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ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı; ana-baba tutumları, öğretmen davranıştan ve öğrencilerin öğrenilmiş 
çaresizlik düzeyi ile ilişkilerini tespit etmektir. Bu bağlamda ana-baba tutumları ile öğretmen davranışlarının 
öğrencilerdeki öğrenilmiş çaresizlikle ilişkilerinin regresyon analizi ile önem sıralamasının ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın evreni Diyarbakır ilinde ilköğretim okulu 1. kademede okuyan 5. 
sınıf öğrencileridir. Alt, orta ve üst sosyo-ekonomk düzeydeki ailelerin çocuklarının devam ettiği üç okuldan 
seçkisiz olarak seçilen 191 öğrenci bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada Öğrenilmiş 
Çaresizlik Ölçeği, Ana-Baba Tutumları Ölçeği ve Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeği kullanılmıştır. 
Stonuçlar: Çocukta öğrenilmiş çaresizliğin oluşumunda annenin çocuklarına yönelik otoriter davranışları, 
babanın ve öğretmenin otoriter davranışlarına göre daha etkili bir faktör olduğu araştırma bulgularıyla 

ortaya konmuştur. Erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre daha yoğun öğrenilmiş çaresizlik yaşamaktadırlar. 
Ailenin sosyo-ekonomik düzeyleri ile öğrenilmiş çaresizlik arasında ilişkiler bulunmaktadır Öğrenilmiş 
çaresizliğin oluşumunda öğrencilerin yükleme biçimleri önemlidir. Öğrencilerin başarısızlığa karşı içsel 
yükleme yapmaları öğrenilmiş çaresizliğe neden olmakla birlikte, dışsal yükleme yapmaları öğrenilmiş 
çaresizliğe sebebiyet vermemektedir. Tartışma: Sağlıklı bir kişilik gelişimi açısından çocukların sorunları 
ile baş edebilmesi açısından desteklenmesi gerekmektedir. Sorunlarıyla başa çıkmada başarılı olan 
bireyler kendilerine yönelik olumlu bir benlik geliştirecekler, buna karşılık sorunlarıyla başa çıkmada 
başarısız olan çocukların ise kendilerine yönelik olumsuz benlik geliştirmeleri kaçınılmaz olacaktır. Özellikle 
anne-baba ve öğretmenlerin çocuklara yönelik yaklaşımları onların kendilerine yönelik olumlu benlik 
geliştirmelerinde etkilidir.
Anahtar sözcükler: Ana-baba tutumları, öğretmen davranışları, öğrenilmiş çaresizlik
SUMMARY: THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTS' AND TEACHERS' ATTITUDES AND LEARNED
HELPLESSNESS LEVELS OF CHILDREN
Objective: The aim o f  this research was to investigate the relationship between parents’ attitudes and 
teachers’ behaviours and learned helplessness levels o f  children. Regression analysis was performed 
in the current study to find  out the impact o f  parents’ and teachers’ attitutes to learned helplessness 
levels o f  students. Method: The subjects o f  the study was 191 fifth  grade primary school students in 
Diyarbakır who had been selected randomly from  three primary schools o f  lower, medium and higher 
socio-economical levels. Learned Helplessness Scale, Parents’ Attitudes Scale and Perceived Teachers’ 
Behaviours Scale was three scales used in the research. Results: Mothers’ authoritarian attitutes towards 
their children were found to be a more effective factor than fathers’ and teachers’attitutes in terms o f  
consisting learned helpessness in children. Male students were observed to experience more intense 
learned helpnessness than female students. A  relation was been found between the socio-economical 
level o f  the family and the learned helpessness o f the child. Students’ styles o f  charging were also found 
to be important in consisting learned helplessness. Although students’ internal charging against failure 
caused learned helplessness, their external charging against failure did not result in learned helplessness. 
Discussion: In order to achieve healthy personalities, children should be supported to develop coping 
strategies to overcome their problems. Individuals who are succesful in overcoming their problems will 
develop a positive self-sense and positive personalities. On the other hand, it is inevitable that children 
who are not able to handle their own problems will have negative personalities. Especially parents’ and 
teachers’ attitudes towards children are especially effective for developing positive personalities o f children. 
Key words: Parents’ attitudes, teachers’ behaviours, learned helplessness

GİRİŞ

Aile ve okul, çocuğun kendini gerçekleştir
mesinde, sosyal ilişkilerinin düzenlenmesinde, 
sağlıklı kişilik ve duygusal gelişimde en önemli 
kuramlardan birileridir. Her çocuğun, karşılaşmış 
olduğu sorunlarla başa çıkabilme düzeyleri 
birbirlerinden farklıdır. Çocuğun sorunları 
çözmede başarılı ya da başarısız olması onun
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yaşadığı dünyaya ve kendisine bakış açısını etkiler. 
Sorunları ile başa çıkabilen çocuklar, küçük 
yaşlardan itibaren kendilerine dönük olumlu bir 
algıya sahip olurlar.

