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Aşağıda verilen ifadeleri okuyup, şu şekilde değerlendiriniz:

4 3                                2                        1
Çok Uygun            Oldukça Uygun        Biraz Uygun      Hiç Uygun
Buluyorum                Buluyorum             Buluyorum      Bulmuyorum

Görüşünüzü bu sayılardan birini daire içine alarak bildiriniz. Bu ifadelerde doğru

veya yanlış yoktur, sadece kendi görüşünüzü işaretlemeniz gerekiyor. Araştırma için, bütün

sorunların cevaplandırılması çok önemli bir noktadır. Onun için, bazı ifadeler birbirine benzer

dahi olsa, gene de cevaplandırmanızı rica ederiz.

AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUM ANKETİ
(KISALTILMIŞ FORMU)

1. Çocuk, yorucu veya zor işlerden korunmalıdır.

2. Anne ve babalar çocuklarını dertlerini anlatmaya teşvik ederler. Fakat bazen çocukların

dertlerinin hiç açılmaması gerektiğini anlayamazlar.

3. Çocuk boşa geçen dakikaların bir daha hiç geri gelmeyeceğini ne kadar çabuk öğrenirse,

kendisi için o kadar iyi olur.

4. Bir anne çocuğunun düş kırıklığına uğramaması için elinden geleni yapmalıdır.

5. Çocuk ne kadar erken yürümeyi öğrenirse, o kadar iyi terbiye edilebilir.

6. Çocuk yetiştirmek sinir bozucu, yıpratıcı bir iştir.

7. Çocuğun hayatta öğrenmesi gereken çok şey vardır. Zamanını boşa geçirmesi affedilemez.

8. Babalar, biraz daha şefkatli olsalar, anneler çocuklarını daha iyi yönetebilirler.

9. Çocuk yetiştirmenin kötü taraflarından biri de, anne ya da babanın istediğini yapabilmesi

için yeterince özgür olmamasıdır.

10. Sıkı kurallarla yetiştirilen çocuklardan en iyi yetişkinler çıkar.

11. Bir anne çocuğunun mutluluğu için kendi mutluluğunu feda etmesini bilmelidir.

12. Daima koşuşturan, hareketli bir çocuk büyük bir olasılıkla mutlu bir insan olacaktır.
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13. Büyükler çocukların şakalarına güler, onlara eğlendirici öyküler anlatırsa, evdeki düzen

daha iyi, daha ahenkli olur.

14. Çocuğun en gizli düşüncelerini kesinlikle bilmek, bir annenin görevidir.

15. Anne-babalar çocuklarına, sorgusuz sualsiz kendilerine sadık kalmalarını öğretmelidirler.

16. Bütün genç anneler, bebek bakımında beceriksiz olduklarından korkarlar.

17. Hangi anne olursa olsun eğer bütün gününü çocuklarla geçirmek zorunda kalırsa sonunda

çocuklar sinirine dokunur.

18. Anne ve babalar her zaman çocuklarının kendilerine uymasını beklememeli, biraz da

kendileri çocuklarına uymalıdır.

19. Eğer anneler dileklerinin kabul edileceğini bilselerdi, babalarının daha anlayışlı olmalarını

isterlerdi.

20. Bir çocuğa, ne olursa olsun, dövüşmekten açınması gerektiği öğretilmelidir.

21. Çocuklar bencil olduklarında, hep bir şeyler istediklerinde, annenin tepesinin atması çok

normaldir.

22. Eğer çocuklar ailedeki kuralları uygun bulmuyorsa, bunu anne-babalarına söylemeleri hoş

karşılanmalıdır.

23. Anneler çoğu zaman çocuklarına bir dakika daha dayanamayacakları duygusuna

kapılırlar.

24. Çocuğu sıkı terbiye ederseniz sonra size teşekkür eder.

25. Küçük bir çocuk, cinsiyet konusundan sakınmalıdır.

26. Bir annenin, çocuğunun hayatı hakkında her şeyi bilmesi hakkıdır. Çocuğu onun önemli

parçasıdır.

