıflarına devam eden hayvan 

besleyen ve beslemeyen çocukların  saldırganlık eğilimlerini belirlemek ve 

saldırganlık üzerinde etkili olabilecek farklı etkenleri saptamak amaçlanmıştır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1. Çocuk Doğa İlişkisi 

 

Çocuklar içinde yaşadıkları dünyayı merak etmekte, çevrelerini gözlemleyerek ve 

etrafındaki canlılarla ilişkiye girerek  doğayı tanımaya çalışmaktadırlar. Çocuk doğa 

ilişkisi, çocukların bitkilerle olan ilişkisi ve hayvanlarla olan ilişkisi olmak üzere iki 

başlık altında incelenebilir. 

 

2.1.1. Çocuk bitki ilişkisi 

 

Bitkiler canlı varlıklar olarak çocukların yaşamlarında önemlidir. Her ne kadar bitkiler 

hayvanlar kadar ilgi çekici ve sevimli olmasalar da çocukları çevrelerinde bir canlıyla 

karşı karşıya bırakmak açısından önemlidirler. Çocuğun bitkinin köklerini, 

yapraklarını, dallarını ve çiçeklerin büyümesini gözlemlemesine, tanımlama, 

sınıflama, ölçme yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Hayvanlara oranla bitkilerin 

daha az bakıma, masrafa ihtiyaçları vardır. Ayrıca ölmeleri veya bozulmaları çocuklar 

üzerinde daha az travmalara neden olmaktadır. Genelde bir bitki koleksiyonu yapmak 

için çeşitli sebzeler kullanılabilir. Bir bardak suya yerleştirilmiş bir soğan dipten kök  

salacak üst kısmından ise yeşil  yapraklar verecektir.  Çocuklar sınıfta saksı toprağı 

veya  gübreli toprak kullanarak çimen, çiçek ve bazı bitkileri yetiştirebilirler. Çocuklar 

bitkiyi her hafta ölçerek büyümesini duvarda bir grafiğe işleyebilirler. Büyük ve 

çimenli alanları olan okullarda bahçeye bitki dikmek de çocuklar için anlamlı 

olabilmektedir (Akman 1994). 

 

Okul ortamının, çocuğun ilgi ve yeteneklerini geliştirip, zenginleştireceği gerçek bir 

laboratuar haline getirilmesi çocuğun  canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle olan 

ilişkilerini, bitkilerin hava, su ve toprak yardımıyla çeşitli maddeler ürettiğini,  suyun 

yaşamın kaynağı olduğunu ve  bitkilerin oluşumunu, somut şekilde anlamasını 

sağlayabilmektedir. 
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Çocuklar  sınıf içerisinde bitki besleyerek ; 

• Fiziksel dünya hakkında bilgi kazanabilirler, 

• Temel fizik kanunlarının farkına varabilirler 

• Bilimin yöntemleri  gözlem, fikirleri test etme ve ölçme hakkında bilgi sahibi    

olabilirler 

• Çevrelerini korumak ve güzelleştirmek yönünde davranışlar geliştirebilirler 

(Dikmen 1994). 

 

 

2.1.2. Çocuk hayvan ilişkisi 

 

İnsanlarla hayvanlar arasındaki ilişki, geçmişten günümüze karşı karşıya gelmek, 

toplumda ise üretim süreci gereği yan yana olmak,  insanın hayvana hükmetmesi 

şeklinde yaşanmıştır. İnsanlarla hayvanlar arasındaki ilişkide insanın çıkar 

beklemeden hayvanla bir sevgi bağı oluşturmasında çocuğun özel bir yeri 

bulunmaktadır. Çocuklarla hayvanlar arasında kurulan bu duygusal ilişki, çocuğun 

ilerleyen dönemlerindeki davranışlarına da etkide bulunur. Evde çocuk varken bir 

hayvanın eve gelmesi ile, hayvan beslenen bir evde çocuğun sonradan dünyaya 

gelmesi arasında fark vardır. Evcil hayvan olan bir eve çocuk sonradan gelirse, 

hayvanı sahiplenir ve ona bağlanır. Beraber büyüyecekleri için, çocukta paylaşım 

duyguları gelişir. Bu ilişki hayatının diğer evrelerinde de ona yarar sağlar  ve bu 

durum çocuğun kişiliğine yansıyabilir. Çocuk daha sakin ve anlayışlı olur. Evcil 

hayvan eve sonradan gelirse çocuğun yaşına göre evcil hayvanın türü de önem 

kazanmaktadır. 0-2 yaş döneminde kuş, balık gibi hayvanlar eve alınabilir. Köpek, 

kedi gibi çocuğun etkileşim içinde olacağı hayvanları almak için en ideal yaş 2- 2,5 

yaşlarıdır. Çocuk bu yaşlarda kendini tanımaya başlarken aynı zamanda evcil hayvanı  

da tanıyarak kıyaslamalar yapabilir. Ancak bu yaş grubunda eve yavru hayvan 

almamak gerekir. Alınan hayvan yavru olursa onun da beslenme ve temizlik gibi bazı 

problemleri beraberinde getirebilir. Yaşanılan problem durumlarında aile hayvana 

tavır alırsa, çocuk bu durumu kendisiyle özdeşleştirebilir. Eve hayvan alınmasında 

diğer önemli bir noktada çocuğun yaşıdır Eve kedi köpek gibi evcil hayvanlar 

alınması için ideal yaş grubu 7-10 yaştır. Bu yaşlarda okula başlayan çocuğun 
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hayvana olan ilgisi artar. Dolayısıyla hayvanla daha sağlıklı ilişki kurabilir. İlkokul 

döneminde hayvanla ilgili çeşitli sorumlulukları yerine getirebilecek olan çocuk, 

hayvana bir bebeğe bakar gibi bakmaya çalışır, ona özenli davranır (İç 2003).   

 

Çocuk evcil hayvana bir şeyler öğreterek kendisi de bir şeyler öğrenir. Onunla birlikte 

korkularının üstesinden gelebilir.Böylece çocuk insan ilişkilerinin temeli olan sevmeyi 

ve sevilmeyi korumayı ve kendine yeten bağımsız bir birey olmayı öğrenir (Koçkar 

2003).   

 

Yapılan çalışmalar evde evcil hayvan beslemede aileye ait özelliklerin önemli rol 

oynadığını vurgulamaktadır. Aile içindeki kardeşlerin doğum sırası ve kardeş sayısı 

beslenilen evcil hayvanın cinsini etkilemektedir. Evde büyük çocukların olması daha 

fazla sorumluluk gerektiren köpek vb. bir hayvanın alınmasını kolaylaştırmaktadır. 

Tek çocuklu ailelerde genellikle balık gibi fazla sorumluluk gerektirmeyen hayvanları 

beslemek tercih edilmektedir.   Çok sayıda çocukları olan, küçük bebeklerin olmadığı 

ya da tek çocuklu ailelerde daha çok hayvan beslenmektedir. Hayvanlar kardeşlerin 

birbirleriyle olan ilişkilerini de olumlu yönde etkilemektedir. Çocuklara ortak bir ilgi 

alanı yaratmakta, işbirliği ve paylaşım davranışlarını sergilemesine zemin 

hazırlamaktadır. Genellikle evin en küçük çocukları yaşça kendilerinden büyük olan 

kardeşleriyle ortak oyun ve ilgi alanı oluşturamamakta bu nedenle hayvanları, kendi 

duygu ve düşüncelerini abla ve ağabeylerine anlatmak amacıyla kullanmaktadırlar. 

Onlarla birlikte vakit geçirmek, oyun oynamak için evcil hayvandan 

faydalanmaktadırlar (Serpell 1999). 

 

 

2.1.2.1. Çocukta hayvan sevgisinin oluşumu 

 

Hayvanlar çocuğun yaşamına doğumdan başlayarak oyuncaklarla girmektedirler. 

Peluşlar, banyoda yüzen ördekler, plastik çiftlik hayvanları  çocuğun sürekli olarak 

görüş alanı içerisinde yer alırlar. Hayvan sevgisinin çocuklar üzerinde çok büyük ve 

yapıcı etkileri vardır. Sevinç ve üzüntülerini hayvanlar ile paylaşabilirler. Bu durum 

özellikle engelli çocuklarda çok daha büyük anlamlar ifade etmektedir. Çocuklar her 
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sevgiyi paylaşarak öğrenirler. Onlara karşılıksız sevgi veren ve onu anlamaya çalışan 

hayvanlara bağlanır, onunla bütünleşir ve sevgiyi öğrenirler. Çocuklar hayvan 

sevgisini yakaladıklarında asla vazgeçemezler. Hayvanlar insanlar gibi konuşamaz 

ancak  bazen insanlardan daha iyi bir dinleyici olurlar ve hissettiklerini beden diliyle 

anlatırlar. Hayvan sevgisinin çocuğun ruhsal gelişimi ve hayal dünyasındaki katkıları 

ömür boyu yaşama olumlu etkiler yapmaktadır. Özellikle evlerinde kedi ve köpek 

besleyen ailelerin çocuklarının kendileriyle barışık, insanları, bitkileri ve doğayı 

sevdikleri, duyarlı davranışlar gösterdikleri gözlenmiştir (İç 2003).  

 

 

2.1.2.1.1. Hayvan sevgisini etkileyen faktörler 

 

Çocuklarda hayvan sevginin oluşumunu etkileyen faktörleri  üç başlık altında 

toplamak mümkündür. 

 

2.1.2.1.1.1. Aile 

 

Evcil hayvanın anne ve babalar tarafından da sevildiği ve onay gördüğü bir ailede 

hayvan sevgisi ebeveynler tarafından çocuklara aktarılmaktadır. Ebeveynler 

çocuklarına evcil hayvan alarak, çocuğun hayvanla çeşitli aktivitelerde bulunmasını 

sağlayarak  çocukta hayvan sevgisinin oluşmasında etkili olmaktadırlar. Ebeveynler 

evdeki hayvana karşı davranışlarıyla çocuklarına model olmaktadırlar. Evcil hayvanı 

seven, onun ihtiyaçlarını önemseyen  ve sorumluluklarını yerine getiren anne baba 

tutumu, çocuğuna da aynı şekilde yansımaktadır. Çocuklar hayvanları insanlardan 

ayırmaz, tüm canlıları bir bütün olarak görür ve hepsini sevmenin zevkini yaşarlar. 

Çocuklarına hayvan sevgisi edindirmek isteyen bir ailede  ebeveynler çocuklarının 

isteklerini de göz önünde bulundurmalıdırlar.  Bazı çocuklar evcil hayvanlardan 

korkabilirler. Bu durumda aileler görüntüsü küçük ve zararsız olan aynı zamanda 

sorumluluklarının da diğer hayvanlara oranla az olduğu, muhabbet kuşu, hamster, 

balık gibi hayvanlar alabilirler. Aileler çocuklarının hayvan korkusunu önlemek için 

her şeyden önce onun korkuları karşısında sert tepkilerden kaçınmalıdır. “ Erkek 

çocuk korkar mı? Koskoca çocuk olacaksın” gibi sözler korkuyu azaltmaz sadece 
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sindirmektedir. Bu durumlarda ebeveynlere düşen görev çocuğun korkusuna saygı 

göstermektir. Çocuğun üzerinde aşırı kollayıcı, bağımlı kılıcı tutumlardan 

kaçınılmalıdır. Çocuğa güven ve cesaret vererek hayvan korkusu yok edilmeye 

çalışılmalı, hayvanların olumlu yönleri ön plana çıkarılmalıdır. Bunların dışında 

çocuklarına çevre ve hayvan sevgisi edindirmek amacıyla çocuklarını hayvanat 

bahçesine götürmek çocuğun hayvan sevgisi kazanmasına yardımcı olabilir ( İç 2003). 

 

2.1.2.1.1.2. Okul 

 

Sınıfta  canlı varlıkların olması, çocuklarda cansız nesneler tarafından uyandırılmasına 

imkan olmayan ilgi ve heyecanın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Büyüyen, nefes 

alan, hareket eden değişen ve bakım isteyen varlıklar çocukların hem gözlem 

yeteneğini artırır hem de sorular sormalarına, hipotezler geliştirmelerine yardım 

etmektedir. 

 

Dikkat edilmesi koşuluyla okulöncesi ve ilköğretim döneminde sınıfa evcil hayvan 

olarak civcivler, ördekler,  tavşanlar, kobay fareleri, balıklar, kaplumbağalar 

getirilebilir. Hangi hayvan olursa olsun mutlaka kafes, kutu gibi uygun bir yaşam 

ortamı olmalıdır. Bir evcil hayvanın sınıfa getirilme kararı alındığında öğretmenin bu 

konudaki sorumluluğu üstlenip sınıfa canlı bir varlık getirmenin riskini kabul etmesi 

gerekir. Her ne kadar çocuklar bu sorumluluğu paylaşırlarsa da  büyük sorumluluk 

öğretmenindir. Öğretmen hayvanın yaşadığı yerin sık sık temizlenmesini, hayvana 

yeterince yiyecek ve su verilmesini temin etmeli ve çocuklara hayvanlara nasıl 

bakılacağını öğretmelidir. Sınıfta fen ve doğa köşesi oluşturulmalı, çocukların 

hayvanlarla ilgili olan farkındalıkları artırılmalıdır. Öğretmen davranışları ile 

çocuklara model olmalı, hayvanların hayatımızdaki önemini çocuklara anlatmalıdır. 

Çocuklar hayvanların yaşayan varlıklar olduğunu görmeli, onların oyuncaklardan 

farklı olduğunu kavramalıdır. Hayvanın davranış örüntülerini öğrenerek ne yediği ve 

nasıl davrandığı konusunda çocuklar bilgilendirilmelidir. Sınıftaki hayvanlarla 

oluşturabilecek çalışmalar  hayvanlar arasında kıyaslamalar yapma, bir hayvanın 

günlük davranışını not etme, hayvanın görünümünü, duygularını tasvir eden sıfatların 

bulunması gibi etkinlikler gerçekleştirilmelidir (Akman  1994).  
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2.1.2.1.1.3. Fiziksel çevre 

 

Çocuğun yaşadığı ortam, hayvan sevgisinin oluşumuna etki etmektedir. Köy, kasaba 

gibi kırsal kesimlerde, kümesi olan bahçeli  evlerde yaşayan çocuklar hayvanlarla 

etkileşimi yoğun olarak yaşayabilmekte her zaman etraflarında gördükleri, kedi, 

köpek, kuş, kümes hayvanlarını yaşamlarının bir parçası olarak kabul etmektedirler. 

Ancak kent yaşamının beraberinde getirdiği apartmanlar insanların evlerde hayvan 

beslenmesini kısıtlamışlardır. Apartmanlarda yaşayan çocukların yaşamlarına 

hayvanlar çoğu zaman fark edilmeden, sokakta var olan bir kedi, uçan bir kuş, sokak 

köpeği olarak girmektedir. Çoğu zaman sokaktaki bu hayvanların varlığı  hem aileler 

hem de çocuklar için korkutucu olabilmektedir. Bu hayvanlara karşı tutumların aile 

tarafından desteklendiği durumlarda  çocuklarda hayvan sevgisi oluşabilmektedir 

(Griffin 2002). 

 

2.1.2.2. Yaşlara göre çocukların tercih ettikleri evcil hayvan türleri 

 

Aileler genellikle evcil hayvanların çocukları için yararlı olacağını, sorumluluk 

kazanacaklarını ve sosyal ortamlarda kendilerini ifade edebilme becerilerinin 

artacağını düşünmektedirler. Çoğu zaman çeşitli yaşlardaki çocuklar hayvan beslemek 

istemektedirler. Bazı ailelerde zaten ebeveynlerin isteği de aynı olmakta ve kedi , 

köpek kuş vb, bir hayvanı evlerine alıp birlikte yaşamaktadırlar. Eve hangi hayvanın 

alınması konusunda aileler çocuklarının isteklerini göz önünde bulundurmaktadırlar. 

Genellikle çocuklar dokunabilecekleri, okşayabilecekleri köpek, kedi gibi hayvanları 

tercih etmektedirler. Evde bahçe gibi geniş bir alanın bulunmadığı durumlarda ise 

çocuklar yavru tavşan, hamster, muhabbet kuşu gibi hayvanlara yönelmektedirler. 

Bazı aileler de kedi, köpek gibi hayvanların sorumluluğundan korkulması nedeniyle 

tercih etmektedirler. Genellikle tavşan, hamster, muhabbet kuşu gibi hayvanlar hem 

büyükler hem de küçükler açısından hayvan beslemek için  iyi bir geçiş 

sağlayabileceği düşünülmesine rağmen   bazı aileler de bu tür küçük hayvanları 

sürekli beslemeyi tercih etmektedirler (İç 2003). 
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2.1.2.3. Evcil hayvanların çocuk gelişimi üzerine etkisi 

 

Hayvanların çocukların tüm gelişim alanları üzerinde etkili olmaktadırlar. 

 

2.1.2.1.3.1. Bilişsel gelişim üzerine etkisi 

 

Çocuklar ve evcil hayvanlar arasındaki duygusal bağ zihinsel gelişimi olumlu yönde 

etkilemektedir (Poresky and Hendrix 1989). Hayvanlar, çocukların çevreleriyle olan 

ilişkilerinin güçlenmesine, çevrelerindeki uyarıcıların farkına varmalarına yardımcı 

olmaktadırlar. Amerika İnsan ve Eğitim Topluluğu  Massachusetts’de  hayvanları sınıf 

içinde, sağlık, beslenme ve iletişim becerilerine yönelik derslerde eğitim modelinin bir 

parçası olarak kullanmış ve uygulanan eğitim programı içinde hayvanlara yer 

vermişlerdir. İlerleyen zamanlarda, sınıf öğretmenleri, sınıflarda uygulanan eğitim 

programlarının çocukların öğrenmelerine katkıda bulunduklarını belirtmişlerdir. Evcil 

hayvanlar kullanılarak anlatılan ünitelerin ardından yapılan sınavlar sonucunda sınıfın 

% 40’ı tam puan almıştır. Öğrenciler birbirlerine karşı yeni davranış örüntüleri 

geliştirmişler ve empati becerileri artmıştır. Çocuklar uygulanan eğitim programı 

sonunda;  hayvanlar hakkında bilgi edinmiş, sağlık, beslenme ve iletişim becerileri ile 

ilgili konuları etkin biçimde öğrenmiş, hayvan ve insan yaşamını gözlemleyerek 

karşılaştırmışlardır. Hayvan bakımını öğrenmiş,  ihtiyaçlarını düzenli olarak yerine 

getirerek sorumluluk duygusu kazanmış, görevleri kendi aralarında paylaşarak ve 

uygulayarak işbirliğine yönelik davranışlarda bulunmuşlardır. Öğretmenler 

öğrencilerin uygulanan program süresince hayvanlara karşı duyarlı davranışlarda 

bulunduklarını, hayvanların ihtiyaçlarını anladıklarını, birbirlerine karşı daha anlayışlı 

olduklarını belirtmişlerdir. Hayvanların sınıf ortamında çocukların öğrenme 

durumlarını daha kolay ve faydalı hale getirdiği,  sevgi, şefkat, empati gibi kavramları 

gelişmesine yardımcı olduğu vurgulanmıştır (Griffin  2002).  

 

Hayvanlar çocukların problem çözme, ilişki kurma, muhakeme yapma gibi becerileri 

kazanmalarının yanı sıra çeşitli kavramları öğrenmelerine de katkı sağlamaktadırlar. 

Çocukların hayvanlardan öğrenebilecekleri kavramlar şu şekilde sıralanabilir. 

•  Hayvanlar yaşayan varlıklardır. 



 20

•  Hayvanların uygun yiyeceklere ihtiyaçları vardır. 

•  Hayvanların suya gereksinimleri vardır. 

•  Hayvanların uyumak ve yaşamak için güvenli yerlere ihtiyaçları vardır. 

•  Hayvanlar canları yandıklarında veya korktuklarında ısırabilirler. 

•  Hayvanların harekete ve dinlenmeye ihtiyaçları vardır (Dikmen 1994). 

 

2.1.2.3.2. Dil gelişimi üzerine etkisi 

 

Hayvanlar çocukların alıcı dil gelişimlerine yönelik olarak çevresel sesleri,dolayısıyla 

hayvan seslerini ayırt etmesine katkı sağlamaktadırlar. Çocuklar hayvanları taklit 

ederek, taklit etme becerileri gelişir. Eylem ifadelerini anlamlı kullanırlar. Hayvanlar 

iyi bir dinleyici olduğu için çocuklar hayvanlarla konuşarak günlük yaşantılarını ya da 

bir takım sıkıntılarını anlatırlar. Ancak çocuğun yalnızca hayvanla iletişim halinde 

olmaması gerekmektedir.Yalnızca evcil hayvanla iletişim halinde olan çocuk 

konuşmada karşıdan geri dönüt alamayacağı için dil gelişimi olumsuz yönde 

etkilenebilmektedir (Griffin 2002). 

 

2.1.2.3.3. Sosyal duygusal gelişim üzerine etkisi 

 

Ev içerisinde evcil hayvan yaşıyorsa çoğunlukla ebeveynler ve çocuklar evcil 

hayvanın bakımı konusunu planlamakta ve  işbirliği yapmaktadırlar. Böylelikle evcil 

hayvan eve geldiği ilk günde, aile bireylerinin iletişimine çocukların paylaşma ve 

işbirliği davranışlarını uygulamalarına katkıda bulunur. Bu sayede  çocuklar erken 

yaşta kendisine bağımlı  olan bir hayvana nasıl bakılacağını öğrenirler. Hayvanlar ile 

ilgili  çocuklara verilen görevler çocuğun yaşına ve yeteneklerine  uygun olmalıdır. 

Hayvan bakımı ailenin diğer fertleri ile de paylaşılmalı çocuk kendisine verilen 

görevleri yapabilmek konusunda yeterli hissetmelidir. 3 yaşındaki bir çocuk köpeği 

dışarı çıkaramaz ancak ebeveynlerin köpeğe su vermesine  yardımcı olabilir. Eğer 

aileler çocukların yaşları ve becerileri doğrultusunda evcil hayvanla ilgili 

alabilecekleri sorumlulukların  farkında olurlarsa çocuklar pozitif yönde etkilenirler. 

Çocuklar büyüdükçe hayvan bakımının sorumluluğunu daha çok taşımaya başlarlar. 

Okulöncesi dönemde çocuklar, ebeveynlerinin hayvanla ilgili  görevlerini taklit 
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etmekten hoşlanırlar, bu nedenle anne ve babalarına hayvanın suyunu ve yemini 

verirken yardımcı olabilirler. Okul döneminde çocuklar bazı görevleri yalnız başına 

yapabilir veya bazı görevler için yardıma ihtiyaç duyabilirler ve sorumluluk bilincinin 

yerleşmesi için  görevlerin yerine getirilip getirilemediğinin denetlenmesi 

gerekmektedir.  Ergenlik döneminde hayvan bakımı ile ilgili  sorumlulukları bağımsız 

olarak yerine getirebilirler (Edenburg 2002). 

 

Sosyal duygusal gelişimle ilgili başka bir kavramda empatidir. Hayvan besleyen 

çocukların başkalarının nasıl  hissettiğini anlama becerileri artar. Çocuklar evcil 

hayvanlarla kurdukları ilişkiyle hayvanların hislerini ve isteklerini anlamayı öğrenirler 

(Paul 1992).) Evcil hayvanı olan çocuklar etraflarındaki diğer insanların duygu ve 

düşüncelerini anlamaya çalışmakta ve  daha çok empati kurabilmektedirler (Bryant 

1990).  

 

Hayvanlar çocuklara sosyal duygusal destek sağlamaktadır. Hayvanların sağladığı bu 

duygusal destek  çocukların sağlıklı bir psikolojik gelişim göstermeleri açısından 

önemlidir. Çocuklar hayvanların kendilerini anladıklarını ve yaşadıkları bir takım 

sorunları onlarla paylaşabileceklerini düşünürler. Hayvanlar çocukları çok sinirli yada  

okuldaki akademik başarı düzeyleri  düşük olsa bile yargılamadan koşulsuzca 

severler. Fakat bu durum hayvanların insanların yerini alabilecekleri anlamına 

gelmemektedir. Çocuklar hayvanlarla duygularını paylaşabilirler, fakat hayvanlar bir 

arkadaşın sağlayabileceği, öğüt vermek, ev ödevlerine yardım etmek gibi yararları 

sağlayamazlar (Levinson 1969).  

 

Hayvanlar, çocukların sosyalizasyon ve iletişim becerilerini artırır, yalnızlık ve 

izolasyon duygusunu azaltır, özgüvenlerini yükseltir, problem çözme becerilerini 

artırır, agresif davranışlarını azaltarak motor gelişimlerine ve manipülatif becerilerine 

katkıda bulunurlar  (Furman 1989). 

 

Evcil hayvanlar, çocukların arkadaşlarıyla olan ilişkilerini etkilemekte, diğer 

çocuklarla iletişimde araç olarak kullanılmakta, aynı zamanda çocukların  oyun 

arkadaşı olmaktadırlar. İlkokul döneminde hayvan sahibi olan çocuklar sınıftaki diğer 
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arkadaşlarına oranla daha popüler olmasına rağmen adölesan döneminde hayvan 

besleyen çocukların hayvan beslemeyenlere oranla  daha yalnızlardır (Guttman et al. 

1985).   