Çocukta özgüven gelişimini etkileyen faktörleri 
saptamak amacıyla yapılan çalışmalar, geniş çevre 
özellikleri ve ana-baba tutum ları üzerinde 
yoğunlaşm ıştır. Aile atmosferi ve ana-baba 
tutumları, özgüven oluşumunda en önemli rolleri
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oluşturmaktadır (Onur 1984). Eğer anne-baba 
çocuğun ürettiği fikirleri desteklemez, başarılı 
olduğu konuları görmezden gelir ve sürekli 
çocuğunu eleştirir ise bu çocuklar kendi gücünün 
sınırları konusunda sıkıntı duyacaklar, karşılaş
tıkları problemlerin çözümüne yönelik çaba harca
mak yerine, öğrenilmiş çaresizlik yaşayacaklardır 
(Welles 1990).

Öğrenilmiş çaresizlik, çeşitli olaylara yönelik 
olarak, farklı durumlar ve zam anlarda belli 
nedensel açıklamalar yapma eğilimi olarak ifade 
edilmektedir (Seligman ve ark. 1984). Yapılan 
araştırmalar göstermektedir ki üç önemli kavram, 
öğrenilmiş çaresizliğe sebebiyet vermektedir; 
bunlar, kontrol edilemezlik, yükleme biçimi ve 
beklentilerdir (Jones ve Davis 1965, Kelley 1967). 
Yükleme kuramı ilk olarak Heider tarafından 
ortaya atılmışür. Yükleme kuramına göre insanlar 
çevrelerini kontrol etmek için güdülenmişlerdir. 
Bunun için davranışlarının sonuçlarını, neden 
sonuç ilişkisi kurarak açıklamaya çalışırlar. Ancak 
bu neden-sonuç ilişkisi gelişigüzel değil, belirli 
kurallar çerçevesinde belirlenir. Bu yükleme içsel 
olabileceği gibi dışsal olarak da gerçekleşebil- 
mektedir. Birey, davranışlarının sonuçlarını kendi 
kişilik özellikleri ile ilişkilendirirse içsel yükleme, 
çevresel ortamın özellikleri ile ilişkilendirirse 
dışsal yükleme yapmış olur (Heider 1958, Weiner 
ve ark. 1971).

Rotter'a göre de olayların içsel ya da dışsal 
kontrolüne dair genellenen bir beklenti vardır. 
İçsel kontrol, sonuçların kişinin kendi çaba ya da 
kendi yeteneği gibi özelliklerle, dışsal kontrol ise, 
kişinin kontrolü altında olmayan nedenlere bağlı 
olarak oluşan kişisel inanç olarak tanımlan
maktadır (akt. Marsh ve ark. 1984). Örnek olarak, 
çocuk başarı ya da başarısızlığın nedenlerini 
açıklamaya çalışırken, öncelikle gerçekleştirdiği 
başarı ya da başarısızlığın nedeninin kaynağının 
içsel mi, yoksa dışsal mı olduğuna karar verir. 
Daha sonra söz konusu başarı ya da başarısızlığın 
nedenlerinin değişebilir-değişemez olup olmadı
ğına karar verir. Bunun sonucu olarak, bazı 
çocuklarda öğrenilmiş çaresizlik gözlemlenirken, 
bazılannda gözlemlenmeyebilir (Whitley ve Frieze 
1985). Çocuklarda öğrenilmiş çaresizlik yaşan
masının yükleme kuramına göre 3 temel koşulu 
vardır. Bunlardan birinci koşul, bireysel çaresiz
liktir. İkinci koşul, bireyin yeteneksiz olduğuna 
karar vermesidir. Üçüncü ve son koşul ise bireyin 
yeteneksiz olduğuna ilişkin inancın yalnız o 
durum için değil benzer tüm durumlar için geçerli 
olduğuna karar verm esidir (Abromson ve 
Seligman 1980, Hovardaoğlu 1986).

Dwech ve Licht'e (1980) göre öğrenilmiş çaresizlik 
davranışları erken yaşlarda kazanılmaktadır. 
Çocukların davranışlarının sonuçlarına ilişkin 
nedensel yüklemeler, ilkokul çağında gelişmekte 
ve çocuğun akademik başarısını da olumsuz 
yönde etkilemektedir.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, bireylerin 
yaşadıkları olumsuz olayları içsel, sabit ve genel 
nedenlerle açıklama girişimleri ve yükleme 
biçim leri depresif sem ptom lara sebebiyet 
vermektedir. Bunun en temel nedeni ise, bireylerin 
kendilerine yönelik benlik saygılarının ve geleceğe 
yönelik beklentilerinin olumsuz etkilenmesidir. 
(Brewin 1985, Asarnow ve Bates 1988, Stoltz ve 
Galassi 1989, Papatya 1987). Dolayısıyla öğrenilmiş 
çaresizlik yaşayan çocuklarda bunun en tipik 
sonucu olarak depresif duygular gözlenmektedir.

