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ANNE - BABA TUTUMLARI İLE 5-10 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN 

DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, anne-babanın çocuklara karşı sergiledikleri yetiştirme 

tutumları ile 5-10 yaş aralığındaki çocuklarda gözlemlenen davranış tutumları 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini  İstanbul İli‘nde okul 

öncesi eğitim kurumlarına devam eden Bağımsız Anaokulları ve İlköğretim 

Okulu bünyesinde bulunan, 5-10 yaş grubu çocuğa sahip 129 anne ve babadan 

oluşmaktadır. Ailelere, Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları 

Ölçeği(PARİ), Güçler ve Güçlükler Anketi (Ebeveyn Formu) uygulanmıştır.  

Aşırı annelik gösteren, korkulu, saplantılı, kayıtsız bağlanan ebeveynlerin 

çocuklarında duygusal problemlere, davranış problemlerine, ve total güçlüklere 

rastlandığı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Davranış Problemleri, 5-10 Yaş Arası Çocuklarda 

Davranış Problemleri, Anne- Baba Tutumu, Anne Baba Çocuk Yetiştirme 
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RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTHER-FATHER 

ATTITUDES AND BEHAVIORS OF 5-10 YEAR-OLD CHILDREN 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the relationship between parenting 

attitudes towards children and behavioral attitudes observed in children aged 5-

10 years.  The sample of this study consisted of 129 mothers and fathers of 5-10 

years old children in the Preschool of Independent Preschools and Primary 

Schools in Istanbul.   

It was observed that the children of the parents who showed excessive 

motherhood, fearful, obsessed, indifferent attachment had emotional problems, 

behavioral problems and total difficulties. 

 

Key Words: Behavior Problems, Behavior Problems in 5-10 Years Old 

Children, Parenting Attitude, Parents (Mother and Father) Child Raising 

Attitude 
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1.  GİRİŞ 

Son yirmi yılda çocukların dışsallaştırılması ve içselleştirilmesi de dâhil olmak 

üzere davranışsal sorunları araştırmacılardan büyük dikkat çekmiştir. 

(Cartwright, 2005). 1991'den beri Achenbach ve öğrencileri, çocukların 

davranış sorunlarını tanımlamak için Çocukların Davranış Kontrol Listesi'ni 

(CBCL) kullanarak birçok çalışma yapılmış ve depresyon, anksiyete, çekilme ve 

fiziksel şikayetler ile ilgili problemler içselleşme problemleri olarak kabul 

edilirken, şiddet, isyankarlık, itaatsizlik ve uyuşturucu kullanımı gibi 

problemler dışsallaşma problemleri olarak sınıflandırılmışıtır. (Kramer,  

Bernstein & Phares 2014). 

Aile, çocukların davranışları ve karakterlerinin gelişimi üzerinde önemli etkiye 

sahip olan bir sosyo-kültürel-ekonomik düzenlemedir (Baumrind, 1991). 

Ebeveynler hakkındaki herhangi bir cehalet, çocukların büyümesinde 

istenmeyen zararlı etkilere yol açabilir ve daha sonra çocuklarda yanlış davranış 

sorunları yaratabilir. Ebeveynlik, nihayetinde çocuğun davranışları üzerinde bir 

etkisi olması için birlikte veya bireysel olarak çalışan birçok özel davranışın 

toplamı olan bileşik bir aktivitedir.(Baumrind, 1978). Fiziksel cezalar gibi özel 

ebeveynlik davranışları, çocukların gelişimini etkileyebilir ve sonuç olarak 

içlerinde davranışsal bozukluklara neden olabilir. Ebeveynlik tarzı modeli, 

çocuklarını kontrol etmek ve sosyalleştirmek için ebeveynlerin çabalarında 

normal farklılıklar elde etmek için kullanılır (Baumrind, 1991). Ebeveynlik, 

Baumrind (1967) ebeveynleri iki boyuta, duyarlılığa ve taleplere göre 

sınıflandırmıştır. Duyarlılık ve talep, üç farklı ebeveynlik stili yaratır: Yetkili 

stilin yüksek bir cevap verme ve talepkar olması gerekir. Otoriter tarzın düşük 

yanıt verme ve talepkar olması ve son olarak yüksek yanıt verme ve talepkar 

olma ile etiketlenmiş Permissive tarzına sahip olması gerekir. Yetkili tarzda, 

yüksek duyarlılığın ve ebeveynlik davranışındaki yüksek talebin, daha az 

çocuğun hatalı davranışı ve semptomları ile doğrudan ilişkili olduğu 

gösterilmiştir. (Baumrind 1967; Baumrind, 1991). Baumrind ebeveynlik tarzı 
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model teorisine göre, farklı ebeveynlik tarzı türlerinin çocukların yanlış 

davranışlarına yol açtığı varsayılmaktadır. Yukarıdakilere göre, ebeveynlik 

stilinin çocukların davranış problemleriyle ilişkisi vardır. Bu değişken hakkında 

çok fazla çalışma yapılmış olmasına rağmen, Türkiye'de çocukların davranış 

sorunlarını ebeveynlik tarzıyla ilişkilendirmek için bugüne kadar yeterli çalışma 

yapılmamıştır. Bu nedenle, ebeveynlik uygulaması ve çocukların hatalı 

davranışları arasındaki ilişkiyi anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Bu çalışmanın odağı yukarıda belirtilen değişkenler arasındaki ilişkidir.  

Bu çalışmanın amacı, ilkokula giden 1. kademe çocuklarının anne ve baba 

tutumlarıyla çocuklardaki davranış problemi arasında gelişen ilişkiyi 

belirlemektir. 

1.1 Araştırmanın Amacı 

Tüm bu çalışmalar gözetildiğinde anne ve baba davranışlarının çocukların okula 

gidip gitmeme tutumlarına olumlu veya olumsuz yansımalar yarattığı 

gözlemlenmektedir. Yapılan çalışmalar anne baba davranışlarının çocukların 

psikolojik durumunu etkilediğine yönelik anlamlı veriler ortaya koymakta ancak 

5-10 yaş grubu çocuklarda bu konuya ilişkin ülkemizde çalışma yapılmadığı 

görülmektedir.  

Bu çalışmada mevcut araştırmanın hedefi 5-10 yaş grubu çocuğa sahip 

ebeveynlerin çocuk yetiştirirken takındıkları tutumları ile çocuklarında 

gözlemledikleri davranış problemlerini belirlemek, bu problemlerin anne ve 

babanın tutumuna göre nasıl şekillendiğini araştırmak ve farklı değişkenler göz 

önünde bulundurularak (istenen bir gebelik olup olmama durumu, cinsiyet, 

kardeş sayısı, annenin yaşı, annenin eğitim durumu, babanın yaşı ve babanın 

eğitim durumu gibi) bu değişkenlerin etkisi bağlamında incelenerek, problem 

cümlesi ve alt problemler bağlamında bir sonuca ulaşmaktır.  

1.2 Problem Cümlesi 

Yaşı 5-10 yaş aralığında olan ilkokul çocuklarında gözlemlenen davranış 

problemleri ile anne baba tutumu arasında arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  
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1.3 Araştırmanın Önemi 

 Çocuğun duygu ve davranışlarının şekillendiği ilk yer ailedir. Aile kavramı 

çocuğa sevgi, saygı, güven, irade duygularının aşılandığı, Freud‘un bahsettiği 

İd, Ego, Süper Ego kavramlarının geliştiği ve karakterin oluştuğu en önemli 

yaşlar aile tarafından geliştirilir. Freuduna göre; İd, herkeste bulunan dürtüleri 

oluşturur. Bu dürtüler libido yani cinsellik, yeme ve barınma gibi temel güdüleri 

kapsamaktadır. Herkes bu güdüler ile dünyaya gelmekte ve daha sonra aile ve 

çevresel faktörlerin etkisiyle karakter şekillenip bu dürtüler kontrol edilme 

durumuna gelmektedir.  

Ego, id ile süper ego arasındaki denge görevindedir. Bu durum şu şekilde 

açıklanabilir; süper ego çevreden gelen ahlaki baskılar ve içten gelen dürtülerin 

yoğun kontrolüdür. Yeni dünyaya gelen bir bebek yalnızca id ile hareket eder, 

irade kontrolü yoktur. Büyüdükçe çevresel faktörler ve aile içerisindeki ahlaki 

normlar ve kurallar ile id süper ego ile karşı karşıyadır. Bu durumu hafifletmek 

ve dengemek amacı ile ego araya girer ve aileden iyi bir güven sevgi bağı almış 

ve tutarlı bir yapıya sahip ailede yetişmekteyse irade gelişir ve ego dengeyi 

sağlamaya başlar.  

Bu durumda aile id ego süper ego üçlüsünde çok önemli bir yere sahiptir. 

Tutarlı ebeveyn rolündeki anne babanın çocuğu genelde süper ego ve id 

arasındaki köprüyü güzel bir şekilde geliştirir ve dolayısıyla egosu gelişmiş bir 

birey olarak sağlıklı ruh hali içerisinde büyür. Anne baba tutumları çocuğun 

gelişiminde bu nedenle çok önemli bir role sahiptir. Bu nedenle davranış 

problemleri gerçekleştiren çocukların anne baba tutumlarının şekillendirilmesi 

adına ebeveynlerin bilinçlendirilmesi davranış problemlerinin azalması ve 

sağlıklı bir birey olabilmeleri için önemli bir yere sahiptir.  

1.4 Varsayımlar 

 1. Ebeveynler üzerinden yapılan bu araştırmada ebeveynlerin ölçekleri 

tamamlarken objektif davrandıkları varsayılmaktadır. 

 2.Tamamlanan ölçeklerin, hedeflediği ölçümleri açık ve net şekilde 

ebeveynlere yansıttığı varsayılmaktadır. 
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1.5 Sınırlılıklar 

 Araştırma internet ortamından yapılan anketlerde 5-10 yaş grubu çocuğa 

sahip ebeveynlerden alınan bilgiler ile sınırlandırılmıştır.  

 Araştırmada incelenen anne baba tutumları ayrıca çocuklardaki davranış 

problemleri ölçeklerin ölçtüğü maddelerle sınırlıdır.  

1.6 Tanımlar 

Davranış Problemleri: Genel anlamda, bireyin ruhsal ve bedensel sebeplerle 

ilintili olarak yaşadığı iç çatışmalarının davranışa dökülmesi sonucunda ortaya 

çıkan kendi içinde ve toplumsal olarak değerlendirildiğinde uygun bulunmayan 

davranış örüntüleridir. 

Ana-baba tutumları: Tutum,  en geniş anlamda bir bireyin belirli bir objeye veya 

bir kimseye karşı zihinsel açıdan hazır oluş durumu veya belirli bir biçimdeki 

vaziyet alışıdır (Allport, 1935) Anne babanın çocuk yetiştirirken onlara karşı 

sergilediği belirli davranış örüntüleri tutum olarak değerlendirilebilir.  
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2.   GENEL BİLGİLER 

2.1  Davranış Problemlerine Psikolojik Yaklaşım 

Tüm sağlıklı çocuklar büyümek ve gelişmek için kendi dürtüleriyle çabalar ve 

bu dürtüler çoğunlukla ebeveynler tarafından yanıtlanır (Mercer, 2006). 

Çocukların yaşamları genellikle anneleriyle başlar ve bilişsel, duygusal ve 

davranışsal gelişmeleri çoğunlukla annelerinin psikolojik özellikleri ile 

şekillenir. Literatürde ebeveynlerin psikolojik uyumları ile çocuklarının 

davranış sorunları arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma vardır. Bu 

bağlantı araştırılırken, çocuk yetiştirmeye ilişkin ebeveyn tutumları, çocukların 

olası bir davranış sorunu kaynağı olarak da kabul edilmiştir (Thompson, Hollis 

& Richards, 2003). Psikolojik uyum ve çocuk davranış problemlerine yönelik 

anne tutumunun, çocuk davranış problemlerinin gelişiminde oldukça önemli 

olduğu anlaşılmıştır. 

Çocuk davranış problemleri ile ilgili çeşitli faktörlerin etkisi literatürde 

genellikle çocukla (yaş, cinsiyet, mizaç, fiziksel durum vb.), ebeveynlerle (yaş, 

cinsiyet, kişilik, ebeveynlik inancı, psikolojik uyum, medeni durum, vb.) veya 

ailelerin çevresel özellikleri ile (örneğin, sosyoekonomik durum, sosyal destek 

vb.) açıklanmaya çalışılmıştır. Her ne kadar bu faktörler arasında karşılıklı 

ilişkiler olsa da, bazı çalışmalar, çocukların sağlıklı gelişimi ile ilgili olarak bazı 

ebeveyn özelliklerinin ve bunlarla ilgili spesifik faktörlerin etkilerine önem 

vermiştir (Middleton, Scott, & Renk 2009). Belsky'ye göre ebeveynlik, 

ebeveyn-çocuk ilişkisinin olduğu daha geniş bir bağlamdan etkilenir (Belsky, 

1984). Bu nedenle, çocuğun özelliklerine ek olarak, diğer faktörlerin de 

ebeveynlik uygulamalarını etkilemesi beklenmektedir. Bunlardan bazıları 

şunlardır: Eşler arasındaki çatışma, sosyal destek eksikliği, kişilik ve 

ebeveynlerin gelişim süreçleri. Bu nedenle, ebeveynlik davranışlarına özellikle 

bakmak bu konunun çözümü için hayati öneme sahiptir. 
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Ebeveynlerin çocukluk çağındaki evlatlarına karşı tutumları kişilik gelişimi ve 

davranışsal uyum açısından önemli bir faktördür. Sosyal ilişkiler ve özellikle 

çocukların ebeveynleri ile kurdukları bağın niteliği, çocuğun davranışında 

önemli rol oynamaktadır (Ersoy, 1999).  Ebeveyn-çocuk ilişkileri ile ilgili 

çalışmalar anne-çocuk ilişkisine yoğunlaşmıştır ve bu konunun rolü çocuğun 

psikolojik gelişiminde vurgulanmıştır (Bowlby, 1976).  

Ebeveynlerde olumlu tutum, anne, baba ve çocuk arasındaki etkili iletişim ve 

huzurlu bir aile ortamı, çocukların gelişiminde yapıcı etkenlerdir. Ergenlik ve 

yetişkinlikte karşılaşılan sorunların çözümü, etkili aile iletişimi ve ebeveynlik 

tutumları ile ilişkilidir. Ebeveynleriyle iletişim kurabilecek ve onlardan dikkat 

çekebilecek çocukların, daha sonraki yaşlarda karşılaştıkları sorunları çözmede 

daha başarılı oldukları düşünülmektedir. Bununla birlikte okuldaki akademik 

başarı eksikliği, akran uyumsuzluğu ve çözülmemiş çatışmalar çocuğun 

ebeveynlerinin tutumları ile ilişkilidir (Kazdin, 2008).  

Bu bağlamda ebeveynler, çocuk büyütürken tutumlarında neden değişiklikler 

oluyor? (Bakırcıoğlu, 2015) Bu sorunun bir cevabı ebeveynlerin kendi 

davranışlarını modelliyor olmalarıdır. Zira onlar ebeveynlik sürecinde nasıl 

ebeveynlik yapılacağını öğrenmişlerdir. Bir diğeri ise, kitaplar, web siteleri 

veya gayri resmi ve resmi tavsiyeler yoluyla edinilen uygun ebeveynlik bilgileri 

hakkında bilgi edinmelilerdir. Davranışlarının bir diğer önemli belirleyicisi de 

genel tutumlarında olduğu gibi ebeveynlik sırasında aktive olan belirli inanç, 

düşünce ve duygulardır. Ebeveynler bu faktörlerden habersiz olsalar bile, bunlar 

davranış üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla çocukların gelişimi ile 

ilgilenen araştırmacılar, ebeveynlik davranışı ve bu davranışın çocukların 

sosyolojik ve bilişsel gelişimi üzerindeki etkisi üzerindeki ebeveynlik 

tutumlarını, bilişlerini ve ortaya çıkan duyguları (öfke veya mutluluk gibi) 

araştırmışlardır.  