 

Hayvanlar ve küçük çocukların sözel olmayan iletişim sistemlerine yönelik yapılan 

araştırmada  duyu organlarının çocuk hayvan  ilişkisinde çok önemli  bir role sahip 

olduğu ortaya çıkmıştır. Köpeklerin koklama davranışı köpekler ve çocuklar arasında 

ilişkiyi başlatmakta, çocuklar dokunarak sarılarak köpeklerine karşılık vermektedir 

(Millot et al.1986). 

 

Evcil hayvanlar  pozitif duygusal  etkileşime katkıda bulunmaktadırlar. Çocuklar 

etraflarındaki insanlarla kuracakları sosyal ilişkilerin denemelerini evcil hayvanla 

yapabilmektedir (Melson and Peet 1988).  

 

Evcil hayvan besleyen çocuklar  kendi bedenleri, kendi görünüşleri, becerileri ve 

başarıları hakkında olumlu benlik algısına sahiptirler (Bergesen 1989).   

 

Bazı çocuklar arasında  hayvan korkusu  yaygın olarak görülmektedir. Aile tarafından 

bu korkunun onaylandığı ve çocuğun hayvanla iletişime girmesinin sağlanmadığı 

durumlarda, bu  fobi hayatın ilerleyen dönemlerinde de hayvanlardan uzak durma, 

nefret etme şeklinde kendisini  göstermektedir (Serpell 1999). 

 

Hayvanların insanlar üzerindeki olumlu etkileri; ruhsal ve sosyal süreçlerin  sadece 

hayvanların yardımıyla tamamlanabildiği  anlamına gelmemektedir. Ancak hayvanlar 

çocuğun sosyal yaşamına katkıda bulunmasının yanı sıra çocuğun yaşadığı dünyayı 

dolayısıyla bitkisi, hayvanları ve insanları ile bir bütün halinde algılaması, bir birey 

olarak daha mutlu ve daha sosyal bir varlık olarak daha verimli olmasına yardımcı 

olmaktadır (Şener 2000) . 
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2.1.2.3.4. Motor gelişim üzerine etkisi 

 

Çocuklar hayvanların temizlik ve beslenme ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda 

özellikle ince motor ve kaba motor gelişimlerine yönelik bir dizi hareketi de yerine 

getirmektedirler. Bunun dışında özellikle evde kedi  veya köpek beslendiğinde 

çocuklar hayvanlarla koşarak, yarışarak, yürüyerek, atlayarak, tırmanarak, uzanarak, 

sürünerek oyun içerisinde pek çok aktivitede bulunmakta dolayısıyla motor gelişimleri 

desteklenmektedir. 

 

 

2.1.2.4. Evde evcil hayvan beslerken dikkat edilmesi gereken noktalar 

 

Çocukların hayvanlara karşı olan ilgisi desteklenmelidir. Çocuklar hayvanlara karşı 

korkutulmamalıdır. Ebeveynler özellikle kendileri korktuklarından çocukları da 

korkutmakta, onlarda fobi gelişmesine neden olabilmektedirler. Çocuğun evcil 

hayvanlara gösterdiği olumlu tepki ebeveynleri tarafından desteklenmektedir. Çocuk 

evcil hayvana bir şeyler öğreterek kendisi bir şey öğrenecektir. Korkularını onun 

üzerinde deneyerek yenebilir. Böylece çocuk insan ilişkilerinin temeli olan sevmeyi 

sevilmeyi, korumayı ve kendine yeterek bağımsız bir kişi olmayı öğrenir (Koçkar 

2003).  

 

Ebeveynlerin ve çocukların evde hayvan beslerken dikkat etmesi gereken bazı 

noktalar bulunmaktadır. Bunlar; 

 

• Evde hem çocuk hem de hayvan için geniş bir alan olmalıdır. 

• Aile bireylerinin hayvanı eğitecek, besleyecek ve bakımını yapabilecek zamana 

sahip olması gerekir. 

• Eve alınacak hayvan bir süre önce eve getirilerek  tanınmalıdır. 

• Evdeki çocuğun ve hayvanın birbirleriyle ilk karşılaşmaları ebeveynlerin 

gözetiminde olmalıdır. 

• Aile bireyleri ve evdeki  hayvan aynı mekanı paylaşarak yemek yememelidir. 

• Hayvanların temizliğine dikkat edilmelidir. 
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•  Evcil hayvanın cinsine göre gerekiyorsa, sağlık kontrolleri ve aşıları zamanında 

yapılmalıdır. 

•  Bir kez evcil hayvan edindikten sonra o da evin bir bireyi olacağı için ondan 

ayrılmak zorunda kalmak çocuk ve aileyi üzebilir. Bu nedenle aile bireylerinin evcil 

hayvanın tüyü, kokusu vb. alerjilerinin olup olmadığının saptanması gerekir. 

•  Evin fiziksel koşulları ve ailenin ekonomik durumu hayvan beslemeye uygun 

olmalıdır (İç 2003). 

 

2.2. Saldırganlık 

 

İnsanın doğasında var olan saldırganlık dürtüsü, yaşanılan çeşitli olaylar sonucu 

ortaya çıkabilmekte ve bireyin yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir (Başar 1996). 

 

 
2.2.1. Saldırganlığın tanımı   
 
 
İnsan ya da herhangi bir objeyi tahrip ya da incitme ile sonuçlanan, birbiri ardına 

tekrarlanan davranışlar olarak tanımlanan saldırgan davranışlar, çocuğun çevresindeki 

kişilerle olan sosyal ilişkilerinde görülebilmektedir. Saldırgan davranışlar canlı ya da 

cansız herhangi bir objeyi incitmek, tahrip etmek olduğuna göre bir çok davranış 

saldırgan davranış olarak nitelendirebilmektedir.  Çeşitli saldırganlık davranışlarını 

oluşturan tepkilere; tekmeleme, yumruk atma, küçültücü söz söyleme, evden kaçma, 

hayvanlara değişik şekillerde eziyet etme, eşyalara zarar verme gibi örnekler vermek 

mümkündür (Uluğtekin 1976). 

 

Saldırganlık özellikle tehdit, hiddet, öfke ve hayal kırıklığı sonucu oluşur. Saldırganlık 

dürtüsü, insan doğasının bir özelliği olmasına rağmen, insanların çoğu bu tür 

sorunlarla başa çıkmayı, saldırganlık dürtülerini denetlemeyi ve uygun, toplum 

tarafından kabul edilebilir etkinliklere yönelmeyi öğrenirler (Yavuzer 2000). 
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Saldırganlık; doğrudan ya da araçsal nedenlere bağlı olarak, kültürel  ortam tarafından 

saldırganca kabul edilen, kişisel acı ya da zarar sonucu doğuran davranışlardır (Ankay 

1992). 

 

Saldırganlık cinsel dürtü gibi hayvanda ve insanda doğuştan var olan ve bireyin 

yaşaması için gereklilik arz eden bir dürtüdür. Ancak insan hayvandan ayrı olarak, söz 

ve tutumuyla da saldırgan olabilir bunu erteleyebilir ya da gizleyebilir (Yörükoğlu 

2002).  

 

Saldırganlık bir başka insana fiziksel ya da  sözel olarak zarar verme niyetiyle ve 

engellenme duygusuyla yapılan tipik bir davranıştır. Saldırgan davranışlardan bazıları 

engellenme duygusunu ortaya çıkaran durumun ortadan kalkmasına yardımcı olur, 

bazısı da durumu daha da kötüleştirir (Aral ve Baran 2000). 

  

Saldırganlık tehdit altında olma duygusu, kişinin kendisinin veya başkalarının 

yaşamını, özgürlüğünü, mülkiyetini savunma duygusu ile  arzu edilen durumla ilgili 

engellenme duygusunun yarattığı tepkisel şiddettir. Bir arzu veya ihtiyaç engellendiği 

zaman hayvanlarda, çocuklarda ve yetişkinlerde saldırgan davranışlar baş gösterir. Bu 

saldırganca davranış, çoğu kez boşuna da olsa engellenen amaca şiddet yoluyla 

ulaşmaya yönelik bir çabadan oluşur. İhtiyaçların ve arzuların engellenmesi, evrensel 

bir olgu olması nedeniyle toplumlarda, sürekli olarak şiddet ve saldırganlığa yönelik 

davranışlar yaratılıp sergilenmektedir (Andreu et.al. 1999). 

 

İnsanlardaki saldırganlık başkalarına fiziksel ya da psikolojik zarar verme niyeti 

taşıyan tüm davranışları içerir. Niyet saldırganlığın temel öğesidir. Engellenme ile 

saldırganlık arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Engellenme, saldırganlığı hoş 

olmayan durumlarla başa çıkma yolu olarak öğrenmiş kişilerde saldırganlık dürtüsünü 

harekete geçirmektedir (Morrıs 2002). 

 

Saldırganlık davranışı gösteren çocuk temelde güvensiz  çocuktur. Çevreden iyi bir 

davranış beklemediği için, ilk tepkisi saldırmak olur. Başkaları saldırmadan ilk 

saldırıyı kendisi yapar. Kendi görmediği hoşgörüyü başkasına göstermez. Aşırı 
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saldırgan çocuk aynı zamanda doyumsuz ve sevilmediğine inanan çocuktur.Özsaygısı 

azdır. Saldırgan çocuk sevilme ve benimsenme gereksinimlerinin karşılanmadığını 

görerek umudunu yitirir. Bununla birlikte bu istek ve gereksinimler bilinç dışında 

etkisini sürdürür. Çocuk kendisindeki bir kusur ve eksiklik nedeniyle  itildiği ve 

sevilmediği sonucuna varır. Saldırgan çocuk ailedeki dengesizliğe ve ayartıcı çevre 

koşullarına bağlı olarak suça yatkınlık kazanır (Yörükoğlu 2002). 

 

Çocuklar başlangıçta saldırganlığı bütün çıplaklığı ile dışa vururlar. Ancak bebeklikte 

ağlayıp tepinme, altını ıslatma, soluğunu tutma ile gösterilen saldırganlık, çocuk 

ayaklanmaya başladığında atarak, vurarak, yere yatıp ağlayarak tepki verme şeklinde 

görülür. Yaş ilerledikçe saldırganlık, kendine yönelik saldırganlığa veya çevreye 

zararsız sözel saldırganlığa dönüşür. Saldırganlık nasıl ortaya çıkarsa çıksın, mutlaka 

altında yatan bazı doyumsuzluklar vardır. Saldırgan davranışın çocuk için hangi amaca 

hizmet ettiği, ne zaman, kime karşı ortaya çıktığı önemlidir (Aral 1997). 

 

Saldırgan çocuk, ruhsal sorunları nedeniyle, yaşıtları ve genel olarak çevresiyle 

uyumlu ilişkiler kuramayan çocuktur. Aşırı geçimsizdir. Durmadan kuralları çiğner, 

sık ceza alır ve genellikle büyüklerine karşı gelmeye eğilimlidir. Tepkileri ölçüsüz ve 

durumla orantısızdır. Öfkesini yenemez hep kendini haklı çıkarma  eğilimindedir. 

Çocukluk döneminde görülen yaramazlıklar, itişip kakışmalar, ara sıra meydana gelen 

geçimsizlik ve kavgalar bir çocuğu saldırgan olarak tanımlamak için yeterli değildir. 

Bir çocuğu saldırgan olarak tanımlayabilmek için çocuğun söz konusu davranışlarının 

süreklilik göstermesi ve bu nedenle çocuğun çevresi için sorun haline gelmesi 

gerekmektedir (Yörükoğlu 2002). 

 

Çocuklar arasında görülen saldırganlık; çocuğun olumsuz duygularını yenemeyip 

davranışa dönüştürerek çevresine ve kendisine az ya da çok zarar verme halidir. 

Çocukluk dönemlerinde sıklıkla görülen itişip kakışma, ara sıra geçimsizlik ve 

kavgalar çocuğu saldırgan olarak nitelemeye yetmez. Saldırganlık davranışının 

süreklilik gösterdiği ve çocuğun içinde olduğu tüm sosyal ortamlarda şiddete yönelik 

tavırlar sergilediği durumlarda saldırganlık probleminden bahsedilir. Çocuklarda 

saldırganlık  ya yıkıcılık kırıp dökücülük ya da  öfke nöbetleri biçiminde ortaya 
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çıkmaktadır. Birinci durumda; ele geçen her şeyi kırma, parçalama isteği, ikinci 

durumda ise aşırı heyecan, yerinde duramama, çabuk parlayıverme gibi davranışlar 

görülmektedir. Doğal olarak kabul edilen saldırganlık dürtüsü bazı çocuklarda daha 

güçlüdür. Bir çocuğun zorluğa, yaşamı süresince ölçülü olarak alışması, engel 

karşısında duyduğu saldırı dürtüsünü frenlemesi istenir. Anne baba aşırı hoşgörülü 

olursa  çocuk her isteğini yerine getirmeye çalışır ve olağan güçlükler karşısında 

kızgınlık davranışı gösterir. Çocuk gereksinimleri doyuruldukça yatışır. Daha az 

tepkiyle de gereksinimlerinin karşılanabildiğini öğrenir. Başkaldırma yerine uysal 

davranmanın kendi lehine sonuçlandığını görür. Kendisine sevgi ile yaklaşıldıkça bu 

sevgiyi sürdürmek amacıyla kendi kendini kısıtlamayı öğrenir (Aydın 2004). 

 

Okul çağına gelen çocukların çoğunun, becerileri yeterince gelişmiştir. Gergin veya 

hoşa gitmeyen bir durumla karşılaştıklarında işbirliği içerisine girebilirler. Bazı 

çocuklar ise saldırganlıklarını etkili bir biçimde yönetmek ve engelleyebilmek için 

gereken becerileri kazanamamışlardır. Davranışları, vurma, bir eşyayı yere atma, öfke 

nöbetleri geçirme şeklinde çeşitlilik gösterebilir.  Genellikle 6-9 yaşları arasındaki 

çocuklar, aşırı baskı altında olduklarında saldırgan davranışlarda bulunurlar. 

Erkeklerde saldırganlık problemi kızlara nazaran yaklaşık yediye bir oranında daha 

sıklıkla görülür. Bunun sebebi, erkek çocukların doğuştan getirdikleri saldırganlık 

eğilimlerinden kaynaklanan saldırgan davranışlarını toplumun daha fazla destekleyip 

kabul etmesine kadar uzanan bir çok faktörün etkileşimine dayanır (Yavuzer 2000). 

 

Çocuk, güven duygusu geliştikçe, beklemeyi ve tepkisini engellemeyi öğrenir. 

Gereksinimleri karşılandıkça öfkesi yatışır. Başkaldırma yerine, uysal davranmanın, 

kendi yararına sonuçlandığını görür. Kendisine sevgiyle yaklaşıldıkça, bu sevgiyi 

sürdürmek amacıyla kendi kendini kısıtlamaya başlar. Bir yandan da saldırganlığını 

oyuna aktarır, bastırmak zorunda kaldığı dürtülerine boşalım alanı sağlar. Daha sonra 

anne ve babasına benzemek, onlarca beğenilmek için davranışlarını kendi kendine 

denetlemeye başlar. Önündeki örneklere göre, dürtülerini bastırmaya, davranışlarını 

onların davranışlarına benzetmeye çalışır. Bunlara anne ve babanın sevgisini yitirmek 

ve cezalandırılmak korkusu da eklenince  saldırganlığını daha da azaltır (Yörükoğlu 

2002). 
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2.2.2. Saldırganlık kuramları 

 

Saldırganlık konusundaki çeşitli görüşler sistematik bir biçimde sınıflandırıldığında üç 

grupta incelenmesi mümkündür. Birinci gruptaki bilim adamları saldırganlığın 

doğuştan geldiğini ve biyolojik bir temeli bulunduğunu savunmaktadırlar. İkinci 

gruptaki araştırmacılar, saldırganlığı davranışçı ekole ve çevreye bağlayarak 

açıklamışlardır (Ankay 1992). 

 

2.2.2.1. Biyolojik kuram 

 

Biyolojik görüşün pek çok temsilcisi bulunmaktadır. Bu görüşün temsilcilerini çoğu 

Darwin’in evrim teorisinden etkilenmişlerdir. Saldırganlık davranışını saldırganlık 

içgüsüdüyle açıklayan kuramcılardan en çok etkili olanlar Freud ve Lorenz’dir. 

Lorenz’e göre insanlarda içgüdüsel bir enerji birikimi olmakta, yeterince enerji 

birikmişse, bir uyaran olmasa bile patlamaya dönüşerek saldırgan davranışlar meydana 

gelmektedir. İç ve dış uyarıcılar sebep değil sonuçtur. Lorenz günümüzde insanların 

saldırganlık dürtüsünü boşaltamamaları nedeniyle acı çektiğini belirtmektedir (Ankay 

1992). 

 

Freud ise  insanda biriken bir saldırganlık enerjisinin bulunduğu ve enerjinin yıkıcı bir 

özellik taşıdığını, bu nedenle denetlenmesinin zor olduğunu ve insanın kesintisiz bir 

saldırganlık enerjisi ürettiği görüşünü savunmaktadır (Köksal 1991). 

 

Freud’un klasik psikanalitik  görüşlerine göre saldırganlık  insanın doğasından 

kaynaklanmaktadır.  İçgüdüsel ola saldırganlık davranışları , toplumsal değerlerin 

insan üzerindeki yansıması olan  süper ego ile sürekli çatışma halindedir (Ankay 

1992). 

 

Freud saldırganlığı, doyum sağlayıncaya kadar tırmanan açlık ve susuzluk dürtüleri 

gibi doğuştan gelen bir dürtü olarak ele almıştır. Ona göre toplumun e önemli 

işlevlerinden biri  saldırganlık dürtüsünü, spor, tartışma ve yarışmanın diğer biçimleri 

gibi, yapıcı ve sosyal açıdan kabul edilebilir kanallara yöneltebilmektir. Freud’a göre 
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saldırganlık dürtüsünü ifade etmek bu dürtüyü azaltmaktadır. Ancak bu durum her 

zaman geçerli olmamaktadır. Bazı durumlarda öfkelerini ifade eden insanlar 

sakinleşirken, bazı durumlarda ise daha saldırgan hale gelebilmektedirler (Morrıs 

2002). 

 

Biyolojik kurama göre genlerdeki farklı kombinasyonlar saldırganlığa neden 

olabilmektedir. Cinsiyet kromozomlarının baskın olduğu durumlar da saldırganlığı 

etkileyebilmektedir. Kadında cinsiyeti belirleyen kromozom (xx), erkeklerde cinsiyeti 

belirleyen kromozom ise “xy”dir. Bazı erkelerde kromozom dağılımı farklılık 

göstererek “xyy”şeklinde olabilmektedir. Bazı bilim adamlar fazla olan y 

kromozomunun saldırganlığı artırdığını savunmaktadır. Bu kuram “xyy” kromozumu 

taşıdığı halde saldırganlık belirtisi göstermeyen erkekler ile kadınların göstermiş 

olduğu saldırgan davranışlara açıklama getirememiştir. Bu nedenle biyolojik kuramın 

saldırganlığa ilişkin  açıklamaları yeterli ve geniş kapsamlı değildir. Bu kurama göre 

saldırganlığın oluşumunda, organik beyin sendromları, kafa travmaları, akıl hastalıkları 

gibi fizyolojik durumların etkili olduğu savunulmaktadır (Tuzgöl 1998). 

 

 

2.2.2.2. Sosyal öğrenme kuramı 

 

Sosyal öğrenmede temel faktör, bireyin başkalarını gözlemleyerek öğrenmesidir. 

Birlikte öğrenme ortamında, öğrenen ile öğretenlerin etkileşim içinde olması, öğrenen, 

gözleme, taklit etme ve zihinsel fonksiyonlar geliştirmede gerçek fırsatlar 

sunulmaktadır. Gözlemlenen davranış sonucunda modelin almış olduğu pekiştireç o 

davranışın taklit edilip edilmeme kararını etkilemektedir. Modelin yapmış olduğu 

davranışlarda ödüllendirilmesi, gözlemleyenin o davranışı taklit etmesini 

güçlendirmektedir.  Modelin yapmış olduğu davranış sonucunda almış olduğu cezanın 

gözlemlenmesi gözleyenin o davranışı yapma eğilimlerini azaltmaktadır. İnsanların 

toplumsal yaşamlarında modelleri seyrederek öğrenmeleri yaygındır. Ancak insanlar 

gördükleri her davranışı almazlar ya da taklit etmezler. Gözlemleyene davranışların 

dolaylı etkisi yalnızca davranışta değil, modelin karakteristik yapısından da 

kaynaklanır. İnsanlar kendilerine yaş, cinsiyet, karakter özellikleri açısından benzeyen 
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modelleri taklit etmektedirler. Ayrıca yüksek statülü modeller düşük statülü 

modellerden daha etkilidir (Selçuk 1997). 

 

Sosyal öğrenme kuramının temel varsayımına göre saldırganlık, çevresel belirleyiciler 

ve karşılıklı kişisel etkileşimlerin ortaya çıkardığı davranış örüntüleridir. İnsanlar 

kendi kendileriyle ve başkalarıyla çatışma içine girdiklerinde davranışlarının sorun 

yarattığını öğrenirler. Bu kurama göre bireyin kişiliğinden çok sorun olan davranışların 

saptanması gerekmektedir. Sosyal öğrenme kuramı çocuklarına karşı saldırganca 

davranışlarda bulunan anne ve babaların kendi anne ve babalarını örnek aldıklarını ve 

çocuklarından gerçekçi olmayan beklentilerinin olduğunu savunmaktadır (Kars 1996). 

 

Öğrenme, bilişsel, sosyal, psikolojik, dil, düşünce, algı, bellek, dikkat ve güdülenme 

gibi pek çok değişkenin etkileşimiyle oluşmaktadır. Sosyal öğrenme kuramcıları için 

davranış, kişisel ve çevresel etkenler arasındaki sürekli etkileşimin sonucudur. 

Çevresel koşullar öğrenme yoluyla davranışı şekillendirmekte, buna karşılık kişinin 

davranışı da çevreyi şekillendirmektedir. Kişiler ve durumlar birbirlerini  karşılıklı 

olarak etkilemektedir. Sosyal öğrenme kuramının temel varsayımı insanların model 

alarak öğrendiği anlayışına dayanmaktadır. Buna göre kişinin öğrenilmiş davranış 

birikimi geniştir. Belli bir durumda bir hareketin seçilmesi beklenen sonuca bağlıdır 

(Çubukçu 2004). 

 

Bandura’ya göre çevresel ve bireysel faktörler davranışı etkilerken, aynı zamanda 

davranış tarafından da şekillendirilmektedirler. Sosyal öğrenme kuramı bilişsel ve 

sosyal faktörlere önem vermekte, bilişsel kuramlara göre çevresel faktörler üzerinde 

daha çok durmaktadır. İnsanlar modelleri gözleyerek davranışın bilişsel yapılarını 

oluştururlar. Model alınan davranış, gözlemcide yeni bir davranış oluşturma, önceden 

öğrenilen davranışlara destekleyici ya da engelleyici etkide bulunma, önceden 

kazanılan davranışın ortaya çıkmasını kolaylaştırma, çevredeki uyarıcılara dikkat etme, 

duyguları ifade etme biçimlerini öğrenme gibi sonuçlar yaratmaktadır  (Koç 2003). 

 

Saldırı ve engellenme bireyde öfkeye neden olmaktadır. Ancak bu durum her zaman 

saldırganlıkla sonuçlanmamaktadır. İnsanlar bazı koşullarda saldırgan olmayı bazı 
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koşullarda ise saldırganlıklarını bastırmayı öğrenmektedirler. Kardeşler birbirlerine 

karşı saldırgan davranışlar gösterebilmekte iken diğer kişilere karşı saldırganlık 

duygusunu bastırmak durumunda kalmaktadırlar. Bu durum  sosyal öğrenmelerin 

kontrol mekanizmalarına etkisi ile açıklanabilmektedir. Sosyal çevreden gelen normlar 

hangi saldırganlık davranışını kabul edilebilir, hangilerinin kabul edilemez olduğunu 

öğretmektedir. Ödüllendirilen modelin saldırganlık davranışları, çocuklar tarafından 

daha çok taklit edilmektedir. Çocuklarla iyi ilişkiler kurabilen ve özdeşim kuracak olan 

çocuk ile aynı cinsiyeti taşıyan modelin saldırgan davranışları da daha fazla taklit 

edilmektedir. Başkaları tarafından önemli, güçlü, başarılı görülen kişiler çocuklar 

tarafından hem bir taklit nesnesi olarak görülmekte hem de onlardan gelen 

pekiştirmelere daha duyarlı davranılmaktadır (Senemoğlu 1997). 

 

Sosyal öğrenme kuramına göre modelin cinsiyeti öğrenmeden çok performans 

üzerinde etkilidir. Çocuklar her iki cinsiyet modellerinden de öğrenmektedirler ancak 

bu davranışlardan kendi cinsiyetlerine uygun olanları davranışa dönüştürmektedirler. 

Benzerlik algısı, model alınan davranışın performansa dönüşmesinde etkilidir. 

Yeterlilik algısında gözlemci bir modelin uzman olup olmamasından etkilenmektedir. 

Çocuklar genellikle az yeterli bir modele göre yeterli olarak algıladıkları modeli daha 

fazla taklit etme eğilimindedirler. Yeterlik algısı modelin statüsünden etkilenebilir.  

Modelin statüsü yüksekse uzman olmadığı alanlarda da yeterli kabul edilebilir (Koç 

2003). 

