
Okul hakkında işbirliğine dayalı ve çocuk-
ların kendilerini ifade etmelerine olanak 

tanıyan sohbetler, akademik başarıyı arttırır.

ANNEBABA-
ÇOCUK İLETİŞİMİ
“Yüksek kaliteli” iletişim 
akademik performans ile 

doğru orantılı

COVID-19 sırasında birlikte müzik dinlemek 
çocukların (ve annebabaların) duygularını 
düzenlemelerine ve birlikte keyifli vakit 

geçirmelerine yardımcı oldu.

BİRLİKTE 
DİNLEMEK

Annebabalar, pandemi 
sırasında çocuklarıyla birlikte 
daha fazla müzikli aktiviteler 

yaptıklarını söylediler

ARAŞTIRMALAR OLUMLU BİR YAKLAŞIMIN ÇOCUKLARIN DİNLEME VE İLETİŞİM 
BECERİLERİNİ NASIL DESTEKLEDİĞİNİ – VE DAHA FAZLASINI - GÖSTERİYOR

NE TÜR ‘YÜKSEK KALİTELİ’ İLETİŞİM
OKUL BAŞARISI İLE BAĞLANTILIDIR?

Çocuklara yararlı
geri bildirim vermek

%76,8
müziği çocuğunu 
sakinleştirmek 
için kullandı%83,1

müziği 
çocuğuyla 

sosyal ilişki 
kurmak için 

kullandı

Birlikte müzikle ilgilenmek ile 
annebaba-çocuk bağlanması 
arasında anlamlı bir ilişki 
gösterildi

Sebep-sonuç ilişkisi şeklinde değil belki ama…
Paylaşılan müzik deneyimleri muhtemelen annebabaların 

çocuklarıyla daha güçlü ilişkiler kurmasına katkıda 
bulundu - zor zamanlarda bile.

Çocukların duygularını
anlamak

Çocukları okulla ilgili
kararlara dahil etmek

Çocukların görüşlerini
dinlemek 
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BU BİLGİYİ PAYLAŞIN VE DAHA FAZLASINI ÖĞRENİN
 

Çalışma arkadaşlarınız için – bu infografik ilgi çekici olabilir
Annebabalar için – ekteki makale destekleyici olabilir  

Bebekler, çocuklar, ergenler – her yaşta ve aşamada yeni beceriler öğrenirler.
Bir çocuk ancak annebabasının, bakım verenlerinin ve hayatındaki diğer yetişkinlerin 
desteğiyle, dinleme, iletişim kurma, uygun olduğunda talimatları yerine getirme ve 
kendi bağımsızlıklarını geliştirme konusunda güçlenirler.

DİNLEME, İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ BECERİLERİNİN GELİŞMESİ ZAMAN ALIR

Olumlu annebabalık stratejileri, bu becerilerin 
gelişimini desteklemeye yardımcı olur. Bu hem 
annebabalar hem de çocuklar için keyifli 
olabilir. Örneğin, COVID-19 sırasında ailelerin 
nasıl müzik dinlediği üzerine yapılan yeni bir 
araştırma, dinleme becerilerini geliştiren bir 
etkinlik, çocuklarla birlikte yapılan keyifli 
aktiviteler, onların duygularını düzenlemeyi 
öğrenmelerine destek olma ve annebaba-
çocuk bağlanması arasında olumlu bir ilişki 
olduğunu göstermiştir.

Başka bir araştırma, annebabalar ve 
çocuklar arasındaki işbirliğine dayalı 
iletişimin okul başarısını desteklemeye 
yardımcı olduğunu göstermiştir.

 Triple P, onlarca yıllık araştırmaya 
dayanmaktadır, bu nedenle yeni çalışmaların 
olumlu annebabalık ilkelerini doğrulaması 
şaşırtıcı değildir. En son annebabalık 
blogumuz, olumlu annebabalığın dinleme ve 
işbirliği becerilerini nasıl desteklediği ve bu 
süreçte ne gibi zorluklarla karşılaşılabileceği 
ile ilgili. Yeni araştırmalarla ilgili makaleler de 
var.
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