Belsky‘nin ebeveynlik görüşüyle ilgili olarak, bir annenin çocuklarına yönelik 

ebeveynlik tutumları duygusal rahatlığından ve ayrıca aile yaşamının daha geniş 

bağlamından da etkilenebilir (Belsky, 1984). Örneğin, annelerin çocuk sahibi 

olmaya hazır olmadığı, çocuklara sorun yaşama konusunda yardım almak için 

destekleyici bir ortamları bulunmadığı veya çocukların aşırı kontrol edilmeleri 

gerektiğine inandıkları yerlerde, reddedilme, sertlik veya aşırı katılım gibi 
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olumsuz tutumlar geliştirmeleri kaçınılmaz olabilir. Sonuç olarak bu, 

davranışsal ve duygusal problemler geliştiren çocuklarla sonuçlanabilir. Bu 

nedenle, annelerin ebeveynlik tutumlarını göz önünde bulundururken, anne -baba 

olarak yetkinlikleriyle ilgili inançları, eş ilişkilerini veya zamanlarını 

ayırabilmeleri ve çocuklarıyla bir yaşam paylaşabilmeleri gibi diğer katkıda 

bulunan faktörlerin farkında olunmalıdır. Dolayısıyla, bu çalışmada aile 

bağlamında ebeveynlik tutumlarının çocuklar arasında davranışsal ve duygusal 

sorunların gelişimi üzerinde kritik öneme sahip olabileceği varsayılmaktadır. 

Baumrind (1971) ebeveynlik tarzlarını üç ana başlık altında ele alır: otoriter, 

yetkili ve demokratik. Otoriter ebeveynlik tarzında ebeveyn, çocuğun kendi 

isteklerini ve kişiliğini göz ardı ederken tamamen uyguladığı kurallara uymasını 

bekler. Kontrol kaybı veya kurallara uymama cezası verilir. Anne-baba 

tutumunun çocukdaki saldırganlık düzeyleriyle ilişkilerine bakmış ve otoriter 

tutumlara sahip anne-babanın çocuğunun ilgisiz-demokratik tutumlara sahip 

anne-babaların çocuğuna göre çok daha saldırgan oldukları bulunmuştur. Diğer 

yandan alt-orta sosyo ekonomik aileden yetişen çocuğun üst sosyo-ekonomik 

düzeydeki çocuğa göre çok daha saldırgan olduğu gözlenmiştir (Dizman, 2003).  

Günümüz de gitgide artma eğiliminde olan saldırganlık davranışı, erken yaş 

öğrenilme sonucu kazanılarak, fiziki boyutunda olduğu kadar ilişki boyutunda 

da yaygın olarak görülen bir davranış sorunudur.  (Uysal & Dinçer, 2013). 

Saldırganlık davranışa anlam yüklemek,  saldırganlığı tanımlamak için çok eski 

tarihden günümüze araştırmalar yapılarak kuramcılarca farklı kuram 

oluşturulmuştur. Bu kuramdan biri sayılan İçgüdüsel Saldırganlık Kuramı, kendi 

içinde psiko-analitik ve etiyolojik yaklaşımlar şeklinde ikiye ayrılmıştır. 

Freud‘un görüşüyle temellenmiş psiko-analitik yaklaşımda saldırganlık, 

doğumdan itibaren olunan bir içgüdüsel ve beden tarafınca devamlı üretilmiş 

evrensel olgulardır. Bu düşünceleri savunan kişiler, saldırganlıkların biriken ve 

belirli dönemde dışa atılması gerekli olan enerjiye dikkat çekmişlerdir (Öztürk, 

2008). Etiyolojik olarak yaklaşan Lorenz ise saldırganlığı,  asıl olarak dış 

uyarana karşı yapılan bir tepki olarak değil, insanların içlerinde gömülü,  

serbestliğe çabalayan ve dış dürtünün yeterli olup olmadığına bakmadan anlatım 

bulunabilecek uyarılmalar olarak tanımlamıştır (Fromm, 1993). Biyolojik 

Temelli Kuramlarda ise merkez sinir sistemi ve endokrin sistemlerin 
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saldırganlık davranışa yol açtığı savunulmuştur (Güleç, 2002). Sosyal Öğrenme 

Kuramlarında ise saldırganlık temelinde, ne şiddet içerikli içsel istekler, nede 

engellenmelere bağlı bir şekilde açığa çıkan saldırganlık dürtüleri bulunur. Bu 

kuram, insanın birbirine karşı saldırgan tutum göstermesinin temeli olarak, 

geçmiş deneyimi sonucu saldırgan davranış kazanması ve bu davranışın 

pekiştirilmeleri, özel toplum ve çevre şartları tarafından teşvik edilmesi 

olduklarını ileri sürmüşlerdir (Çelik, 2006). Sosyal öğrenim kuramları, bir birey 

davranışlarının bireyin diğer kişilerle ilişkilerinin, çevredeki insan ve özellikle 

çevre faktörünün incelenmesi ile anlaşılacağı üstünde durmuştur. Bu 

yaklaşımlar, yeni davranışların öğrenimini; yeterli model gözlenmeleri, istenilen 

davranışların uygulaması, doğru performanslar için pozitif pekiştirmelerin 

alınması gibi koşullara bağlar.  Böylelikle kişi hem çevreyi etkiler hem de 

çevreden etkilenir (Kabakçı & Korkut, 2010). Bu kurama göre anne-babanın 

uygulamış olduğu disiplinlerin türü çocukların küçük yaşdaki kontrolü 

içselleştirme gibi yetenekte merkez rolu oynamaktadır. Davranışların neden 

onaylandığını ya da onaylanmadıklarını açıklayan ana ve baba çocukların ne 

istediklerini anlamasını kolaylaştırarak kendi davranış sonuçlarını tahmin 

etmelerini sağlamaktadır (Sarı, 2007). Sosyal-duygusal öğrenme becerisi fazla 

becerileri içerir. Bu becerinin çoğu sosyal modelleri almasıyla oluşmaktadır. 

Çocuk, kendisiyle kurulmak istenen iletişim şeklinden, davranışlardan ve 

tutumdan etkilenip sosyal-duygusal öğrenmeleri gerçekleştirmektedir. Bilişsel 

kuramcılar, olayın kişi üzerindeki etkisi ve kişinin olaya yüklediği anlam ile 

yaşanılmış olumsuz duygunun saldırganca davranışa dönüşmesine neden 

olduğunu savunmaktadır. (Uğur &  Murat, 2014). 

Çocukların yaşamlarındaki en önemli çevre faktörü ise çocuklara model 

yaşantısı sunan ve çocukların en çok içinde bulundukları topluluk sayılan 

ailelerdir.  Çocuk için birinci rol model sayılan ebeveynin davranışı kadar 

çocuğuna karşı tutumuda çok önemli görülmektedir. Yavuzer (2008), Bütün 

ailelerde farklılıklar gösteren ebeveynlerin tutumunun, çocukların temel 

davranışlarının ve kişilik özelliğinin oluşmalarında etkilerinin büyük olduklarını 

belirtmektedir.  Olumlu-dengeli-demokratik tutumun gösterildiği ailede yetişen 

çocuğun daha pozitif kişilik özelliğine ve davranışlarına sahip oldukları, negatif 
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tutumun gösterildiği ailede yetişen çocuğun ise, olumsuz kişilik özelliğine ve 

davranışına sahip olduğu görülmektedir (Erdinç, 2009).  

Yetkili ebeveynlik tarzı, çocuğu kontrol altında tutan anne ve babaların tarzıdır. 

Ebeveynlerin kendileri çocuğun yapabileceği şeylerin çoğunu yapar ve çocuğun 

deneyimle öğrenmesi engellenir. Bu genellikle çocuğu güvenlik bağlamında 

koruma isteği ve kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak amacıyla gelişir. 

Genelde annelerin, çocuğun yeterince yemek yemesine rağmen onları daha fazla 

besleme eğiliminde olduğu gözlenmektedir. Demokratik ebeveynlik tarzı, 

ebeveynlerin çocukları için az sayıda sınırlamaların olduğu, çocuklarıyla bol 

miktarda fikir alışverişinde bulundukları, çocukların dikkatli ve aktif olarak 

desteklendiği biçimdir. Bu bağlamda hem denetleme hem de sevgi, demokratik 

ebeveynlik tarzında mevcuttur. Böyle bir stile sahip olan ebeveynler, 

çocuklarını birey olarak görür ve çocuklarda bağımsız bir kişiliğin gelişimini 

destekler. Bu bağlamda Durmuş (2006)  ebeveynlerin kişilik özelliğini ve anne-

baba tutumunu incelemiş olduğu araştırmada ebeveynin eğitim düzeyinin 

yükseldikçe  ―aşırı koruyucu‖  ve  ―baskı-disiplin‖  arzeden tutumunun 

azaldıklarını,  ilköğretim mezunları olan anne-babaların aşırı koruyucu 

tutumları benimsediği gözlenmiştir. Genel anlamda eğitimlerinin düzeyleri 

arttıkça anne-babanın çocuğuna karşı daha eşitlikçi, paylaşımcı ve demokratik 

davrandığı tespit edilmiştir. Kavramsal olarak çocuk yetiştirme tutumları, bir 

ebeveyne, çocuğuna olumlu ya da olumsuz şekilde davranmasını engelleyen 

bilişlerdir (Mevlüt, 1997). En sık düşünülen tutumlar, ebeveyn-çocuk ilişkisinde 

var olan sıcaklık ve kabul ile soğukluk ve reddedilme derecesinin yanı sıra 

ebeveynlerin yavruları için belirledikleri sınırlarda izin verme veya kısıtlayıcı 

olma derecelerini içerir. Araştırmacılar aynı zamanda duruma özel düşünceler 

veya şemalar üzerinde de çalışmışlardır. Bu çalışmalarda ebeveynlerin olayları 

yorumlayıp tepki verdiğini, özellikle de belirsiz olanları filtreledikleri 

bulgulanmıştır. (Baumrind, 1991). 

Ebeveyn tutumları, çocuklarda kişilik gelişimi ve sosyal davranışlar açısından 

önemli bir faktördür. Bu nedenle bu araştırmanın amaçlarından biri 

ebeveynlerin benimsedikleri ebeveynlik stillerini ve 5-10 yaş çağındaki 

çocuklarda gözlemlenen problem davranışlarını belirlemek ve annelerde 
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ebeveynlik stilleri ile çocuklarda davranışsal problemler arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymaktır (Tatlilioğlu, 2012). 

Tutum, en geniş anlamda bir bireyin belirli bir objeye veya bir kimseye karşı 

zihinsel açıdan hazır oluş durumu veya belirli bir biçimdeki vaziyet alışıdır 

(Allport, 1935). Ayrıca tutum, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje 

ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir 

eğilimdir  (Kağıtçıbaşı,  1998). Tutum, çocukların gelişiminde başarı veya 

başarısızlık için hayati önem taşıyan bir unsurdur. Tutum yapısı üç ayrı bileşen 

olarak tanımlanıp incelenebilir.  

 Duygusal bileşen (Affective component): Bu, bir kişinin tutum 

nesnesiyle ilgili duygularını içerir. Örneği: ―Örümceklerden 

korkuyorum‖. 

 Davranışsal (ya da konvansiyonel) bileşen (Behavioral (or conative) 

component): Sahip olduğumuz tutum, nasıl davrandığımızı ya da nasıl 

davrandığımızı etkiler. Örneğin: ―Örümcekleri görmekten kaçınacağım 

ve birini görürsem çığlık atacağım‖. 

 Bilişsel bileşen (Cognitive component): bu, bir kişinin tutum nesnesi 

hakkındaki inanç / bilgisini içerir. Örneği: ―Örümceklerin tehlikeli 

olduğuna inanıyorum‖. 

Bu bağlamda ebeveynlerin tutum ve davranışlarının gerçek ihtiyaçları ile ilgili 

düşünceleri yansıtıp yansıtmadığı veya yalnızca acıma veya parasal 

sınırlamalarla teşvik edilip edilmediği çocuklar için büyük bir fark yaratır. Bu 

bir davranış belirleyicisidir. Davranışımız, herhangi bir konsepte ilişkin olumlu 

ve olumsuz inancı tutan tutumunuza bağlıdır. Davranış tutumdan oluşur. 

Dolayısıyla bu üç bileşen de ebeveynlerin çocuklarının eğitimine karşı 

tutumlarını etkilemektedir. 

Yukarıdaki bu model, ABC Tutum Modeli olarak bilinir. Üç bileşen genellikle 

bağlantılıdır. Ancak, bilişsel ve duyuşsal davranış bileşenlerinin her zaman 

davranışlarla eşleşmediğine dair kanıtlar vardır. Bu, LaPiere (1934) tarafından 

yapılan bir çalışmada gösterilmiştir. Bu bağlamda ebeveynlerin tutumu, 

çocukların sosyal ve eğitimsel entegrasyonu üzerinde derin bir e tkiye sahiptir. 



11 

2.2 Çocukların Davranış Problemleri 

Çocukluk dönemi davranış problemleri 1700‘lerden beri kabul edilen bir 

fenomendir (Ollendick & Hersen, 1989). 1960‘larda çocuklar, psikiyatri 

kliniklerine % 70‘e varan oranlarda gidiyorlardı (Hirshfeld, 1997) . 1975-1996 

yılları arasında, ilkokul çocuklarında ebeveyn tarafından bildirilen sosyal -

duygusal ve davranışsal sorunların görülme sıklığı % 10-15 arasında değişmiştir 

(Briggs-Gowan & Carter, 1996). Çocuklarda davranış bozukluğunun görülme 

oranı genel olarak %10 civarındadır (Arıkan & Besti, 2009). Çocuk 

yetiştirmesine elverişli olmayan çevrelerde ise bu oran artmakta ve her üç 

çocuktan birinde davranış problemleri görülebilmektedir. Bu görülme 

sıklığındaki en temel sebepler şunlardır; üvey anne veyahut üvey bir babaya 

sahip olmak, o çocukların sabıka kaydının olması, suç işlenen bir çevrede 

bulunmaları, sadece anne veya babadan oluşan tek ebeveynle bir aile olması, 

çocuğun istismar edildiği veya eşe karşı şiddet uygulandığı aileler, ebeveynler 

arasındaki evlilikle ilgili uyuşmazlıkların olduğu aileler, anneleri veya babadan 

meydana gelen depresyon, olumsuz ebeveyn tutumları, ailenin sosyo ekonomik 

düzeyinin düşük olması, işsizlik, stres, sosyal yardım ve destek yetersizliği, 

ailenin geniş olması, mesleğinin yetersiz şartlara sahip olması, uyuşturucu veya 

uyarıcı madde kullanımı gibi faktörler çocuklardaki davranış bozukluğunu 

yaklaşık iki kat artırmaktadır (Sanders & Woolley, 2005; Sanders, 2007). 

Çocuklardaki davranış bozuklukları ergenlik dönemine kadar devam edebilir 

lakin görülme sıklığı bu dönemden sonra çok azalır. Bu dönemden sonra 

görülen davranış bozuklukları ise kişilerin antisosyal kişilik bozukluğu tanısı 

konulmasına sebep olabilecek bir olgu haline gelir (Prinz & Dumas, 2004; 

Herbert, 2008). 