 

Bandura’ya göre her bireyin bir topluluk içinde büyüdüğü değişmez bir gerçektir. 

Birey, sosyal etkileşimi sonucunda düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşarak zaman 

içinde kendine has belleğini oluşturur. Bireyler cinsel kimlik rollerini ve sosyal 

rollerini anne ve babalarını gözleyip taklit ederek öğrenirler (Selçuk 1997). 

 

Sosyal öğrenme kuramında, saldırganlığın çeşitli vasıtalar yoluyla desteklendiği, 

cezalandırma ve mükafatlandırmanın önemli rol oynadığı belirtilmiştir. Saldırgan 

davranışlarından dolayı bir çocuğu cezalandırmak, ona saldırgan olmayı öğretmenin 

etkili bir yoludur.Sosyal öğrenme kuramı saldırganlığın nedenlerini pekiştirme ve 

taklit yoluyla öğrenme gibi kavramlarla açıklamaktadır. Saldırgan davranışların 
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öğrenme yoluyla kazanıldığını savunduğu için bu tür davranışlar açısından gözlenen 

bireysel farklılıkları da vurgulamaktadır. Biyolojik kuramlarla karşılaştırıldığında 

sosyal öğrenme kuramı saldırganlığın önlenmesi ya da kontrol edilmesi konusunda  

iyimser bir tablo ortaya koymaktadır. Saldırgan davranışların öğreniliyor olması , 

davranışların kazanılmasının engellenebilir olması, kazanılmış olan saldırgan 

davranışların da söndürülebilir olması anlamına gelmektedir (Çetinkaya 1991).  

 

Bandura model etkisinin , özdeşim kurmanın saldırganlık üzerindeki etkisini 

araştırmalarında kanıtlamaya çalışmış ve sosyal öğrenmenin önemini vurgulamıştır. 

Bandura’ya göre çocukların saldırgan davranışları  anne babalar tarafından 

pekiştirilirse, saldırganlık sosyal öğrenme yoluyla genellenebilir (Ankay 1992). 

 

2.2.3. Saldırganlığı etkileyen faktörler 

 

Her tür davranış problemlerinde olduğu gibi saldırgan davranışa neden olan etkenler 

vardır. Çocuğun davranışları üzerinde aile, okul ve akranlar gibi çevresel faktörler  

etkilidir. 

 

2.2.3.1. Ailenin etkisi 

      

Taklit çocuğun gelişimindeki en güçlü etkilerden birisidir. Çocuklar anne ve 

babalarının saldırganlık dürtülerini nasıl kontrol ettiklerini seyrederek ve kopya 

ederek, kendilerinin nasıl davranacaklarını öğrenirler. Bu nedenle anne ve babalar  

birbirleriyle  ya da başkalarıyla kurdukları ilişkilerde saldırgan davranışlar 

sergiliyorlarsa, çocukların kavga etmelerine veya birbirlerine zarar vermelerine izin 

veriyorlarsa çocuklar bu davranışın kabul edilebilir olduğunu öğreneceklerdir 

(Yavuzer 2001). 

 

Anne baba tutumu çok sert ve hoşgörüsüz olan çocuklar, kendilerini anne ve baba 

karşısında güçsüz bulmakta  ve kendisini ailenin itilen, ezilen, aşağılanan üyesi gibi 

algılamaktadır. Biriken öfkesini anne baba dışında başka kişilere yöneltmektedir. Evde 

kardeşlerine, çevrede ve okulda arkadaşlarına saldırır. Attığı her adımda cezayla 
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karşılaşan çocuk “göze göz dişe diş” ilkesine inanmaya başlar. Dürtülerini 

dizginlemeyi öğrenme olanağı bulamaz. Anne baba arasındaki görüş farkı ve 

yaklaşımların tutarsız olması sonucu çocuk neyin doğru neyin yanlış olduğunu 

öğrenmede güçlük çekmekte, toplumsal kuralları benimseyememekte ve bu nedenle 

saldırgan davranışlar sergilemektedir (Yörükoğlu 2002). 

 

Reddedilen ya da aşırı korunan çocuklar saldırgan davranışlar sergileyebilmektedirler. 

Bu nedenle dayak, hapis, aç bırakma, harçlık vermeme ve ilgilenmeme gibi olumsuz 

davranışlardan kaçınılmalıdır. Çocuğun bütün ihtiyaçlarının özellikle  kendisinin 

yaşaması gereken deneyimler, ailesi  tarafından gerçekleştirilirse, çocuğa deneme 

yanılma fırsatı verilmez. Bu çocuklar çevreleriyle sürekli çatışma halinde 

olduklarından saldırgan davranışlar gösterebilmektedirler. Bazı durumlarda, kardeş 

kıskançlığı, ölüm, boşanma gibi nedenlerle dağılan ailede yaşayan  çocuklarda 

saldırganlık ya da suç niteliği taşıyan davranışlar görülmektedir (Ankay 1992).  

 

Bazen çocuk kendini denetlemek konusunda başarısız olduğu için saldırgandır. 

Çocuklar kendilerini denetlemeyi, saldırganlık dürtülerine karşı kabul edilebilir 

sınırlarının ne olduğunu ana babalarından öğrenerek geliştirirler. Tipik olarak kendini 

kontrol etme yetisi yetersiz olan çocukların, ana babaları aşırı hoşgörülü davranan, 

sınırlar koymayan ve çocukların her istediğini yapmasına izin veren ebeveynlerdir. 

Bazen ana babalar çocuklarının olumsuz davranışlarına cevap verirken  fiziksel ceza 

gibi uygun olmayan yollar kullanırlar. Bu ebeveynler çocukları kavga ettiğinde veya 

kötü davrandıklarında hafifçe vurmanın veya benzer saldırgan bir karşılığın uygun bir 

tepki olduğuna inanırlar. Ancak fiziksel cezalar yada aşırı sert otoriter tutumlar 

çocuğun olumsuz duygularını veya düşmanca davranışlarını denetim altına almayı 

öğrenmesi konusunda yardımcı olmamakta aksine öfkeli olduğunda saldırgan olmayı 

öğretmektedir. Çocuğun saldırgan davranışı ebeveynin daha saldırgan bir davranışıyla 

karşılandığında durum olumsuz yönde pekişir (Yavuzer 2000). 

 

Çocuğun herhangi bir durumda gösterdiği saldırganlık davranışına karşı sıklıkla 

başvurulan yol cezadır. Ceza kısa bir süre için saldırgan davranışı durdurmaktadır. 

Ancak anne ya da baba tarafından bir şiddet hareketi ile, üzerine koşarak, vurarak, 
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iterek cezanın uygulanıyor olması, çocuktaki davranışı büsbütün yerleştirmektedir. 

Çocuğun saldırganlığını yaratan bireysel ve çevresel nedenleri araştırmak ve çocuğun 

uygunsuz tutumunu uygun görmemek ona uygun davranışı açıklamak  gibi önlemlerin 

alınması gerekmektedir (Aydın 2004). 

 

Çocuklar evlilik anlaşmazlıkları, boşanma, işsizlik, ekonomik sıkıntılar, hastalıklar 

veya yeni bir şehre taşınmak gibi baskılardan bunaldıklarında daha saldırgan ve yıkıcı 

olabilirler. Bir çocuk fiziksel, cinsel ya da duygusal olarak ihmal ve istismar edilmişse 

saldırganlık davranışlarını gösterebilmektedir. Bazı çocuklar ana babalarının 

kendileriyle ilgili beklentilerine ulaşamadıklarını düşündüklerinde hayal kırıklığı ve 

kızgınlık içerisinde saldırgan davranışlara yönelebilmektedirler (Yavuzer 2000). 

 

Çocuklarda anne baba ayrılığının ardından ortaya çıkan ruhsal belirtiler çok çeşitlidir. 

Huysuzluk, hırçınlık, tedirginlik ve saldırgan davranışlar en sık gözlenen belirtilerdir 

(Andreu et al. 1999). 

 

Anne babalar tarafından çocukların sık eleştirilmesi, yaşının üstünde sorumluluklar 

beklenmesi, kardeşler arasında ayrım yapılması, önemsenmemesi gibi duygusal olarak 

istismar edildiği durumlar ile aşırı baskıcı ve otoriter  olunması çocukları olumsuz 

yönde etkilemektedir. Bu tür davranışlara maruz kalan çocuklarda, aileden uzaklaşma, 

gergin olma, uyumsuzca ve saldırganca davranışlarda bulunma durumları ortaya 

çıkabilmektedir (Polat 2001). 

 

Ailede fiziksel olarak örselenen çocukların davranışlarında  aşırılık görülmektedir. 

Aşırı saldırgan ya da aşırı içedönük olabilmektedirler. Duygusal olarak örselenen 

çocuklarda pasiflik ve saldırganlık sıklıkla görülen davranışlar arasında yer almaktadır 

(Bilir 1991). 

 

Özellikle eğitim düzeyi düşük aileler anne ve baba otoritelerini korumak için çocuğu 

aşağılayan, kınayan, küçülten iletilerle çocuğa karşı saldırgan mimik ve jestler yapar 

ve sözcükler kullanırlar. Çoğu kez “Dayak cennetten çıkmadır” özdeyişine uyularak 

eğitim aracı olarak dayağa başvururlar. Dayak yiyen çocukta iç denetim odağı 
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gelişmez. Üstelik anne, babasına, çevresine karşı kızgınlık, kin, nefret duyguları 

geliştirir. Yediği dayağın acısını, duyduğu kin ve nefreti saldırgan davranışlarda 

bulunarak başkalarına yansıtır (Köknel 1996). 

 

Çocuk merkezli aile  ortamında yetişmiş bir çocuğun da saldırgan olma olasılığı vardır. 

Çocuk kendisine sınır konmadığı için, kurallara uymak yerine herkesin kendisine 

uymasını bekler. Anne ve babasıyla sağlıklı özdeşim kuramaması nedeniyle saldırgan 

çocuğun üst benliği, davranışlarını yeterli ölçüde denetleme, kısıtlama görevini yerine 

getirememektedir.Anne ve baba tutumu ve ev yaşantısı, saldırganlığın oluşumunda ve 

gelişmesinde yer tutsa da, kimi durumlarda çocuğun kendisinden gelen nedenler de 

saldırganlık kaynağı olabilir. Örneğin beyin örselenmesine yol açan menenjit, doğum 

sırasındaki beyin örselenmeleri, çocuğu saldırganlığa daha yatkın kılmaktadır 

(Yörükoğlu 1997). 

 

Aile içinde ihmal istismarın yaşandığı durumlarda, çocuklar yetişkinlerle iletişimden 

kaçınırlar. Kendilerinden küçük yaştaki çocuklara karşı saldırgan davranışlar 

sergileyebilmektedirler (Kars 1996). 

 

 

2.2.3.2. Çevrenin etkisi 

 

Çocukluk döneminde, büyüme, gelişme ve olgunlaşma sürecinde çocuk, çeşitli 

insanlarla etkileşim içerisindedir. Çocuğun girdiği ilk sosyal ortam olan okul, çocuğun 

davranışlarına büyük ölçüde etkide bulunur. Okulda akranlarla ve öğretmenle kurulan 

ilişkiler çocuğun sosyalleşmesinde önemlidir. Okul çağı çocukları liderlik ve sahip 

olma hırsı, oyuna istenmeyen bir çocuğun alınması, görüş ayrılığı, kıskançlık, 

arkadaşını model alarak öğrenme gibi nedenler sonucunda saldırgan davranışlar 

gösterebilmektedirler. Okuldaki şiddet, eşyalara karşı, öğrenciler arasında ve 

öğretmen- öğrenci ilişkilerinde ortaya çıkmaktadır. Büyük oranda öğretmen öğrenci 

iletişiminde dayak, küçük görme, aşağılama ve öğrenci- öğrenci arasında  görülen 

dayak, küfür vb. davranışlar saldırganlığa yöneliktir. Okullarda yaşanan şiddet olayları, 
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çocuğun  durumu kabullenmesi, yanlış özdeşim örneklerini model alması ile saldırgan 

davranışlara dönüşmektedir (Çubukçu 2004). 

 

Çocuğun eğitim hayatında  sağlam ve olumlu  özsaygı edinmesi en önemli öğelerden 

biridir. Öğretmen ve akranlar tarafından gösterilen şiddete yönelik davranışlar, 

çocukların saldırganlık yıkıcılık gibi karşıt davranışlar göstermelerine neden 

olmaktadır. Böyle bir ortamda yapıcı ve olumlu bir anlayış birliği kurulamamakta, 

kırgınlık kızgınlık ve saldırganlık davranışları ön plana çıkarak öğretmen ve öğrenciler 

arasındaki iletişim kopmaktadır (Tan 1999). 

 

Okuldaki aşırı baskı ve sıkı disiplin, çocuğun kişiliğini hiçe sayan davranış biçimidir, 

böyle yetiştirilen çocuklar içine kapanık ya da otoriteye meydan okuyan, nefret ve 

korku duygularıyla etraflarındakilere karşı saldırgan davranışlar gösteren bireyler 

olmaktadırlar (Dağlı 2002). 

 

Okullarda  öğrenciler arasında akran istismarı görülmektedir. Akran istismarı bir 

bireyin ya da grubun bir başka bireye yönelik olarak uyguladığı, tekrarlayıcılığı ve 

sürekliliği olan gücün sistematik olarak kötüye kullanılmasını içeren zarar verici 

saldırgan davranış olarak tanımlanmaktadır. Akran istismarı farklı tür davranışlarla 

ortaya çıkmaktadır. Doğrudan fiziksel ya da sözel olabilmektedir. Akranlarını istismar 

eden çocukların en belirgin özelliği başkalarına karşı saldırgan tutum içinde 

olmalarıdır. Sıklıkla yetişkinlere karşı da saldırgandırlar. Diğerleri üzerinde güçlü ve 

baskın olma gereksinimleri ön plandadır. Akran istismarı davranışı gösteren çocuklar 

yaşıtlarıyla empati kuramazlar. Saldırganlığın ve çatışmanın yoğun olduğu ailelerden 

gelmektedirler. Ailelerinde rol modeli olarak gördükleri yetişkinler arasında istismar 

yaygındır. Sosyal becerilerde ve ilişki kurma biçimlerinde yetersizlik vardır (Güvenir 

2004). 

 

Sosyoekonomik çevre de çocuğun saldırgan davranışlar göstermesine neden 

olabilmektedir. Yoksul çevreden gelen çocukların zengin bir aileden gelen çocuklara 

oranla daha saldırgan oldukları görülmekte ve bu durum yoksul çevreden gelen 



 37

çocukların mallarına düşkünlük derecelerinin diğerlerinden ileri olması ile 

açıklanmaktadır (Jersild 1979). 

 

Köyden kente göç ederek gecekonduda yaşayan insanlar arasında yoksulluk, işsizlik, 

geleceğe güvensizlik duygusu sıkıntı yaratmaktadır.  Yaşanan problemler nedeniyle 

aile bağı zayıflamakta, saldırganlık, yıkıcılık, uyuşturucu madde ve alkol tüketim 

alışkanlıkları ortaya çıkmaktadır (Cebiroğlu 1990). 

 

Saldırgan davranış öğrenmeden kaynaklanmaktadır. Çocuk gözlem yolu ile bilgi 

toplamakta ve çevresindeki örnekleri inceleyerek kendisine model almaktadır. Başta 

televizyon olmak üzere çeşitli yayın araçları çeşitli davranış modelleri sergilemekte ve 

gözlemsel öğrenmenin önemli bir kaynağını oluşturmaktadır. Televizyon çocuklara 

saldırgan davranış tekniğini, uzakdoğu sporlarını içeren filmler ve benzer yapımlarla 

doğrudan öğretmektedir. Özellikle erkek çocuklar taklit yoluyla öğrenmeye 

çalışmaktadırlar. Filmlerde yer alan şiddet sahneleri,çocuklar tarafından, daha önce 

öğrenilmiş saldırgan davranışların yeniden canlanmasına neden olmakta ve şiddeti 

günlük yaşamlarının ve davranışlarının bir parçası olarak kabul etmekte ve saldırgan 

davranışlar sergilemektedirler Televizyonda saldırganlığı gözlemleyen bir çocukta, 

saldırganlıkla ilgili düşünceler uyarılarak, bu düşüncelerdeki etkinlik, duygu ve 

davranışa yansımaktadır (Mangır 1994). 

 

Televizyondaki gözlenen şiddetin algılanması yaşlara göre değişebilmektedir. Küçük 

yaştaki çocuklar filmden alınan uyarı ve mesajı tam anlamıyla kavrayamadıkları için 

büyük yaştaki çocuklardan daha az saldırgan davranışlar sergilemektedirler (Mangır 

1994). 

 

Televizyonun çocuklar üzerinde tutum ve davranış değişikliğine yönelik etkisi, 

yetişkinlere oranla daha fazladır. Çocuğun dış dünyayı algılamak için kullanabileceği 

en gelişmiş duyu organı gözüdür ve dış dünyadaki olayları daha çok gözü ile 

algılamaktadır. Bu nedenle  bir çocuk için öğrenme, gördüğünü taklit etmedir. 

Çocuğun izlediği televizyon programları  günlük sosyal davranışlarını etkilemektedir. 

Çocuk bedensel, duygusal ve düş gücü bakımından  yetişkin insanlardan farklı 
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özellikler göstermektedir. Bu nedenle televizyondaki saldırganlık sahneleri,  çocukları 

yetişkinlerden farklı düzeyde etkilemektedir (Güngör 1994). 

 

Televizyonda yayınlanan program şiddet unsuru içeriyorsa, bu program çizgi film dahi 

olsa, seyreden çocuklarda  saldırganlık öğesinin yoğunlaşmasına neden olmaktadır. 

Şiddet öğesi taşıyan mesajlara maruz kalan çocuklar davranışları taklit etme 

eğilimindedirler (Aydın 2004). 

 

Çocuklar şiddet içerikli programlardan uzak tutulmalı, kendilerine yönelik programları 

izlemeleri sağlamalıdır. Bu tür filmlerin seyredildiği durumlarda aile ile birlikte 

izlenmesi ve bunların tartışılması gerekmektedir. Çocukların televizyondan olumsuz 

yönde etkilenmelerinde  “gerçek” ve “fantezi” ayrımı yapamamalarının da  katkısı 

vardır. Bir televizyon programının nasıl üretildiği konusunda bilgi vermek bu ayrımı 

kolaylaştırmaktadır. Özel ses ve görüntü efektlerinin ve şiddet içeren  sahnelerinin  

nasıl çekildiğini göstermek çocukların televizyondaki etkileyici sahnelere daha az 

inanmalarını sağlamaktadır (Şahin 1990). 

 

2.2.4. Saldırganlığı kontrol etme ve  düzeltme yolları 

 

Saldırgan davranışların alışkanlık haline gelmeden kontrol edilmesi ve düzeltilmesine 

ilişkin önerileri  aşağıdaki şekillerde sıralamak  mümkündür. 

 

- Anne babalar, çocukların saldırganlığa yönelik herhangi bir davranışı karşısında 

yaşadıkları hayal kırıklığını, çocukların kötü birisi olduğunu ima etmeden ifade 

etmelidirler. 

 

- Çocukların başkaları tarafından kendisine zarar verildiğinde, ne hissedebileceğini  

görmesine yardım edilmelidir.  

- Anne babalar ve öğretmenler  saldırganlık eğilimlerinde bulunan çocukların 

anlaşmazlıklarını fiziksel güç kullanmadan çözmesi yönünde tutarlı davranışlar 

sergilemelidirler. 
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- Çocukların evde kendilerini kontrol etmesi için etkin yollar saptanmalıdır. Ara verme 

çocukların çoğunda işe yarmaktadır. Kendi denetimlerini tekrar elde edene kadar 

odalarında oturmaları söylenebilir. Bu davranış çocuklara kendilerini daha iyi 

yönetmeyi öğreninceye kadar güvenli bir ortam içinde olmalarını sağlayacaktır 

(Yavuzer 2000). 

 

- Anne baba ve öğretmenler çocukta, saldırgan davranışlara model olmamalıdırlar 

 

- Çocukların davranışları başka çocuklarla kıyaslanmamalıdır. 

 

- Çocuğun davranışından ötürü, ev içerisinde ya da dışında herhangi bir mala zarar 

gelmişse, zararı ödeme konusunda çocuk sorumlu tutulmalıdır. 

- Çocuklar öfkelerini ve hayal kırıklıklarını daha kabul edilebilir yollarla ifade etmeyi 

öğrendiklerinde anne babalar ve öğretmenler, onları ödüllendirmelidirler. Bu durum  

davranışın değişmesi için etkili bir yöntemdir. 

 

- Çocuklara saldırgan davranışlarından ötürü,itme, çekme, vurma gibi benzer 

davranışlarla cezalandırılmamalıdırlar. 

 

- Çocuğun olumsuz davranışları yerine olumlu davranışları vurgulanarak, çocuğun 

yalnızca olumsuz eleştiri almasının önüne geçilmeli,  çocuk olumlu kişilik 

özelliklerine yönlendirilmelidir. 

 

- Okullarda öğrencilerin de katılımıyla oluşturulan disiplin kuralları ve politikaları 

geliştirilmelidir. 

 

- Örgün öğretim kurumlarında öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci arasında iletişim ve 

etkileşim becerilerini artırmaya  yönelik eğitim amaçlı etkinliklere yer verilmelidir. 

 

-  Öğretmenlerin ve ailelerin şiddetin ne olduğu, çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri 

konusunda  eğitim görmeleri sağlanmalıdır. 
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-Eğitim programlarında yer alan destek çalışmalarına sosyal etkinliklerin, rehberlik 

çalışmalarına öğrencilerin  bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini 

sağlayıcı şekilde yer verilmelidir (Çubukçu 2004) 

 

- Sevginin, hoşgörünün ve paylaşımın oluştuğu bir okul ortamı düzenleme yoluna 

gidilmelidir. 
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3. KONU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

Araştırmada hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların saldırganlık eğilimlerinin 

incelenmesi amaçlandığından, bu konularla ilgili olarak yapılan araştırmaların özetleri 

bu bölümde göre sunulmuştur. 

 

Burdett and Jensen (1983) sekizinci sınıfa devam eden  229 çocuğun kendini 

algılamaları ile saldırgan davranışlar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gözlem 

ve görüşmeye dayalı olarak yaptıkları çalışmanın sonucunda; kendini algılamanın 

düşük olduğu çocuklarda; saldırganlık davranışlarının daha fazla olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Ayrıca araştırmada kızların erkeklerden daha az saldırgan olmalarına 

rağmen yaşla birlikte saldırganlıklarının arttığını belirlemişlerdir.  

 

Davis (1987) tarafından anaokuluna devam eden 4-6 yaş grubundaki 180 çocukla  

yapılan araştırmada ise çocuklar masadaki bir oyuncakla oynamaları için bir odaya 

alınmıştır. Masanın diğer ucuna oturan model, çocuğun elindekine benzer plastik bir 

bebekle sakin bir şekilde oynamıştır. Diğer gruptaki çocuklar oyuncakla oynamaları 

için odaya alındığında; masanın diğer ucundaki model bebekle saldırgan bir biçimde 

oynamış, çekiçle vurmuş, yumruk atmış ve üzerine oturmuştur. Üçüncü grupta odaya 

alınan çocuklara ise  hiçbir model verilmemiş ve tek başına oynamaları istenmiştir. 

Gözlem bittikten sonra çocukların eline modelin oynadığı oyuncak verilmiştir. 

Saldırgan modeli izleyen çocukların diğer iki gruptaki çocuklara göre plastik bebekle 

ve diğer oyuncaklarla daha saldırgan biçimde oynadıkları ortaya konulmuştur. 

 

Kozcu (1987) 4-5 yaş grubunda anaokuluna giden 160 çocukla saldırgan davranışların 

ve anne tepkilerinin incelenmesine yönelik yaptığı  çalışmada Sears tarafından 

geliştirilen ve Uluğtekin tarafından Türkçe’ye uyarlanan saldırganlık ölçeğini 

kullanmış ve araştırma sonucunda erkek çocukların kız çocuklara oranla daha 

saldırgan olduklarını ortaya koymuştur. Saldırganlık türleri cinsiyet farklılığı 

açısından ele alındığında, erkek çocukların, itme, kovalama, elle vurma gibi  fiziksel 

saldırgan davranışları daha fazla gösterdikleri, kızların ise daha çok sözel saldırganlık 

eğilimlerinde bulundukları savunulmuştur. Kız ve erkek çocuklar arasında saldırgan 
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davranışların ortaya çıkmasında, toplumsallaşma süreci içinde, cinsiyet rollerinin 

gerek model alma gerekse pekiştirme yoluyla öğrenilmesinin önemli bir rol oynadığı 

belirtilmiş,  bu durumun  saldırgan davranışların daha çok erkek modeller tarafından 

sergilendiği görüşü ile ilişkilendirilmiştir. Çocukların çeşitli davranışlarına yönelik 

anne tepkileri ile anaokulunda çocukların gösterdikleri saldırgan  davranışlar arasında 

doğrudan bir ilişki olduğu saptanmış, anne davranışlarının çocukların davranış 

örüntülerine yansıdığı belirtilmiştir. 