27. Uyanık bir anne-baba, çocuğun tüm düşüncelerini öğrenmeye çalışmalıdır.

28. Çocuklar, anne-babalarının kendileri için neler feda ettiklerini düşünmelidirler.

29. Eğer çocukların dertlerini söylemelerine izin verirlerse büsbütün şikayetçi olurlar.

30. Sıkı terbiye, sağlam ve iyi karakter geliştirir.
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31. Genç bir kadın, henüz geçken yapmak istediğini pek çok şey olduğu için, anne oluca

kendisini tutuklanmış duygusuna kaptırır.

32. Anneler, çocukları için hemen hemen bütün eğlencelerini feda ederler.

33. Babalar, daha az bencil olsalar, kendilerine düşen görevi yaparlardı.

34. İyi bir anne çocuğunu ufak tefek güçlüklerden korumalıdır.

35. Bir çocuğa anne ve babasını herkesten üstün görmesi öğretilmelidir.

36. Çocuk hiçbir zaman ailesinden sır saklamamalıdır.

37. Çocuklardan sık sık ödün vermelerini, anne-babaya uymalarını istemek doğru değildir.

38. Çoğu anneler bebeklerine bakarken onu inciteceklerinden korkarlar.

39. Bir çocuğa başı derde girdiğinde, döğüşmek yerine büyüklere başvurması öğretilmelidir.

40. Anne-baba arasındaki bazı konular küçük bir tartışma ile çözümlenemez.

41. Ev bakımında ve idaresinde en kötü şeylerden biri de, kişinin kendini  evinde tutuklamış

gibi hissetmesidir.

42. Hiçbir kadından yeni doğmuş bir bebeğe tek başına bakması beklenmemelidir.

43. Oğlan ve kız çocukları soyunurken birbirini görmemelidir.

44. Çocukların sorunlarına eğilirseniz sizi oyalamak için çeşitli masallar uydururlar.

45. Eğer anne-babalar çocukları ile şakalaşıp beraber eğlenirlerse, çocuklar onların öğütlerini

dinlemeye daha istekli olurlar.

46. Annenleri kendileri yüzünden zorluk çektiği için çocuklar, onlara karşı daha anlayışlı

olmalıdırlar.

47. Bir çocuk eninde sonunda anne-babasından daha akıllı olmayacağını öğrenirler.

48. Eğer bir anne çocuklarını iyi yetiştiremiyorsa belki de bu, babanın kendine düşen görevi

iyi yapmamasından ileri geliyordur.

49. Genç bir anne için ilk bebeğin bakımı sırasında yalnız kalmaktan daha kötü bir şey

olamaz.

50. Bir çocuğun diğer bir çocuğa vurması hiçbir şekilde hoşgörüyle karşılanamaz..



AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME
TUTUMU ÖLÇEĞİ

Doküman Kodu PS.FR.007
Yayın Tarihi 11.12.2015
Revizyon No 0
Revizyon Tarihi 0
Sayfa No 1/4

51. Anne-babalar çocuklarına hayatta ilerleyebilmeleri için hep bir şeyler yapmaları ve boşa

zaman geçirmeleri gerektiğini öğretmelidirler.

52. Akıllı bir kadın, yeni bir bebeğin doğumundan önce ve sonra yalnız kalmamak için

elinden geleni yapar.

53. Evde olup bitenleri sadece anne bildiği için ev hayatını onun planlaması gerekir.

54. Kendi haklarına sahip olabilmesi için, bazen bir kadının kocasını terslemesi gerekir.

55. Bütün zamanını çocuklarıyla geçirmek, bir kadına kanadı kopmuş kuş duygusu verir.

56. Eğer anne kollarını sıvar, bütün yükü sırtına alırsa tüm aile rahat eder.

57- Anne-babalar çocuklarını kendi kendilerine  oluşturdukları güveni sarsabilecekleri bütün

güç işlerden sakınmalıdırlar.

58- Çocuklar, aslında, sıkı disiplin içinde mutlu olurlar.

59- Çocuklarının arkadaşlıkları ve sosyal hayatlarıyla yakından ilgilenen anne-babalar onların

iyi yetişmelerini sağlarlar.

60- Anne ve babaya sadakat her şeyden önce gelir.