Bu bağlamda çocuk problemleri kategorileri şunlardır: hiperkinetik hareket 

bozuklukları, geri çekilme, sosyalleşmemiş agresiflik ve suçlu grup tepkileri 

(Mcconaughy, 1992). Çocukluk problemlerini sınıflandırma çabaları yıllar 

boyunca sürdürülmüş ve DSM'nin (1994) dördüncü ve son baskısında devam 

edilmiştir: dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, yaygın gelişimsel 

bozukluk, duygu durum bozuklukları, öğrenme bozukluğu vb. Bu geçerli 

kategorilerin yanı sıra, birçok araştırmacı diğer semptomatik sınıflandırmalar  

üzerinde de çalışmıştır. Başlangıçta Eysenck & Himmelweit (1947) (Eysenck, 
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1953'te de bahsetmiştir), çocukluk problemlerinin genel anormallik ve dışa 

dönüklük boyutlarına karşı içe dönüklük olarak geniş bir sınıflandırma 

yapmıştır. Campbell (1989) ayrıca okul öncesi çocuklarında belirli problem 

davranışları üzerinde çalışmış ve bu davranışları iki kategoride ele almıştır; 

içselleştirme ve içselleşme problem davranışları. Bu çalışmalar boyunca küçük 

çocuklar, okul öncesi ve okul çocukları için davranış problemi boyutları 

hakkında genel bir fikir birliği ortaya çıkmıştır (Griffith, 2008).  

Genel popülasyonda ise çocukların klinik olarak önemli içselleştirici veya 

dışsallaştırıcı davranışlarının görülme sıklığı %7 ile %22 arasında 

değişmektedir (Erol & Şimşek, 2005). 

Çocukluk sorunları gelişim yolları ile araştırılmalıdır. Campbell (1989) problem 

davranış tanımının çocuğun yaşına bağlı olduğunu belirtmiştir. Örneğin, 

meydan okuma davranışının 8 yaşından büyük (ilkokul) çocuklar arasında daha 

yaygın olduğunu veya kaygı ya da ayrılma sıkıntısının 1 ya da 2 yaşındaki 

çocuklar için tipik olabileceği gibi, bunların ergenler arasında da sorunlu 

davranışlar olarak görülmesi gerekir. Gelişimsel konularla ilgili olarak, çocuk 

bireysellik ve bağımsızlık duygusu geliştirmeye başladığında, ebeveynlerle 

mücadele başlar. Ebeveynlerin endişeleri, çocukları için sınır koyma konusunda 

görünür ve bu endişe en fazla 2-3 yaş arasında artar (Campbell, 1982). Bebek 

bağımsızlık kazanmaya başlarken sadece anne duyarlılığına ve sıcaklığına değil 

aynı zamanda sınır koymaya da ihtiyaç duyar. Anne babanın duyarlılığı ve 

çocuk taleplerine karşılık gibi anne yaklaşımının yolu, çocuğun güvenli bir 

şekilde bağlanması için bu aşamada kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, ebeveyn -

çocuk ilişkileri, herhangi bir zamanda çocukların davranışsal gelişimini 

şekillendirmenin birincil gücüdür (Moore & Arthur, 1989).  

İlkokul çağında dışsallaştırma sorunları, içselleştirme sorunlarıyla 

karşılaştırıldığında daha yaygındır. Çoğunlukla zorlayıcı ebeveyn-çocuk 

ilişkileri tarafından sürdürülebilen agresif ve uyumlu olmayan davranışları 

içerir. Dışsallaştırıcı davranış problemleri olan çocuklar, yönlendiren çocukların 

önemli bir bölümünü oluşturur (Morgan, Robinson & Aldridge, 2002).  

Campbell (1989) muhalif, meydan okuyan, düşmanca veya olumsuz davranışları 

içeren okul öncesi ve ilkokul çocuklarının yıkıcı davranışlarının psikiyatri 
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kliniklerine katılmanın birincil nedeni olduğunu söylemiştir. Bununla ilgili 

olarak, Velez, Johnson ve Cohen (1989), üzerinde durulan çalışmaların 

içselleştirici sorunlardan ziyade dışsallaştırma ile daha fazla ilişkili olduğu 

sonucuna varmıştır. Çocukluğun dışsallaştırıcı davranışlarını araştıran 

çalışmalarda dışsallaştırıcı davranışların okul öncesi ve ilkokul çağlarında 

(Zahn-Waxler, 1990) oldukça istikrarlı olabileceğini ve ergenlik ve yetişkinlikte 

suçluluk riskini artırdığını, mesleki, sosyal ve medeni uyum sorunları çıktığını 

göstermiştir (Farrington, 1995). Diğer yandan sorunların içselleştirilmesi, 

dışsallaştırıcı sorunlardan daha düşük oranlarda ortaya çıkmaktadır; ancak daha 

genç yaşlarda görülen sorunların içselleştirilmesi ergenlik çağındaki ve 

ötesindeki psikolojik sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin, 

anksiyete bozukluğu olan küçük çocuklar, daha fazla bir anksiyete bozukluğu 

için yüksek risk altında kalır (Bernstein & Borchardt, 1991).  

Her ne kadar erken yaşlarda ortaya çıkan davranış ve dikkat problemleri daha 

ısrarcı bulunsa da (Hemphill, 1996), genel popülasyondaki sorunların istikrarını 

içselleştirip sonrasında dışsallaştırmanın oranı göreceli olarak yüksektir 

(McConaughy, Stanger & Achenbach, 1992).  

Söz konusu testler bağlamında Çocuk Davranışı Kontrol Listesi (CBCL, Child 

Behavior Checklist), 4-18 yaş grubundaki çocukların ve gençlerin yetkinlik 

alanlarını ve problem davranışlarını, anne ve babadan elde edilen bilgiler 

ışığında değerlendirmek amacıyla Achenbach ve Edelbrock (1978) tarafından 

geliştirilmiştir. Ölçek 20 yeterlik ve problem maddesinden oluşmaktadır. 

Sorunlu davranışlar önceki 6 aydaki yaygınlığına bağlı olarak 0, 1 veya 2 olarak 

puanlanmış ve maddeler çeşitli alt gruplara ayrılmıştır (Achenbach vd, 2000). 

Sorunları içselleştirme ve dışsallaştırma olmak üzere iki ayrı davranışsal belirti 

puanı ortaya çıkmıştır. İçselleştirme sorunları grubu, birleştirilmiş 'Sosyal İç içe 

Geçme, Somatik Şikâyetler ve Kaygı / Depresyon' alt testlerinden ve Kural 

Koyma ve Agresif dışlayıcı sorun grubundan oluşur. Ek olarak bu ölçek, her iki 

grubun bir parçası olmayan Sosyal Sorunlar, Dikkat Problemleri ve Düşünce 

Sorunları alt ölçeklerini de içermektedir. Bu alt ölçeklerin toplamından ―Toplam 

Sorun‖ puanı alınmıştır (Achenbach vd, 2000). Türkçe dil sınama tekrar testi 

güvenilirliği toplam sorunu % 84 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin iç tutarlılığı 

Toplam Problemde % 88'de Cronbach alfa katsayısı ile hesaplanmıştır. Bu 



14 

sonuçlar ölçeğin değerlendirilen yaş ve cinsiyet gruplarında güvenilir bir şekilde 

kullanılabileceğini göstermektedir (Dumenci, 2004). 

CBCL'nin gelişmesi, ebeveynlerin herhangi bir çocuk değerlendirme sistem inde 

önemli bir bilgi kaynağı olduğu iddiasına dayanır. CBCL ebeveynler veya 

öğretmenler tarafından tamamlanır ve çok çeşitli davranışsal ve duygusal 

sorunları ölçer. Öğretmen versiyonu, davranışsal ve duygusal sorunların yanı 

sıra akademik performans ve uyarlanabilir işlevsellik üzerine odaklanmaktadır. 

CBCL altı ölçek hakkında bilgi sağlar: duygusal sorunlar, dikkat eksikliği / 

hiperaktivite, kaygı, muhalif meydan okuma, somatik sorunlar ve davranış 

sorunları. Ebeveynler veya 1.5-5 yaş arası çocukların bakıcıları için de ek bir 

versiyonu mevcuttur (Coulacoglou, 2017). 

2.3 Ebeveynlerin Psikolojik Uyumu 

Ebeveynlerin psikolojik uyumu ile çocuk ve ebeveyn uyumu konusunun daha 

önce tartışılan rolü nedeniyle, uyum sorunu çocukluk çağı kronik hastalıklarının 

etkilerinden biri olması nedeniyle endişe vericidir (Thompson vd, 2003). 

Değerlendirme yöntemleri, genel olarak uyum ve belirti boyutları, özellikle de 

depresyon ve endişe anlamında psikolojik sıkıntı konuları bu konudaki en 

önemli ölçütlerdir. Çalışmalarda ele alınan ilk soru, uyum problemlerinin sıklığı 

ve türleri ile ilgilidir. Ebeveyn uyumu için korelasyon arayışı ilk aşamadır. Bu 

bağlamda bir epidemiyolojik araştırma olan Ontario Çocuk Sağlığı Çalışması, 

sağlık sorunu olan çocukları olan ailelerin duygusal dengesi açısından ebeveyn 

uyumunun değerlendirilmesini içermektedir (Hirshfeld vd, 1997). Bulgular, 

kronik problemi olan çocukların ebeveynleri arasında annelerin (% 29) ve 

babaların (% 8) sinirlilik durumları sonucu ebeveynlerin bildirdiği ruh sağlığı 

tedavisinin rapor edilenden 2-3 kat daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bununla 

birlikte, sosyal izolasyon ve alkol problemleri de dahil olmak üzere diğer 

önlemlerde anlamlı bir fark yoktur. Bazı klinik görüşlerin aksine, bu genel 

topluluk örneğinde, kronik sağlık sorunu olan çocuklu ailelerin genel 

popülasyondaki ailelere göre daha farklı işlev gördüğü inancını destekleyen 

hiçbir kanıt bulunamamıştır (Watson, Clark & Carey, 1988).  

Tek veya birleşik hastalıkların klinik çalışmaları, ebeveyn uyumuyla ilgili 

bilinenlerin çoğunun temelidir. Kronik hasta çocukların kendileri tarafından 
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bildirilen ayarlamalarını, sağlıklı çocuklarınkiyle karşılaştıran ve bazı farklı 

değerlendirme ölçütlerindeki ortalama puanlar açısından karşılaştıran 

araştırmaların sonuçları karışık sonuçlar vermiştir. Bazı çalışmalar normatif 

verilerle karşılaştırıldığında artmış fakat bunlar klinik belirtiler vermeyen 

semptom seviyelerini bildirmiştir. Duke Üniversitesi'ndeki bir araştırma 

programı, kronik hastalığı olan çocukların annelerinde uyum problemlerinin 

türü, sıklığı ve zaman içindeki uyum değişikliği ile ilgili soruları ele almıştır 

(Thompson vd, 2003). Psikolojik uyum, depresyon, anksiyete ve düşmanlık 

dahil olmak üzere semptom boyutları boyunca belirten 90 maddelik bir 

psikolojik stres ölçüsü olan SCL-90-R ile değerlendirilmiştir (Derogatis, 1977). 

Az sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen, biyopsikososyal çerçeve ebeveyn 

psikolojik uyumunun korelasyonları ile ilgili bulguları entegre etmek için de 

faydalıdır. Hastalık parametreleri açısından maternal (anne tarafından olan) 

düzenlemenin genellikle çocuğun tıbbi durumu (Kupst ve Schulman, 1988) veya 

çocuğun fiziksel bozukluğunun derecesi ile önemli ölçüde ilişkili olmadığı 

bulunmuştur (Wallander vd. 1995). Bununla birlikte, kişisel parametrelerin anne 

tarafından olan psikolojik süreçler ve sosyal-çevresel parametreler açısından 

anne tarafından olan uyumla ilişkisi için güçlü destek sağlanmıştır.  

Duke Üniversitesi çalışmalarındaki stres ve başa çıkma modelinin rehberliğinde 

yapılan araştırmalar, anne tarafından olan düzenlemenin, günlük stresin daha 

düşük seviyelerde değerlendirilmesi, genel olarak daha az palyatif yöntem 

kullanımı ve adaptif başa çıkma yöntemleri ile ilgili olduğunu göstermiştir 

(Thompson ve Gustafson, 1996). Engellilik-stresle başa çıkma modelinin 

(Wallander vd, 1995) yönlendirdiği araştırmalar, faydacı aile kaynaklarının 

(yani ailenin yapısal özellikleri) ve psikososyal aile kaynaklarının (ailenin 

karakteristik algı biçimi ve anne tarafından olan uyum içinde sosyal dünya ile  

etkileşim) incelenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca aile yaşam stresinin anne 

tarafından olan sıkıntıya katkısı için destek sağlanmıştır (Mullins vd, 1991).  

Çalışmalar sürekli olarak depresyondaki ebeveynlerin çocuklarıyla 

etkileşimlerinde maternal duyarlılık ve olumsuzluk ifade ettiğini göstermiştir 

(Campbell vd. 1995). Ayrıca, çocuklarına karşı düşük pozitif etkilerini (örneğin, 

zevk) ve yüksek duygusal acıyı (örneğin üzüntü) ifade ederler (Trapolini, 2008). 

Bu nedenle, bir annenin olumsuz duyguları, olumsuz ebeveynlik tutumlarıyla 
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ilişkili gibi görünmektedir ve bu, çocukları arasında duygusal veya davranışsal 

sorunların gelişmesine neden olabilir (Downey, 1990).  

Psikolojik uyum, duygusal ya da davranışsal depresyon belirtileri, anksiyete, vb. 

olarak tanımlanabilir. Hem depresyon hem de kaygı semptomlarının 

ciddiyetinin çok çeşitli olduğu bilinmektedir. Eğer kişinin majör depresyon veya 

anksiyete bozukluğu tanısı koymak için önemli ancak yeterli belirtileri yoksa 

psikolojik uyum sorunları olduğu kabul edilebilir. 

 Depresyon 

Beck ve Emery (2005) göre, depresyonda olan kişi, geçmişe ve geleceğe yönelik 

kendini ve olumsuz tutumu hakkında olumsuz düşüncelere, yorumlara ve 

görüşlere sahiptir. Dobson (1985) aynı zamanda depresyonun genel yapısını 

kaçınma, geri çekilme ve azalan faaliyet unsurları olarak ifade eder. Depresif 

insanlar, yalnızlık ve üzüntü olan yüksek olumsuz etki yaşar ve çevre ile daha 

az etkileşime giren düşük pozitif etki, düşük memnuniyet ve düşük enerji 

belirtileri gösterirler (Watson, Clark & Carey, 1988). Olumlu etki, bir insanın 

hayattan zevk alma arzusunu temsil ederken olumsuz etki de kişinin üzgün veya 

hoşnutsuz hissettiğini ifade eder (Watson & Tellegen, 1985).  