 

Good et al. (1986) tarafından  yapılan  çalışmada; çocuklara saldırgan davranışların 

yer aldığı filmler izlettirmişlerdir. Saldırgan davranışların cezalandırıldığını izleyen 

çocuklar, saldırgan modelin ödüllendirildiğini gören çocuklara oranla daha az 

saldırgan davranışlar gösterdikleri belirlenmiştir. Fakat bu iki gruptaki çocukların 

hiçbir saldırgan model görmemiş olan gruptakilerden  daha saldırgan oldukları ortaya 

konulmuştur. Yalnızca saldırgan modeli  görmek bile, model canlı ya da filmde 

izlenmiş, davranışı sonucunda ödüllendirilmiş ya da cezalandırılmış  olsun 

çocuklardaki saldırganlığı artırabilmektedir. 

 

Başar (1996) ise üvey ebeveyne sahip olan ve olmayan 10-11 yaş grubundaki 

çocukların saldırganlık eğilimleri ile kendilerini algılama biçimlerini incelemiştir. 

Araştırma sonucunda  üvey olan ve olmayan çocukların saldırganlık eğilimleri 

arasındaki farklılığın önemli olduğu belirlenirken üvey ebeveyni olan çocukların 

saldırganlık eğilimlerinin üvey ebeveyni olmayan çocuklara oranla daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca sosyoekonomik düzey, kardeş sayısı, baba öğrenim 

düzeyi, baba tutumu üvey ebeveyne sahip olan çocuklarda üveyliğin şekli, süresi, 

üvey ebeveynin kim olduğu saldırganlık eğiliminde farklılık yarattığı ortaya 

konulmuştur.  

 

Milot et al. (1986) tarafından  ana okuluna devam eden ve köpekleri olan 2- 5 yaş 

grubundaki  45 çocuk  ve köpekleri seçilerek birbirlerinin davranışlarını nasıl 

etkilediğini araştırılmıştır. Her çocuğun ev ortamında, köpekleri ile olan etkinlikleri 

aileleri tarafından görüntülenmiş, gözlem ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda çocukların davranışlarının köpeklerden etkilendiği, köpeklerin 
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hareketlerini taklit ettikleri, köpeklerin ise iletişimde karşı taraftan etkilenmediği ve 

davranış değişikliği göstermediği  ortaya konulmuştur. Çocuk ve köpek arasındaki 

ilişkinin fiziki yakınlık, mimik ve jestlerle  kurulduğu, çocuklar tarafından tutma, 

çekme, sarılma gibi davranışlarla sözel olmayan iletişimin tercih edildiği belirtilmiştir. 

Araştırmada ayrıca çocukların evcil hayvanla kurdukları ilişki biçimlerinde yaşa göre 

farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. 2-3 yaş grubundaki çocukların köpeklerine karşı 

vurma, itme gibi saldırgan davranışlar gösterdikleri, 3,5-5 yaş grubunda bu 

davranışların daha az görüldüğü ortaya çıkmıştır.  

 

Melson and Peet (1988) tarafından benlik kavramı ve çocukların hayvan sevgisi 

arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada 9-18 yaşlarında bulunan 436 öğrenci dahil 

edilmiştir. Hayvan besleyen ve beslemeyen çocuk gruplarına “ Benlik Saygısı Ölçeği, 

Kişisel Nitelik Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma sonucunda hayvan besleyen 

çocukların daha aktif olduğu, problem çözme becerilerinde daha etkin oldukları 

gözlenirken benlik saygısı ile hayvan besleme arasında doğrudan bir ilişki 

bulunamamıştır. 

 

Poresky and Hendrix (1989) ise hayvan besleyen ve beslemeyen 3-6 yaş grubundaki 

200 çocuğun empati becerilerini  karşılaştırmışlardır. Hayvan besleyen çocukların 

empati puanlarının hayvan beslemeyen gruba oranla  daha yüksek olduğunu, 

dolayısıyla daha sağlıklı kişilik özelliklerine sahip olduklarını ortaya koymuşlardır. 

 

Triebenbacher (1995) 9-18 yaş grubunda 4. ve 12 sınıfa devam eden, 204 kız, 232 

erkek olmak üzere toplam 436 öğrenci üzerinde yaptığı çalışmada benlik kavramı ile 

hayvan sevgisi arasındaki ilişkiyi araştırmıştır.  Örneklem grubuna “ Hayvanlarla 

Arkadaşlık İlişkisi Ölçeği (CABS), Benlik Saygısı Ölçeği (NYS) ve Kişisel Nitelikler  

Ölçeği (PAIC) uygulanmıştır. Araştırma sonucunda hayvan besleyen çocukların daha 

aktif olduğu belirlenmiştir. Benlik saygısı üzerinde hayvanların etkisine yönelik  

anlamlı bir fark olmadığı ancak hayvan besleme ve olumlu davranışlar geliştirme 

arasında anlamlılık olduğu ortaya konulmuştur. 
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Friedmann et al.(1995) tarafından yapılan çalışmada evcil hayvan sahibi kalp 

hastalarının ameliyattan sonraki 1 yıllık süreç içerisinde hayvanların onlara sağladığı 

sosyal destek araştırılmış ve çalışmada gözlem ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan 369 kişiden 112’sinin hayvan sahibi olduğu belirtilmiştir. 

Araştırma sonucunda hayvan sahibi olan hastaların stresten uzak durduğu, hayvanların 

hastalara psikolojik destek sağladığı ve araştırma süresince evcil hayvan sahibi 

hastaların hayvan beslemeyenlere oranla anlamlı derecede daha az hayatlarını 

kaybettikleri saptanmıştır. 

 

Toeplitz et al. (1995) tarafından  4-8 yaş grubunda evlerinde kedi ve köpek besleyen 

540 çocuk üzerinde evcil hayvan beslemenin çocukların sosyal gelişimlerine etkisine 

ilişkin yapılan  araştırmada; kişiler arası uygunluk, sosyal duyarlılık, sosyal etkileşim, 

prososyal davranışlar ve kendine güven davranışlarını ölçen  (CAT) testi 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda evlerinde kedi ve köpek besleyen çocukların 

prososyal davranış puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir.  

 

Serpell (1999) tarafından yapılan bir çalışmada, hayvan davranışları ile ergenlik 

dönemindeki sahiplerinin arasındaki ilişki araştırılmıştır.  Araştırmaya bir yıldır 

hayvan besleyen 37 köpek sahibi ergen  ile 47 kedi sahibi ergen alınmıştır. Çalışmada 

görüşme ve anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda köpek sahiplerinin 

köpeklerini kedi sahiplerine oranla daha arkadaşça, zekice, güvenli, yabancılara karşı 

saldırgan buldukları, köpek sahiplerinin hayvanlarıyla daha çok duygusal iletişim 

halinde oldukları, kedi sahiplerinin ise kedilerini daha az sahiplendikleri ortaya 

konulmuştur. 

 

Ersoy ve Aral (2001)’ın çocuk yuvasında kalan ve ailesiyle yaşayan 9-11 yaş 

grubundaki çocukların saldırganlık eğilimlerinin belirlenmesi ve bazı değişkenlerin 

saldırganlık eğilimlerinde bir farklılık yaratıp yaratmadığının incelenmesi amacıyla  

yaptıkları çalışmada toplam 150 çocuk üzerinde çalışılmıştır. Araştırma sonucunda 

yuvada kalan ve  ailesiyle yaşayan çocukların saldırganlık puan ortalamaları arasında 

anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır.  Çocukların cinsiyet, yaş, kavga etme 

durumu, kavga ettiği kişi, suç işleme durumu, işlenilen suçun türü ve işlenilen suçun 
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cezasının saldırganlığın bazı alt boyutlarında anlamlı farklılıklar yarattığı 

belirlenmiştir. 

 

Masalcı (2001) tarafından yapılan araştırmada aile içi etkileşim ile çocuktaki 

saldırganlık davranışları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Örneklem grubu 6. sınıfa 

devam eden 107 kız ve 107 erkek olmak üzere toplam 217 öğrenciden ve 

ebeveynlerinden oluşmuştur. Araştırmada Saldırganlık ölçeği ile Öğrenci uygunluk 

ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda aile içi etkileşim ile 

çocuğun saldırganlık davranışı göstermesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Doğan (2001) farklı sosyoekonomik düzeylerdeki kız ve erkek ergenlerde saldırgan 

davranışlarla anne baba tutumları arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında anne baba 

tutumlarının sosyoekonomik düzeye göre farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. 

Anne baba davranışlarının ergen cinsiyetine göre farklılık göstermediği ancak anne 

baba davranışları ile ergenlerin saldırganlığı arasında bir ilişki olduğu, cinsiyetin 

saldırganlık düzeyinde etkili olduğu sonucuna varmıştır. Ergenlik döneminde kızların 

saldırganlık düzeylerinin erkeklerin saldırganlık düzeylerinden daha fazla olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Gürsoy (2002) tarafından annesi çalışan ve çalışmayan çocukların saldırganlık 

eğilimlerini saptamak ve cinsiyet, yaş, doğum sırası, kardeş sayısı, anne baba öğrenim 

durumu gibi değişkenlerin saldırganlık eğilimlerinde farklılık yaratıp yaratmadığının 

belirlenmesi amacıyla araştırma yapılmıştır. Araştırma annesi çalışan, orta sosyo-

ekonomik düzeydeki ilköğretim okullarına devam eden 105 çocuk ile aynı okula 

devam eden ve annesi çalışmayan 105 çocuk olmak üzere 210 çocuk üzerinde 

yürütülmüştür. Araştırmada çocukların saldırganlık eğilimlerini belirlemek amacıyla  

Sears (1961) tarafından geliştirilen ve Uluğtekin tarafından  Türkçe’ye çevrilen “ 

Saldırganlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda annesi çalışan ve çalışmayan  

çocukların saldırganlık puanlarında önemli farklılıklar olduğu belirlenirken, annesi 

çalışmayan çocukların saldırganlık puan ortalamalarının daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca çocukların yaş,  annenin çalışma durumu ve cinsiyet 
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interaksiyonun saldırganlık puan ortalamalarında anlamlı farklılık yarattığı ortaya 

konulmuştur. 

 

Dizman (2003) anne babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların saldırganlık 

eğilimlerini incelediği çalışmasında; Ankara merkezinde bulunan alt, orta ve üst 

sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim okullarının dördüncü, beşinci, altıncı sınıflarına 

devam eden 150 kız 150 erkek olmak üzere toplam 300 çocuk ile çalışmıştır. 

Araştırma sonucunda anne babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocuklar arasında 

saldırganlık eğilimi alt boyut puan ortalamaları açısından farklılık olduğu saptanmıştır. 

Çocukların sosyoekonomik düzeyi, yaşı, doğum sırası, anne baba öğrenim düzeyinin 

toplam saldırganlık puanı açısından farklılık yarattığı belirlenmiştir. Yoksunluğun 

nedeni, anneden ayrılığın süresi, anneden ayrılık yaşı, anneyi görme sıklığı 

değişkenlerinin anne yoksunu olan çocukların saldırganlık eğilimleri üzerindeki 

etkisinin önemli olmadığı saptanmıştır. 

 

Barth et al. (2004) sınıf ortamının saldırganlık, arkadaş ilişkileri ve akademik düzeye 

etkisi ile ilgili çalışmalarında , iki yıllık süreç içerisinde öğretmen gözlemlerini de 

dikkate alarak on yedi okuldaki altmış beş sınıfta çalışmışlardır. Sınıf ortamının 

yetersiz olduğu sınıflardaki çocuklarda arkadaşlık ilişkilerinin zayıfladığı, akademik 

düzeyin düştüğü ve saldırganlığın arttığı saptanmıştır. 
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4.MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Bu araştırma, hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların saldırganlık düzeyleri 

arasında farklılık olup olmadığının belirlenmesi, çocuklarda cinsiyet, yaş, sosyo-

ekonomik düzey, doğum sırası, kardeş sayısı, anne ve baba öğrenim durumu, anne ve 

baba tutumunu algılama biçimi, gibi değişkenlerin saldırganlık eğilimlerinde farklılık 

yaratıp yaratmadığının incelenmesi ve elde edilen sonuçlar doğrltusunda önerilerde 

bulunulması amaçlanmıştır. 

 

 

4.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemin Seçimi  

 

Araştırmanın evrenini, Ankara’da farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki ilköğretim 

okullarının dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarına devam eden çocuklar 

oluşturmaktadır. 

 

Araştırmanın kapsamına, Ankara il merkezi sınırları içinde bulunan alt, orta ve üst 

sosyo-ekonomik düzeydeki semtlerden seçilen on yedi ilköğretim okulunun dördüncü, 

beşinci, altıncı sınıflarına devam eden, on- on iki yaş grubunda olan hayvan besleyen 

ve beslemeyen çocuklar alınmıştır. 

 

Araştırmada örneklemin seçiminde çocukların kedi, köpek, kafes hayvanları ve kümes 

hayvanlarından herhangi birini en az  altı ay besliyor olmaları, çocukların hayvanın 

çeşitli ihtiyaçlarıyla ilgileniyor olmaları, hayvanla ilgili sorumluluk almaları, gün 

içerisinde  hayvanla   birlikte  vakit geçiriyor olmaları şartı aranmıştır. 

 

Seçilen ilköğretim okullarında öğrenim gören hayvan besleyen çocukların tamamı ile  

hayvan  beslemeyen aynı sayı ve cinsiyette çocuklar araştırmaya dahil edilmiştir. Her 

sosyo- ekonomik düzeyden 50 çocuk olmak üzere hayvan besleyen 150, hayvan 

beslemeyen 150 çocuk  araştırmaya alınarak örneklem toplam 300 çocuktan 

oluşmuştur. Sosyo-ekonomik düzeyin saptanmasında Devlet İstatistik Enstitüsünün 

Ankara il merkezi için yapmış olduğu sınıflandırma esas alınmıştır. Araştırma 

kapsamına girecek olan semtlerle, bu semtlerde  bulunan ilköğretim okulları tesadüfi 
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örneklem yöntemi (random sampling) ile seçilmiştir. Araştırma kapsamına alınan 

ilköğretim okulları ile çocukların sosyo-ekonomik düzeye göre dağılımı  çizelge 4.1’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.1. Araştırma kapsamına alınan çocukların sosyo-ekonomik düzeye göre 
           dağılımı 
 

Sosyo-ekonomik 

DÜZEY 

İlköğretim Okulları Hayvan 

Besleyen 

Çocuk Sayısı 

Hayvan 

Beslemeyen 

Çocuk Sayısı 

 

 

Alt SED 

Cebeci İlköğretim Okulu 

Yenidoğan İlköğretim Okulu 

Gülveren İlköğretim Okulu 

Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulu 

Sakalar İlköğretim Okulu 

Ufuktepe İlköğretim Okulu 

Telsizler İlköğretim Okulu 

           9 

           9 

           12 

           9 

           6 

           3 

           2 

           9 

           9 

           12 

           9 

           2 

           1 

           2 

Toplam  7 İlköğretim Okulu             50            50 

 

Orta SED  

Kurtuluş İlköğretim Okulu               

Tevfik İleri İlköğretim Okulu 

Metin Emiroğlu İlköğretim Okulu 

Mithatpaşa İlköğretim Okulu 

Ahmet Haşim İlköğretim Okulu 

           18 

           12 

           12 

           6 

           2 

           18 

           12 

           12 

           6 

           2 

Toplam  5 ilköğretim Okulu             50            50 

 

 

Üst SED 

Bahçelievler İlköğretim Okulu 

Anıttepe İlköğretim Okulu 

Hüseyin Hüsnü Tekışık İlköğretim 

Okulu 

Çankaya İlköğretim Okulu 

Yücetepe İlköğretim Okulu 

           24 

           12 

            6 

            

           6 

           2 

           24 

           12 

            6 

 

           6 

           2 

TOPLAM 5 İlköğretim Okulu             50            50 

 



 49

4.2. Veri Toplama Araçları 

 
Araştırmada çocukların  kendilerine, ailelerine ve hayvan besleme durumuna ilişkin 

bilgileri edinebilmek amacıyla “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Çocukların 

saldırganlık eğilimlerini ölçmek amacıyla, Sears (1961) tarafından geliştirilen  

Uluğtekin (1976) tarafından  Türkçe’ye çevrilen ve kullanılan  “ Saldırganlık Ölçeği 

(Agression Scales)” kullanılmıştır. 

 

 

4.2.1. Genel bilgi formu 

 

Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların saldırganlık eğilimlerini etkileyebilecek 

etmenleri  saptamak ve beslenilen hayvan hakkında bilgi edinilmek için hazırlanan 

“Genel Bilgi Formu” çocuklara, ailelere ve evcil hayvana yönelik soruları 

içermektedir. Her iki grupta bulunan çocuklar için sosyoekonomik düzey, yaş,  

cinsiyet, doğum sırası, kardeş sayısı, anne baba öğrenim düzeyine,  hayvan besleyen 

çocuklara, hayvanın aile ile birlikte yaşam süresi, hayvanın yiyecek, su ihtiyaçlarının 

kim tarafından karşılandığı, çocukların hayvanı sevme nedeni, çocuğun hayvanla olan 

ilişkisini değerlendirme şekline ilişkin sorular sorulmuştur (Ek 1) 

 

4.2.2. Saldırganlık ölçeği 

 

Saldırganlık ölçeğinin “Agression Scales” adıyla asıl formu R.R. Sears tarafından 

geliştirilmiştir. Türkçe’ye uyarlanması ise “ Saldırganlık Ölçeği” adıyla “Uluğtekin” 

tarafından gerçekleşmiştir. Saldırganlık ölçeği;  saldırganlığın değişik yönlerini 

ölçmeyi amaçlayan likert tipindeki beş ayrı ölçekten oluşmaktadır. Maddeler ifadeler 

halinde olup, bu ifadelere  “aynen böyle düşünüyorum” dan, “hiç böyle 

düşünmüyorum” seçeneğine değin uzanan beş aralıklı bir ölçek üzerinde  cevap 

verilmektedir. Puanlama maddedeki ifadeye uygun olarak yapılmakta ve kimi kez “ 

aynen böyle düşünüyorum” kimi kez “hiç böyle düşünmüyorum” ucu en yüksek puanı 

oluşturmaktadır.  Ölçeğin her bir maddesinden alınan puanlar 1-5 arasında 

değişmektedir. Her bir alt ölçek için toplam puan, o  ölçeğe ait maddelerden alınan 
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puanların toplamı olarak belirlenmektedir. Saldırganlık alt ölçekleri şu şekilde 

sıralanabilir. 

 

Saldırganlık bunalımı (agression  anxiety) ölçeği;  saldırganlıktan korkma, rahatsız 

olma ve hoşlanmama duygularını ölçmektedir.  Ölçek on iki maddeden oluşmakta olup 

yüksek puan saldırganlıktan korkmaya ilişkindir. En düşük 12 puan, en yüksek 60 

puan alınmaktadır. 

 

Yansıtılmış saldırganlık (projected agression) ölçeği;  saldırganlığı kişinin kendisi 

dışındaki  kaynaklara yöneltme eğilimini ölçmektedir. On üç maddeden oluşan bu 

ölçekte, yüksek puan saldırganlığı  göstermektedir. En düşük 13 puan, en yüksek 65 

puan alınmaktadır. 

 

Kendine dönük saldırganlık (self agression) ölçeği;  kendine zarar vermeyi ya da 

cezalandırmayı içeren beş maddeden oluşmaktadır. Yüksek puan kendine dönük 

saldırganlığı göstermektedir. En düşük 5 puan, en yüksek 25 puan alınmaktadır. 

 

Prososyal saldırganlık (prosocial aggression)  ölçeği; toplumdan yana olan 

saldırganlığı, başka bir deyişle toplumsal yönden kabul edilen saldırganlık davranışını 

ölçmektedir. Madde sayısı sekiz olup yüksek puan saldırganlığı göstermektedir. En 

düşük 8 puan, en yüksek 40 puan alınmaktadır. 

 

Toplumsal yönden benimsenmeyen saldırganlık davranışlarını ölçmeye yönelen 

antisosyal saldırganlık (antisocial aggresion) ölçeği ise dokuz maddeden oluşmakta 

ve bu ölçekten alınan yüksek puan antisosyal saldırganlığı ifade etmektedir.  En düşük 

9 puan, en yüksek 45 puan alınmaktadır. 

 

Herhangi bir boyutta aynı tip cevap verme eğilimine neden olmak için değişik 

ölçeklere ilişkin maddeler birbiri arasına yerleştirilmiş ve bazı maddeler olumlu bazısı 

olumsuz anlamda ifadelendirilmiştir. Ölçeklerdeki madde sayıları birbirine eşit 

değildir. Ancak likert tipi ölçeklerde önemli olan tüm ölçek maddeleriyle aynı ortak 

boyutu ölçmektedir. Ölçeklere ait madde numaraları çizelge 4.2’de  görülmektedir. 
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Çizelge 4.2. Saldırganlık ölçekleri ve madde numaraları 

Ölçeğin İsmi Madde Numaraları 

Saldırganlık Bunalımı 1-2-5-7-11-15-18-21-25-29-32-37 

Yansıtılmış Saldırganlık 6-8-12-14-16-19-22-27-34-38-41-43 

Kendine Dönük Saldırganlık 9-24-30-35-39 

Prososyal Saldırganlık 4-10-13-17-28-31-44-46 

Antisosyal Saldırganlık 3-20-23-33-36-40-42-45-47 

 

Ölçeğin puanlaması yanıt anahtarına göre maddedeki ifadeye uygun olarak yapılmakta 

ve 2, 9 ,26, 31 ,32, 36, 42 ve 45 numaralı ifadelerin “aynen böyle düşünüyorum” ucu 

en düşük puan olan 1 değerini almakta, diğer şıklar  sırasıyla 2, 3, 4, 5 olarak 

puanlanmaktadır. Puanlanması gereken diğer ifadelerin “aynen böyle düşünüyorum” 

ucu en yüksek puan olan 5 değerini alırken diğer şıklar “4, 3, 2, 1”  olarak 

puanlanmaktadır. Ölçeğin değerlendirilmesi sonucunda her alt ölçek için ayrı birer 

puan elde edilmektedir. Her alt ölçekte diğer maddeler arasına yerleştirilmiş birkaç 

tane tampon madde bulunmaktadır. Bu maddeler okul etkinlikleri ve meslek seçimi 

gibi saldırganlıkla ilgisi olmayan konuları kapsamaktadır.  Saldırganlıkla ilgili 

maddelerin arka arkaya gelerek okunmasının  duyguların aşırı derecede birikimine 

neden olmasına bu yolla engel olunabileceği düşünülmüştür. Aynı tip yanıt verme 

eğilimini engellemek için değişik ölçeklere ilişkin maddeler birbiri arasına 

yerleştirilmiş ve bazı maddeler olumlu bazıları ise olumsuz tonda ifadelendirilmiştir.   

 

Ölçeğin güvenirliği çalışmasında ölçek item numaralarının tek ve çift oluşuna göre 

ikiye ayrılmış ve aralarındaki Pearson korelasyon katsayısına bakılmıştır. Spearman 

Brown tekniğine göre düzeltilen güvenirlik katsayıları “ Saldırganlık Bunalımı” alt 

ölçeği için r =.61, “Yansıtılmış Saldırganlık” alt ölçeği için r =.61, “ Kendine Dönük 

Saldırganlık” alt ölçeği için r =.15 “Prosoyal Saldırganlık” alt ölçeği için r =.63, 

“Antisosyal Saldırganlık” alt ölçeği için   r =.64 olarak bulunmuştur. Sears da 

“Kendine Dönük Saldırganlık” alt ölçeğindeki maddeler arasındaki korelasyonların 

düşük olduğunu vurgulamıştır. 

 



 52

Ölçeğin geçerliliği ile ilgili, 1961’de Sears tarafından yapılan çalışmada, kız ve 

erkeklerin puanları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Kızlar “saldırganlık 

bunalımı” ve “prososyal saldırganlık” alt testlerinde erkeklerden anlamlı düzeyde 

yüksek puan almışlardır (Öner 1996). Uluğtekin (1976) anne baba davranışlarıyla 

çocuğun saldırganlık ve bağımlılık eğilimi arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında 

yapı geçerliliğini destekleyen bulgulara ulaşmıştır. Çalışmasında saldırganlık ölçekleri 

sonuçları ile annelerinin çocuk yetiştirme yöntemleri arasındaki bulguların istenilen 

anlamlılık düzeyinde olmadığını ancak beklenen yönde sonuçlar verdiğini saptamıştır. 

 

Saldırganlık ölçeği bireylere grup halinde uygulanabilen ve zaman kısıtlaması olmayan 

bir ölçektir (Uluğtekin 1976). 

 

4.3. Veri Toplama Yöntemi 

 
Örneklemin belirlenmesi amacıyla saptanan ilköğretim okullarına gidilerek 

müdürleriyle görüşülmüş ve araştırmanın amacı, yapılacak işlemler hakkında bilgi 

verilerek yardımları istenmiştir. Hayvan besleyen çocuklar sınıf öğretmenlerinin 

yardımıyla belirlenmiştir. Hayvan besleme ve beslememe durumlarını saptamada 

öğretmen bilgilerinden yararlanılmıştır. Uygulama yapılmadan önce okul yönetimi, 

ilgili sınıf öğretmenleriyle önceden görüşülerek araştırmanın amacı ve uygulamanın 

nasıl yapılacağı açıklanmış, ölçeğin uygulanacağı gün ve saatler saptanmıştır. 

Araştırmaya dahil edilen çocuklardan öncelikle hayvan besleyenler belirlenmiş, 

hayvan besleyen çocukların olduğu her sınıftan aynı sayıda ve aynı cinsiyette çocuklar 

seçilerek ölçek uygulanmıştır. 