Çocuğun benlik saygısını kazanmada en önemli 
çevresel faktörler, çocuğun anne-babası ve 
öğretmenleridir. Aile, çocuğun sağlıklı bir kişilik 
gelişimine katkı sağlayan en önemli toplumsal 
kurumdur. Özellikle aile ortamı ve anne-babanın 
çocuğa yönelik yaklaşımının çocuk tarafından 
nasıl algılandığı, çocuğun nasıl bir kişilik 
geliştireceğinin en önemli göstergeleridir. Aileden 
sonra çocuğun eğitiminde en önemli çevresel 
faktörlerden biri de okuludur; bu bağlam da 
çocuğun eğitimiyle bizzat ilgilenen öğretmenidir.

Öğrencilerin gerek kişilik özellikleri ve olumlu 
davranışlar kazanm ası, gerekse akadem ik 
başarıları açısından, okul ortamında öğretmen 
davranışlarının önemli etkileri bulunmaktadır. 
İyi bir öğretmen, yeri geldiğinde, öğrencinin 
gözünde ana-babadan ve tüm başka kişilerden 
üstün tutulabilmektedir. Bu sebeple, öğretmenin, 
öğrenci üzerinde davranışsal ve eğitsel etkileri 
önemli bir yer tutar. Öğretmenin cana yakın, 
sem patik, hoşgörülü tavır ve davranışları 
öğrencilerin istenilen davranışları kazanması 
açısından önemlidir, bu nedenle öğretmen-öğrenci 
ilişkisi birincil (yakın) bir ilişki türüdür (Celep 
1997, Demirtaş 1999, Sadık 2002). Bu araştırmada 
da çocuğun gelişiminde ve eğitiminde en önemli 
faktörlerden olan ana-baba ve öğretmenlerin, 
çocuklara yönelik tutumlarının onların gelişimi 
ile ilişkileri sorgulanmaktadır. Bu bağlamda 
çocukların ana-baba tutum ları, öğretm en 
davranışları ve sosyo-demografik özellikleri ile 
öğrenilmiş çaresizlik arasındaki ilişkilerin ortaya 
konulması amaçlanmıştır. Bu nedenle bu araştırma 
betimsel bir araştırma türüdür.
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YÖNTEM

Örneklem

Araştırmanın evreni Diyarbakır ilinde ilköğretim 
1. kademede okuyan 5. sınıf öğrencileridir. Alt, 
orta ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin 
çocuklarının devam ettiği üç okuldan seçkisiz 
olarak belirlenen 191 öğrenci, bu araştırmanın 
örneklem ini o lu şturm aktad ır. Örneklem  
grubundaki çocukların 73'ü (%38) alt, 73'ü orta 
(%38), 45'i (%24) üst sosyo ekonomik düzeydeki 
ailelerden gelmektedirler. Kız çocuklarının sayısı 
94 (%49), erkek çocukların sayısı ise 97 (%51) dir.

Veri Toplama Araçları

Ana-Baba Tutum Ölçeği, ana-baba davranışlarının 
çocuklar tarafından demokratik ya da otoriter mi 
algılandıklarını ölçmek üzere Polat tarafından 
(1986) geliştirilmiştir. Ölçek 26 maddeden oluş
maktadır. Ölçme aracına, çocuklar hem anneleri 
hem de babaları için ayrı ayrı cevap vermekte
dirler. Ölçekten alınan puanların yüksek olması 
ana-babamn çocuk tarafmdan otoriter algılandığım 
göstermektedir. Ölçeğin test tekrar test güveni
lirliği anneler için .75, babalar için .76 olarak 
hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerliliği için uzman 
görüşlerine başvurulmuş ve ölçek maddelerinin 
kapsam geçerliliğine sahip olduğu belirlenmiştir 
(Öner 1993).

Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeği ilköğ
retim okulu birinci kademede okuyan öğrenci
lerin, öğretmenlerinin sınıf içi ya da dışında 
gösterdikleri davranışları nasıl algıladıklarını 
(demokratik-otoriter) ortaya koymak amacıyla 
Erdoğdu tarafmdan 2005 yılında geliştirilmiştir. 
Ölçek 29 m addeden oluşm aktadır. Ölçeğin 
güvenilirlik çalışması için test-tekrar test (.70), 
testi yarılama (.79) ve Cronbach Alpha katsayıları 
(.75) hesaplanm ış, elde edilen güvenirlilik 
katsayıları yüksek bulunmuştur. Ölçeğin madde 
analizi ile belirlenen ortalama ayırt edicilik değeri 
de rjx=.38 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerlilik 
çalışması için yapılan faktör analizi sonucunda, 
ölçeğin iki faktörden oluştuğu gözlenmiştir 
(Erdoğdu 2005).

Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği, Seligman tarafmdan 
1972 yılında geliştirilmiş, Aydın tarafmdan 1985 
yılında Türkçe'ye uyarlanmıştır. Ölçek ilköğretim 
okulu öğrencilerine uygulanabilmektedir. 48 
madde ve 3 alt testten oluşmaktadır. Ölçeğin test- 
tekrar test güvenirliliği .83 olarak hesaplanmıştır.