Depresyon yaygınlığı, dünyadaki farklı kültürlere bağlı olarak farklılık gösterir 

(Boer vd, 2003). Bu bağlamda depresyonun yaşam boyu yaygınlığı, farklı 

ülkelerdeki normal popülasyonda % 1,5 ile % 19 arasında değişmektedir. En 

yüksek oranlar Lübnan'da (% 19), ABD (% 17), Fransa (% 16,4), Batı Almanya 

(% 9) ve Kanada'da (% 8,6) bulunmuştur. Bu yüksek oranlar, dünyada 

depresyon yaygınlığının oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Ek olarak, 

rapor edilen 1 aylık depresyon yaygınlığının en yüksek oranı, 25 ila 44 yaşları 

arasında yani orta yaştadır. Cinsiyet farklılıklarına göre, kadınlar erkeklerden 

yaklaşık iki kat daha fazla klinik olarak anlamlı depresyon yaşamaktadır (Blehar 

& Oren, 1995). Kadınlar arasında annelerin % 8'i herhangi bir zamanda klinik 

olarak teşhis edilmiştir (Fendrich, Warner & Weissman, 1990) ve anneler 

arasında yakın zamanda doğum yapıldığında bu yaygınlık % 12'ye 

yükselmektedir (O'Hara, 1986). 
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 Anksiyete 

Anksiyete odaklanmamış uyarılma, ilgili kişiye rahatsızlık verme ve kaçınılması 

gereken bir durum olarak tanımlanmaktadır (Dobson, 1985). Anksiyete 

gelecekte kayda değer bir tehlike ile ilgili düşünceler ve görüntüler içerir ve bu 

tehditle ilgili düşünceler ve endişelerle depresyondan farklıdır (Hisli, 1988). 

Anksiyete sahibi bir kişi psikososyal tehdidi fazla abartır ve bekler ya da 

ihtimalinden daha fazla zarar verir (Beck & Emery, 2005). 

Anksiyete, tüm psikolojik bozukluklarda en sık görülen bir psikiyatrik 

bozukluktur. Herhangi bir anksiyete bozukluğunun yaşam boyu yaygınlık 

oranları için, özellikle kadınlarda panik bozuklukları, sosyal fobi ve spesifik 

fobi en sık görülen nedendir. Cinsiyet farklılıklarına göre, (Carey, 1981) 

kadınların kaygı durumlarını erkeklerden 2,17 kat daha fazla yaşadıklarını 

belirtmiştir. 

Temel olarak, eşlik eden depresyon ve anksiyete belirtileri; olumsuz 

düşüncelere ve algılara sahip olmaktır (Clark, Beck & Beck, 1994). Clark, Beck 

ve Stewart‘ın (1990) çalışmasında, depresif alt örneklemin, daha ağır bir 

psikolojik rahatsızlığı gösteren belirtilere sahip olduğu bulunmuştur. Bu 

çalışmanın sonucuna göre, komorbid
1
 depresyon ve anksiyetesi olan grupta 

kişiler arası bağımlılık, genel uyumsuzluk ve mükemmeliyetçilik her iki gruba 

göre daha yüksektir. Depresyon ve anksiyete birlikteliğinin yanı sıra, aralarında 

bazı farklılıklar da vardır. Örneğin, depresyonda olumsuz bilişler ve duygular 

kendine ve çoğunlukla geçmişe yönelikken endişe duyulduğunda tehditle ilgili 

bilişler ve duygular çevreye ve geleceğe yöneliktir (Clark, Beck & Beck, 1994). 

Endişe kaynaklı depresyonun ayırt edici bir diğer faktörü ise depresyonun 

yüksek negatif etkililik ve düşük olumlu etkililik ile ilişkili olurken anksiyete 

belirtilerinin yalnızca yüksek olumsuz etkililik ile ilişkili olmasıdır. Olumlu 

etkililik kaygı ile ilişkili değildir (Watson & Tellegen, 1985). Bu nedenle, düşük 

memnuniyet, düşük enerji ve daha az bağlantı anlamına gelen düşük pozitif 

etkililik, depresyon ve kaygı arasında ayırt edici bir faktördür.  

                                                 

 
*Komorbidite veya komorbid, tıpta bir ve daha çok bozukluk veya hastalıkların temel hastalıklara 

veya bozukluklara ek olarak aynı anda görülmeleri durumlarıdır. Türkçede ise Eşlik Eden Hastalık 

olarak bilinir. 
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Bu bağlamda annelerin psikolojik uyumlarını değerlendirirken, depresyonun ve 

kaygının niteliği daha ayrıntılı bir değerlendirmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu 

duygusal bozuklukların yaygınlık ve komorbidite oranları oldukça yüksek 

olduğundan ve yalnızca annelerin kendi kişisel ve sosyal yaşamlarını değil aynı 

zamanda çocuklarıyla olan benzersiz ilişki kalitesini de etkilediğinden, 

depresyon ve anksiyetenin anne-çocuk ilişkisi üzerindeki etkisi çok önemli hale 

gelmekte ve daha fazla ilgi gerektirmektedir (Downing & Rickels, 1974).  

Goodman (1987) anneden çocuğa bulaşan depresyonun risk faktörlerini 

araştırmıştır. Çocuklarda psikopatoloji geliştirmek için önemli ancak sınırlı bir 

sebep olarak kabul edilen olası genetik ve fizyolojik faktörlerin yanı sıra, iki 

faktör daha dile getirilmiştir: ―Olumsuz anne bilişlerine, davranışlarına ve 

etkilerine maruz kalma‖ ve ―çocukların yaşamlarının stres bağlamı‖. Bu 

faktörler çoğunlukla psikopatolojiyi geliştirmek için çevresel faktörlerle ilgilidir 

ve anne psikolojik uyumunun ve stresli aile özelliklerinin çocukların huzuru 

üzerindeki önemini ifade eder. 

Buna karşın depresyonda olan ebeveynler genellikle çocukları davranış 

problemleri geliştirmeye yönlendiren tutarsız ve etkisiz ebeveynlik 

uygulamaları sergilerler (Zahn-Waxler, 1990). Ebeveynler çocuklarına bazen en 

az çaba harcanan disiplin ve öğretme stratejilerini kullanırlar ve çatışmalardan 

kaçınırlar, ancak bazen doğrudan ve güçlü kontrol stratejileri kullanırlar. Bu 

tutarsız ve gevşek ebeveynlik, çocukların uyumsuz olmalarına, saldırgan 

davranışlar sergilemelerine veya düzenlemeyi etkileyen zorluklar yaşamalarına 

neden olur. 

Depresif ebeveynlerin ilkokul çocuklarını inceleyen araştırmalar, bu çocukların, 

kendileri de dâhil olmak üzere farklı kaynaklardan gelen problemleri 

içselleştirme ve dışsallaştırma düzeylerinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir 

(Breslau, Davis & Prabucki, 1988; Lee ve Gotlib, 1989). Bununla bağlantıl ı 

olarak, depresyonlu ebeveynlerin bebekleri ve küçük çocuklarının da bundan 

kötü bir şekilde etkilendiği tespit edilmiş (Connell ve Goodman, 2002), 

depresyon ve anti sosyal davranış belirtileri diğer ebeveynlerden daha fazla 

olduğu ortaya çıkmıştır (Gaensbauer vd, 1984). 
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Bazı çalışmalar ise eşzamanlı olarak anne kaygısını ve bunun çocuklara 

bulaşmasını araştırmıştır. Bu çalışmalar endişeli ebeveynlerin çocuklarının, 

diğer çocuklardan daha fazla kaygı geliştirmelerinin muhtemel olduğunu 

göstermektedir (Messer & Beidel, 1994). Çocuklarda kaygının artması ve 

korunmasında birçok potansiyel katkı vardır. Depresyona benzer şekilde, 

genetik ve fizyolojik kalıtımın yanında, model alma gibi diğer birçok 

psikososyal özellik de anksiyete bulaşmasında bir miktar farklılık 

göstermektedir. Örneğin, endişeli ebeveynler endişeli/anksiyetik bilişsel bir 

tarza sahip olma eğilimindedir ve bu tarz kaygı geliştirme riski altındaki 

çocuklar tarafından gözlemlenebilir ve taklit edilebilir (Moore, Whaley & 

Sigman vd, 2004). 

Endişeli/Anksiyetik kişilik dünyaya ve geleceğe yönelik olumsuz ve tehditle 

ilgili beklentileri içerdiğinden, kaygılı annelerin çocuklarını tehlikeli yerlerden 

ve durumlardan aşırı korumaları beklenir. Barlow‘un (2002) belirttiği gibi, 

endişeli ebeveynler çocuklarına yüksek eleştiri ve düşük yakınlık gösterseler de, 

onlar üzerinde yüksek kontrol sergilemektedirler. Benzer şekilde, Moore (2004), 

endişeli ebeveynlerin çocuklarını şiddetle eleştirdiklerini bildirmiştir. Çözüm 

olarak ise onlara daha fazla sıcaklık ve pozitiflik göstermek ve onlara daha fazla 

özerklik vermeyi savunmuştur. 

Ebeveynlerin kaygı durumları ve yıkıcı davranışlarının pozitif olarak ilişkili 

olduğu, tutarlı bir şekilde, Moore ve arkadaşlarının (2004) çalışmasında 

bulunmuştur. Bu tür tutumlara maruz kalan çocuklar, dünyanın tehlikeli ve 

güvensiz bir yer olduğuna inanmaktadır ve bir çatışma ile karşı karşıya 

kaldıklarında kaçınma ve geri çekilme davranışları geliştirerek ebeveynlerini 

taklit etmektedirler (Marchand & Hock, 2003). Bu yüzden bu etkileşimler 

çocuğun bazı içselleştirici ve endişeli davranışlara sahip olmasına neden 

olabilir. 

Buna paralel olarak çocukların yaşı bağlamında ebeveynlerin psikopatolojisinin 

özellikle ergenlikten daha erken dönemdeki çocukları etkilediği bulunmuştur. 

Bu bağlamda erken çocukluk dönemi ileri derecede öğrenme ve büyüme zamanı 

olduğundan, küçük çocuklar ebeveynlerin etkisine büyük çocuklardan daha 

duyarlı olabilirler (Goodman, 1987). Bu nedenle ebeveyn kaygı ve 

anksiyetesinden büyük çocuklara kıyasla küçük çocuklar daha fazla etkilenirler. 
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2.4 Ebeveyn Katılımı ve Tutumlarıyla İlgili Kuramsal Görüş ve Yaklaşımlar 

Ailenin çocuklar üzerlerindeki etkisi anne karnında başlar. Ailelerin çocukların 

doğumlarına karşı isteksiz olmaları veya annelerin bebeklerin gelişlerine 

duygusal olarak olumsuz tepkisinin yoğunlukları, kızgınlıkları, fiziki ve ruhsal 

yorgunlukları ve mutsuzlukları gibi bilinçli veya bilinçsiz düzeylerde anne 

adaylarını etkilemektedir. Anne öylesine devamlı öfke, kızgınlık, düş 

kırıklıkları ve huzursuz duygularla doluysa, aşırı şekilde korkuları var ise, bu 

heyecan annenin kan ve hormonuyla bebeklere geçmektedir. Böylece annelerin 

duygusu ve tepkisi çocukları daha anne karnındayken etkiler. Bu gibi bilinçli 

veya bilinçsizce duygu ve heyecan uzun süreliyse, doğum lardan sonra bebekleri 

olumsuz etkilemektedir (Yavuzer, 1993). 

Çocuklarda kişilik oluşumları, karakterlerinin şekillenmesi ve benlik 

saygılarının gelişimleri büyük oranda özdeşim modeli olan anne-babaların 

kişilik yapısına ve çocuklara yaklaşımına bağlı olur. Kendine güvenleri bulunan 

anne-baba, bu özgüvenini çocuğuna da yansıtarak güvenli bir şekilde olmalarını 

sağlar. Anne-babaların davranışını kendilerine model olarak alan çocuklar, 

istenenle istenmeyen davranışı ailelerden öğrenecek, kendilerini bu yönde 

yönlendireceklerdir. Fakat çocukların, anne-babasının tavrını benimsemesi için 

ana, baba ve çocuk üçgeni arasında, sevgi, saygı ve güven olması 

gerekmektedir. Anne ile babaların birbiriyle olan ilişkisinin sevgi -saygı 

temellerine dayandırılması, gerek çocukların cinsiyetlerine özgü rolleri 

benimsemeleri, gerekse de özdeşleşmesi açılarından büyük önem taşımaktadır 

(Yavuzer, 1993). 

Huzursuz aile ortamları, bazı durumda dağılmış aile ortamları gibi çocukları 

negatif şekillerde etkiler ve çeşitli uyumla davranış bozukluğuna sebep 

olmaktadır. Sağlıklı anne, baba ve çocuk ilişkilerinde, bireyin birbirini sevmesi 

ve sayması, birbirinin düşüncesini hoşgörü ve saygı ile karşılaması, birbirine 

güven duyması ve desteklemesi söz konusudur (Gençtan, 1993). Ancak anne-

babaların kişiye ilişkin tavırları ve kararları ile çocukların sosyal etkileşimi, 

deneyimi ve çevresi benlik kavramlarını geliştirecek şekilde düzenmiş olursa 

arzu edilmiş sağlıklı davranışlar kazandırılır. 
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Aile, çocuğun girdiği ilk toplumsal çevredir ve çocuğun benlik saygısına etkisi 

açısından önem taşımaktadır. Ailenin yapısının ve çocuğa karşı tutumlarının, 

çocuğun kişilik gelişimi üzerinde oldukça büyük bir rol oynadığı değişik 

kuramlar tarafından bilinen bir konudur. Farklı yetiştirme tutumları nedeniyle, 

bireyde farklı kişilik yapılarının oluşması doğaldır. Bu nedenle farklı aile 

tutumlarının çocuğun kişilik yapısının oluşmasındaki rolü çok büyüktür. 

Örneğin aşırı hoşgörü ve disiplin eksikliği, çocukta bencilliğe veya antisosyal 

davranışlara sebep olurken; aşırı otorite ve baskılı katı disiplinde ana babaya 

karşı korku ve öfke ile nefret duygularının geliştirilmesine, bağımlı bir bireyin 

ya da başkaldırıcak tutumlar içerisinde isyankar bir bireyin oluşmasına sebep 

olabilir (Yavuzer, 1993 ). 

Ebeveynlerin, çocukları için onların gelecekteki akademik planlarına katılımı, 

bir ebeveynin çocuğunun belirli bir eğitim alanında kendi kaynaklarını ve 

enerjisini tahsis etme derecesi olarak tanımlanır. Bazı araştırmacılar, 

ebeveynlerin bu katılım seviyelerinin sosyoekonomik ve psikolojik durumları 

ile ebeveynlerin okuldaki rolü ve yeri hakkındaki inançlarla ilgili olduğunu 

belirlemiştir (Delvecchio, Riso & Salcuni 2016). 

Bu bağlamda ebeveynlerin katılımı, 1980‘lerden bu yana önemli bir eğitim ve 

araştırma konusu haline gelmiştir. Okulda büyüyen ve yetişen çocuklar, uyanık 

saatlerinin yaklaşık yarıdan fazlasını okulda geçirdikleri için, ebeveynlerin 

katılımı ve etkisi çocuk gelişimi için çok önemli olabilir (Cotton & Wikelund, 

2001). Ebeveynlerin katılımı evde öğrenme amaçlı etkinliklerde rol almayı, 

model olmayı ve öğrenme sürecinde çocuklara rehberlik etmeyi içerir. 

Çocukların zamanlarını nasıl organize ettikleri, evde elverişli ortamlar 

sağladıkları, okul dışındaki faaliyetleri takip ettikleri, öz disipline 

odaklandıkları, yüksek beklentileri dile getirdikleri ve okuldaki gelişmeleri 

teşvik ettikleri konusundaki endişeler de ebeveynlerin katılımına örnektir 

(Epstein, 2018). 

Katılım sağlayan ve ilgili ebeveynlerin, öğrencinin akademik başarısını ve okul 

performansını geliştirmedeki temel bileşenlerden biri olduğu bilinmektedir. 