 

Uygulamadan önce çocuklara bu çalışmanın bilimsel bir araştırma için yapıldığı, 

verecekleri cevapların gizli kalacağı, içten ve samimi olmalarının, doğru bilgi 

vermelerinin ileride kendilerine yardımcı olabilecek sonuçlara ulaşılması için önemli 

olduğu açıklanmıştır. Uygulama için bir zaman kısıtlaması yapılmamıştır. 

 

Veriler 2004-2005 eğitim yılının bahar döneminde toplanmıştır. 
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4.4. Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi 

 

4.4.1. Verilerin değerlendirilmesi 

 

Toplanan veriler iki aşamada değerlendirilmiştir. İlk önce toplanan anket formlarındaki  

bilgilerin çetelenmesi yapılmış her çocuğun kendisi ve ailesi ve beslediği evcil hayvan 

hakkındaki bilgiler değerlendirilmiştir.  İkinci aşamada ise çocukların saldırganlık 

eğilimleri “Saldırganlık Ölçekleri” ile değerlendirilmiştir. Örnekleme alınan 

çocuklardan elde edilen saldırganlık eğilimi puanları ile çocuk ve ailesi hakkındaki 

bilgileri içeren genel bilgi formuna kaydedilmiştir. 

 

4.4.2. Verilerin analizi 

 

Evcil hayvan besleme durumunun sosyoekonomik düzey, yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, 

doğum sırası, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu gibi çeşitli değişkenlere 

göre saldırganlık eğilimi açısından farklılık yaratıp yaratmadığını saptayabilmek  için 

veriler “ Çift Yönlü Varyans Analizi” yöntemi ile değerlendirilmiştir.  

 

Hayvan besleyen çocukların saldırganlık eğilimlerinin evcil hayvanın aile ile yaşama 

süresi, evcil hayvanın yiyecek su ihtiyaçları ile kimlerin ilgilendiği, çocukların evcil 

hayvanı sevme nedeni, çocuğun evcil hayvanıyla olan ilişkisini değerlendirme şekline 

göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde ise “ Tek Yönlü Varyans 

Analizi” kullanılmıştır. 

 

Farklılığın anlamlı çıkması durumunda farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının 

belirlenmesi amacıyla Tukey testi yapılmıştır. 
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5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 

Araştırma,  hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların saldırganlık eğilimlerinin bazı 

değişkenlere göre farklılık yaratıp yaratmadığının saptanması amacıyla  planlanmıştır.  

 

Çizelge 5.1-5.14  arasında çocukların sosyoekonomik düzeylerine, cinsiyetlerine, 

yaşlarına, doğum sıralarına, kardeş sayılarına, anne öğrenim düzeyi ve baba öğrenim 

düzeyine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin  ortalamalar, 

standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları verilmiştir. 

 

Çizelge 5.15- 5.22 arasında ise hayvan besleyen çocukların, hayvanın aile ile yaşama 

süresi,  hayvanın yiyecek su ihtiyaçları ile kimlerin ilgilendiği, çocukların hayvanı 

sevme nedeni, çocuğun hayvanıyla olan ilişkisini değerlendirme şekline ilişkin puan 

ortalamaları,  standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları verilmiştir. 

 

Çizelge 5.1’de hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların sosyoekonomik düzeyine 

göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin  ortalamalar ve  standart 

sapmalar verilmiştir. 



 
Çizelge 5.1.  Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların sosyoekonomik düzeylerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut  
          puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart sapmalar 
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Hayvan 
Besleme 
Durumu 

Sosyo 
Ekonomik 
Düzey 

SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 
 
N 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
Hayvan 
Besleyenler 

Alt 50 48.26±3.54 48.86±4.50 17.02±1.85 34.48±5.12 30.24±6.57 178.20±9.78 
Orta 50 46.46±3.70 47.80±2.94 15.10±1.73 29.18±5.74 28.04±7.76 166.58±12.55 

Üst 50 43.32±4.38 45.54±2.84 12.98±2.81 25.30±4.54 33.86±6.74 161.00±10.60 

Toplam 
 

150 46.01±4.37 47.40±3.75 15.03±2.73 29.65±6.36 30.71±7.40 168.59±13.11 

 
Hayvan 
Beslemeyenler 

Alt 50 53.98±3.75 51.40±5.70 19.42±2.20 32.98±8.06 31.52±8.41 189.30±13.76 
Orta 50 52.18±4.79 52.46±4.54 16.62±2.93 28.40±7.77 23.08±8.79 172.62±12.92 

Üst 50 46.20±3.46 48.32±2.71 14.62±3.30 25.48±4.64 32.64±8.50 167.12±13.03 

Toplam 
 

150 50.79±5.22 50.73±4.79 16.89±3.45 28.95±7.61 29.08±9.53 176.35±16.20 

 
Genel 

Alt 100 51.12±4.63 50.13±5.26 18.22±2.35 33.73±6.76 30.88±7.54 183.75±13.12 

Orta 100 49.32±5.14 50.13±4.47 15.86±2.51 28.79±6.81 25.56±8.62 169.60±13.03 

Üst 100 44.76±4.18 46.93±3.09 13.80±3.16 25.39±4.57 33.25±7.66 164.06±12.21 

Toplam 
 

300 48.40±5.37 49.06±4.61 15.96±3.24 29.30±7.01 29.90±8.55 172.47±15.22 



Çizelge 5.1 incelendiğinde, hayvan besleyen ve alt sosyo-ekonomik düzeyde bulunan 

çocukların en yüksek saldırganlık puan ortalamasına sahip olduğu (178.20+9.78) bunu 

sırasıyla orta sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklar (166.58+12.55) ile üst sosyo-

ekonomik düzeydeki çocukların  (161.00+10.60) puanlarının izlediği belirlenmiştir. 

Hayvan beslemeyen çocukların saldırganlık puanları incelendiğinde en yüksek puan 

ortalamasına alt sosyo-ekonomik düzeyde bulunan çocukların (189.30+13.76) sahip 

olduğu saptanırken bunu orta sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların puan 

ortalamalarının (172.62+12.92) ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların puan 

ortalamalarının (167.12+13.03) izlediği belirlenmiştir. Genel olarak çizelgede ise; 

hayvan besleyen ve beslemeyen alt sosyo-ekonomik düzeyde bulunan çocukların en 

yüksek toplam saldırganlık  puanına (183.75+13.12) sahip oldukları  ortaya 

konulmuştur. 

 
Çizelge 5.2’de hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların sosyoekonomik düzeylerine  

göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin  varyans analizi sonuçları 

verilmiştir. 
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Çizelge 5.2.  Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların sosyoekonomik düzeylerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut  
          puanlarına ilişkin varyans analizi sonuçları 
 
                                                                
Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 
 
SD 

 
S.B.P. 

SALDIRGANLIK   
Y.S.P. 

ALT  
K.D.S.P. 

BOYUTLARI 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

Hayvan 
Besleme 
Durumu 

1 1708.85 108.57** 830.00 51.12** 257.61 39.98** 36.75 0.97 200.08 3.25 4508.56 30.35** 

              
SED 2 1074.72 68.28** 341.33 21.02** 489.16 75.92** 1758.65 46.54** 1550.92 25.21** 10310.17 69.40** 
              
Hayvan 
Besleme 
Durumu X SED 

2 67.21 4.27** 33.69 2.07 5.69 0.88 17.76 0.47 246.56 4.01* 210.04 1.41 

              
Hata 294 15.74  16.24  6.44  37.79  61.53  148.56  
              
Toplam 300             
              

* P<0.05          ** P<0.01        
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Çizelge 5.2’ de evcil hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların sosyoekonomik 

düzeylerine göre saldırganlık eğilimine ilişkin  istatiksel sonuçlar verilmiştir. Çizelge 

incelendiğinde saldırganlık bunalımı puanı (SBP), yansıtılmış saldırganlık puanı 

(YSP), kendine dönük saldırganlık puanı (KDSP) ve toplam saldırganlık puanı (TSP) 

boyutları açısından  hayvan besleyen çocuklarla, evcil hayvan beslemeyen çocuklar 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir ( P<0.01).  

 

Evcil hayvanlar çocuğun sorumluluk duygusunun gelişmesine yardımcı olmaktadır. 

Çocuk hayvanın beslenmesi, gezdirilmesi  gibi bakımla ilgili işleri  üstlenerek 

sorumluluk alabilmektedir. Çocuk hayvana bakarak bir şeyler vermenin, yardım 

etmenin zevkini tadıp onu sahiplenerek bağlılık duygusunun farkına varabilmektedir. 

Hayvanlar  pozitif duygusal  etkileşime katkıda bulunmaktadırlar. Çocuklar 

etraflarındaki insanlarla kuracakları sosyal ilişkilerin denemelerini evcil hayvanla 

yapabilmektedir. Hayvan besleyen çocukların iletişim becerileri artmakta, dolayısıyla 

sosyal davranışlar sergileyerek toplumdaki insanlarla sağlıklı ilişkiler 

kurabilmektedirler (Melson and Peet 1988).  

 

Poresky and Hendrix (1988) hayvan besleyen ve beslemeyen 3-6 yaş grubundaki 

çocukların empati becerilerini karşılaştırmışlardır. Hayvan besleyen çocukların empati  

puanlarının hayvan beslemeyen gruba oranla daha yüksek olduğunu dolayısıyla 

saldırgan davranışlara daha az yöneldiklerini  ortaya koymuşlardır.   

 

Melson and Peet (1998) tarafından yapılan araştırma sonucunda hayvan besleyen 

çocukların daha aktif olduğu, problem çözme becerilerinde daha etkin oldukları ve 

çocukların daha sağlıklı kişilik geliştirdikleri ortaya konulmuştur. 

 

Sosyoekonomik düzeye ilişkin sonuçlara bakıldığında sosyoekonomik düzey 

değişkeninin saldırganlık bunalımı puanı (SBP), yansıtılmış saldırganlık puanı (YSP), 

kendine dönük saldırganlık puanı (KDSP), prosoyal saldırganlık puanı (PSP), 

antisosyal saldırganlık puanı (ASP), toplam saldırganlık puanları (TSP) üzerindeki 

temel etkisi anlamlı bulunmuştur (P<0,01). Bu farklılığın hangi sosyoekonomik 

düzeyden kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey HSD testi sonucunda 



 50

farklılığın alt sosyoekonomik düzeyde bulunan çocukların puanlarından kaynaklandığı 

ortaya konulmuştur. Hayvan besleme durumu X sosyoekonomik düzey 

interaksiyonuna bakıldığında; farklı sosyoekonomik düzeyde hayvan besleyen ve 

beslemeyen çocukların saldırganlık bunalımı puanı (SBP) (P<0.01), antisosyal 

saldırganlık (P<0.05) puanları (ASP) arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Yapılan 

Tukey HSD testi sonucunda farklılığı alt sosyoekonomik düzeydeki çocukların puan 

ortalamalarının yarattığı belirlenmiştir. 

 

Çizelgede görüldüğü gibi ailenin sosyo-ekonomik koşulları, aile bireylerinin ruh 

sağlığını etkilediği gibi, ebeveynlerin çocuklarına karşı geliştirdikleri  tutumları da 

etkilemektedir. Sosyo ekonomik düzeyden kaynaklanan kötü yaşam koşulları 

çocukların bazı davranış problemleri yaşamalarına ve saldırgan davranışlar 

göstermesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra sosyoekonomik düzeyin düşük 

olmasının aile ilişkilerini olumsuz yönde etkilemesi,  ilgi ve ihtiyaçların daha az 

karşılanması sonucu saldırgan davranışların ortaya çıktığı görülmektedir. 

 

Hatunoğlu (1994) sosyo-ekonomik durum ile bireylerin saldırganlık düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmanın sonucunda; alt ve orta sosyo-ekonomik 

düzeyde yetişen bireylerin , üst sosyo- ekonomik düzeyde yetişen bireylere oranla daha 

fazla saldırganlık eğilimi içerisinde olduklarını ortaya koymuştur. 

 

Uluğtekin (1976) tarafından anne baba davranışları ile çocuğun saldırganlık ve 

bağımlılık  eğilimi arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada sosyoekonomik düzey 

yükseldikçe anne babaların daha fazla kontrol edici oldukları, çocuklarıyla daha 

sağlıklı ilişki kurdukları ve daha az saldırgan davranışlara yöneldikleri ortaya 

konulmuştur. 

 

Çizelge 5.3’te hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların yaşlarına göre saldırganlık 

eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart sapmalar verilmiştir
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Çizelge 5.3.  Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların yaşlarına göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin  
          ortalamalar ve standart sapmalar 
 
 
Hayvan 
Besleme 
Durumu 

Yaş SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 
 
N 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
Hayvan 
Besleyenler 

10 Yaş 52 45.17±4.65 47.96±4.35 14.48±3.02 30.79±6.34 31.69±6.52 169.46±14.15 
11 Yaş 50 47.10±4.03 47.80±3.75 15.08±2.23 28.36±7.45 29.02±8.83 167.36±14.24 
12 Yaş 48 45.79±4.26 46.37±2.81 15.58±2.81 29.77±4.87 31.42±6.43 168.94±10.66 
Toplam 
 
 

150 46.01±4.37 47.40±3.75 15.03±2.73 29.65±6.37 30.71±7.40 168.59±13.11 

 
Hayvan 
Beslemeyenler 

10 Yaş 51 50.25±5.11 50.29±4.78 16.23±3.63 31.70±7.44 29.25±8.87 178.00±19.98 
11 Yaş 48 52.29±5.04 51.73±5.22 16.02±3.47 25.46±7.94 27.85±11.78 172.94±15.64 
12 Yaş 51 49.90±5.29 50.22±4.31 18.35±2.75 29.49±6.17 30.06±7.68 177.90±11.68 
Toplam 
 
 

150 50.79±5.22 50.73±4.79 16.89±3.45 28.95±7.61 29.08±9.53 176.35±16.20 

 
Genel 

10 Yaş 103 47.69±5.49 49.12±4.69 15.35±3.43 31.24±6.89 30.48±7.83 173.69±17.72 
11 Yaş 98 49.64±5.23 49.72±4.92 15.54±2.93 26.94±7.79 28.45±10.34 170.09±15.13 
12 Yaş 99 47.91±5.22 48.35±4.12 17.01±3.10 29.63±5.56 30.72±7.10 173.55±12.02 
Toplam 
 
 

300 48.40±5.37 49.06±4.61 15.96±3.24 29.30±7.01 29.90±8.55 172.47±15.22 
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Çizelge 5.3 incelendiğinde hayvan besleyen çocukların toplam saldırganlık puanının 

10 yaş grubunda 169.46+14.15, 12 yaş grubunda 168.94+10.66, 11 yaş grubunda ise 

168.94+10.66 olduğu saptanırken, hayvan beslemeyen çocuklarda 10 yaş grubu 

çocukların toplam saldırganlık puanının 178.00+19.98, 12 yaş grubundaki çocukların  

177.90+11.68, 11 yaş grubundaki çocukların 172.94+1564 olduğu belirlenmiştir. 

Genel olarak çizelgeye bakıldığında ise hayvan besleyen ve beslemeyen 12 yaş 

grubundaki çocukların en yüksek toplam saldırganlık puanına (173.69+17.72) sahip 

oldukları saptanmıştır. 

 

Çizelge 5.4’ de  hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların yaşlarına göre saldırganlık 

eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin  varyans analizi sonuçları verilmiştir. 
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Çizelge 5.4.  Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların yaşlarına göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin varyans 
          analizi sonuçları 
 
                                                               
Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 
 
SD 

  
S.B.P. 

SALDIRGANLIK  
Y.S.P. 

ALT 
K.D.S.P. 

BOYUTLARI 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

Hayvan 
Besleme 
Durumu 
 

1 1722.49 76.15** 849.69 46.45** 248.65 27.21** 42.71 0.93 204.91 2.82 4435.03 20.44** 

              
Yaş 2 121.61 5.38** 53.47 2.92 77.13 8.44** 480.61 10.45** 156.47 2.15 390.35 1.80 
 
 

             

Hayvan 
Besleme 
Durumu X Yaş 

2 8.79 0.39 20.41 1.12 20.67 2.26 95.18 2.07 11.90 0.164 83.98 0.39 

 
 

             

Hata 294 22.62  18.29  9.14  46.00  72.60  216.93  
 
 

             

Toplam 300             
 
 

             

** P<0.01        
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Çizelge 5.4’te yapılan varyans analizinde yaşa ilişkin sonuçlara bakıldığında;  yaşın 

saldırganlık bunalımı puanı (SBP), kendine dönük saldırganlık puanı (KDSP), 

prosoyal saldırganlık puanları (PSP) üzerindeki temel etkisinde anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (P<0.01). Bu farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek 

amacıyla yapılan Tukey HSD testi sonucunda saldırganlık bunalımı, kendine dönük 

saldırganlık ve prososyal saldırganlık puanları açısından farklılığı 12 yaş grubundaki 

çocukların puanlarının yarattığı görülmüştür. Hayvan besleme durumu X yaş 

interaksiyonuna bakıldığında ise farklı yaş gruplarında hayvan besleyen ve beslemeyen 

çocukların saldırganlık puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (P>0.05). 

 

Çizelge 5.3’ te görüldüğü gibi  yaş arttıkça saldırganlık puanları artmaktadır.. Bu 

durum ergenlik dönemine girmekte olan  çocuğun fizyolojisinde, büyüme ve 

gelişmenin yanı sıra duygusal gelişimindeki önemli değişikliklerle açıklanabilir. 

Duyguların hızlı iniş ve çıkışlar göstermesi sonucunda çocuk evde anne ve baba ile 

sürtüşme içine girmekte, kuralları çiğneme, gibi nedenlerle ailesine arkadaşlarına ve 

diğer sosyal çevresine  duygu ve düşüncelerini ifade etmede sorunlar yaşamakta ve 

saldırgan davranışlarda bulunabilmektedir. 

 

Ersoy ve Aral (2001), korunmaya muhtaç çocuklarla yaptıkları çalışmada ailesi ile 

birlikte yaşayan ve yuvada kalan dokuz on yaş çocuklarının saldırganlık bunalımı, 

prososyal saldırganlık ve toplam saldırganlık puan ortalamalarının anlamlı bir farklılık 

gösterdiğini saptamışlardır. 

 

Dizman (2003), anne-babası  ile yaşayan ve anne yoksunu olan on, on bir, on iki 

yaşlarındaki çocuklarda en yüksek toplam saldırganlık puan ortalamasına 12 yaş 

grubundaki çocukların sahip olduğunu ortaya koymuştur. 

 

Çizelge 5.5’ te  hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların cinsiyetlerine göre 

saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin  ortalamalar ve standart sapmalar 

verilmiştir. 
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Çizelge 5.5.  Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların cinsiyetlerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin  
          ortalamalar ve standart sapmalar 
 
Hayvan 
Besleme 
Durumu 

Cinsiyet SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 
 
N 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
Hayvan 
Besleyenler 

Kız 
 

74 44.01±4.14 45.97±3.44 14.35±2.87 20.07±6.66 30.11±7.29 163.51±13.44 

Erkek 
 

76 47.96±3.68 48.79±3.53 15.70±2.42 30.22±6.05 31.30±7.50 173.54±10.74 

Toplam 
 

150 46.01±4.37 47.40±3.75 15.03±2.73 29.65±6.36 30.71±7.40 168.59±13.11 

 
Hayvan 
Beslemeyenler 

Kız 
 

73 50.18±5.44 49.53±3.75 16.19±3.58 28.79±6.74 29.27±8.35 173.64±14.78 

Erkek 
 

77 51.36±4.97 51.86±5.39 17.54±3.20 29.10±8.39 28.90±10.58 178.91±17.14 

Toplam 
 

150 50.79±5.22 50.73±4.79 16.89±3.45 28.95±7.61 29.08±9.53 176.35±16.20 

 
Genel 

Kız 
 

147 47.07±5.72 47.74±4.00 15.26±3.36 28.93±6.68 29.69±7.82 168.54±14.96 

Erkek 
 

152 49.67±48.40 50.33±4.80 16.63±2.98 29.66±7.32 30.09±9.23 176.24±14.53 

Toplam 
 

300 48.40±5.37 49.06±4.61 15.96±3.24 29.30±7.01 29.90±8.55 172.47±15.22 
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Çizelge 5.5. incelendiğinde; hayvan besleyen çocuklarda; erkeklerin toplam 

saldırganlık puanları ile alt boyut puan ortalamalarının kızlardan yüksek olduğu 

görülmektedir.  Hayvan besleyen erkek çocukların saldırganlık bunalımı puan 

ortalamalarının (SBP) 47.96+3.68, yansıtılmış saldırganlık puan (YSP) ortalamalarının 

48.79+3.53, kendine dönük saldırganlık puan (KDSP) ortalamalarının 15.70+2.42, 

prososyal saldırganlık puanlarının (PSP) 30.22+6.05, antisosyal saldırganlık puan 

(ASP) ortalamalarının 31.30+7.50, toplam saldırganlık puan (TSP) ortalamalarının 

173.54+10.74, olduğu belirlenmiştir. Hayvan besleyen kız çocukların saldırganlık 

bunalımı puan (SBP) ortalamalarının 44.01+4.14, yansıtılmış saldırganlık puan (YSP) 

ortalamalarının 45.97+ 3.44, kendine dönük saldırganlık puan (KDSP) ortalamalarının 

14.35+2.87, prososyal saldırganlık puanlarının (PSP)  20.07+6.66, antisosyal 

saldırganlık puan (ASP) ortalamalarının 30.11+7.29, toplam saldırganlık puan (TSP) 

ortalamalarının 163.51+13.44 olduğu görülmektedir.  Hayvan beslemeyen çocukların 

saldırganlık puanları ortalamalarına bakıldığında; erkek çocukların saldırganlık 

bunalımı puan (SBP) ortalamalarının 51.36+4.97, yansıtılmış saldırganlık puan 

ortalamalarının(YSP)  51.86+5.39, kendine dönük saldırganlık puan (KDSP) 

ortalamalarının 17.54+3.20, prososyal saldırganlık puanlarının (PSP) 29.10+8.39, 

antisosyal saldırganlık puan (ASP) ortalamalarının 28.90+10.58, toplam saldırganlık 

puan  (TSP) ortalamalarının 178.91+17.14 olduğu belirlenmiştir. Hayvan beslemeyen 

kız çocukların saldırganlık bunalımı puan (SBP) ortalamalarının 50.18+5.44, 

yansıtılmış saldırganlık puan (YSP) ortalamalarının 49.53+3.75, kendine dönük 

saldırganlık puan (KDSP) ortalamalarının 16.19+3.58, prososyal saldırganlık 

puanlarının (PSP) 28.79+6.74, antisosyal saldırganlık puan (ASP) ortalamalarının 

29.27+8.35, toplam saldırganlık puan (TSP) ortalamalarının 173.64+14.78 olduğu 

görülmektedir.  Hayvan beslemeyen çocuklarda erkek çocukların saldırganlık puan 

ortalamaları kız çocukların saldırganlık puanları ortalamalarından yüksektir. Genel 

ortalamalara bakıldığında da;  erkek çocukların toplam saldırganlık puan 

ortalamalarının 176.24+14.53 olup, kız çocukların toplam saldırganlık puan 

ortalamalarından (168.54+14.96) daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 5.6’ da hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların cinsiyetlerine göre 

saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin  varyans analizi sonuçları 

verilmiştir.
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Çizelge 5.6.  Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların cinsiyetlerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin       
          varyans analizi sonuçları 
 
                                                                              
Varyans 
Analizi 
Sonuçları 

 
 
 
SD 

 
S.B.P. 

SALDIRGANLIK 
Y.S.P. 

ALT   
K.D.S.P. 

BOYUTLAR 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

Hayvan 
Besleme 
Durumu 

1 1715,62 80,94** 833,56 48,52** 254,98 27,47** 36,36 0,74 196,82 2,69 4502,65 22,25** 

              
Cinsiyet 1 493,72 23,29** 495,03 29,16** 136,59 14,72** 40,25 0,82 12,50 0,17 4382,20 21,65** 
              
Hayvan 
Besleme 
Durumu X 
Cinsiyet 

1 142,92 6,74** 4,57 0,27 0,001 ,00 13,44 0,27 46,34 0,63 424,77 2,10 

              
Hata 296 21,20  16,97  9,28  49,35  73,06  202,40  
              
Toplam 300             

              
* P<0.05          ** P<0.01       
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Çizelge 5.6’ da hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların cinsiyetlerine göre 

saldırganlık eğilimine ilişkin varyans analizi sonuçları incelendiğinde; cinsiyet 

değişkeninin, saldırganlık bunalımı puanı (SBP), yansıtılmış saldırganlık puanı (YSP), 

kendine dönük saldırganlık puanı (KDSP), toplam saldırganlık puanı (TSP) üzerindeki 

etkisi anlamlı bulunmuştur (P<0.01). Saldırganlık alt boyut puanları incelendiğinde 

erkek çocukların puan ortalamalarının kız çocukların puan ortalamalarından yüksek 

olduğu görülmektedir. Hayvan besleme durumu X cinsiyet interaksiyonuna 

bakıldığında; farklı cinsiyetlerde hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların SBP 

puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Farklılığın erkek çocukların puan 

ortalamalarından kaynaklandığı saptanmıştır.  