Geçerlilik çalışması için yapılan faktör analizi 
sonucuna göre de, ölçeğin 3 önemli faktörden 
oluştuğu ortaya konmuştur (Öner 1993).

İstatistiksel Analiz

Çalışmada elde edilen verilerin değerlendiril
mesinde, SPSS 10.0 paket programı kullanılmıştır. 
Verilerin değerlendirilmesinde, bağımlı değişkenle 
ilişkili iki ya da daha çok bağımsız değişkene 
dayalı olarak bağımlı değişkenin tahmin edilme
sine yönelik çoklu regresyon analizi ve ki kare 
testi; ikiden fazla bağımsız değişkenle, öğrenilmiş 
çaresizlik ölçeği puanları arasındaki farkın 
anlamlılığı için Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) kullanılmış, elde edilen veriler Scheffe 
testi ile test edilmiştir. Ayrıca iki sürekli değişken 
asındaki ilişki için Pearson Momentler Çarpımı 
Korelasyon Katsayısı ve iki süreksiz değişken ile 
öğrenilmiş çaresizlik ölçeğinden elde edilen 
puanlar arasındaki farkın anlamlılığı içinde Mann 
Whitney U Testi kullanılmıştır.

BULGULAR

Örnekleme, ilköğretim 1.kademede okuyan 5. 
sımf öğrencilerinden toplam 191 öğrenci alınmıştır. 
Bu öğrencilerin sosyo-demografik dağılımlarına 
Tablo-l'de yer verilmiştir.

Tablo-1: Örnekleme Alman Öğrencilerin 
Sosyo- Demografik Özellikleri.

Özellik n % X 2

Cinsiyet
Kız 94 49.5

.047
Erkek 97 50.5
Sosyo-Ekonom ik D.
Alt 73 38.0

315.89*
Orta 73 38.6
Üst 45 23.4
K ard eş sayısı
0-2 81 42.2
3-5 63 32.8 61.11*
6-7 30 15.6
8 ve üstü 17 9.4
Ailede kaçıncı çocuk 
1-2 100 52.1

98.43*
3-4 53 27.6
5-6 22 11.5
7 ve üstü 16 7.9
Annesi sağ  m ı?
Evet 180 94.2 179.19*
Hayır 11 5.8
B abası sağ  m ı?
Evet 182 94.8 156.70*
Hayır 9 5.2

* p<.01
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Ana-Baba Tutum Ölçeği ve Algılanan Öğretmen 
Davramşları Ölçeğinden alman puanların, öğren
cilerin öğrenilmiş çaresizliğinin yordanmasına 
ilişkin çoklu regresyon analizine Tablo-2' de yer 
verilmiştir.

görülmektedir. Diğer değişkenler anlamlı bir 
etkiye sahip değildirler.

Örnekleme alman öğrencilerin cinsiyet değişke
nine bağlı olarak öğrenilmiş çaresizliklerini

Tablo-2: Örnekleme Alman Öğrencilerin Öğrenilmiş Çaresizliklerinin Yordanmasına 
İlişkin Çoklu Regresyon Analizi.

Değişken

B

Standart

H ata P T P

İkili

r

Kısmi

r

Sabit 66.918 .785 - 85.228 .000 - -

Anne T\ıtum Ölçeği .138 .089 .149 1.428 .021 .450 .288

Baba Tutum Ölçeği .126 .086 .137 1.404 .162 .262 .106

Öğretmen Davranışları .101 .064 .120 1.583 .115 .194 .120

R =0.642 R =0.412 F(3,172)=6.035 p=.001

Yordayıcı değişkenlerle bağımlı (yordanan ölçüt) 
değişken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar 
incelendiğinde, "Anne Tutum Ölçeği"nden alman 
puanlar ile "Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeğin"den 
alman puanlar arasında pozitif ancak düşük 
düzeyde bir ilişkinin (r=0.45) olduğu, diğer 
değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken 
a ra sın d ak i k o re lasy o n u n  r=0.29 o larak  
hesaplandığı görülmektedir. Diğer değişkenlerden 
elde edilen puanlar ile Öğrenilmiş Çaresizlik 
Ölçeğinden alınan puanlar arasındaki ilişkiler 
oldukça düşüktür.

"Anne Tutum Ölçeği", "Baba Tutum Ölçeği" ve 
"Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeği"nden 
elde edilen puanlar birlikte örnekleme alınan 
öğrencilerin Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği puanları 
ile anlamlı bir ilişki vermektedir (R=0.642, 
R=0.412). Adı geçen üç değişken  birlikte 
öğrenilmiş çaresizlikteki toplam  varyansın 
yaklaşık %41'ini açıklamaktadır.