Ebeveynlerin katılımlarının ve katılım türlerini etkileyen ana faktörlerin etkisi 

alanında yapılan bir çalışmaya göre ABD'de Kolej Kurulu Sanat ve Bilim Grubu 

tarafından yapılan ve SAT'ı hedef alan 1778 lise son sınıf öğrencisinin katıldığı 
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bir işbirliği çalışması, genellikle koleje bağlı lise son sınıf öğrencilerinin 

ebeveynlerinin kolej arayışlarına katılmasından memnun olduklarını tespit 

etmiştir. Ankete katılanların % 30'unun daha fazla ebeveyn katılımı beklediğini 

bilmek rahatlatıcı olmuştur. Harvard Family Research Project tarafından yapılan 

bir araştırmada ise ebeveyn beklentilerinin K-12 sınıflarının başarılarında büyük 

etkisi olduğunu göstermektedir. Ebeveynlerin katılımı, daha az motive o lmuş 

öğrenciler için daha uygundur. Araştırmanın bir başka bulgusu, katılımın 

yönleriyle ilgilidir. Bulgular, televizyon programları, giyilen kıyafetler veya 

okunan kitaplar gibi günlük meselelerle karşılaştırıldığında kolej meseleleri ile 

ilgili konulardaki endişelerin ebeveynlerin en fazla katıldığı alan olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte ankete katılanların % 50'si, ebeveynlerinin 

üniversite meseleleriyle ilgili kararlara çok fazla dâhil olduğunu belirtmiştir 

(Carter, 2002). 

Bu noktadan hareketle ebeveynlik, çocukla karşılıklı ilişki gerektiren bir 

süreçtir. Gelişimsel bir süreç olarak yaşam boyunca devam eder; çocukluk ve 

ergenlik aşamalarında çocukların kişilik gelişimi ve psikolojik durumları 

üzerinde büyük bir etkisi vardır. Her iki ebeveyni karşılaştırırken annelerin 

babalara oranla çocukları üzerinde çok fazla rolü olduğu açıktır. Anne -bebek 

ilişkisi babalardan daha erken başlar. Çocuklarını taşıma ve büyütme, 

destekleme ve sevme yetenekleriyle doğal olarak donatıldıkları için, bebeğe 

temel bağlanma ve kabul süreci anne tarafından sağlanır. Çocuk doğduktan 

sonra, babaların da çocukla yakın ilişkileri vardır ve çocuk büyürken, büyük 

ebeveynler, kardeşler ve diğerleri çocuğun hayatına katılır ve hayatını büyütür. 

Bununla birlikte, çocuk başkalarının onun üzerindeki etkisi ile şekillenirken, 

ebeveynlerin tutumu, özellikle annenin ebeveynliği çocukların davranışları 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla Sosyal öğrenme teorisi 

bağlamında davranış bozukluğunun tedavi edilmesi ile ilgili çocuklar sadece 

kendilerini değil ebeveynlerinin davranışlarının şekillendirilmesi de 

gerekmektedir. Çünkü ebeveyn tutumları çocuğun davranış bozukluklarının 

gelişmesinde önemli bir yere sahiptir (Ralph vd, 2003). Belsky‘nin ebeveynlik 

modeli göz önüne alındığında, bir annenin psikolojik iyi oluşunun çocuk 

sorunları konusunda uygunsuz ebeveynlik inançları, tutumları veya davranışları 

ile bir arada bulunması önerilebilir (Yurduşen, 2013). Örneğin ebeveyn kaygısı, 
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yüksek ebeveyn sahiplenmesi ile ilişkilidir (Johnson, 2006). Ayrıca, endişeli 

anneler daha az sıcak, pozitif, özerklik veren tutumlara sahiplerdir (Whaley vd. 

1999). Olumsuz ebeveyn duygularına (öfke, kaygı ve depresyon gibi) maruz 

kalmanın, yalnızca çocukluk çağında değil, sonraki yıllarda da kaygı duyarl ılığı 

ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Woodruff-Borden, 2002). 

Bu bağlamda birçok yazar çocuklara yönelik anne tutumlarını incelemiştir. 

Örneğin, Anthony ve Benedek (1970), anne tutumlarını; 1-reddedilen anneler, 

2-anne tarafından olan aşırı korunma ve 3-anne tarafından olan karışıklık olarak 

sınıflandırmıştır. Reddeden anneler Freud (1970) tarafından da incelenmiştir. 

Freud reddetme tutumunu; fiziksel ya da zihinsel hastalıklar, ebeveynlerin kendi 

evlerinin olmaması, maddi zorluklar, çok sayıda diğer çocuğun yükü gibi 

faktörlere bağlamıştır. 

Reddetmenin sebebi ne olursa olsun, anne isteksiz davranır ve çocuğa karşı daha 

az sevgi duyduğunu ve taleplerine karşı daha az duyarlı olduğunu ifade eder. 

Beklendiği gibi, bu çocuğun kaçınılmaz tepkilerine yol açar. Anne reddi ile 

karşı karşıya kalan çocuk, kendisinin iyi olmadığını ve bu yüzden annenin 

saldırganlıkla tepki verdiği inancını geliştirir. Ayrıca endişe, suçluluk duygusu, 

davranıştaki gerileme veya sosyal geri çekilme gibi diğer davranışsal 

problemleri de geliştirebilir. Çocukların aşırı anne bakımı, aşırı temas, 

çocuklaşma, bağımsız davranışların önlenmesi, aşırı anne kontrolü ve 

bağımlılığı gibi annelerin aşırı korumacı davranması da Freud‘a göre, aşırı 

korumacı annelerin sadece çocukları için yaşamalarına benzemektedir. Bu 

durumdaki anneler kocaları ile olan sosyal ve cinsel yaşam da dâhil olmak üzere 

tüm sosyal evrenini çocuğuna bağlamaktadır ve ötekiler ihmal edilir. Anne, 

çocuğundan uzaklaştığı zaman kendini rahatsız hisseder; çocuğun yalnızca 

kendisine ait olduğunu ve çoğu zaman kocasının çocuklarını eğitmesine izin 

vermediğini düşünür. İlginç bir şekilde Levy (1970) bazen aşırı korumanın 

güçlü reddetmeyi maskelediğini veya telafi edici olduğunu savunmuştur.  

Annelerin ebeveynlik rollerini reddettikleri, aşırı bağımlılık gösterdikleri ve 

çocukları üzerinde kontrol sahibi oldukları birçok durum vardır. Bu tutumun bir 

sonucu olarak, anneleri reddettiği gibi, aşırı korumacı anneler de güvensizlik, 

kaygı veya saldırganlık gibi birçok uyumsuz çocuk reaksiyonu gösterebilirler. 

Anthony ve Benedek (1970), anne tarafından olan karışıklık faktörünü ebeveyn 
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tutumlarını değişiminde üçüncü faktör olarak ele almışlardır. Anne, çocukla 

olan ilişkilerde çoğunlukla şüpheli ve kararsız davranır ve kendini pasif ve 

kararsız hisseder. Spontanlık ve çocuğun ihtiyaçlarıyla ilgili derhal doğal 

farkındalık geliştirme konusunda yetersizdirler. Çocuğun bu tutuma karşı tepkisi 

ise gayretli, sebatkâr, kafası karışmış ve kontrolsüz olacaktır.  

Baumrind  (1967) ise ebeveyn kontrolü temelinde üç farklı ebeveynlik tutumu 

tanımlamıştır. Bunlar 1-hoşgörülü, 2-otoriter ve 3- yetkili ebeveynlik stilleridir. 

Baumrind‘e göre, hoşgörülü anne çocuğun ihtiyaçlarına, dürtülerine ve 

eylemlerine karşı kabul edilebilir, saygılı ve olumlu davranır. Çocuğun 

sorumlulukları ve düzenli davranışları için çok az talepte bulunur. Bunun 

yerine, çocuğun kendi davranışlarını düzenlemesini sağlar, kurallara ve 

standartlara uymayı teşvik etmez ve davranışlarını kontrol etmekten kaçınır. 

Baumrind‘in belirttiği gibi, erken çocukluk döneminde böyle bir tavırla karşı 

karşıya kalan çocuk, güvensiz, tehdit edici ve düşmanca davranır. Yeterlilik ve 

yetkinlik duygularıyla ilgili sürekli endişe yaşar. Baumrind, otoriter bir 

ebeveynin çocuğun davranışını mutlak ebeveyn davranış standartları 

doğrultusunda şekillendirdiğini, kontrol ettiğini ve düzenlediğini belirtir. 

Ebeveyn çocuğun özerkliğini kısıtlar ve kurallara itaat edilmesini bekler. 

Standarta yönelik herhangi bir çelişkili davranış meydana gelirse, güçlü ve cezai 

disiplin pratiği kullanır. Çocukla aile kuralları hakkında sözlü konuşmaz ve 

çocuğun doğru olanı için sözünü kabul etmesi gerektiğine inanır.  

Maccoby & Martin (1983) ebeveynliği, ―ebeveynlerin çocukların taleplerini 

kabul etmeden, pazarlık etmeden ve tartışma olmadan kesin olarak uyguladığı 

kurallar ve düzenlemeler‖ şeklinde tanımlamıştır. Bu düzenlemeler: sevmek, 

düşmanca geri çekilmek, düşmanca davranmak, bağımlılık, kişilik sorunları ve 

sinirliliktir. Bu bağlamda Baumrind‘in tanımında yetkili/otoriter anne, anneliğin 

en demokratik prototipi olarak görülür. Yetkili annenin çocukla sözlü 

konuşmayı teşvik ettiğini, kendi bakış açısını zorladığını, ancak çocuğun kişisel 

çıkarlarını ve görüşünü tanıdığını belirtmiştir. Anne, çocuğun niteliklerini 

onaylar ancak aynı zamanda gelecekteki davranışlar için standartlar koyar. 

Yaptıklarının gerekçelerini paylaşarak, zevk ve görev arasındaki özgürlük ve 

sorumluluk dengesini sağlar. Bu bağlamda yetkili ebeveynlik tarzı en yetkin 

çocukları üretir (Rohner, Khaleque ve Cournoyer, 2005). Başka bir çalışmada da 
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ebeveynlik tarzları olarak yine otoriter, hoşgörülü ve yetkili ebeveynlik tarzları 

test edilmiştir. Bu doğrultuda araştırmacılar, yetkili ebeveynleri olan çocukların, 

görüşlerini ifade etmekte kendilerini rahat hissedebilecek sorumlu yetişkinler 

olma ihtimalinin yüksek olduğunu bulgulamışlardır (Hauser ve Grych, 2013).  

 

2.5 Anne-Baba Tutumları ve Çocuk Yetiştirme İlkeleri 

Günümüzde, her şey hızla değişip gelişmekte ve buna bağlı olarak da yaşam 

koşulları daha da karmaşık bir hale gelmektedir. Bu durum bireyin sahip 

olabileceği sağlam bir ruh sağlığı ve dengeli bir kişiliğin önemini arttırmaktadır. 

Kişiliğin yaşamın ilk yıllarında biçimlenmeye başladığı dikkate alınarak, 

bireyin doğumundan itibaren tutarlı, dengeli, sevgi ve saygı gösterilerek 

eğitildiği aile ortamı, ilerdeki davranışlarının ve kişiliğinin sağlam temellerinin 

oluşturmasında önemli bir etkendir. 

Çocukların yetiştiği ailelerin genişliği, sosyo, ekonomik ve kültür düzeyi;‘ 

çocuğun ilk deneyimini, dolayısı ile toplumsal  ve duygusal olarak gelişmesini 

etkilemektedir (Yavuzer, 1984). 

Çocuk gelişiminde aile; duygusallık açıdan güçlü olma özelliğini kazandırır, 

güven duygusu aşılayıp kabul görebilmesi için uygun bir ortamı hazırlar, 

sosyalleşme için modeller oluşturup rehberlik eder, hayatla alakalı farklı 

beceriler kazandırır ve mevcut becerisini destekleyip pekiştirir, çocuğun kendini 

denetleme ve kontrol mekanizmasını geliştirir, çocuğun zihinsel, duygusal, 

sosyal ve fiziki gelişimlerini destekler ve etkili bir rol oynar (Yavuzer, 1987; 

Ulusavaş, 1990). 

Anne ve babaların çocuğa karşı olan tutumları genelde, anne ve babaların kendi 

çocuğuyla ilgili hatırasından ve kendi anne-babalarının davranışından 

etkilenmesi sonucunda oluşur (Yücedağ, 1994).  

Aile olgusu çocuk için duygusal, fiziksel, sosyal ve zihinsel her türlü gelişimde 

temel ortamdır (Ekşi, 1990). Anne, baba ve çocuklar arasındaki etkileşmeler bir 

yandan çocuğun davranışını şekillendirirken diğer yandan gelecekteki 

davranışların üzerlerinde de etkili olmaktadır (Yeşilyaprak, 1989). 
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Anne-baba çocukları yetiştirirlerken gösterdiği tutum ve davranışıyla çocukların 

davranışını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda da bu tutum ve davranışıyla 

çocuk için bir özdeşim modeli oluşturmaktadırlar (Eripek, 1882).  

Annenin, bebeğin temel güven duygusunun gehşiminde önemli bir yeri vardır 

(Geçtan, 1986). Annenin çocukla ihşkisinin en önemli evresi doğumdan hemen 

önce başlayıp, doğumdan sonraki aylarda süregelen ilişkidir. Özellikle, annenin 

beden kokusu, ısısı, çocuğu alış biçimi gibi fiziksel temaslar büyük önem taşır 

ve anne ile çocuk arasında bir iletişim ağı oluşturur (Yavuzer, 1991).  

Çeşitli araştırma bulguları, babanın çocuğa gösterdiği ilgi ve sevgi ile, çocuğun 

yaşıtlanyla iyi ve uyumlu ilişkiler kurabilmesi ve olumlu cinsel kimlik gelişimi 

arasında ilişkiler olduğunu göstermiştir (Ekşi, 1990).  

Sonuç olarak araştırmacıların yaptıkları gruplamalar doğrultusunda ebeveyn 

tutumları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

2.5.1 Baskıcı ve otoriter anne baba tutumu 

Çocukların kendilerine olan güvenlerini ortadan kaldırarak onun kişiliklerini 

önemsemeyen bir tutumdur. Geleneksel aile yapısında bu tutumlara çok sık 

rastlanır. Bu tutum şeklinde anne ve baba katı bir şekilde disiplin uygulayarak 

çocukları bütün kurallara uymak zorunda bırakmaktadır. Bu çocuk sessiz, uslu, 

dürüst ve dikkatli olmasına karşın küskün çekingen ve hassas bir yapıya sahip 

olabilmekte ve genellikle isyankar davranışlarıyla beraber aşağılık duygusu da 

geliştirebilmektedir. Cezaların gösterildiği bu tutumlarda ebeveyn, çocuğuna 

katı kuralları koymaktadır. Çocukların davranışı üzerlerinde anne-babaların 

kontrolleri daha fazladır. Bu tutumu sergileyen ailede olan çocuk; boyun eğmiş, 

korkak, otoriteden çekinen, kendinden istenilmiş herşeyden fazlasını yapan, 

otoritenin kalkmasıyla isyankâr ve güçsüz karşılarında saldırgan bir yapıya 

sahip olabilirler (Yıldız, 2004).  

2.5.2 İlgisiz ve kayıtsız anne baba tutumu 

İlgisiz ve kayıtsız tutum, anne-babanın çocuğu yalnız bırakması, görmezlikten 

gelerek dışlaması anlamına gelir. Böyle bir' ortamda anne-baba-çocuk arasında 

iletişim kopukluğu gözlenmektedir. İlgisiz ve kayıtsız anne-baba tutumu 

çocuğun saldırganlık eğilimini güçlendirmektedir. İlgisiz ana babalar, 
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çocuklarını aşırı ihmal ederler ve onların ilgi ve gereksinimlerine karşı kayıtsız 

davranırlar (Kaya, Bozarslan & Genç 2012). Çocuğa karşı bu tutumu gösteren 

anne ve baba çocuğu yalnız bırakmakta, onu görmezlikten gelmekte ya da 

çocuğu dışlamaktadır. Bu tutumlar sonucunda ise, çocuk kendini yalnız 

hissetmekte ve güven duygusu sarsılmaktadır. 