 

Çizelgede de görüldüğü gibi erkeklerin saldırganlık puan ortalamaları kızların 

ortalamalarından yüksektir. Bu durum, toplumuzda erkek çocukların duygu, düşünce 

ve çeşitli olaylar karşısında yaşadıkları tepkileri kolayca ifade edebilmelerine olanak 

bulmalarıyla açıklanabilir. Erkek çocuklar vurma, itme, çekme gibi saldırganlık şiddet 

unsuru içeren eylemlere gerek oynadıkları oyunlarda gerekse yaşantılarında kızlara 

oranla daha fazla yer verebilmektedirler. 

 

Genellikle erkek çocuklar anlaşmazlıklarını dövüşerek çözme eğilimindedirler. Kız 

çocuklar ise ağız kavgasını tercih etmektedirler.  Yapısal olarak erkeklerin daha güçlü 

olmalarının yanı sıra, kız çocuklarının daha çok engellenmesi, bu konuda kız ve erkek 

farklılığını ortaya koymaktadır (Yörükoğlu 2002). 

 

Kız ve erkek çocuklar arasında saldırgan davranışların ortaya çıkmasında, 

toplumsallaşma süreci içinde, cinsiyet rollerinin gerek model alma gerekse pekiştirme 

yoluyla öğrenilmesi de önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle saldırgan 

davranışların daha çok erkek modeller tarafından sergilenmektedir (Kozcu 1987). 

 

Kozcu (1987) anaokulu çocuklarında saldırgan davranışlarının ve anne tepkilerinin 

incelenmesi amacıyla yaptığı çalışma  sonucunda; saldırganlık türlerini cinsiyet 

farklılığı açısından ele almıştır. Erkek çocukların itişip, kakışma biçimindeki fiziksel 

saldırgan davranışları kızlara oranla daha fazla gösterdiklerini,  Sözel saldırganlık 
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açısından saldırganlık puanlarının yüzdelerini kızlarda  %58 iken erkeklerde %20 

olduğunu belirtmiştir. 

 

Tuzgöl (1998) tarafından yapılan araştırma sonucunda, cinsiyetin saldırganlık 

düzeyine temel etkisi anlamlı bulunmuştur. Farklılığı incelenmesi sonucu erkeklerin 

saldırganlık düzeylerinin kızların saldırganlık düzeylerinden daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

 

Andreu et al.(1999) yaptıkları çalışma sonucunda kız ve erkek çocukların saldırganlık 

puanlarını karşılaştırdıklarında; sözel saldırganlığın kızlarda erkeklerden daha fazla, 

fiziksel saldırganlığın ise erkeklerde kızlardan daha fazla olduğunu ortaya 

koymuşlardır. 

 

Ayrıca çizelge 5.6’da hayvan besleme durumu X cinsiyet interaksiyonunun 

saldırganlık bunalımı puanı açısından anlamlı farklılık yarattığı ortaya konulmuştur. 

Bilindiği gibi saldırganlık bunalımı, saldırganlıktan korkma, rahatsız olma ve 

hoşlanmama durumunu ifade etmektedir. Çizelgeden de anlaşılacağı gibi, hayvan 

besleyen hem kız hem de erkek çocukların saldırganlıktan rahatsız oldukları, 

saldırganlık davranışına yönelmedikleri görülmektedir. 

 

Çizelge 5.7’de hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların kardeş sayılarına göre 

saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart sapmalar 

verilmiştir. 
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Çizelge 5.7.  Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların kardeş sayılarına göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin 
          ortalamalar ve standart sapmalar 
 
Hayvan 
Besleme 
Durumu 

Kardeş 
Sayısı 

SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 
 
N 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
Hayvan 
Besleyenler 

Tek çocuk 54 43.13±4.50 45.50±2.89 13.30±2.80 25.35±4.97 32.00±7.90 159.28±11.02 
1-2 Kardeş 60 47.55±3.42 48.72±3.13 15.62±2.23 30.68±5.73 29.40±6.96 171.72±11.28 
3’ten fazla 36 47.78±3.30 48.05±4.66 16.67±1.85 34.39±5.12 30.97±7.16 177.36±10.18 
Toplam 
 
 

150 46.01±4.37 47.40±3.75 15.03±2.73 29.65±6.36 30.71±7.39 168.59±13.11 

 
Hayvan 
Beslemeyenler 

Tek çocuk 33 45.42±3.21 48.18±2.57 14.63±2.52 25.30±4.33 30.54±8.03 164.33±10.79 
1-2 Kardeş 71 51.72±4.96 51.89±4.55 16.90±3.68 28.68±8.09 27.31±10.30 176.68±15.87 
3’ten fazla 46 53.19±4.04 50.76±5.68 18.48±2.73 32.00±7.56 30.76±8.97 184.46±14.87 
Toplam 
 
 

150 50.79±5.22 50.73±4.79 16.89±3.45 28.95±7.61 29.08±9.53 176.35±16.20 

 
Genel 

Tek çocuk 87 44.00±4.19 46.52±3.05 13.80±2.76 25.33±4.71 31.45±7.93 161.19±11.15 
1-2 Kardeş 131 49.81±4.78 50.43±4.26 16.31±3.16 29.59±7.15 28.27±8.95 174.40±14.13 
3’ten fazla 82 50.82±4.59 49.57±5.40 17.68±2.54 33.05±6.67 30.85±8.17 181.34±13.42 
Toplam 
 
 

300 48.40±5.36 49.06±4.61 15.96±3.24 29.30±7.01 29.90±8.55 172.47±15.22 
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Çizelge 5.7’ de görüldüğü gibi, hayvan besleyen çocukların toplam saldırganlık 

puanının, 3 ve daha fazla kardeşe sahip olanlarda diğerlerine göre yüksek olduğu, 

177.36+10.18 bunu 1-2 kardeşi olanlar 171.72+11.28 ve tek çocuk olanların puanının 

159.28+ 11.02 izlediği, hayvan beslemeyen çocuklarda ise en yüksek saldırganlık 

puanına 3 ve daha fazla sayıda kardeşi olan çocukların sahip olduğu 184.46+14.87 

bunu sırasıyla 1-2 kardeşi olan çocuklar 176.68+15.87 ile tek çocuk olanların 

164.33+10.79 takip ettiği belirlenmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi hayvan besleyen ve 

beslemeyen  3 ve daha fazla sayıda kardeşi olan çocukların en yüksek toplam 

saldırganlık puanına (181.34+13.42)  sahip oldukları belirlenmiştir. 

 

Çizelge 5.8’ de hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların kardeş sayısına göre 

saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin  varyans analizi sonuçları 

verilmiştir. 
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Çizelge 5.8.  Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların kardeş sayılarına göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin 
          varyans analizi sonuçları 
 

 
Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 
 
SD 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

Hayvan Besleme 
Durumu 

1 1093.45 65.20** 567.32 34.04** 152.46 19.31** 153.06 3.77 109.29 1.52 2267.91 13.64** 

 
 

             

Kardeş Sayısı 2 971.21 57.91** 306.85 18.41** 273.60 34.66** 1265.92 31.22** 270.00 3.77* 7727.39 46.47** 
 
 

             

Hayvan Besleme 
Durumu X 
Kardeş Sayısı 

2 50.54 3.01 2.06 0.12 1.89 0.24 33.58 0.83 22.04 0.31 32.27 0.19 

 
 

             

Hata 294 16.77  16.67  7.89  40.54  71.65  166.27  
 
 

             

Toplam 300             
 
 

             

* P<0.05          ** P<0.01      
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Çizelge 5.8 incelendiğinde kardeş sayısı değişkeninin saldırganlık bunalımı puanı 

(SBP) (P<0.01), yansıtılmış saldırganlık puanı (YSP)  (P<0.01), kendine dönük 

saldırganlık puanı (KDSP) (P<0.01), (P<0.01), prosoyal saldırganlık puanı (PSP) 

(P<0.01), toplam saldırganlık puanı (TSP) (P<0.05) üzerindeki temel etkisinde anlamlı 

bir farklılık bulunmuştur.  Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek 

amacıyla yapılan Tukey HSD testi sonucunda;  farklılığı 3’ten fazla kardeşi olan 

çocukların puanlarının yarattığı saptanmıştır. Toplam saldırganlık puanları açısından 

değerlendirildiğinde kardeş sayısı ortak etkiye sahiptir. Kardeş sayısı arttıkça toplam 

saldırganlık puanı artmaktadır.  Hayvan besleme durumu X kardeş sayısı 

interaksiyonuna bakıldığında; farklı sayıda kardeşleri olan hayvan besleyen ve 

beslemeyen çocukların saldırganlık puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

 

Çizelgede de görüldüğü gibi en yüksek toplam saldırganlık puan ortalamasına 3 ve 

daha fazla sayıda kardeşi olan çocukların sahip olduğu görülmektedir.Ailede çocuk 

sayısının fazla olması çocukların sosyal- duygusal ve kişisel ihtiyaçlarının 

karşılanmasında aksamalar meydana getirebilir. Dolayısıyla çocukların anne ve 

babalarıyla kuracakları iletişim azalabilir. Aynı zamanda ailede çocuk sayısının fazla 

olması. ekonomik bir takım sorunları beraberinde getirebilmektedir. Kalabalık ailede 

büyüyen çocukların ilgi çekmek ve kendisini ifade etmek için saldırgan davranışlara 

başvurduğu söylenebilir. 

 

Ailelerin çok çocuğa sahip olması. çocuklar arasında sevgi ve ilginin bölünmesine 

neden olduğundan anne baba tarafından istediği oranda sevilmeyen ve ilgilenilmeyen 

çocuğun kişiliğinde olumsuzlukların olması beklenen bir sonuçtur (Erkman 1991). 

 

Bernat and Bulleit (1985) 34 çocuğun ev ve okuldaki davranışlarına kardeş ilişkilerinin 

etkisini inceledikleri araştırmalarının sonucunda. abla ya da ağabeyi olan çocukların 

tek çocuklara oranla daha saldırgan olduklarını ortaya koymuşlardır. 

 

Çelik (2003) orta sosyo-ekonomik düzeydeki ilköğretim okullarının üçüncü. dördüncü 

ve beşinci sınıflarına devam etmekte olan 180 çocuk üzerinde yürüttüğü araştırmasının 
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sonucunda ailede çocuk sayısının artmasıyla aile içinde ebeveynler tarafından 

çocuklara karşı ilginin azaldığını ortaya koymuştur. 

 

Masalcı (2001) ise aile içi etkileşimlerde çocuğun saldırganlık düzeyleri ve uygun 

davranışlarını incelediği araştırmasında kardeş sayısı ile  çocuktaki saldırganlık 

davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. İki üç ve daha fazla kardeşli çocukların 

saldırganlık bunalımı puan ortalamalarının, kardeşi olmayan ve bir kardeşi olan 

çocuklara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Dizman (2003) ailesi ile yaşayan ve anne yoksunluğu çeken dört ve beşinci sınıf 

öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada kardeş sayısı ile kendine dönük saldırganlık 

puanı arasındaki farkın önemli olduğu saptanmıştır. Bu farklılığın ise bir iki kardeşe 

sahip çocuklardan kaynaklandığını belirlemiştir. 

 

Çizelge 5.9’da hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların doğum sıralarına göre 

saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart sapmalar 

verilmiştir. 
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Çizelge 5.9.  Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların doğum sıralarına göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin 
          ortalamalar ve standart sapmalar 
 
Hayvan 
Besleme 
Durumu 

Doğum Sırası SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 
 
N 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
Hayvan 
Besle-
yenler 

İlk çocuk 85 45.29±4.75 46.36±2.96 14.27±3.07 28.12±5.98 31.88±7.63 165.72±13.30 
 

Ortanca veya 
ortancalardan biri 

30 47.50±4.49 48.17±4.83 16.20±1.71 30.73±6.44 27.20±5.44 174.97±11.92 

Son Çocuk 35 46.48±2.72 49.26±3.65 15.88±1.84 32.46±6.24 30.88±7.50 169.30±11.39 
 

Toplam 150 46.01±4.37 47.40±3.75 15.03±2.73 29.65±6.36 30.71±7.40 168.59±13.11 
 
Hayvan 
Besleme
yenler 

İlk çocuk 87 49.45±5.51 50.33±4.93 16.99±3.27 29.26±7.19 28.72±9.14 174.82±16.46 
 

Ortanca veya 
ortancalardan biri 

29 52.93±4.26 50.34±4.56 15.76±3.03 28.14±7.82 30.76±9.87 179.41±17.85 

Son Çocuk 34 52.38±4.13 52.06±4.53 17.59±4.05 28.85±8.59 28.59±10.31 177.34±13.01 
 

Toplam 150 50.79±5.22 50.73±4.79 16.89±3.45 28.95±7.61 29.08±9.53 176.35±16.20 
 
Genel 

İlk çocuk 172 47.39±5.54 48.37±4.52 15.64±3.45 28.69±6.63 30.28±8.55 170.32±15.62 
 

Ortanca veya 
ortancalardan biri 

59 50.17±5.13 49.24±4.79 15.98±2.43 29.46±7.21 28.95±8.06 177.16±15.19 
 

Son Çocuk 69 49.39±4.56 50.64±4.31 16.72±3.23 30.68±7.65 29.74±9.01 173.25±12.77 
 

Toplam 300 48.40±5.37 49.06±4.61 15.96±3.24 29.30±7.01 29.90±8.55 172.47±15.22 
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Çizelge 5.9’ da görüldüğü gibi hayvan besleyen çocukların toplam saldırganlık puan 

dağılımları incelendiğinde son çocuklarda 169.30+11.39, ortanca ya da ortancalardan 

biri durumundaki çocuklarda 174.97+11.92, ilk çocuklarda ise 165.72+13.30 olduğu 

belirlenmiştir. Hayvan beslemeyen çocukların toplam saldırganlık puanlarına 

bakıldığında ise; en yüksek puana ortanca ve ortancalardan biri durumundaki 

çocukların sahip olduğu, 177.34+13.01 bunu, son çocuk durumundaki çocuklar 

179.41+17.85 ile ilk çocukların toplam saldırganlık puanının 174.82+16.46 izlediği 

belirlenmiştir. Çizelgeye genel olarak bakıldığında, hayvan besleyen ve beslemeyen 

çocuklarda ortanca ya da ortancalardan biri durumundaki çocukların en yüksek 

saldırganlık puanına (177.16+15.19) sahip olduğu dikkati çekmektedir. 

 

Çizelge 5.10’da  hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların doğum sırasına göre 

saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin  varyans analizi sonuçları 

verilmiştir. 
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Çizelge 5.10. Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların doğum sırasına göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin            
           varyans analizi sonuçları 
 
 
Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 
 
SD 

 
S.B.P. 

SALDIRGANLIK 
Y.S.P. 

ALT 
K.D.S.P. 

BOYUTLARI 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

Hayvan Besleme 
Durumu 

1 1608.01 73.67** 537.21 30.28** 106.22 11.51** 171.29 3.56 24.90 0.35 3125.30 14.81** 

              
Doğum Sırası 2 225.10 10.31** 132.67 7.48** 30.22 3.27* 95.75 1.99 40.06 0.56 1207.75 5.72** 

              

Hayvan Besleme 
Durumu X Doğum 
Sırası 

2 22.73 1.02 20.94 1.18 55.08 5.97 172.52 3.59* 252.87 3.52* 134.00 0.63 

              

Hata 294 21.83  17.74  9.23  48.04  71.75  210.97  

              
Toplam 300             

              

* P<0.05          ** P<0.01       
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Çizelge 5.10 incelendiğinde doğum sırasının saldırganlık bunalımı puanı (SBP) 

(P<0.01), kendine dönük saldırganlık (KDSP) (P<0.01), toplam saldırganlık 

puanları(TSP) (P<0.01) üzerindeki etkisinin anlamlı, prososyal saldırganlık (PSP) ve 

antisosyal saldırganlık puanları (ASP) üzerindeki etkisinin ise anlamsız olduğu 

saptanmıştır (P>0.05).  Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla 

yapılan Tukey HSD testi sonucunda farklılığı ortanca çocukların yarattığı görülmüştür.  

Hayvan besleme durumu X doğum sırası interaksiyonuna göre prososyal ve antisosyal 

saldırganlık puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (P<0.05).  

Yapılan Tukey HSD testi sonucunda prososyal ve antisosyal saldırganlık puan 

ortalamaları arasındaki farklılığı hayvan beslemeyen çocuklarda ilk ve ortanca 

çocukların yarattığı, hayvan besleyen çocuklarda ise ortanca çocukların puanlarının 

yarattığı görülmüştür. 

 

Çizelgede genel olarak ilk çocukların toplam saldırganlık puan ortalamalarının diğer 

çocukların puan ortalamalarından daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum ilk 

çocukların ailenin ilk çocuğu olma ayrıcalığı ve büyük çocuklara anne ve babaların 

verdikleri sorumluluklar dahilinde olumlu ilişkilerin kurulması, büyük yaş grubundaki 

çocukların sosyal yönden daha gelişmiş olmaları ve saldırgan davranışlara daha az 

yönelmeleri ile açıklanabilir. 

 

Çizelgede genel olarak toplam saldırganlık puanlarına bakıldığı zaman ortanca 

çocukların puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum ortanca 

çocukların aile içinde ilk çocuklar kadar sorumluluk almaması, benzer şekilde  anne 

baba tarafından son çocuğa gösterilen fiziksel yakınlığın daha az gösterilmesi 

nedeniyle saldırganlık eğilimlerinin artması ile açıklanabilir. 

 

Başar (1994)’ e göre ailedeki büyük çocuklar ortanca ve son çocuklara göre daha az 

davranış bozuklukları göstermekte ve daha az suç olgusuna yönelmektedirler. 

 

Gerek uyum ve davranış bozukluğu gösteren çocuklarda, gerekse suçlu çocuklarda 

“ortanca çocuk olma” önemli bir etken olarak dikkati çekmektedir (Yavuzer 2001). 
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Dizman (2003) anne ve babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların 

saldırganlık eğilimlerini araştırdığı çalışmasında; ortanca çocukların saldırganlık 

puanlarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 

 

Çizelge 5.11’de  hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların anne öğrenim düzeylerine 

göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart 

sapmalar verilmiştir. 



 71

 
 
 
Çizelge 5.11.  Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların anne öğrenim düzeylerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut     
            puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart sapmalar 
 
Hayvan 
Besleme 
Durumu 

Anne Öğrenim 
Durumu 

SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 
 
N 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
Hayvan 
Besle-
yenler 

Okuma Bilmiyor 
O.Biliyor- İlkokul 

16 
51 

48.87+3.18 
47.06+3.72 

48.87+3.14 
47.76+4.91 

17.81+1.33 
15.78+2.26 

33.81+4.69 
31.69+7.14 

29.81+6.11 
29.00+6.51 

178.19+10.43 
170.65+13.95 

Orta dereceli okul  53 44.55+4.50 47.11+3.31 14.34+2.78 28.66+3.72 33.07+6.56 167.74+11.83 
Yüksekokul 
Toplam 

30 
150 

45.30+4.68 
46.01+4.37 

47.03+2.31 
47.40+3.75 

13.50+2.49 
15.03+2.73 

25.73+4.03 
29.65+6.36 

29.93+9.76 
30.71+7.40 

161.50+11.36 
168.59+13.11 

        
 
Hayvan 
Besleme
yenler 

Okuma Bilmiyor 
O.Biliyor- İlkokul 

10 
45 

55.10+2.30 
55.78+3.71 

51.40+6.17 
52.09+5.73 

19.30+1.89 
19.09+2.52 

28.80+8.99 
32.55+8.56 

31.20+10.88 
29.69+9.22 

185.80+12.58 
187.09+15.98 

Orta dereceli okul 57 49.74+5.14 50.81+4.24 15.68+3.72 28.30+7.15 26.86+10.16 171.02+14.54 
Yüksekokul 
Toplam 

38 
150 

47.68+4.87 
50.79+5.22 

48.82+3.29 
50.73+4.79 

15.45+2.59 
16.89+3.45 

25.71+4.66 
28.95+7.61 

31.13+8.10 
29.08+9.53 

169.13+11.53 
176.35+16.20 

        
 
Genel 

Okuma Bilmiyor 
O.Biliyor- İlkokul 
Orta dereceli okul 
Üniversite 
Toplam 

26 
96 
110 
68 
300 

51.27+4.34 
50.21+5.00 
47.24+5.48 
46.63+4.90 
48.40+5.37 

49.23+4.76 
49.79+5.71 
49.03+4.23 
48.03+3.02 
49.06+4.61 

18.38+1.70 
17.33+2.89 
15.04+3.36 
14.59+2.71 
15.96+3.24 

31.88+6.96 
32.09+7.80 
28.47+6.46 
25.72+4.36 
29.30+7.01 

30.35+8.09 
29.32+7.86 
29.85+9.13 
30.60+8.82 
29.90+8.55 

181.11+11.68 
178.35+16.99 
169.43+13.34 
165.76+11.99 
172.47+15.22 
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Çizelge 5.11’  de görüldüğü gibi hayvan besleyen çocuklarda; anneleri okuma yazma 

bilmeyen çocukların en yüksek toplam saldırganlık puanına 178.19+10.43 sahip 

olduğu bunu sırasıyla, anneleri okuma yazma bilen ve ilkokul mezunu olan çocukların 

170.65+13.95, anneleri ortaokul ve lise mezunu olan çocukların 167.14+11.83, 

anneleri üniversite mezunu olan çocukların 161.50+11.36 izlediği belirlenmiştir. 

Hayvan beslemeyen çocukların toplam saldırganlık puanlarına bakıldığında ise en 

yüksek saldırganlık puanına anneleri okuma yazma bilen ve ilkokula giden çocukların 

187.09+15.98 sahip olduğu, sırasıyla anneleri okuma yazma bilmeyen çocukların 

185.80+12.58, anneleri ortaokul ve lise mezunu olan çocukların 171.02+14.54, 

anneleri üniversite mezunu olan çocukların 169.13+11.53 izlediği belirlenmiştir. Genel 

olarak çizelgeye bakıldığında anneleri okuma yazma bilmeyen çocukların en yüksek 

saldırganlık puanına (181.11+11.68) sahip oldukları belirlenmiştir. 

 

Çizelge 5.12’de  hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların anne öğrenim 

durumlarına göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin  varyans 

analizi sonuçları verilmiştir. 
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Çizelge 5.12. Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların anne öğrenim düzeylerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut    
           puanlarına ilişkin varyans analizi sonuçları 
 

 
Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 
 
SD 

 
S.B.P. 

SALDIRGANLIK 
Y.S.P. 

ALT 
K.D.S.P. 

BOYUTLARI 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

Hayvan Besleme 
Durumu 

1 1401.45 73.36** 591.12 32.70** 217.55 28.90** 68.26 1.57 28.80 0.41 4070.47 22.95** 

 
 

             

Anne Öğrenimi 3 374.50 19.60** 55.75 3.08* 207.09 27.51** 597.38 13.78** 21.81 0.31 3542.66 19.97** 

 
 

             

Hayvan Besleme 
Durumu X Anne 
Öğrenimi  

3 64.74 3.39* 22.18 1.23 17.67 2.35 56.90 1.31 298.65 4.21** 754.57 4.25** 

 
 

             

Hata 292 19.10  18.07  7.53  43.33  70.91  177.39  

 
 

             

Toplam 300             
 
 

             

* P<0.05          ** P<0.01        
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Çizelge 5.12’de hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların  saldırganlık puanlarının 

eğitim düzeyine bağlı olarak değişip değişmediğini belirlemek amacıyla yapılan 

varyans analizi sonucunda; anne öğrenim düzeyine bağlı olarak saldırganlık bunalımı 

puanı (SBP) (P<0.01), yansıtılmış saldırganlık puanı (YSP) (P<0.05), kendine dönük 

saldırganlık puanı (KDSP) (P<0.01 prososyal saldırganlık puanı (PSP) (P<0.01) ve 

toplam saldırganlık puanlarının (TSP) (P<0.01) anlamlı bir farklılık gösterdiği buna 

karşılık antisosyal saldırganlık puanlarının anlamlı bir farklılık göstermediği 

görülmektedir (P>0.05). Anne öğrenim durumu X hayvan besleme durumu 

interaksiyonuna göre ise saldırganlık bunalımı puanı (SBP) (P<0.05), antisosyal 

saldırganlık puanı (ASP) (P<0.01) ve toplam saldırganlık puanlarının (TSP) (P<0.01) 

anlamlı olduğu görülmüştür. Elde edilen önemliliğin hangi gruptan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan Tukey HSD testi sonucunda, farklılığın okuma yazma 

bilmeyen annelerden kaynaklandığı belirlenmiştir. 

 

Çizelgede de görüldüğü gibi en yüksek toplam saldırganlık puan ortalamasına okuma 

yazma bilmeyen annelerin çocuklarının sahip olduğu görülmektedir. Annenin eğitim 

düzeyinin düşük olması çocuğa yönelik tutumlar üzerinde etkili olmakta, geleneksel 

çocuk yetiştirme yöntemlerinden dolayı çocuğa karşı otoriter tutum sergilenmektedir. 

Otoriter tutumla yetişen çocuklar izledikleri modelleri taklit  ederek öğrenirken aynı 

zamanda otoriteye başkaldırmak için saldırgan davranışlarla kendilerini kabul 

ettirmeye çalışmaktadırlar. Toplam saldırganlık puanları anne öğrenim durumu 

açısından ele alındığında, eğitim düzeyi yükseldikçe saldırganlık puanlarının düştüğü 

görülmektedir. 