Standardize edilmiş regresyon katsayısına (0) 
göre, yordayıcı değişkenlerin öğrenilmiş çaresizlik 
üzerindeki göreli önem sırası anne tutumları, 
baba tutumları" ve öğretmen davranışlarıdır. 
Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t- 
testi sonuçları incelendiğinde ise, sadece Anne 
tutumları değişkeninin öğrenilmiş çaresizlik 
üzerinde önemli (anlamlı) bir yordayıcı olduğu

karşılaştırmak amacıyla yapılan ilişkisiz t testi 
sonuçlarına göre anlamlı farklılıklar vardır 
[t(189)=1.04, p<.05)]. Erkek öğrenciler (x=71.93), 
kız öğrencilere göre (x=68.31) daha yoğun 
öğrenilmiş çaresizlik yaşamaktadırlar. Bu bulgu, 
öğrenilmiş çaresizlik ile cinsiyet arasında anlamlı 
bir ilişkinin olduğu şeklinde de yorumlanabilir.

Ailede bulunan birey sayısı ile çocuklarda 
Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği puanları arasındaki 
ilişki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 
Katsayısı ile ortaya konulmuştur. Ailede bulunan 
birey sayısı ile öğrenilmiş çaresizlik puanları 
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki görülmektedir 
(r=0.51, p<.01). Buna göre ailede bulunan birey 
sayısı arttıkça çocuklarda öğrenilmiş çaresizlikte 
artmaktadır. Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi ile 
öğrenilmiş çaresizlik arasındaki ilişkilere de Tablo- 
3'te yer verilmiştir.

Tablo 3'te görüldüğü gibi Ailenin ekonomik 
düzeyi ile çocuklarda gözlemlenen öğrenilmiş 
çaresizlik ölçeğinden alınan puanlar arasında, 
gruplara göre anlamlı farklılıklar vardır. Başka 
bir deyişle, çocukların öğrenilmiş çaresizlik 
puanları sosyo-ekonomik düzeye göre anlamlı 
bir şekilde değişm ektedir. Sosyo-ekonomik 
düzeyler arasındaki farkların hangi gruplar 
arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan 
Scheffe testinin sonuçlarına göre alt, orta ve üst
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Tablo-3: Ailenin Sosyo-Ekonomik Düzeyi ile 
Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeninden Alınan 
Puanlar Arasındaki İlişkiler.

Demografik Özellikler Ö ğrenilm iş Ç aresizlik  Ö l. P u an lan  
(SD =3-181)

x F

A ilenin
Sosyo-Ekonom ik D üzeyi
Alt 70.47
Orta 70.14 9.33**
Üst 67.42

**p<01

sosyo-ekonomik düzey şeklinde sıralanmaktadır. 
Alt ve orta sosyo-ekonomik düzey arasında 
gözlemlenen fark anlamlı olmamakla birlikte 
yüksek sosyo-ekonomik düzey ile diğer iki düzey 
arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Bir başka 
deyişle yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki 
çocuklarda öğrenilmiş çaresizlik görülme olasılığı 
azalmaktadır.

"Öğrenilm iş Çaresizlik Ö lçeği"nden alman 
puanların ortancası temel alınarak(ortanca=69), 
ortanca değeri ve üstünde puan alanların, öğrenil
miş çaresizlik yaşadıklan, ortancanın altında puan 
alanların öğrenilmiş çaresizlik yaşamadıkları 
kabul edilerek öğrencilerin matematik dersine 
yönelik başarısızlık nedenlerine yönelik görüşleri 
alınmış ve elde edilen bulgular Tablo-4 te veril
miştir.

nedeninin kendilerinden kaynaklandıklarını 
düşünmektedirler (İçsel yükleme). Öğrenilmiş 
çaresizlik yaşamayan öğrencilerin %74'ü, "bu 
dersten herkes başarısız olabilir" diyerek savunma 
mekanizmaları (mantığa büründürme) geliştir
mektedirler (Dışsal yükleme).

Ailenin özellikleri ile öğrenilmiş çaresizlik 
ölçeğinden elde edilen puanlar arasındaki ilişkiler 
Tablo-5'te verilmiştir.

Tablo-5: Ailenin Özellikleri ile Öğrenilmiş 
Çaresizlik Ölçeğinden Elde Edilen Puanlar ile 
İlgili Mann Whitney U Testi Sonuçları.

Ö zellikler n
Sıra

ortalam ası
Sıra

toplam ı U

Annesi ölü 149 96.47 18136.00 194.00*

Anne sağ 42 66.67 200.00

Otoriter Anne 78 100.17 1691.00 4320*

Demokratik Anne 113 81.25 36.00

Otoriter Baba 60 101.26 12120.00 121.00**

Demokratik Baba 131 76.10 86.00

* p<.05 **p<.01

Öğrenilm iş çaresizlik yaşayan çocuklarla, 
öğrenilmiş çaresizlik yaşam ayan çocukların 
annelerinin sağ olup olması arasında anlamlı bir 
fark olup olmadığı Mann Whitney U testi ile test 
edilmiş ve her iki grup arasında anlamlı bir fark

Tablo-4: Başarısızlığa İlişkin Görüşlerin karşılaştınlmaları.