2.5.3 Serbest anne baba tutumu (çocuk merkezci aile): 

Çocuk merkezci aileye genellikle orta yaş üzerinde çocuk sahibi olan ya da tek 

çocuk olan ailelerde rastlanır. Bu ortamda çocuğun isteklerine diğer aile 

bireyleri kayıtsız şartsız uyarlar. Çocuk aile ortamında söz sahibi olan tek kişi 

durumundadır. Abartılmış bir sevgi gösterisi ile büyüyor olması ve şımartılması, 

yaşamının ilk günlerinden itibaren her ihtiyacının karşılanacağı ve isteklerinin 

buyruk niteliği taşıyacağı beklentisi geliştirir. Bu çocuklar sosyal açıdan uyum 

göstermede yetersiz kalmakta okul ve toplumdaki kurallar karşısında hayal 

kırıklığına uğrayarak, kolay uyum sağlayamamaktadırlar. Bu tutumdaki anne 

baba, çocuğun doğru veya yanlış hiçbir hareketine karışmaz, yanl ışlarına bile 

kızmaz (Aydın, 2002). Anne babanın isteklerinden çok çocuğun istekleri ön 

plandadır. Bu durum genellikle ailenin tek çocuğa sahip olması durumunda daha 

sık rastlanır (Kaya, Bozarslan & Genç 2012). Bu tür aile ortamında yetişen 

çocuklar kendi istedikleri olmayınca hayal kırıklığına uğrarlar. 

2.5.4 Dengesiz ve kararsız anne baba tutumu 

Bu tür anne babaların verdikleri kararlar birbiri içinde tutarsızlık 

göstermektedir. Ebeveynlerin verdikleri kararlar farklılık göstermektedir 

(Aydın, 2002). Ayrıca değişik zaman dilimlerinde verdikleri kararlarda da 

tutarsızlıklar görülmektedir. Anne baba bazen aşırı hoşgörülü ve serbest, bazen 

engelleyici, baskıcı ve cezalandıran bir tutum içindedir. Bu aile tutumu ile 

yetişen çocuklar hangi durumlarda ne şekilde davranışta bulunacağı konusunda 

ikilem yaşarlar. Anne-babanın dengesiz ve kararsız tutumu, çocuğun gelişimini 

ve eğitimini olumsuz olarak etkiler. Buradaki dengesizlik ve tutarsızlık, anne -

baba arasındaki görüş ayrılığında olabildiği gibi, anne veya babanın gös terdiği 

değişken davranış biçiminde de görülebilir. Bu da çocukta bazı iç çatışmaların, 

huzursuzlukların ardından da dengesiz ve tutarsız bir yapının oluşmasma neden 

olabilir. 
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2.5.5 Koruyucu anne baba tutumu 

Bu tutumda çocuk gereğinden fazla kontrol altındadır ve çocuğa aşırı özen 

gösterilir. Anne babalar çocukların üzerlerine titrerler. Bu çocuklar, olaylara 

seyirci kalmakta, kararlar almada güçlük çekmekte, amaçlarına ulaşmada 

başkalarından destek beklemekte ve problemleri onun yerine bir başkasının 

çözümlemesini alışkanlık haline getirmektedir (Alisinanoğlu, 2003). Anne- 

babanın aşın koruması, çocuğa gereğinden fazla kontrol ve özen göstermesi 

anlamına gelmektedir. Bunun sonucu olarak çocuk, diğer kimselere aşın 

bağımlı, güvensiz, duygusal açıdan aşırı hassas bir kişi olabilir. 

2.5.6 Mükemmeliyetçi anne baba tutumu 

Bu tür tutumu sergileyen anne babalar kendilerinin beceremediklerini, 

yapamadıklarını ve içinde kalan ukdeleri çocuklarında görmek isterler 

(Yamanoğlu, 2009). Bu tutumda anne babalar, çocukların kapasitesin in 

üstündeki hedeflere onların ulaşmalarını katı bir tutumla isterler. Çocuktan her 

şeyi mükemmel yapması beklenir. Çocuk bu baskılar içerisinde istenileni 

yapamadığında başarısızlık ve güvensizlik duygusu yaşar.  

2.5.7 Demokratik anne baba tutumu 

Bu tutumda çocuk bir birey olarak kabul edilir. Aile içi ve çocuğa özgü 

kararlarda onun fikirleri alınır. Çocuğun duygu ve düşüncelerine değer verilir. 

Bu tür aile ortamında yetişen çocuklar girişimci, yaratıcı, fikirlerini özgürce 

ifade edebilen, kuralları sorgulayıp alternatif çözüm yolları üretebilen, benlik 

algısı yüksek ve paylaşımcı gibi özelliklere sahip olurlar (Pekşen, 2012).  

2.5.8 İzin verici anne baba tutumu 

Bu tutumda çocuğa sınırlama getirme veya çocuğun kontrolü konularında bir 

eksiklik söz konusudur (Sak vd. 2015). Çocuk bu tutumda özgür bir şekilde 

hareket etmektedir. Herhangi bir denetime tabi değildir. Çocuğun davranışlarına 

herhangi bir tepki gösterilmemesi, çocukta anne babasının kendisine karşı 

ilgisiz oldukları düşüncesinin yer almasına neden olabilir. Bu tutumla yetişen 

çocuklar girdikleri her ortamda bu rahatlığı bulamayacağından tedirginlik ve 

huzursuzluk yaşarlar. 
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2.5.9 Güven verici, destekleyici ve hoşgörülü anne baba tutumu 

Bu tutumda anne-babalar çocuklarına karşı hoşgörü sahibidirler, onları 

desteklerler ve bazı kısıtlamalar dışında isteklerini diledikleri biçimde 

gerçekleştirmelerine izin verirler. Evde kabul edilen ve edilmeyen davranışların 

sınırlan belli olup, çocuk bu sınırlar içinde özgürdür. Söz hakkı vardır, sevgi ve 

destek görür. Böyle bir ortamda yetişen çocuklar, gelecekte girişim yeteneğine 

sahip, özgüven düzeyi yüksek, kendi kendine kararlar alıp sorumluluk 

taşıyabilen ve bağımsız davranabilen bir yetişkin olma şansına sahiptirler. Aile 

içi etkinlikler ve her türlü etkileşim doğrudan bilinçaltına seslenir. Bu sesleniş 

kesintisiz ve süreklidir. Çocuklarım önemle dinleyip, onlarla konuşan, dertleşen, 

anlaşan, işbirliği ve iş bölümü yapan aileler güven verici, destekleyici ve 

hoşgörülü bir tutum sergilerler (Doğan, 1990). 

Sıralanan çok sayıdaki ebeveyn tutumlarının ortaya çıkması, ebeveynlerin sahip 

oldukları özelliklerden kaynaklanmaktadır. Ebeveyn tutumlarını etkileyen en 

önemli faktörlerden biri, içinde bulunulan kültüre ait özelliklerdir (Gonzalez, 

Greenwood & WenHsu 2001). Bununla birlikte anne babaların beklentilerine 

uygun çocuğa sahip olup olmamaları, çocuklarının sayısı, cinsiyeti, çocuğun 

özellikleri, anne babanın çocukluklarında kendi anne babalarıyla olan 

deneyimleri ebeveyn tutumları etkilemektedir (Yavuzer, 1990). Ebeveyn 

tutumlarını ve ebeveynin çocuk yetiştirme uygulamalarını etkileyebilen diğer 

faktörler arasında; ebeveynin eğitim düzeyi, yaşı, içinde bulunduğu sosyo -

ekonomik ve sosyo-kültürel koşullar, anne babaların ebeveynliğe duygusal, 

zihinsel ve sosyal açılardan hazır olup olmaması, ebeveyn, olmadan önceki 

dönemde eşler arası ilişkilerin kalitesi, doğum sonrasında ebeveynlik rollerinde 

eşlerin birbirini destekleyip desteklememeleri, ebeveynlik konusunda 

zihinlerinde daha önceden oluşmuş şemalar ve evlilik ilişkilerindeki tatmin 

düzeyleri sayılabilmektedir (Yıldız, 2004). 

Yörükoğlu (1987) çocuk yetiştirme tutumlarını ―disiplin‖ açısından ele almıştır. 

Yörükoğlu‘na göre disiplin geniş anlamıyla öğretici düzenli ve yetkinlik 

kazandırıcı davranış demektir. Disiplin yönünden ele alınan tutumlar aşağıdaki 

gibidir: 
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Sıkı Tutum: Anne-baba çocuğunu kendi belirlediği bir kalıba göre yoğurma 

amacındadır. Çocuk sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Eğitimde ceza ön 

plandadır. Çocuğa tanınan haklar alt düzeydedir. 

Gevşek Tutum: Bu tutumda disiplin yok denecek kadar azdır. Çocuğun en 

olumsuz davranışları bile aşın hoşgörü ile karşılanır. Çocuk davranışlarında 

sınırsızdır. 

Tutarsız Tutum: Tutarsız tutumda ise, disiplin var olmakla beraber ne zaman ve 

nerede uygulanacağı belirsizdir. Anne-babanın tutumu tutarlılık göstermemekte 

ve aşın hoşgörü ile sert cezalandırma arasında belirsizliktedir.  

Anne-babası tarafından sevilmeyen bir çocuk, kendini olumlu bir açıdan 

göremez. Sevilmeyen çocuk, başkalarına karşı devamlı kendini koruma 

zorunluluğu duyarak, sağlam ilişkiler kuramaz. Kendini dışlanmış olarak görür 

ve güvensizlik duygusu geliştirir (Yavuzer, 1993). 

Sevgi gösterimini anne-baba tutumlan açısından iki aşırı uçta ele alacak olursak, 

birinci grupta sevgilerini çok aşırı ve abartılmış bir biçimde açığa vuran anne-

babalar; ikinci grupta ise çocuğun ruhsal gereksinimlerini çok yetersiz olarak 

karşılayan, yaklaşımlarında sıcaklıktan yoksun ve verici olmayan anne-babalar 

bulunur (Yörükoğlu, 1987). 

Sevgi gösterimindeki aşın uçlardan biri olan, aşın koruyucu anne-baba tutumu, 

çocuğu gerektiğinden fazla denetlemeyi ve ona özen göstermeyi içermektedir 

(Yavuzer, 1987). Daha çok anne-çocuk ilişkisinde görülen aşın koruyuculuğun 

temelinde annenin duygusal yalnızlığı yatmaktadır. Çocuğa aşın düşkünlük ve 

aşın koruma davranışı da çocuğa kendi gücünü geliştirme ve kendini savunma 

yeteneğini sağlamlaştırma fırsatını vermemektedir. Anne-babanın çocuğa 

gereğinden fazla kontrol ve özen göstermesi, çocukta diğer kimselere aşın 

bağımlılık, güvensizlik ve hayal kırıklıklarına, zaman zaman toplum dışı ve 

isyankar davranışlara neden olabilir. Çocukluk yıllarından başlayan bu 

özellikler, bireylerin gelecekte de bağımlı bir kişi olmasına yol açar (Yavuzer, 

1991). Sinirlilik, huzursuzluk, dikkatsizlik gibi özellikler aşırı korunan 

çocuklarda belirgin olmaktadır. Bu çocuklar olgunlaşmamış görünürler. 

Duygusal kontrolleri yoktur ve sorumluluk almayı kabul etmezler. İleride 
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kendine güveni olmayan, aşırı bağımlı, karasız, sorumluluk almaktan kaçan, 

çekingen bir kişilik yapısı geliştirmektedirler (Oktay, 1986). 

Disiplin bakımından aşın tutumlar gevşek, tutarsız ve sıkı disiplin olarak 

incelenebilir. Gevşek disiplinde, çocuğun olumsuz davranışlan bile hoşgörü ile 

karşılanır. Bu tutum sonucunda çocuğun duygu, istek ve dürtülerini 

denetleyebilme yeteneği olumsuz etkilenerek, agresif artmasına neden olur 

(Ekşi, 1990). 

Baskı-disipline dayalı anne-baba tutumunda, çocuk denetim altmda tutularak, 

kurallara sıkı sıkıya uyması beklenir, hata ve yaramazlıklara izin verilmez 

(Yörükoğlu, 1987). Bu tutum çocuğun kendine olan saygı ve güvenini azaltarak, 

mutsuzluğa ve içe kapanıklılığa neden olur (Ekşi, 1990). Diğer yandan fiziksel 

ceza, çocuğun anne-babasına karşı korku, öfke, kızgınlık, düşmanlık duyguları 

beslemesine neden olmaktadır. Kısacası, dayak çocuğun anne-babasına karşı 

öfke, korku ya da kızgınlık duymasına, saldırganlaşıp sorunlarım şiddet yoluyla 

çözümlemesine, zayıf vicdan ve ahlak gelişimine yol açar (Yavuzer, 1993).  

Türkiye‘deki gözlem ve araştırmalar sonucunda, özellikle geleneksel aile 

düzeninde fiziksel cezaya sıkça başvurulduğu belirlenmiştir. Çocukla konuşarak 

onu ikna etmek, konuşup-tartışabilmek, çocuğa doğruyu yanlışı göstermek çok 

az anne-babanın gösterdiği bir tutumdur (Kağıtçıbaşı, 1989).  

Sonuç olarak ebeveyn tutumlarının en belirgin iki özelliği,  ―duygusal ilişki 

boyutu‖  ile  ―denetim boyutu‖dur. Duygusal ilişki boyutu incelendiğinde, bu 

boyutun çocuğu merkeze alan kabul edici tutumdan, reddedici tutuma kadar 

uzanan bir yelpaze içinde farklılaştığı görülür.  Aynı şekilde ―denetim boyutu‖ 

da kısıtlayıcı tutumdan hoşgörülü tutuma kadar geniş bir alanı kapsar (Yavuzer, 

2005). 

2.6 Ebeveynlerin Psikolojik Uyumu ve Ebeveyn Tutumları ile İlkokul 

Çocuklarının Davranış Problemleri Arasındaki İlişki 

Kimelberg ve Billingham (2013) tarafından yapılan Boston Devlet Okulları 

yerelleştirilmiş karma bir yöntem çalışmasında, ebeveynlerin, çocuklarının 

okullarındaki öğrenci çeşitliliğine ilişkin olumlu tutumları olduğunu tespit 

etmiştir. Ayrıca, bazı ebeveynler, çocuklarını okulun güvenliği ve öğretmenlerin 
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kalite göstergelerini dikkate alarak çocuklarını farklı bir çevreye sokma fırsatına 

daha fazla değer vermişlerdir. Çeşitliliğe değer verdiğini ifade eden ebeveynler 

şu faktörlerden motive edilmişlerdir: 

 Çocuklarına, ebeveynlerin kendi çocukluklarının klasik deneyimlerinden 

önemli ölçüde farklı bir eğitim deneyimi verme arzusu,  

 Bir çocuğun sınıfının ―gerçek dünyayı‖ yansıttığı inancı
2
 

 Farklı bir öğrenme ortamının pozitif bir değere sahip olduğu fikri.
 