 

Fray and Mark (1987) eğitim seviyesi düşük anne ve babaların çocuklarıyla sağlıklı 

ilişkiler kuramadıklarını, dolayısıyla saldırgan bireyler yetişmesine neden olduklarını 

vurgulamaktadırlar. 

 

Hatunoğlu (1994), ana baba tutumları ile saldırganlık eğilimi arasındaki ilişkiyi 

araştırdığı çalışmasında; eğitim düzeyi düşük anne babaların çocuğa yönelik tutumları 

ile saldırganlık arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu ortaya koymuştur. 
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Çizelge 5.13’de hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların anne öğrenim düzeylerine 

göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart 

sapmalar verilmiştir. 
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Çizelge 5.13.  Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların baba öğrenim düzeylerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut    
            puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart sapmalar 
 
Hayvan 
Besleme 
Durumu 

Baba Öğrenim 
Durumu 

SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 
 
N 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
Hayvan 
Besle-
yenler 

 
O.Biliyor- İlkokul 

 
37 

 
47.81+3.41 

 
49.08+3.48 

 
16.91+1.90 

 
34.73+5.10 

 
30.46+6.73 

 
178.22+9.79 

Orta dereceli okul 73 45.96+4.46 47.10+4.00 14.80+2.64 28.55+6.22 29.70+6.67 166.07+12.34 

Yüksekokul 
Toplam 

40 
150 

44.45+4.47 
46.01+4.37 

46.37+3.01 
47.40+3.75 

13.70+2.64 
15.03+2.73 

26.97+5.03 
29.65+6.36 

32.80+8.87 
30.71+7.40 

164.30+12.97 
168.59+13.11 

 
 

       

 
Hayvan 
Besleme
yenler 

 
O.Biliyor- İlkokul 

 
39 

 
53.90+3.93 

 
51.54+5.80 

 
19.26+2.53 

 
31.13+7.32 

 
29.33+7.90 

 
185.15+10.89 

Orta dereceli okul 54 51.70+4.89 50.83+5.10 15.89+3.80 28.04+8.99 29.07+11.71 174.96+19.86 

Yüksekokul 
Toplam 

57 
150 

47.79+4.76 
50.79+5.22 

50.07+3.58 
50.73+4.79 

16.21+3.03 
16.89+3.45 

28.33+6.06 
28.95+7.61 

28.91+8.33 
29.08+9.53 

171.63+12.89 
176.35+16.20 

 
 

       

 
Genel 

 
O.Biliyor- İlkokul 
Orta dereceli okul 
Yüksekokul 
Toplam 

 
76 
127 
97 
300 

 
50.93+4.77 
48.40+5.44 
46.41+4.90 
48.40+5.37 

 
50.34+4.94 
48.69+4.85 
48.54+3.81 
49.06+4.61 

 
18.12+2.39 
15.27+3.22 
15.17+3.12 
15.96+3.24 

 
32.88+6.54 
28.33+7.49 
27.77+5.67 
29.30+7.01 

 
29.88+7.33 
29.43+9.12 
30.51+8.73 
29.90+8.55 

 
181.78+10.87 
169.85+16.50 
168.61+13.36 
172.47+15.22 
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Çizelge 5.13’ de görüldüğü gibi hayvan besleyen çocuklarda; babaları okuma yazma 

bilen ve ilkokul mezunu olan çocukların (178.22+9.79) en yüksek saldırganlık puan 

ortalamasına sahip olduğu, bunu sırasıyla babaları ortaokul ve lise mezunu olan 

çocukların (166.07+12.3), babaları üniversite mezunu olan çocukların (164.30+12.97) 

puanlarının izlediği belirlenmiştir. Hayvan beslemeyen çocukların toplam saldırganlık 

puanlarına bakıldığında en yüksek puana  babaları okuma yazma bilen ve ilkokula 

giden çocukların (185.15+10.89) sahip olduğu, bunu sırasıyla babaları ortaokul ve lise 

mezunu olan çocuklar (174.96+19.86) ile babaları üniversite mezunu olan çocukların 

puanlarının (171.63+12.89) izlediği belirlenmiştir. Genel olarak çizelgeye bakıldığında 

babaları okuma yazma bilen ve ilkokul mezunu olan çocukların en yüksek saldırganlık 

puanına (181.78+10.87) sahip oldukları belirlenmiştir. 

 

Çizelge 5.14’de  hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların baba öğrenim durumlarına 

göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin  varyans analizi sonuçları 

verilmiştir. 
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Çizelge 5.14.  Hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların baba öğrenim düzeylerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına 
            ilişkin varyans analizi sonuçları 
 
 
 
Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 
 
SD 

 
S.B.P. 

SALDIRGANLIK 
Y.S.P. 

ALT 
K.D.S.P. 

BOYUTLARI 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

Hayvan Besleme 
Durumu 

1 1806.15 92.21** 765.46 42.30** 275.83 34.09** 59.52 1.34 249.48 3.42 4210.62 22.23** 

 
 

             

Baba Öğrenimi 2 483.58 24.69** 92.72 5.12** 242.44 29.96** 690.41 15.52** 58.22 0.80 4413.50 23.30** 
 
 

             

Hayvan Besleme 
Durumu X Baba 
Öğrenimi  

2 52.07 2.66 11.08 0.61 16.56 2.05 130.27 2.93 76.98 1.06 27.93 0.15 

 
 

             

Hata 294 19.59  18.10  8.09  44.49  72.88  189.43  
 
 

             

Toplam 300             
 
 

             

** P<0.01        
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Çizelge 5.14’te yapılan varyans analizi sonucunda; baba öğrenim düzeyine göre 

çocukların saldırganlık bunalımı puanı (SBP) (P<0.01), yansıtılmış saldırganlık puanı 

(YSP) (P<0.01), kendine dönük saldırganlık puanı (KDSP) (P<0.01) prososyal 

saldırganlık puanı (PSP) (P<0.01) ve toplam saldırganlık puanlarının (TSP) (P<0.01) 

anlamlı bir farklılık gösterdiği buna karşılık antisosyal saldırganlık puanlarının (ASP) 

anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir (P>0.05). Elde edilen önemliliğin 

hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Tukey HSD testi 

sonucunda, farklılığın üniversite mezunu babalardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Baba öğrenim düzeyi arttıkça çocukların saldırganlık puanları düşmüştür. Baba 

öğrenim durumu X hayvan besleme durumu interaksiyonuna bakıldığında ise hayvan 

besleyen ve beslemeyen çocukların saldırganlık puanlarının babalarının eğitim 

düzeyine göre farklılık göstermediği görülmektedir. 

 

Çizelgede de görüldüğü gibi en yüksek toplam saldırganlık puan ortalamasına okuma 

yazma bilen ve ilkokul mezunu olan babaların çocuklarının sahip olduğu 

görülmektedir.   

 

Babanın eğitim seviyesinin düşük olması, dolayısıyla çocuğun gelişiminde ve 

eğitiminde yeterince bilgiye sahip olmaması nedeniyle çocuk baba iletişimi olumsuz 

yönde etkilenmektedir. Babanın evde çocuklarla olumlu  ilişkisi çocuğun sağlıklı bir 

kişilik geliştirmesi ve çocukluk çağına ait yaşam deneyimleri kazanabilmesi için 

zorunludur. Babaya benzemek, baba gibi bir insan olmak arzusu üst benliğin 

oluşumunda büyük rol oynamaktadır.  Babası ile ilişkisi sağlıklı olmayan çocukta 

uyum bozukluğu ve davranış problemlerine rastlanabilir (Başar 1996). 

 

Güneysu (1986)’un yaptığı çalışma sonucuna göre baba öğrenim düzeyi yükseldikçe 

çocuğa karşı sevgi gösterme artmakta, cezalandırma ise azalmakta dolayısıyla çocuklar 

sağlıklı davranışlar geliştirmektedirler. 

 

Çizelge 5.15’de hayvan besleyen çocukların besledikleri hayvanların kendileriyle 

birlikte yaşadıkları zamana göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin 

ortalamalar ve standart sapmalar verilmiştir. 
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Çizelge 5.15. Hayvan besleyen çocukların besledikleri hayvanların kendileriyle birlikte yaşadıkları zamana göre saldırganlık eğilimleri ve 

           alt boyut puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart sapmalar 

 
 
 
H. Zaman 
 

SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 

 
N 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
7-12 Ay 

 
46 
 

 
46.89±3.98 

 
48.35±3.54 

 
16.40±2.10 

 
34.95±4.79 

 
30.22±7.51 

 
175.81±11.13 

        

1-3 Yıl 50 
 

46.16±4.83 47.96±2.78 15.12±2.17 28.14±5.97 31.25±8.03 168.71±12.70 

        

3 Yıldan Fazla 
 

54 
 
 

45.37±4.17 46.37±4.33 14.14±3.13 27.74±5.80 30.56±6.87 164.19±12.78 

Toplam 150 46.01±4.37 47.40±3.75 15.03±2.73 29.65±6.36 30.71±7.40 168.59±13.11 
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Çizelge 5.15’de görüldüğü gibi evcil hayvanı 7-12 ay süredir kendileriyle yaşayan 

çocukların toplam saldırganlık puan  ortalamalarının    (175.81±11.13)   en yüksek 

olduğu bunu sırasıyla;  1-3 yıl süredir evcil hayvanı kendileriyle birlikte yaşayan 

çocukların toplam saldırganlık puan ortalamalarının (168.71±12.70) evcil hayvanı 3 

yıldan fazla süredir kendileriyle yaşayan çocukların toplam saldırganlık puan 

ortalamalarının (164.19±12.78) izlediği görülmektedir. 

 

Çizelge 5.16’da hayvan besleyen çocukların besledikleri hayvanın kendileriyle birlikte 

yaşadığı zamana  göre  saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin varyans 

analizi sonuçları verilmiştir. 
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Çizelge 5.16. Hayvan besleyen çocukların besledikleri evcil hayvanların kendileriyle yaşadıkları zamana göre saldırganlık eğilimleri ve 
           alt boyut puanlarına ilişkin varyans analizi sonuçları 
 
 
Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 
 
SD 

 
S.B.P. 

SALDIRGANLIK 
Y.S.P. 

ALT 
K.D.S.P. 

BOYUTLARI 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
H. Zaman 

 
2 

 
27.60 

 
1.45 

 
57.59 

 
4.27* 

 
59.46 

 
8.81** 

 
690.09 

 
21.78** 

 
12.74 

 
0.23 

 
1564.13 

 
10.23** 

              

Hata 147 19.01  13.49  6.75  31.69  55.31  152.95  

              

Toplam 149             

              

*P<0.05            **P<0.01            
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Çizelge 5.16’da görüldüğü gibi yapılan varyans analizi sonucunda hayvanla birlikte 

geçirilen süreye göre yansıtılmış saldırganlık puanı (YSP) (P<0.05), kendine dönük 

saldırganlık puanı (KDSP) (P<0.01), prososyal saldırganlık puanı (PSP) (P<0.01) ve 

toplam saldırganlık puanı (TSP) (P<0.01) puanları arasındaki farklılığın istatistiksel 

açıdan önemli olduğu saptanırken saldırganlık bunalımı (SBP) ve antisosyal 

saldırganlık puanı (ASP) ortalamalarının anlamlı bir farklılık göstermediği 

görülmektedir (P>0.05).  

 

Çizelgede görüldüğü gibi hayvanıyla 3 yıldan fazla yaşayan çocukların toplam 

saldırganlık puan ortalamaları düşüktür. Bu durum çocuklarla birlikte uzun süre 

yaşayan hayvanların, çocukların kişiliğine olumlu etkileri ile açıklanabilir. Hayvanlar 

çocukların sağlıklı kişilik özellikleri geliştirmelerine, insanlarla ilişkilerinde yapıcı 

tutum ve davranışlar sergileyerek saldırganlık gibi yıkıcı davranışlardan uzak 

kalmalarını sağlamaktadır. 

 

Hayvanlar, çocukların sosyalizasyon ve iletişim becerilerini artırarak, yalnızlık ve 

izolasyon duygusunu azaltmaktadır. Hayvan besleyen çocukların agresif davranışları 

azalmakta çevrelerindeki insanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurmaktadırlar (Furman 

1989). 

 

Triebenbacher (1995) tarafından yapılan araştırma sonucunda; hayvan besleme ile 

çocukların etrafındaki insanlarla olan ilişkilerinde olumlu davranışlar geliştirmeleri 

arasında anlamlılık olduğu ortaya konulmuştur.  

 

Çizelge 5.17’de hayvan besleyen çocukların besledikleri hayvanların yiyecek ve su  

ihtiyacını karşılayan kişiye göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin 

ortalamalar ve standart sapmalar verilmiştir. 
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Çizelge 5.17. Hayvan besleyen çocukların besledikleri hayvanların yiyecek ve su  ihtiyacını karşılayan kişiye göre saldırganlık eğilimleri 
           ve alt boyut puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart sapmalar 
 

 

 

 

 

 

 
 
Yiyecek veren 
kişi 

SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 

 
N 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

Babam ve Ben 35 46.52±4.52 47.04±2.34 14.16±2.05 25.76±4.84 27.96±7.35 161.44±8.86 

        
Annem ve 
Ben 

38 46.58±4.96 46.12±4.41 15.00±2.43 29.58±7.48 30.84±6.68 167.46±13.45 

        

Kardeşim ve 
Ben 

37 46.07±4.03 49.46±3.45 16.30±2.12 31.98±5.83 31.39±7.63 175.21±12.44 

        

Hepimiz 40 44.65±3.53 46.91±2.77 14.06±3.64 29.69±4.74 31.75±7.99 167.06±12.77 

        

Toplam 
 

150 46.01±4.37 47.40±3.75 15.03±2.73 29.65±6.36 30.71±7.40 168.59±13.11 
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Çizelge 5.17’de görüldüğü gibi hayvanın yiyecek ihtiyacını kardeşiyle birlikte 

karşılayan çocukların toplam saldırganlık puan ortalamalarının 175.21±12.44 olup en 

yüksek olduğu bunu sırasıyla;  aile bireylerinin hepsinin birlikte karşıladığı durumlarda 

çocukların toplam saldırganlık puan ortalamalarının 167.06±12.77, anne ve çocuğun 

birlikte karşıladığı durumlarda çocukların toplam saldırganlık puan ortalamalarının 

167.46±13.45, baba ve çocuğun birlikte karşıladığı durumlarda çocukların toplam 

saldırganlık puan ortalamalarının 161.44±8.86 olduğu  görülmektedir. 

 

Çizelge 5.18’de hayvan besleyen çocukların besledikleri  hayvanın yiyecek ve su 

ihtiyacını karşılayan kişiye göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin 

varyans analizi sonuçları verilmiştir. 
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Çizelge 5.18. Hayvan besleyen çocukların besledikleri hayvanların yiyecek ve su  ihtiyacını karşılayan kişiye göre saldırganlık eğilimleri 

           ve alt boyut puanlarına ilişkin varyans analizi sonuçları 

**P<0.01            
 
 

 
Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 
 
SD 

 
S.B.P. 

SALDIRGANLIK 
Y.S.P. 

ALT 
K.D.S.P. 

BOYUTLARI 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

Yiyecek 3 27.18 1.43 92.11 7.38** 39.51 5.81** 203.79 5.48** 81.57 1.50 1100.21 7.20** 

              

Hata 146 18.96  12.48  6.80  37.17  54.19  152.82  

              

Toplam 149             
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Çizelge 5.18’de yapılan varyans analizi sonuçları incelendiğinde  hayvanın yiyecek ve 

su ihtiyacının aile içerisinde kimler tarafından karşılandığına göre yansıtılmış 

saldırganlık puanı (YSP), kendine dönük saldırganlık puanı (KDSP), prososyal 

saldırganlık puanı (PSP)  ve toplam saldırganlık (P<0.01) puanlarının (TSP) anlamlı 

bir farklılık gösterdiği buna karşılık saldırganlık bunalımı (SBP) ve antisosyal 

saldırganlık puanı (ASP) ortalamalarının anlamlı bir farklılık göstermediği 

görülmektedir (P>0.05). Elde edilen önemliliğin hangi gruptan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan Tukey HSD testi sonucunda farklılığın  kardeşi ile birlikte 

hayvanın yiyecek ve su ihtiyacını karşılayan çocuklardan kaynaklandığı saptanmıştır.  

 

Çizelgede yansıtılmış saldırganlık puanı, kendine dönük saldırganlık puanı, prososyal 

saldırganlık puanı  ve toplam saldırganlık puan ortalamaları incelendiğinde kardeşi ile 

birlikte hayvanın yiyecek ve su ihtiyacını karşılayan çocukların ilgili ortalamaları diğer 

gruplara göre daha yüksektir. Bu durum hayvanla ilgili sorumlulukların yalnızca 

çocuklara bırakıldığı durumlarda, saldırgan davranışları artırdığı şeklinde açıklanabilir. 

Çocuğun gelişim özellikleri gözetilmeden yaşının ve kapasitesinin üstünde 

sorumluluklar yüklenmesi, kişiliğini olumsuz etkileyerek saldırgan davranışlar 

göstermesine neden olmaktadır. 

 
Hayvanlar ile ilgili  çocuklara verilen görevler çocuğun yaşına ve yeteneklerine  uygun 

olmalıdır. Eğer aileler çocukların yaşları ve becerileri doğrultusunda evcil hayvanla 

ilgili alabilecekleri sorumlulukların  farkında olurlarsa çocuklar pozitif yönde 

etkilenirler. Çocuğun yaşı ve kapasitesi gözetilmeden  hayvanla ilgili bir takım 

sorululukların verilmesi sonucu çocuk, verilen görevleri yerine getirememekten dolayı 

kendini yetersiz hissetmekte ve öfkesini saldırgan tutum ve davranışlarla gerek 

hayvana gerekse etrafındaki diğer insanlara yansıtmaktadır (Edenburg 2002). 

 

Çizelge 5.19’da hayvan besleyen çocukların besledikleri hayvanlarını sevme 

nedenlerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin ortalamalar ve 

standart sapmalar verilmiştir. 
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Çizelge 5.19. Hayvan besleyen çocukların besledikleri hayvanlarını sevme nedenlerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına 

           ilişkin ortalamalar ve standart sapmalar 

 
 
 
Sevme Nedeni 

SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 
 
N 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

Beni 
anladığını 
düşünüyorum 

27 44.67±4.10 46.89±2.98 14.29±1.87 29.22±4.54 31.00±6.50 166.07±9.00 

        
Sırlarımı 
paylaşıyorum 

29 44.48±4.75 45.82±3.17 14.20±2.30 24.83±5.44 28.69±6.83 158.03±8.80 

        
Rahatlıyorum 49 45.69±4.40 47.22±2.99 14.00±3.05 28.06±5.95 32.47±8.71 167.45±14.11 

        
Eğleniyorum 45 48.16±3.44 48.91±4.69 17.13±1.78 34.76±4.74 29.93±6.41 178.15±9.76 

        
Toplam 
 

150 46.01±4.37 47.40±3.75 15.03±2.73 29.65±6.36 30.71±7.40 168.59±13.11 
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Çizelge 5.19’da görüldüğü gibi hayvanını sevme nedeni olarak onunla eğlendiği için 

sevdiğini ifade eden çocukların toplam saldırganlık puan ortalamaları 178.15±9.76  

olup en yüksek olduğu bunu sırasıyla; evcil hayvanıyla birlikteyken rahatladığını ifade 

eden çocukların toplam saldırganlık puan ortalamasının 167.45±14.11, kendisini 

anladığını düşündüğü için hayvanı sevdiğini ifade eden çocukların toplam saldırganlık 

puan ortalamasının 166.07±9.00, onunla sırlarını paylaştığı için sevdiğini ifade eden 

çocukların toplam saldırganlık puan ortalamasının  158.03±8.80 izlediği 

görülmektedir. 

 

Çizelge 5.20’de hayvan besleyen çocukların besledikleri hayvanı sevme nedenlerine 

göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin varyans analizi sonuçları 

verilmiştir. 
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Çizelge 5.20. Hayvan besleyen çocukların besledikleri hayvanlarını sevme nedenlerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına 

           ilişkin varyans analizi sonuçları 

 

 
Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 
 
SD 

 
S.B.P. 

SALDIRGANLIK 
Y.S.P. 

ALT 
K.D.S.P. 

BOYUTLARI 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

Sevme Nedeni 3 109.47 6.34** 61.01 4.65** 95.08 16.81** 658.68 23.67** 99.82 1.85 2527.78 20.47** 

              

Hata 146 17.27  13.11  5.65  27.82  53.82  123.48  

              

Toplam 149             

              

**P<0.01            
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Çizelge 5.20’de yapılan varyans analizi sonuçları  incelendiğinde hayvanı sevme 

nedenine bağlı olarak saldırganlık bunalımı puanı (SBP) (P<0.01). yansıtılmış 

saldırganlık puanı (YSP) (P<0.01). kendine dönük saldırganlık puanı (KDSP) 

(P<0.01). prososyal saldırganlık puanı (PSP) (p<0.01) ve toplam saldırganlık puanı 

(TSP) (P<0.01) puanlarının anlamlı bir farklılık gösterdiği; buna karşılık antisosyal 

saldırganlık puanı (ASP) ortalamalarının sevme nedenine göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği görülmektedir (P>0.05). Elde edilen önemliliğin hangi gruptan 

kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Tukey HSD testi sonucunda, hayvanla 

sırlarını paylaştığı için sevdiğini ifade eden çocuklardan kaynaklandığı görülmüştür.  

 

Çizelgede sırlarını paylaştığı için hayvanları seven çocukların prososyal saldırganlık 

puanı ve toplam saldırganlık puan  ortalamaları diğer nedenlerle hayvanı sevdiğini 

ifade eden çocuklara göre daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum  çocukların 

hayvana güvenerek yaşamlarını paylaşmaları, bu sayede çevrelerindeki insanlara da 

güvenerek sağlıklı ilişkiler kurmaları, kendilerini kolayca ifade edebilmeleri ve 

iletişimde olumlu tutumlarda bulunarak saldırganlık gibi olumsuz davranışlardan 

kaçınmaları ile açıklanabilir. 

 

Çocuklar için  hayvan sevgisi çok önemlidir. Hayvanlar insanlar gibi konuşamaz ancak 

bazen insanlardan daha iyi bir dinleyici olabilir ve hissettiklerini beden diliyle 

anlatabilirler. Hayvan besleyen çocuklarının paylaşımcı, problem çözümleyici ve diğer 

insanlara karşı ilgili oldukları gözlenmiştir (Edenburg 2002). 

 

Çocuklar hayvanların kendilerini anladıklarını ve yaşadıkları bazı sorunları onlarla 

paylaşabileceklerini düşünmektedirler. Hayvanlar, her koşulda çocukları yargılamadan 

sevmektedirler bu nedenle çocuklar günlük yaşamlarındaki sorunlarını eleştirilme 

korkusu olmadan kolaylıkla hayvanlarıyla paylaşabilmektedirler (Caroll 1999). 

 

Covert et al. (1985) tarafından yapılan araştırmanın sonucunda; hayvanıyla konuşan 

çocukların, yaşadıkları günlük stresten uzaklaştığı ve daha az saldırgan davranışlar 

gösterdikleri ortaya konmuştur. 
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Çizelge 5.21’de hayvan besleyen çocukların besledikleri hayvanlarıyla olan ilişkilerini 

değerlendirme biçimlerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt Boyut puanlarına ilişkin 

ortalamalar ve standart sapmalar verilmiştir. 
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Çizelge 5.21. Hayvan besleyen çocukların besledikleri hayvanlarıyla olan ilişkilerini değerlendirme biçimlerine göre saldırganlık   

           eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin ortalamalar ve standart sapmalar 

 
 
 
İlişki Nasıl 

SALDIRGANLIK ALT BOYUTLARI 
 
N 

 
S.B.P. 

 
Y.S.P. 

 
K.D.S.P. 

 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

Önemlidir 
severim 
okşarım 

95 45.61±4.23 46.97±2.94 14.53±2.52 28.64±6.27 30.83±7.61 166.54±12.74 

        
Severim ama 
bakmak zor 
gelir 

36 46.14±4.54 48.97±5.27 15.94±2.34 31.19±6.39 30.50±7.54 171.94±11.44 

        
Kızgın 
olduğum 
zamanlarda 
kötü 
davranırım 

19 47.79±4.54 46.58±3.25 15.84±3.76 31.79±5.96 30.53±6.30 172.53±16.13 

        
Toplam 150 46.01±4.37 47.40±3.75 15.03±2.73 29.65±6.36 30.71±7.40 168.59±13.11 
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Çizelge 5.21’de görüldüğü gibi en yüksek saldırganlık puan ortalamasına hayvanıyla 

olan ilişkisini, kızgın olduğu zamanlarda ona kötü davrandığını ifade eden çocukların 

172.53±16.13 sahip olduğu bunu sırasıyla; hayvanıyla olan ilişkisini hayvanı sevdiği 

ancak bakmanın zor geldiği şeklinde değerlendiren çocukların puan ortalaması  

171.94±11.44 ile hayvanıyla olan ilişkisini, hayvanın kendisi için önemli olduğu, 

sarılıp okşadığı yönünde değerlendiren çocukların toplam saldırganlık puan 

ortalamasının 166.54±12.74 izlediği görülmektedir. 