Öğrenilmiş Çaresizlik Öğrenilmiş çaresizlik
Başarısızlığa yönelik görüşler Yaşayan Çocuklar Yaşamayan Çocuklar

N % N %
N e  kadar ça lışırsam  çalışay ım  bu  dersten b aşarılı 

o la m am  (Ö ğ re n ilm iş  ç a re siz lik )
50 59.5 10 9.0

Ö ğretm en dü şü k  not verm iştir (Y ansıtm a) 2 2.4 2 6.4
H erkes okulda bu dersten  b aşar ıs ız  o lab ilir 
(M an tığa  Bürüm e)

26 31.0 80 74.0

M atem atik te b a şa r ıs ız  o lab ilirim  am a d iğer 

derslerde b aşarılıy ım  (T ela fi)
6 7.1 15 10.6

Toplam 84 100 107 100

Tabloda görüldüğü gibi matematik dersine 
yönelik başarısızlık nedenlerine ilişkin görüşlere 
bakıldığında öğrenilmiş çaresizlik yaşayan 
öğrencilerin %59'u, öğrenilmiş çaresizlik yaşa
mayan öğrencilerden ise sadece %9'u bunun

olduğu bulunmuştur. Sıra ortalamaları dikkate 
alındığında annesi ölmüş çocuklar (x=96.47), 
annesi sağ olan çocuklara göre (x=66.67) daha çok 
öğrenilmiş çaresizlik yaşamaktadırlar. Babanın 
sağ olup olmaması ile çocukların Öğrenilmiş
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Çaresizlik Ölçeği puanları arasındaki fark anlamlı 
bulunmamıştır.

Öğrenilm iş çaresizlik yaşayan  çocuklarla, 
öğrenilmiş çaresizlik yaşam ayan çocukların 
annelerinin tutum ları(dem okratik-otoriter) 
arasında, anlamlı bir fark olup olmadığı Mann 
Whitney U testi ile test edilmiş ve her iki grup 
arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. 
Sıra ortalamaları dikkate alındığında annesini 
otoriter algılayan çocuklar (x=100.17), annesi 
demokratik algılayan çocuklara göre (x=81.25) 
daha çok öğrenilmiş çaresizlik yaşamaktadırlar.

Öğrenilm iş çaresizlik  yaşayan  çocuklarla 
öğrenilmiş çaresizlik yaşam ayan çocukların 
babalarının tutumları (demokratik-otoriter) 
arasında, anlamlı bir fark olup olmadığı Mann 
Whitney U testi ile test edilmiş ve her iki grup 
arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. 
Sıra ortalamaları dikkate alındığında babasını 
otoriter algılayan çocuklar (x=101.26), babasını 
demokratik algılayan çocuklara göre (x=76.10) 
daha çok öğrenilmiş çaresizlik yaşamaktadırlar. 
Öğretmenin otoriter ya da demokratik algılanması 
ile Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği puanları arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Ayrıca araştırma da öğrencilerin öğrenilmiş 
çaresizlik ölçeğinden aldıkları puanlar ile 
akademik başarıları arasında da anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır.

TARTIŞMA

Birey, doğduğu andan itibaren dış dünya ile 
etkileşime girmektedir. Bu bağlamda çocuğun ilk 
sosyal çevresini anne-babaları oluşturmaktadır. 
Çocuğun, ilköğretime başlamasıyla birlikte sosyal 
çevresi, toplumun daha geniş bir kesimine doğru 
genişler. Fakat ailenin bütünüyle etkisi ortadan 
kalkmaz. Tier ne kadar çocuk okula gidiyor da 
olsa gününün büyük bir kesimini aile ortamında 
geçirir. Bu sosyal etkileşim içinde, bireyin çeşitli 
sorunlarla baş başa kalması kaçınılmazdır. Sağlıklı 
bir kişilik gelişimi açısından çocukların sorunları 
ile baş edebilm esi açısından desteklenmesi 
gerekmektedir. Sorunlarıyla başa çıkmada başanlı 
olan bireyler, kendilerine yönelik olumlu bir benlik 
geliştirecekler, buna karşılık sorunlarıyla başa 
çıkmada başarısız olan çocukların ise, kendilerine 
yönelik olumsuz benlik geliştirmeleri kaçınıl
mazdır. Özellikle anne-baba ve öğretmenlerin 
çocuklara yönelik yaklaşımları onlann kendilerine