Buna karşın her ebeveynin okullara karşı olumlu tutumu yoktur. Bu durum, 

Rodriguez, Blatz ve Elbaum'un (2014) engelli öğrencilerin ebeveynlerinin 

karma yöntem çalışmasında ve McKenna ve Millen'in (2013) bir kent 

okulundaki düşük gelirli K12 öğrencilerinin annelerinin niteleyici çalışmasında 

tespit edilmiştir. Rodriguez ve arkadaşlarının çalışmasında, ebeveynler okula 

karşı olumsuz tutumlarını ifade etmişlerdir; çünkü okul yönetimi ebeveynleri, 

çocuklarının yetişmesi ve eğitimi için hayati bilgi kaynağı olarak gördüklerini 

ifade etmiştir. Dolayısıyla ebeveynler okuldan bekledikleri görevlerin büyük 

kısmının kendilerine düştüğü algısına kapılmışlardır. McKenna ve Millen‘un 

(2013) çalışmasında anneler, okulun ebeveynlerle iletişime, ebeveynlerin karar 

alma süreçlerine dâhil olmalarına ilişkin olumsuz algılarını dile getirmişlerdir. 

Çalışmada hem siyahi hem de beyaz anneler kendilerini endişeli olarak 

tanımlamaya ihtiyaç duymuşlardır. Siyahi anneler, öğretmenlerin kendileriyle 

ırkları nedeniyle daha az ilgilendiklerinden endişe duyuyorlarken hem siyahi 

hem de beyaz anneler öğretmenlerin, kendilerinin sosyoekonomik şartları düşük 

olduğu için onlarla daha az ilgilendiklerinden endişe duyuyordu.  

Çocukların yaşamlarının birkaç yılı ebeveynin davranışlarından önemli ölçüde 

etkilenir (Tronick, 1989). Her ne kadar küçük çocuklar ve ilkokul çocukları 

bağımsızlıklarının başlangıcında olsalar da, ebeveynlerinin koruma, kollama ve 

hatta zorlamalarını onlardan talep etmektedirler (Lovejoy vd, 2000). Bununla 

birlikte, hem depresif hem de kaygı semptomlu annelerin çocuklarına yeterli 

destek, koruma ve etkileşim sağlaması genellikle mümkün olmamaktadır. Bu 

                                                 

 
*Bu çalışmada ebeveynler, gerçek dünya fikrini, öğrencilerin yetişkinlik dönemlerindeki iş, sosyal ve 

aile çevrelerinde başarılı bir şekilde yönlendirilmelerine yardımcı olacak öğrenme olarak 

tanımlamaktadırlar. 
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durum ise çocukların birçok psikolojik semptom, uyumsuz gelişme ve duygusal 

zorluklar ile başa çıkamaması nedeniyle çocukların gelişimini büyük bir riske 

sokabilir (Beardslee vd, 1983).  

Bu noktadan hareketle, yukarıda bahsedildiği gibi, psikolojik olarak rahatsız bir 

ana babaya sahip olmak, annelerin ilkokul çocuklarına bu semptomları 

bulaştırmasına neden olur. Davies ve Cummings (1994) depresyondaki 

annelerin, çocuklarıyla olan olumsuz etkileşimlerini sürdürdüğünü, ancak bu 

bağlantının açık olmadığını, çünkü bazı depresyondaki ebeveynlerin, 

çocuklarına yönelik davranışlarında ya küçük bir bozulma olduğunu ya da hiç 

bozulma göstermediğini belirtmiştir. 

Depresyonda olan anneler diğer annelerden daha fazla stres sahibi olduklarını 

düşündükleri için bağlanma, ebeveyn rolündeki kısıtlanma, düşük yetkinlik 

duygusu, sosyal izolasyon gibi sağlık ile ilgili bazı problem yaşadıkları da 

bildirilmiştir (Webster-Stratton & Hammond, 1988). Bu tür ebeveynler 

çocuklarıyla olumlu ve uygun şekilde etkileşimde bulunma, çocuklarının 

optimal gelişmesini teşvik etme ve onalrın ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılama 

konusunda güçlük çekerler (Campbell, 1989).  

Buna paralel olarak, annelerin doğumdan 2, 4 ve 6 ay sonra bebekleriyle 

etkileşimlerini araştıran gözlemsel bir çalışma, depresyonu 6 ay boyunca devam 

eden kadınların yüz yüze etkileşimde daha az olumlu olduğunu, bebeklerini 

beslerken diğer annelerden daha az yetkin oldukları gözlenmiştir (Campbell, 

1989). Bu belirtilere anne tarafından verilen cevap; çocuk davranışını 

dışsallaştırıcı olarak yorumlanabilecek öfke, kaygı, yüksek hareketlilik, 

fizyolojik uyarılma ve diğer düzensiz duygusal tepkilerdir. Bu aynı zamanda 

çocuk davranışlarını içselleştiren sosyal geri çekilmeye de neden olabilir. 

Araştırmalar, depresyonlu ebeveynlerin bebekleri ve küçük çocuklarının, 

kaçınma ile yüksek güvensiz ve düzensiz bağlanmalar gösterdiğini bulgulamıştır 

(Beardslee vd, 1983). Bununla birlikte Connell ve Goodman‘ın (2002) 

değerlendirmesine göre ise küçük çocuklar zihinsel ve motor becerilerde daha 

az gelişmiş oldukları için depresyonun olumsuz sonuçlarına yanıt olarak daha az 

gelişmiş olumsuz tutumlara sahiptirler. 
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Bu bulguların altında yatan varsayım, ebeveyn  ile çocuk arasındaki erken 

bağlanma sorunlarının gelişim aşamalarını takip ederek birçok içselleştirme ve 

dışsallaştırma sorununun çocuğu etkileyebileceğidir. Bu noktadan hareketle 

çocuk davranış problemlerinin boyutlarını araştıran araştırmalar, depresif  

ebeveynlerin çocuklarında davranış bozukluğu, dikkat eksikliği bozukluğu gibi 

dışsallaşma sorunlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir (Boyle ve Pickles, 

1997). Bu bağlamda davranışsal ve duygusal problemler iki kategoriye 

ayrılmıştır: içselleştirme ve dışsallaştırma problemleri. İçselleştirici problemler 

duygusal reaktivite, endişeli veya depresif ruh halleri, somatik şikâyetler ve 

sosyal geri çekilme gibi problemleri içerir. Dışsallaştırma ise diğer insanlarla 

çatışma yaşama, saldırganlık, hiperaktivite ve dikkat problemleri gibi sorunları 

içerir. Bu çalışmada, bu sorunların ebeveyn tutumlarıyla yakından ilişkili 

olduğu varsayılmıştır. 

Bu noktadan hareketle depresif annelerin telaşlı, zorlu, aşırı bağlı ve davranışsal 

olarak problemli çocukları olma olasılığı daha yüksektir (Goodman ve Gotlib, 

1999; Querido, Eyberg & Boggs 2001). 

 Benzer şekilde endişeli ebeveynlerin de endişeli çocukları olma olasılığı daha 

yüksektir (Ginsburg, Grover & Ialongo 2005; Whaley, Pinto & Sigman 1999). 

Araştırmalar, hafif düzeyde depresyon veya endişe düzeylerinin bile çocukların 

karşılaştığı problemlerde kritik öneme sahip olduğunu göstermiştir. Hafif 

depresyon biçimleri, kişilerarası problemlerin artmasıyla ilişkiliyken, hafif 

kaygı biçimleri, çocuğun odaklanma ve / veya dikkatini sürdürme becerisi de 

dahil olmak üzere, çocuğun mizaç ve duygu düzenlemesi ile ilişkilidir (West & 

Newman, 2003). Bir izlem çalışmasında, depresif annelerin 2 yaşındaki 

çocuklarının, otokontrolsüz annelerin çocuklarına göre bile daha düşük düzeyde 

öz kontrol gösterdikleri ve 5-6 yaşlarında dışsallaştırıcı davranış problemleri 

yaşadıkları bildirilmektedir (Cummings, Iannotti & Zahn-Waxler, 1989). 

Depresif ebeveynler ve ilkokul çocukları ile yapılan çalışmalarla 

karşılaştırıldığında ebeveynlerin kaygısının çocuklarının sorunları üzerindeki 

etkisini inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır (Natsuaki vd, 2014). Bu 

çalışmalar, endişeli annelerin çocuklarının diğer çocuklara göre daha endişeli 

davrandıklarını ortaya koymuştur. Bu tür çocuklar aynı zamanda ailelerini, daha 
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az uyumlu, daha çatışmalı, daha az bağımsız ve daha fazla kontrol sahibi olarak 

algılarlar.  

Anne ve çocuk arasındaki samimi ve uzun süreli ilişki annelerin, çocuklarının 

olağandışı davranışlarını diğer dış gözlemcilerden önce tanımalarına  izin verdiği 

için onları bir psikiyatri kliniğine götürme kararı çoğunlukla kendileri 

tarafından verilir. Bu gerçeğe dayanarak, çocuk davranışlarını inceleyen klinik 

olmayan araştırmaların çoğunda, yalnızca anne tarafından olan raporlar 

kullanılmıştır (Gelfand ve Teti, 1990). Bununla birlikte annelerin duygusal 

durumları çocuklarının davranış problemlerinin güçlü bir yordayıcısı olmasına 

rağmen, bu algıların doğruluğuna dair bazı şüpheler de vardır. Bu bağlamda 

Beck (Hisli, 1988), depresyonda olan kişinin bu durumları çarpıttığını ve çocuk 

davranış problemlerini abarttığını öne sürmüştür. 

Ayrıca, özellikle depresyondaki ebeveynlerin, çocuklarının sorunlarını, engelli 

çocuğu olmayan ebeveynlerden önemli ölçüde fazla rapor edebileceği 

belirtilmektedir (Boyle ve Pickles, 1997). Bununla birlikte Conrad ve Hammen 

(1989), çocuklarının sorunlarını içselleştirme ve dışsallaştırmanın 

değerlendirilmesinde, depresyonda olan ebeveynlerin çocukları hakkında 

bildirdikleri belirtilerin diğer annelerden daha doğru olduğunu iddia etmiştir. Bu 

çelişkili durum, kendi depresyonunun farkında olan ebeveynlerin çocuklarını 

korumadaki titizliği ve ön alması ile açıklanabilir. Hem depresif hem de endişeli 

anneleri inceleyen araştırmalar, bu annelerin hem içselleştirme (geri çekilme, 

somatik şikayetler, endişe / depresyon) hem de dışlayıcı (suçlu ve agresif) 

sorunları bildirdiğini belirtmiştir. 

Ebeveynlerin diğer gözlemcilere göre önyargılı algılarını inceleyen bazı 

araştırmalar; iki bilgi kaynağı kullanarak sonuçlara ulaşmışlardır. Bu  bilgi 

kaynakları,  anne-baba, anne-öğretmen veya anne-çocuk raporlarıdır. Diğer bilgi 

veren annelere kıyasla hem depresyon ve/veya anksiyete hem de çocuklarının 

ilgisi arasında kalan anneler, çocukların belirtilerinin bildiriminde çok fazla 

tutarsızlık göstermişelerdir. Hem depresif hem de endişeli anneler, çocuklarının 

dışlayıcı davranışlarını öğretmenlerinin raporlarına kıyasla daha fazla dışa 

vurma eğilimindedirler. Ek olarak, endişeli anneler öğretmenlerden daha fazla 

sorun bildirmiş ve depresyonda olan anneler çocuklarının davranışlarını 

içselleştirmek için, eşlerinden daha fazla sorun bildirmişlerdir (Briggs -Gowan, 
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Carter & Schwab-Stone, 1996). Bu bulguyla tutarlı bir şekilde, Webster-Stratton 

ve Hammond (1988), depresif annelerin, çocuklarını içselleştirme, 

dışsallaştırma ve depresyon ölçeklerinde eşlerinden daha önemli olarak 

algıladıklarını bulmuşlardır. Bununla birlikte, annelerin algılarının yanlı olup 

olmadıkları, etkililikleri nedeniyle objektif olarak ölçülebilmesinde sorun 

vardır. 

Araştırmacılar otuz yılı aşkın bir süredir, çocukların davranışsal ve duygusal 

sorunlarını anlamada ebeveynlik davranışlarına odaklanmışlardır. Bu bağlamda 

araştırmacılar ebeveynlikle ilgili çocuk davranış problemlerinin oluşumunu, 

çocukla ilgili faktörleri (çocuğun mizaç, cinsiyet, yaş, vb.), ebeveynleri 

(ebeveynlerin yaşı, eğitimi, evlilik durumu, ruh hali vb.) ve ebeveynliğin 

iletimini (onların sosyal bilgileri işlemesi, gözlemsel öğrenme deneyimi, özel 

koşullandırmaları vb.) araştırmak suretiyle incelemeye çalıştılar. Geniş bir 

alanda çeşitli ebeveyn tutum ve davranışları gözlendi ve otoriterlik, çocuk 

merkezlilik, müdahaleci olmama, sahiplenme, düşmanca kopma, katılık, sevgi 

ifadesi, ihmal gibi kategoriler ortaya çıkmıştır (Hudson ve Rapee, 2001).  

Literatürde ebeveynlik tutumları, bu tutumların bulaşma durumları, çocuk ve 

anne ile ilgili faktörleri farklı karışımlarda incelenmiştir. Bu nedenle, 

ebeveynliği anlamak için bu değişkenlerin net etkileşimini resmetmek mümkün 

değildir. Zira araştırmalarda, çocukların davranış problemlerini anlamak için 

çoğunlukla etkisiz ve olumsuz ebeveynlik uygulamaları incelenmiştir. Bu 

noktadan hareketle en yaygın olumsuz ebeveyn tutumu, otoriter ebeveynliktir. 

Cezanın eşlik ettiği bu tutumda ebeveynler,  çocuklarına katı kurallar koyarlar. 

Çocuğun davranışları üzerinde anne babanın kontrolü fazladır. Bu tür tutum 

sergileyen ailelerde yetişen çocuklar; korkak,  boyun eğen,  otoriteden çekinen,  

kendinden istenilenden fazlasını yerine getiren,  otorite kalktığında isyankâr,  

güçsüzler karşısında saldırgan kişiler olabilirler (Yıldız, 2004).  

Bu tür ebeveynlik sergileyen anne, çocuklarından, doğru olduğuna karar verdiği 

kurallara sıkı bir şekilde uymalarını bekler. Bu yüzden çocuk annesiyle ve 

kurallarla çatışırsa anne zorlayıcı ve cezai disiplin uygulamaları kullanır. Bu tür 

ebeveynlikte; fiziksel saldırganlığı içeren düşmanlık, aşırı eleştiri, koşullu 

sevgi, suçluluk duygusu, kısıtlayıcı iletişim ve duyguların geçersiz kılınması 

yoluyla gizli saldırganlığı içeren psikolojik kontrol hâkimdir. 
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Baumrind (1967), bu ebeveynlik stili ile karşılaşan okul öncesi çocukların, stres 

altındaki diğer çocuklardan daha az içerik ürettikleri, daha az güvenli 

hissettikleri ve daha çok düşmanca davranışlar gösterdiğini belirtmiştir. 

Thompson ve arkadaşları da (2003) 5 yaşlarında otoriter ebeveyn tutumlarıyla 

karşılaşan çocukların yaklaşık 10 yaşlarında dışsallaştırıcı sorunları ortaya 

çıkmaya başladığını bildirmişlerdir (Thompson,  Hollis & Richards vd. 2003). 