 

Çizelge 5.22’de hayvan besleyen çocukların besledikleri hayvanlarıyla olan ilişkilerini 

değerlendirme şekillerine göre saldırganlık eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin 

varyans analizi sonuçları verilmiştir. 
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Çizelge 5.22. Hayvan besleyen çocukların besledikleri hayvanlarıyla olan ilişkilerini değerlendirme biçimlerine göre saldırganlık  

           eğilimleri ve alt boyut puanlarına ilişkin varyans analizi sonuçları 

 

 
Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 
 
SD 

 
S.B.P. 

SALDIRGANLIK 
Y.S.P. 

ALT 
K.D.S.P. 

BOYUTLARI 
P.S.P. 

 
A.S.P. 

 
T.S.P. 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

 
KO 

 
F 

İlişki Nasıl 2 37.96 2.01 59.74 4.44* 33.37 4.70** 134.6
7 

3.43* 1.82 0.03 549.97 3.30* 

              

Hata 147 18.87  13.46  7.10  39.24  55.46  166.75  

              

Toplam 149             

              

*P<0.05            **P<0.01            
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Çizelge 5.22’de görüldüğü gibi yapılan varyans analizi sonucunda;  hayvanla olan 

ilişkinin değerlendirme biçimine bağlı olarak yansıtılmış saldırganlık puanı (YSP) 

(P<0.05), kendine dönük saldırganlık puanı (KDSP) (P<0.01), prososyal saldırganlık 

puanı (PSP) (P<0.05) ve toplam saldırganlık (P<0.05) puanlarının (TSP) anlamlı 

farklılık gösterdiği görülmektedir. Önemliliğin  hangi gruptan kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan Tukey HSD testi sonucunda; sarılıp okşadığını belirtenler 

ile bakmanın zor geldiğini belirten çocukların puan ortalamaları; sarılıp okşadığını 

belirtenler ile hayvana kötü davrandığını belirten çocukların puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0.05).  

 

Çizelgede görüldüğü gibi hayvanı sarılıp okşadığını belirten çocukların toplam 

saldırganlık puan ortalaması diğer gruplara göre daha düşüktür.  Bu durum çocukların 

hayvana sarılarak öperek hayvanla kurdukları temasın onları sakinleştirdiği ve diğer 

insanlarla olan ilişkilerinde olumlu davranışlarda bulunmalarına etkide bulunduğu 

şeklinde açıklanabilir. 

 

Hayvanlarla birlikte geçirdikleri zamanlarda, hayvanlarına sarılıp fiziksel temas kuran 

çocukların stres, endişe, kaygı gibi duyguları azalmakta kendilerini sakin ve mutlu 

hissetmekte dolayısıyla çevrelerindeki insanlarla olan ilişkilerinde yapıcı tutumlar 

sergilemektedirler (Cain 1985). 

 

Corson et al (1987) uzun süreli hastanede yatan çocukların kaygı düzeylerini 

araştırdıkları çalışmalarında hastane ortamında, hayvana sarılarak, dokunarak evcil 

hayvan yardımlı psikoterapi alan çocukların kaygı düzeylerinin düşük olduğu, 

insanlarla ilişkilerinde daha sakin davranışlar sergiledikleri ortaya konulmuştur. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 
Bu  araştırma on- on iki yaş gruplarındaki ilköğretim okullarının dördüncü, beşinci ve 

altıncı sınıflarına devam eden hayvan besleyen ve beslemeyen çocukların saldırganlık 

eğilimleri arasında fark olup olmadığının saptanması ve saldırganlık eğilimlerinde bazı 

değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

Hayvan besleyen ve beslemeyen çocuklar arasında  alt boyut puanları açısından 

farklılıklar olduğu saptanmıştır. Çocukların yaşı, cinsiyeti, sosyo-ekonomik düzeyi,  

kardeş sayısı ve doğum sırasının toplam saldırganlık puanı açısından farklılık yarattığı 

belirlenmiştir (P<0.01, P<0.05). Ayrıca hayvan besleme durumu x cinsiyet, hayvan 

besleme durumu x yaş, hayvan besleme durumu x kardeş sayısı,  hayvan besleme 

durumu x doğum sırası, hayvan besleme durumu x anne öğrenim durumu 

interaksiyonlarının  toplam saldırganlık puanı açısından farklılık oluşturduğu 

saptanmıştır (P<0.01, P<0.05).  Hayvanın aile ile birlikte yaşadığı süre, hayvanın 

yiyecek ve su ihtiyacını karşılayan kişi, çocukların hayvanı sevme nedeni ve 

çocukların hayvanla olan ilişkilerini değerlendirme biçimlerinin toplam saldırganlık 

puanlarında anlamlı bir farklılık yarattığı sonucuna varılmıştır (P<0.01, P<0.05).   

 

Hayvanlar çocukların sevgi, anlayış, sorumluluk duyguları kazanmalarında, sağlıklı bir 

kişilik geliştirerek toplumda istenen bireyler olmaları açısından etkilidirler. Hayvan 

sevgisi çocuğun yaşamında önemli role sahiptir. Çocukların besledikleri hayvanla 

kurdukları sosyal iletişim ve dostluk onların ileride toplumda kuracakları ilişkilerinde 

önemli rol oynamasının yanı sıra zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerine 

önemli katkı sağlamaktadır. Çocuklar hayvanla kurdukları ilişki sayesinde sevgi ve 

bağlılık duygularını pekiştirmekte ve sorumluluk duygusu kazanmaktadırlar. 

Hayvanlar, çocuklara sıcak bir dostluk ve samimiyet sunmasıyla birlikte olumlu sosyal 

davranışlar geliştirerek duygusal gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar. Hayvan 

besleyen çocukların iletişim becerileri artarak, yalnızlık duyguları ile birlikte agresif 

davranışları azalmaktadır.  Hayvanlar çocukların kendine güven duygusunu 

desteklemekte ve diğer insanlarla ilişkilerinde kendilerini kolay ifade edebilmelerine 

yardımcı olmaktadırlar. Hayvanlarla paylaştıkları zamanlarda, çocukların stres, endişe 
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gibi duyguları azalmakta, kendilerini mutlu hissetmektedirler. Çocuklar, hayvanlarla 

kurdukları ilişki sayesinde çevrelerine karşı sosyal duyarlılık göstererek saldırganlık 

gibi antisosyal davranışlardan kaçınmakta, prososyal davranışlar geliştirmektedirler. 

 

Anne ve babalara şu önerilerde bulunulabilir : 

 

Çocukların hayvanlarla olan ilişkisine önem verilmeli, çocukların hayvanlara karşı 

ilgisi övgüyle karşılanmalı ve desteklenmelidir. 

 

Anne babalar hayvanlara yönelik tutumlarıyla çocuklarına doğru birer model 

olmalıdırlar. 

 

Çocuklar hayvanlara karşı korkutulmamalıdır. Ebeveynler kendileri hayvanlardan 

korksalar dahi çocuklarına bu durumu yansıtmamalıdırlar.  Çocukların hayvanlara 

karşı gösterdikleri olumlu tepkiler ödüllendirilmelidir. 

 

Çocuklara hayvanlar ile ilgili kitaplar, ansiklopediler, dergi vb. yayınlar alınmalı, 

çocuklara hayvanlar ile ilgili öyküler anlatılmalıdır. 

 

Çocukların hayvanlarla birlikte olabilecekleri doğal ortamlar yaratılmalı, çevre gezileri 

düzenlenmelidir. Düzenli aralıklarla hayvanat bahçesi gezileri planlanmalıdır. 

 

Devlete şu önerilerde bulunulabilir : 

 

Hayvanların çocuklar üzerindeki olumlu etkileri ile ilgili ülkemizde ve yurt dışında 

yapılan çalışmalara, kurumsal yayınlarda, gazete ve dergilerde yer verilerek anne 

babalar aydınlatılabilir. 

 

Hayvanların yaşantımızdaki önemlerini çocuklara anlatabilmek için yerel yönetimler 

ilçelerde hayvanat bahçeleri açmalıdırlar. 
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Ülke genelinde hayvan barınaklarındaki sağlık ve bakım koşullarının iyileştirilmesi 

yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Hayvan barınaklarını daha modern ve faydalı kılacak 

projeler üretilmelidir. 

 

Sokakta yaşayan hayvanlar koruma altına alınmalı, sağlık kontrolleri düzenli olarak 

yapılmalıdır. 

 

Konuyla ilgili diğer araştırmacılara yapılabilecek yeni araştırmalar için şu önerilerde 

bulunulabilir: 

Araştırma Ankara il merkezi içinde bulunan ilköğretim okullarında yapılmıştır. Ankara 

dışındaki ilköğretim okullarında ve geniş bir örneklem grubu üzerinde araştırma 

yapılarak bulguların genellenebilirliği genişletilebilir. 

 

Araştırma farklı yaş grupları ve farklı eğitim düzeyleri üzerinde yapılabilir. 

 

Hayvan besleyen çocuklarla ilgili yeni araştırmalar yapılarak bu alandaki yetersizlikler 

giderilebilir. 

 

Hayvan besleyen çocuklarla ilgili  farklı konularda araştırmalar yapılabilir. 
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Ek 1 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
EV EKONOMİSİ (ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ)  ANABİLİM DALI 

 
 

GENEL BİLGİ FORMU 
 
Çocuğa İlişkin sorular 

SED : 
Adı- Soyadı : 
Sınıfı : 
Okulu : 
Cinsiyeti : 
Yaşı : 
 
1- Kaç kardeşin var ? 
a- Kardeşim yok      b- 2-3 kardeş      c- 4 ve daha fazla 
 
2- Doğum sırasına göre kaçıncı çocuksun? 
a- ilk çocuk 
b- Ortanca veya ortancalardan biri 
c- Son çocuk 
 
3- Annenin öğrenim durumu nedir? 
a- Okuma yazma bilmiyor 
b- Okuma yazma bilir ancak bir okulu bitirmemiş 
c- İlkokul 
d- Ortaokul 
e- Lise 
f- Üniversite 
 
4- Babanın öğrenim durumu nedir? 
a- Okuma yazma bilmiyor 
b- Okuma yazma bilir ancak bir okulu bitirmemiş 
c- İlkokul 
d- Ortaokul 
e- Lise 
f- Üniversite 
 
 
Hayvana İlişkin Sorular 

 
1- Beslediğiniz hayvan ne kadar süredir sizinle yaşıyor? 
a- 7 ay- 12 ay 
b- 1-3 yıl 
c- 3 yıldan fazla 
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Ek 1 (Devam) 
 
2- Hayvanın yiyecek ve su ihtiyacı ile kim ilgileniyor? 
a- Babam ve ben 
b- Annem ve ben 
c- Kardeşim ve ben 
d- Hepimiz 
e- Babam 
f- Annem 
g- Kardeşim 
h- Kendim 
i- Diğer.................................... 
 
3-  Beslediğiniz hayvanla ilişkiniz nasıldır? 
a- Benim için önemlidir severim- sarılıp okşarım 
b- Bazen onu severim ama çoğunlukla ona bakmak bana zor gelir. 
c- Kızgın olduğum zamanlarda ona kötü davranırım. 
d- Onun canını acıtmaktan hoşlanırım. 
 
4-  Beslediğiniz hayvanı neden seviyorsun? 
a- Beni anladığını düşünüyorum. 
b- Ona güveniyorum, onunla sırlarımı paylaşabiliyorum. 
c- Onunla zaman geçirdiğimde rahatlıyorum- sakinleşiyorum. 
d- Onunla çok eğleniyorum. 
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EK 2: SALDIRGANLIK ÖLÇEKLERİ 

 
 
SAYIN  ÖĞRENCİ 
 
Bu anket sizin yaşınızdaki çocukların baz davranışları hakkında sizin görüşlerinizi 

almak üzere düzenlenmiştir.Bu nedenle aşağıda sizleri ilgilendiren bazı cümleler 

göreceksiniz. Bu cümleler sizin gündelik hayatınızla çok yakından ilgilidir. Bunun için 

onları kolaylıkla anlayacaksınız. Sizin bu cümleler hakkında ne düşündüğünüzü 

öğrenmek istiyorum. Böylece sizin görüşlerinizden yaralanarak sizi ve sizin 

yaşınızdaki çocukları daha iyi anlayacağımızı ümit ediyorum. 

 

Bu bir test ya da sınav değildir. Vereceğiniz cevaplarla sadece araştırma yapan kişi 

ilgilidir. Bunun dışında hiç kimse  ne öğretmeniniz ne okul müdürünüz  cevaplarınızı 

görmeyecektir. Bu nedenle rahat ve serbest bir şekilde cevaplarınızı veriniz. 

Cevaplarınız ne kadar dikkatli ve samimi olursa, bu çalışmaya o kadar yararınız 

dokunacaktır. 

 

Cevap vermeden önce her cümleyi dikkatlice okuyunuz. Fakat cümleler üzerinde çok 

vakit geçirmeyiniz. Hızlı ve dikkatli bir şekilde bütün cümleleri cevaplayınız. 

Vereceğiniz dikkatli ve samimi cevaplar için size şimdiden çok teşekkür ederim. 

AÇIKLAMA : Bu bölümde bir çok cümleler göreceksiniz. Örnek olmak üzere ilk 

cümleyi ele alalım. 

 Aynen böyle 

düşünüyorum 

Böyle düşünüyorum Ne 

düşündüğümü 

pek 

bilemiyorum 

Böyle 

düşünmüyorum 

Hiç böyle 

düşünmüyorum 

1- İki arkadaşımı 

kavga ederken 

görürsem canım 

sıkılır. 

       

        X 
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EK 2 (devam) 

 

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi her cümlenin önünde boş kutu göreceksiniz. Birinci 

kutunun üstünde “aynen böyle düşünüyorum”, ikincisinde “böyle düşünüyorum”, 

üçüncüsünde “ne düşündüğümü pek bilemiyorum”, dördüncüsünde “böyle 

düşünmüyorum”, beşincisinde ise “hiç böyle düşünmüyorum” yazılı. 

 

İlk önce cümleyi dikkatlice okuyacaksınız. Daha sonra okuduğunuz cümle hakkında 

düşüncenizi belirtmek için sizin düşüncenize uygun olan kutuya (X) işareti 

koyacaksınız. 

 

Örneğin yukarıdaki cümleyi okuduktan sonra, eğer siz de aynen böyle düşünüyorsanız; 

üzerinde “ aynen böyle düşünüyorum” yazılı (1) numaralı kutunun altındaki kutuyu 

işaretleyeceksiniz. (Örnek olarak yukarıda gösterildiği gibi ).  Eğer hiç böyle 

düşünmüyorsanız üzerinde “hiç böyle düşünmüyorum” yazılı (5) numaralı kutunun 

altındaki kutuyu  işaretleyeceksiniz. Ne düşündüğünüz hakkında kesin bir fikriniz 

olmazsa, üzerinde “ne  düşündüğümü pek bilemiyorum” yazılı  (3) numaralı kutunun 

altındaki kutuyu işaretlemeniz gerekecek. Her cümle için sadece bir kutuyu 

işaretleyebilirsiniz. 

 

Cümleleri işaretlemeye başlayınız. 
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EK 2 (devam) 

 

 

 

Aynen Böyle 

Düşünüyorum 

Böyle 

Düşünüyorum 

Ne 

düşündüğümü 

pek 

bilemiyorum 

Böyle 

düşünmüyorum 

Hiç böyle 

düşünmüyorum 

1- İki arkadaşımı kavga 

ederken görürsem canım 

sıkılır. 

     

2- Birisi otomobil  kazsına 

uğranış görürsem, ne 

olduğunu anlamak için 

iyice bakmak isterim. 

     

T- Acıktığım zaman pasta 

gibi tatlı bir şey yemeyi, 

sandviç yemeye tercih 

ederim. 

     

3. Boks ya da güreş 

yapanlar birbirlerine ne 

kadar kızar ve öfkeli 

dövüşürlerse o kadar zevkli 

olur. 

     

4- Her spor kulubü, üyeleri 

için belirli kurallar 

koymalıdır. Bu kurallara 

uyulmasını sağlamak için 

birisi görevlendirilmelidir. 

     

5- Düşüncesizce sarf 

ettiğim bir sözün ya da 

yaptığım bir şakanın 

başkasını inciteceğinden 

çok çekinirim. 
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EK 2 (devam) 

 

Aynen Böyle 

Düşünüyorum 

Böyle 

Düşünüyorum 

Ne 

düşündüğümü 

pek 

bilemiyorum 

Böyle 

düşünmüyorum 

Hiç böyle 

düşünmüyorum 

6- Bir gün bir atom 

bombasından yayılan 

ışınlar  bütün insanları 

öldürebilir. 

     

T- Kızların ve 

erkeklerin okumaktan 

hoşlandıkları kitaplar 

birbirinden çok 

farklıdır. 

     

7- Öfkelendikten sonra 

genellikle pişman olurum 

     

8- Büyüklerin çoğu, 

çocuklara karşıdır ve her 

zaman onlara zorluk 

çıkarırlar 

     

9- Kendini öldürmeye 

kalkmanın nasıl bir şey 

olduğunu hayal 

edemiyorum. 

     

10- İnsanın kendisinden 

küçük birisini dövmesi 

asla hoş görülmeyecek bir 

davranıştır. 

     

T- Artık benim yaşımdaki 

kız ve erkek çocukların 

hayatta ne yapacaklarını 

düşünmelerinin zamanı 

gelmiştir. 

     

11- Kendim dahil olmasam 

bile bir grup çocuğun 

tartıştığını görmek beni 

sinirlendirir. 

     

12-  Büyük köpekler daha 

tehlikelidirler. 

     

13-  Dövüşmek ne olursa 

olsun önlenmelidir. 
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EK 2 (devam) 

19- Birisiyle karşılaştığım-

da bana kafasını çeviriyor 

veya dik dik bakıyorsa, 

herhalde içinden bana çok 

bozuluyordur. 

     

Aynen Böyle 

Düşünüyorum 

Böyle 

Düşünüyorum 

Ne 

düşündüğümü 

pek 

bilemiyorum 

Böyle 

düşünmüyorum 

Hiç böyle 

düşünmüyorum 

T- Haftanın diğer 

günlerine göre hafta 

sonlarını daha çok 

severim. 

     

14- Bazen ne kadar 

arkadaşım varsa o kadar da 

düşmanım olduğunu 

düşünürüm. 

     

15- Çok kızdığım zaman 

başım derde girebilir. 

     

T- Romantik bir film 

seyrettikten sonra hayale 

dalarım. 

     

16- Bazen dünyada bir çok 

kötü insanın yaşadığını, 

hatta bu şehirde yaşamanın 

bile vahşi bir ormanda 

yaşamak kadar tehlikeli 

olduğunu düşünüyorum. 

     

17- Eğer bir öğrenci 

kurallara aykırı hareket 

etmişse, öğretmenin onu 

sınıfın önünde azarlamaya 

hakkı vardır. 

     

T- Eğer bir Türk filminde 

Yılmaz Güney ve Türkan 

Şoray’la birlikte rol 

alabilirsem bu çok hoşuma 

gider. 

     

18-Gazetelerde çok fazla 

cinsiyet haberine 

rastlıyorum. 
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EK 2 (devam) 

 

 

 
 

Aynen Böyle 

Düşünüyorum 

Böyle 

Düşünüyorum 

Ne 

düşündüğümü 

pek 

bilemiyorum 

Böyle 

düşünmüyorum 

Hiç böyle 

düşünmüyorum 

20-  Bir çocuk kendinden 

küçük olana kötü bir 

şekilde davranırsa, küçük 

olan da aynen ona karşılık 

verebilir. Bu karşılık 

verme, her şekilde hatta 

gizli veya sinsice de 

olabilir. 

     

T- Pul kolleksiyonu 

yapmak en sevdiğim 

işlerden birisidir. 

     

21- Futbol maçında  

“hakeme ölüm”  diye 

bağıran insanları 

duymaktan nefret ederim. 

     

22-  Konuştuğum insanları 

kızdırmamak için  

sözlerime dikkat 

etmeliyim. 

     

23- Erkek çocukların 

bazen dövüşmek 

istemeleri çok normaldir. 

     

T- İleride milletvekili 

olmayı çok isterim. 
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Aynen Böyle 

Düşünüyorum 

Böyle 

Düşünüyorum 

Ne 

düşündüğümü 

pek 

bilemiyorum 

Böyle 

düşünmüyorum 

Hiç böyle 

düşünmüyorum 

24- Bazen yaptığım 

yaramazlıklar için daha 

çok ceza çekmem 

gerektiğini düşünürüm. 

     

T- Birçok arkadaşımla 

birlikte değil de bir iki 

arkadaşımla bir iki 

arkadaşımla beraber olmak 

daha çok hoşuma gider. 

     

25- Kızdığım zaman belli 

etmem. Fakat sonradan bu 

benim içimi sarsar. 

     

T- Bağ bahçeyle uğraşmak 

güzel bir iştir. Çünkü insan 

böylece bitkilerin nasıl 

yetiştiğini gözleyebilir. 

     

26- Kimsenin bana zarar 

vermek istediğini 

sanmıyorum. 

     

27-  Büyük kalabalık 

içinde kaldığım zaman çok 

sıkılırım. 

     

28- Birisi önemli bir 

kurala uymadığı zaman 

mutlaka 

cezalandırılmalıdır. 

     

T- Okulda herkes bir 

piyeste oynayabilmelidir. 

     

29- Öğretmenler sınıftaki 

tartışmaların kişiselliğe 

dönüşmemesi için çok 

dikkatli olmalıdırlar.  

     

30- Tam işlerim yolunda 

giderken her şeyi berbat 

edecek bir şey yaparım. 
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EK 2 (devam) 

 

Aynen Böyle 

Düşünüyorum 

Böyle 

Düşünüyorum 

Ne 

düşündüğümü 

pek 

bilemiyorum 

Böyle 

düşünmüyorum 

Hiç böyle 

düşünmüyorum 

31- Her erkek çocuk boks 

yapmasını öğrenmelidir. 

     

T- Sabahları kalktığım 

zaman, içimde bir sevinç 

duyarım. 

     

32- Sinemada veya 

televizyonda esaslı bir 

boks maçı seyretmekten 

hoşlanırım. 

     

33- Bazen bir tartışmayı 

yatıştırmak için en iyi yol 

gerçek bir kavgadır. 

     

T- İnsan kendisini yalnız 

ve mutsuz hissettiği zaman 

yapılacak en iyi şey yemek 

yemektir. 

     

34- Rüyalarımda bazen 

başkalarının beni 

hırpaladığını görürüm. 

     

35- Kendimi öldürmeyi 

isteyecek kadar 

öfkelendiğim anlar 

olmuştur. 

     

36- Öğretmenler okulda 

itiş kalkışa izin 

vermemelidirler. Çünkü 

birinin canı yanabilir. 

     

T- Otomobil tamiri veya 

elektrikli aletleri kullanma 

gibi mekanik işleri çok iyi 

becerebilmeyi isterim. 

     

37- Tartışma ne olursa 

olsun sonunda insana zarar 

verir. 
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EK 2 (devam) 

 

 
 
 

Aynen Böyle 

Düşünüyorum 

Böyle 

Düşünüyorum 

Ne 

düşündüğümü 

pek 

bilemiyorum 

Böyle 

düşünmüyorum 

Hiç böyle 

düşünmüyorum 

38- İnsanlar hak 

ettiğimden daha çok beni 

hatalı buluyorlar. 

     

39- Arkadaşlarıma göre 

ben daha çok kazaya 

uğruyorum. 

     

40- Çocuklar kavga 

edebilir. Çocukların 

kavgasına büyükler 

karışmamalıdır. 

     

T- Kız ve erkek çocuklar 

boş zamanlarında spor 

yapabilmek için birer spor 

kulubüne kaydolmalıdırlar. 

     

41-  Gece yalnızken 

arkamdan biri geliyormuş 

gibi olur. 

     

42- Televizyonda çok fazla 

kavga dövüş gösteriliyor. 

     

43- Ben, arkadaşlarımı 

beni kızdırdıklarından 

daha çok kızdırırım. 

     

T- Dışarıda oyun oynayıp 

yorulduktan sonra tek 

başına dinlenmeyi isterim. 
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EK 2 (devam) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Aynen Böyle 

Düşünüyorum 

Böyle 

Düşünüyorum 

Ne 

düşündüğümü 

pek 

bilemiyorum 

Böyle 

düşünmüyorum 

Hiç böyle 

düşünmüyorum 

44- Eğer bir arkadaşımız 

kavgaya başlarsa sebebi ne 

olursa olsun 

cezalandırılmalıdır. 

     

T- Para biriktirmek ve 

paranın gittikçe çoğaldığını 

görmek çok hoş olsa gerek. 

     

45- Sporcular kaba ve kırıcı 

oynamadıkları zaman futbol 

daha güzel bir oyun olur. 

     

T- Bütün sınıfın karşısında 

konuşmaktan sıkılırım. 

     

46- Ceza vermek dışında asla 

kimse kimsenin canını 

yakmamalıdır. 

     

T- Birisi benimle aşırı 

samimi olmaya kalkarsa, bu 

beni sinirlendirir. 

     

47- Eğer bu dünyada 

yaşamak istiyorsan, kavgayla 

da olsa haklarını 

savunmalısın 

     

T-  Benim yaşımda olan kız 

ve erkek çocukların halk 

oyunları oynamaları çok  

hoşuma gidiyor. 
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