yönelik olumlu benlik geliştirmelerinde etkilidir. 
Araştırma sonuçlarına bakıldığında, çocukların 
öğrenilmiş çaresizlik yaşamasında önem sırası, 
annenin çocuğa yönelik otoriter davranışları, 
babanın ve öğretmenin çocuğa yönelik otoriter 
davranışlarıdır. Benzeri bir araştırmada da ana- 
babalarını otoriter algılayan çocuklar, ana- 
babaların ı dem okratik  o larak  a lg ılay an  
çocuklardan daha yoğun öğrenilmiş çaresizlik 
yaşadıkları gözlenmektedir (Polat 1986). Bu 
bağlamda ana-babanın çocuğa yönelik otoriter 
yak laşım ı çocuğun öğrenilm iş çaresizlik  
yaşamasına sebebiyet vermektedir. Aile içinde 
olum suz anne tutumlarının, olum suz baba 
tutumlarına göre çocukların öğrenilmiş çaresizlik 
yaşamasında daha etkili olduğunu araştırma 
bulgularıyla belirtmek mümkündür. Bunun en 
temel nedeni, annenin çocuğun eğitimi ve 
öğrenmesiyle daha ilgili olmasından kaynak
landığı düşünülmektedir. Standardize edilmiş 
regresyon katsayısına göre, yordayıcı değişken
lerin öğrenilmiş çaresizlik üzerindeki göreli önem 
sırası Anne Tutumları, Baba Tutumları ve 
öğretmen davranışlarıdır. Bu bulgu göster
mektedir ki aile içinde çocuğa yönelik sergilenen 
tutum ve davranışlar, öğretmenin çocuklara 
yönelik tutum ve davranışlarından daha önemli 
ve daha etkilidir. Bu nedenle özellikle ailenin 
çocuğa kabul edici tutum  ve davran ışlar 
sergilemesi, çocuğun sağlıklı bir kişilik gelişi
minde, ailenin en önemli temel çevresel değişken 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Cinsiyetle, "Ö ğrenilm iş Çaresizlik Ölçeği" 
puanları arasındaki ilişkilere bakıldığında, erkek 
öğrencilerde kız öğrencilere göre daha çok 
öğrenilmiş çaresizlik gözlenmiştir. Polat(1986) 
tarafından yapılan benzeri bir araştırmaya göre 
de, erkek çocuklarda öğrenilmiş çaresizlik, kız 
çocuklara göre daha yoğun yaşanmaktadır. Erkek 
öğrencilerde öğrenilmiş çaresizliğin yoğun 
yaşanmasının temel gerekçesinin araştırmanın 
yapıldığı Diyarbakır ilindeki sosyo-kültürel 
yapıdan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
Diyarbakır ilinde erkek çocuklara aile içinde daha 
çok sorumluluk verilmekte, yaşından daha önce 
bir takım sorumlulukları kazanması beklen
mektedir. Özellikle alt sosyo-ekonomik düzeydeki 
aileler, çocuklarım daha erken yaşlarda çalışmaya 
zorlamaktadırlar. Buna bağlı olarak ailenin bu 
çocuklara ilgisizliği, uygulanan şiddet, sokakta 
çalışmanın zorlukları ve karşılaştıkları engellen
meler, bu çocukların öğrenilmiş çaresizlik yaşama
sının temel nedenleri olarak düşünülmektedir.
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Çocukların ailelerinin demografik özellikleri 
incelendiğinde, ailede çocuk sayısının fazla olması 
ile daha yoğun öğrenilmiş çaresizliğin yaşanması 
arasında bir ilişki bulunmaktadır. Aile içinde 
çocuğun yaşam ası gereken en temel duygu 
ebeveynlerin çocuklara verecekleri sevgi, ilgi ve 
destektir. Ancak kalabalık ailelerde ana-babanın 
tüm çocuklarına aynı düzeyde sevgi vermesi, ilgi 
göstermesi kuşkusuz güç olacaktır. Özellikle ilgi 
ve sevgiden yoksun yetişen çocukların, sağlıklı 
bir kişilik oluşturması, sağlıklı ve dengeli kararlar 
verebilmesi güç gözükmektedir. Bunun sonucu 
olarak çocuklar öğrenilmiş çaresizlik yaşayabil
mektedirler.

insanlarla yapılan öğrenilmiş çaresizlik çalışmaları 
tutarlı sonuçlar vermemektedir. Bazı araştırma 
bulgularında, bireylerin olumsuz tutumlara maruz 
kaldıklarında, öğrenilmiş çaresizlik yaşadıkları 
gözlenmekle birlikte bazılarında gözlenme- 
mektedir (Hiroto 1974, Cole ve Coyne 1977). 
Araştırm a bulgularında da görüldüğü gibi 
öğrenilmiş çaresizlik yaşayan çocukların çoğun
luğu başarısızlık nedenleri olarak kendilerini 
görmekle birlikte (%59.5), öğrenilmiş çaresizlik 
yaşamayan çocukların sadece %9'u başarısızlık 
nedenleri olarak kendilerini görmektedirler. Bu 
bağlamda yukarıda da bahsedildiği gibi insanlarla 
yapılan öğrenilmiş çaresizlik çalışmalarının 
tutarsız sonuçlar vermesinin temel nedeninin, 
bireylerin yapmış oldukları yükleme biçimine 
göre oluştuğunu belirtmek mümkündür. Eğer 
birey başarısızlık nedenini kendine yükler yani 
içsel yükleme yaparsa öğrenilmiş çaresizlik 
yaşamakta, eğer başarısızlık nedenlerini kendi 
dışında arar yani d ışsal yükleme yaparsa 
öğrenilmiş çaresizlik yaşamamaktadır. Araştırma 
bulguları göstermektedir ki, gerek öğrenilmiş 
çaresizlik yaşayan, gerekse öğrenilmiş çaresizlik 
yaşamayan öğrencilerin dış yükleme yaptık
larında, en sıklıkla kullandıkları savunma meka
nizması mantığa bürüme olarak görülmektedir 
(tüm çocukların %55'i mantığa bürüme yapmak
tadırlar). Dolayısıyla çocuklarda başarısızlığa 
karşı geliştirilen savunma mekanizmalarının, 
öğrenilmiş çaresizlik oluşumunu engellediği ya 
da nispeten bunu azalttığını araştırma bulguları 
ile belirtmek mümkündür.

Ebeveyn kaybı, çocukların gelişim dönemlerinde 
çocuklar üzerinde olumsuz etkiler meydana 
getirebilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre 
annesi vefat eden çocukların, annesi sağ olan 
çocuklara göre daha yoğun öğrenilmiş çaresizlik 
yaşadıkları gözlenmektedir. Babanın sağ olup 
olmaması ile öğrenilmiş çaresizlik arasında bir

ilişki bulunmamıştır. Bu bağlamda özellikle küçük 
çocuklarda annenin varlığı ve annenin çocuğa 
yönelik ilgi ve tutumları onların sağlıklı kişilik 
gelişimlerinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 
Ayrıca araştırma bulgularında da görüldüğü gibi 
annenin çocuğa yönelik otoriter davranışları 
babanın ve öğretmenin otoriter davranışlarına 
göre çocuğu daha çok öğrenilmiş çaresizlik 
yaşamaya itmektedir. Bu nedenle annenin çocuğa 
yönelik ilgi ve tutumu, çocuğunu kabul edici bir 
yaklaşım sergilemesi oldukça önemli görül
mektedir. Anne ve babanın otoriter davranışları 
ile çocukların öğrenilmiş çaresizlik yaşam ası 
arasında bir ilişki bulunmakla birlikte, öğretmenin 
otoriter/ demokratik davranışları ile öğrencilerin 
öğrenilmiş çaresizlik göstermesi arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmamaktadır. Sonuç olarak çocuğun 
sağlıklı gelişiminde, ailenin çocuklarına yönelik 
tutum ve davranışları, okulda öğretmenin çocuk
lara yönelik tutum ve davranışlarından çok daha 
önemli olduğunu belirtmek mümkündür.

Öğrenilmiş çaresizliğin çocuklar üzerindeki 
olumsuz etkilerinden en önemlisi, çocukların 
benlik saygılarının düşmesidir. Olumsuz olayları 
içsel yükleme yapmak benlik saygısını olumsuz 
etkilemektedir (Coyne ve Gotlib 1983). Ayrıca 
olumsuz yaşantılara, başarısızlık nedenlerine 
yönelik yükleme biçimleri çocuklarda olayların 
kontrol edilemez olduğu hissini uyandırmasına 
neden olm akta ve bunun sonucu olarak 
umutsuzluk ve depresyonun oluştuğu birçok 
araştırmacı tarafından belirtilmektedir (Peterson 
1984, Cutrona ve ark. 1985, Sweneey 1986). Bu 
bağlam da çocuklarda öğrenilmiş çaresizliğe 
sebebiyet veren durumlar ya da nedenler onların 
sağlıklı gelişimlerini, kendine dönük değerlen
dirmelerini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
Sağlıklı toplumların oluşumu, sağlıklı kişilik 
gelişim e sahip çocukların yetiştirilm esi ile 
mümkündür. Bu bağlamda özellikle ailelere, 
çocuk yetiştirme konusunda çok büyük görev ve 
sorumluluklar düşmektedir. Yaşam sürecinde 
bireylerin başarısızlık ya da hedeflerine ulaşa
mama gibi olumsuz yaşantılarla karşı karşıya 
kalması kaçınılmazdır. Bu durumda bireylerin 
bunların kendi yetersizliklerinden kaynaklan
dığını düşünmesi bireyi öğrenilmiş çaresizlik 
yaşamaya itmektedir. Sonuç olarak; ana-baba ve 
öğretmenlerin çocukları yetiştirmede özgüvenini 
kazanmış, sorunlarıyla baş edebilen çocuklar 
yetiştirmesi açısından duyarlı davranmaları 
gerekmekte, çocuklanna otoriter değil, demokratik 
tutum ve davranışlar sergilemesi önemli görül
mektedir. Çocuğun öğrenilmiş çaresizlik yaşaması 
ile ilgili olabilecek tüm değişkenlerin bu ve benzeri
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araştırmalarla ortaya koymak, çocukların kendi
lerine güvenen, benlik saygıları yüksek, olayları 
ya da problemleri sağlıklı değerlendirebilen 
bireyler olarak yetiştirilmesi açısından önemlidir.
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