Reddetme aynı zamanda çocukların davranış problemlerini etkileyen önemli bir 

ebeveyn tutumu olarak tanımlanır. Bu tutumda isteksizlik, çocuğa karşı daha az 

hassaslık, çocuğun taleplerine karşı daha az sevgi dolu ilgi ve çocuğa yönelik 

olumsuz ve hatta düşmanca duygular gözlemlenebilir. Bu bağlamda ebeveynler 

çocuklarını kabul edemezlerse, bu çocuklar düşmanca davranan, saldırgan, 

bağımlı, duygusal olarak tepkisiz, dengesiz ve dünyaya olumsuz bakan, öz saygı 

ve öz yeterliklerden yoksun olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Bu durumdaki 

çocukların davranış problemleri ve bozuklukları, depresif etkileri, uyuşturucu ve 

alkol sorunları ortaya çıkar. Dolayısıyla ilkokul çocuklarıyla ilgili bu 

çalışmalar, ebeveyn reddinin tipik olarak içselleştirme davranışı ile ilişkili 

olduğunu ileri sürmüştür (Barling, MacEwen & Nolte 1993). 

Birçok araştırmacı, evlilik çatışmasının çocukların davranış problemleri 

üzerindeki potansiyel rolü üzerinde de çalışmıştır. Literatürde evlilik çatışması 

temel olarak dört teorik çerçeveden incelenmiştir.  Bunlar; çocukların 

ebeveynlerinin uyumsuz davranışlarını taklit ettiği gözlemsel öğrenme teorisi, 

çocuğun ebeveyn-çocuk ilişkisindeki değişimlerle dolaylı olarak etkilendiği bir 

aile sistemi bozulması olarak çatışma, çocuk bilişlerine odaklanan bağlamsal 

çerçeve teorisi, çocuklar arası çatışmaya maruz kalmanın neden olduğu stresi 

anlama ve bunlarla başa çıkma bağlamında çocuk duyguları üzerindeki 

doğrudan ya da dolaylı etkilere odaklanan duygusal güvenlik hipotezidir 

(Synder, 1998). Bütün bu yaklaşımlar, çatışmanın çocukların davranış 

problemlerini anlamadaki potansiyel katkılarını açıklamıştır.  

Evlilik çatışmasının yaşandığı aile ortamı çocuk davranış sorunları üzerinde 

olumsuz etkiye sahiptir (Fendrich, Warner, & Weissman, 1990). Ebeveynlerle 

olan etkileşimlerinin yanı sıra, çocukların da ebeveynlerinin etkileşimlerini 

gözlemesi ile etkilendiği kabul edilir (Cummings ve Zahn Waxler, 1992). 

Dolayısıyla ebeveynlerin ebeveyn etkileşimlerine maruz kalmanın çocukların 
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uyumsuz gelişimi için büyük bir risk olduğu kabul edilir. Çocuk davranış 

problemleriyle ilgili evlilik çatışmasını araştıran araştırmalar, bunun hem 

içselleştirme hem de dışsallaştırma problemleri ile ilişkili olduğunu ortaya 

koymuştur. Sorunların boyutlarını karşılaştırırken dışsallaştırıcı sorunların 

(davranış bozuklukları, suçluluk ve saldırganlık) evlilik çatışmasıyla ilişkisinin 

yüksek olduğu da görülmüştür (Grych & Fincham, 1990).  

Ebeveynlerin psikolojik uyum sorunlarına ek olarak, annelerin ebeveynlik 

konusunda da sorunları varsa, bu zorlukların her ikisinin de çocukları 

üzerindeki olumsuz etkisi artmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, 

annelerdeki depresyon, çocuğa karşı sinirlilik ve düşmanlıkla en kuvvetli olarak 

ilişkilidir. Bu anneler, babalardan daha olumsuz ve daha kritiktir. Bu bakımdan, 

ilkokul çocuklarının davranış problemleri çoğunlukla reddedilen ve otoriter 

ebeveynlik kullanma eğiliminde olunan ailelerde yaşanmaktadır.  

Öte yandan, endişeli anneler çocuklarına karşı düşük sıcaklık, yüksek eleştiri ve 

yüksek kontrol göstermekte ve yaşlarına uygun aktivitelere katılımlarını 

engellemektedirler (Ollendick, 2013). Reddedilen ve korumasız ebeveynlik 

olarak kabul edilebilecek bu tutumlar, dünyanın güvenli olmadığı ve çocuğun 

zorlu durumlarla başa çıkamayacağı mesajını vermektedir. Daha önce de 

belirtildiği gibi, otoriter ve reddedilen ebeveyn tutumları davranış sorunlarının 

hem içselleştirilmesine hem de dışsallaştırılmasına yol açabilir, ancak aşırı 

korumacı ebeveynlik yalnızca çocuklarda içselleştirme davranış sorunlarına yol 

açabilir. 

Bu açıklamalara dayanarak, ebeveyn davranışları ile ebeveyn kaygısı arasında 

doğrudan bir ilişki olduğu görülmesine rağmen, çocukların davranışsal sorunları 

arasında doğrudan bir ilişki olduğu hipotezi tutarlı bir şekilde kurulamaz. Bazı 

ebeveyn tutumlarının çocukların davranış problemleri üzerindeki etkisi, 

annelerin duygusal ve davranış problemleri olabilir; bununla birlikte, 

ebeveynlerin psikolojik uyumları, çocuklarda duygusal ve davranışsal 

problemlerin gelişiminde ebeveynlik stillerinden çok daha fazla bir role sahip 

olabilir. Bu nedenle, ebeveyn tutumlarının etkileşimi ve çocuk davranışlarına 

ilişkin psikolojik uyum, daha açık bir incelemeye ihtiyaç duymaktadır.  
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Ebeveyn uyumu konusundaki bu zıtlık farklı çalışmalarda ortaya çıkmaktadır. 

Richters‘in (1992) yaptığı çalışmada hem depresif hem de depresif olmayan 

ebeveynlerin çocuk sorunlarını bildirme konusunda oldukça benzer olduklarını 

bulgulamıştır. Bununla birlikte, Webster-Stratton & Hammond (1988), yüksek 

depresyon düzeyi olan annelerin, çocuklarını babalarınınkine göre hem 

içselleştirmede hem de dışsallaştırmada daha büyük problem olarak algıladığını 

bulmuştur. Daha spesifik olarak, annelerin ve babaların algılarına ilişkin, Jensen 

vd. (1988), annelerin değerlendirmelerinin babalarının değerlendirmelerine 

kıyasla çocukların yalnızca içselleştirici davranış problemleri için farklı 

olduğunu belirtmiştir. 

Depresif annelerin ilkokul çocuklarının içselleştiren ve dışlayan belirtileri diğer 

anne ve babalarının çocuklarından daha yüksek düzeyde olduğu bildirilmiştir 

(Richters, 1992). Ek olarak, Webster-Stratton ve Hammond (1988), 

depresyondaki annelerin, 3-8 yaş arasındaki çocuklarının diğer annelerin 

çocuklarını değerlendirmesine kıyasla daha içselleştirici ve dışsallaştırıcı 

problemleri olduğunu bildirmiştir. Buna karşın öğretmenler depresif 

ebeveynlerin çocuklarını, diğer ebeveynlerin çocuklarından daha az problemi 

olarak bildirme eğilimindedir. Öte yandan, annelerin ve babaların tutarsız 

raporlarına benzer şekilde, Treutler ve Epkins (2003) de psikolojik belirtileri 

olan annelerin, sadece oğulları için olan sorunları daha içselleştirdiğini ve 

dışsallaştırdığını bildirmiştir. 

Bazı araştırmalar annelerin psikolojik uyumuna dayanarak anneler ve diğer bilgi 

verenler arasında önemli bir fark göstermesine rağmen birçok araştırmada, 

anneler ile diğer bilgi verenler arasındaki tutarsız raporlar olması durumunda, 

bu tutarsızlığın çarpık algıdan kaynaklanabileceği konusunda kuvvetli bir kabul 

vardır. Bu sorun psikolojik olarak rahatsız olan ebeveynlerin olumsuz 

tutumlarına yanıt olarak çocuklar tarafından geliştirilen gerçek uyum 

sorunlarının çatışmasından kaynaklanmaktadır (Treutler ve Epkins, 2003).  

Bu bağlamda literatür, ebeveynlerin psikolojik uyum düzeyleri ile çocuklarının 

davranışlarını içselleştirme ve dışsallaştırma problemlerini  diğer bilgi verenlerle 

karşılaştırmalı olarak değerlendiren birçok çalışma olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte, ebeveynlerin depresyon ve kaygı düzeyine dayalı raporlama 

farklılıklarını inceleyen çok az sayıda araştırma vardır. Dolayısıyla genel ola rak 
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literatür karışık bulgulardan oluşmaktadır. Bazı araştırmalar, bilgi verenler 

arasında düşük bir anlaşma olduğunu bildirirken (Grietens vd, 2004) bazıları ise 

aralarında yüksek bir anlaşma olduğunu bildirmiştir (Richters, 1992). Sonuç 

olarak ebeveynlerin psikolojik uyum sorunlarına dayanan konuları netleştirmek 

için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. 

2.7 Türkiye'de ve Yurtdışında Yapılan Çalışmalar 

Bu bölümde, Türkiye'de ve yurtdışında çocukların okula yönelik ebeveyn 

tutumlarıyla ilgili yapılan çalışmalar açıklanmıştır. 

2.7.1 Türkiye'de yapılan çalışmalar 

Gök (2010) tarafından yapılan bir çalışmada anne baba tutumlarıyla 

çocuklarının yetenekleri ve okul başarıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

Araştırmanın temel amacı, okuldaki başarıyı ve lise öğrencilerinin ebeveyn 

tutumlarıyla yeteneklerini karşılaştırmaktır. Araştırmanın evreni, 2010 -2011 

eğitim öğretim yılında Erzurum il sınırları içindeki liselerdeki öğrencilerden 

oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini, Erzurum il sınırları içindeki beş devlet 

lisesinden toplam 296 (172 erkek ve 124 kız) öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin 

analizinde Regresyon analizi, t testi, Mann Whitney U testi, tek yönlü ANOVA 

ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Tüm analizler için anlamlılık düzeyi 

0,05'tir. Standart sapma, ortalamadan sapma ve ortaokul 10. sınıf erkek ve kız 

öğrencilerin ortalamasının puanları PARI alt ölçeklerinden alınmıştır. PARI 1 

(aşırı koruyucu anne tutumu) PARI 2 (demokratik ve eşit tutum sergiliyor), 

PARI 3 (annenin ―ev hanımı rolünü reddetme‖ tutumu), PARI 4 (aile tutumunda 

çatışma) ve PARI 5 (katı disiplin tutumu) Alt ölçek çocuğun okul başarısını 

etkilemektedir. Bulgular, yalnızca ortak ebeveyn tutumlarının doğrudan veya 

dolaylı olarak çocuğun okuldaki başarısını ve yeteneklerini etkilediğini değil, 

aynı zamanda çocuğun eğitim sürecinde ebeveyn tutumlarının önemini 

anlamamıza yardımcı olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, çocuğun 

hayatında önemli bir rolü olan ebeveynler ve öğretmenler için, çocuk yetiştirme 

konusunda daha bilinçli ve dikkatli olmaları çok önemlidir, çünkü ebeveynlerin 

daha olumlu bir rol oynaması ve bir model olarak davranması gerekir. Ayrıca, 

ebeveynlerin çocuklarını yaşadıkları gibi büyütmemeleri, bunun yerine bugünün 
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şartlarına göre yeni ve daha olumlu bir yaklaşım geliştirmeleri tavsiye 

edilmektedir. 

Hanımoğlu (2011) tarafından bildirilen bir çalışmada ikinci kademe düzeyinin 

mükemmeliyetçi kişilik seçenekleri ile anne-baba tutumlarının sınav kaygısı 

araştırılmıştır.  Bu çalışmanın temel amacı, mükemmeliyetçi kişilik 

özelliklerinin ve ortaöğretim öğrencilerinin ebeveynlerinin tutumlarının test 

kaygılarını öngörüp ön görmediğini belirlemektir. Çalışmada Test Kaygı 

Envanteri; Ebeveynlik Stilleri Ölçeği; Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik 

Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Araştırmada ebeveynlerin 

tutumlarının mükemmeliyetçi kişilik özellikleriyle birlikte olup olmadığına 

bakılarak öğrencilerin test kaygıları çok doğrusal regresyon analizi kullanılarak 

belirlenmiştir. Sonuçlara göre, olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçiliğin, 

annenin gösterdiği kabul ve kaygıların, toplam puanların anlamlı olduğunu ve 

test kaygısı ölçeğinden elde edilen yanılsama alt boyutuyla ilgili puanların 

anlamlı olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, çalışmada olumsuzluk 

mükemmelliğinin, test kaygısı ölçeğinden alınan duygusal alt boyut puanlarının 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür. 

Yurduşen (2004) ise annelerin ebeveyn tutumlarının okul öncesi çocukları 

üzerindeki etkilerinin davranış problemlerini içselleştirme ve dışsallaştırma 

çalışmalarının olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada, annelerin ebeveyn tutumları 

ile okul öncesi çocuklarının davranışsal problemler arasındaki psikolojik 

uyumunun medikal rolünün ortaya konması amaçlanmıştır. Katılımcılar 204 evli 

anne, 64 baba, 195 başöğretmen ve Ankara'nın farklı semtlerinde kreşlere 

katılan 1-5 yaş arası okul öncesi çocuklarından 25 asistan öğretmendir. Ana 

analizlerden önce Çocuk Davranış Kontrol Listesi - 1½ - 5 (CBCL - 1½ - 5) ve 

Bakıcı-Öğretmen Rapor Formu (C-TRF) güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Bu 

analizler birçok önemli katsayı sağlamıştır, ancak korelasyonların gücü 

düşükten yükseğe değişmiştir. Güvenirlik analizlerinin ardından, annelerin 

ebeveyn tutumlarıyla çocukların içselleştirme, dışsallaştırma ve toplam davranış 

sorunları ilişkilerinin psikolojik uyumunun medikal rolünü test etmek için 

Hiyerarşik Regresyon Analizi yapılmıştır. Bu analizler için, çocukların ve 

annelerin demografik özelliklerinin açıkladığı varyanslar kontrol edilmiştir. 

Sonuçlar, ―Ev Yapma Rolünün Reddedilmesi‖nin PARI ve Sürekli Kaygı 
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Ölçütlerinin ölçülmesinde, çocukların davranış sorunlarını ön görürken en 

büyük varyans miktarını açıkladığını ortaya konulmuştur. Hiyerarşik regresyon 

analizlerine göre, annelerin çocuklarının içselleştirmesi, dışsallaştırması ve 

toplam davranış problemleriyle anlamlı şekilde ilişkili olduğu tutumlarını 

reddetmektir. Ayrıca, annelerin, sürekli olarak çocukların davranış 

problemleriyle ilişkili olan sürekli kaygıları ile ilişkili tutumlarını 

reddetmeleridir. Ancak, sürekli kaygının etkisini kontrol ettikten sonra, 

annelerin reddetme tutumları ile çocuklarının davranış sorunları arasındaki ilişki 

ortadan kalkmıştır. Bu nedenle, annelerin sürekli kaygılarının, reddetme 

tutumlarına ve okul öncesi çocuklarının içselleştirme, dışsallaştırma ve toplam 

davranış problemlerine aracılık ettiği bulunmuştur. 

Bolattekin‘in (2014) çalışmasında da anne-babanın bağlanma stilleri, anne-baba 

tutumları ve 4-6 yaş grubu çocuklardaki davranış problemleri arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi özel anaokullarında ve özel kolejlerde 

eğitim alan 4-6 yaş grubu çocuğa sahip 200 anne veya babadan oluşmaktadır. 

Anne veya babalara İlişki Ölçekleri Anketi, Güçler ve Güçlükler Anketi 

(Ebeveyn Formu), Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği 

uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksek analizleri SPSS 

programı kullanılarak yapılmıştır. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı 

istatistiksel metotlar (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) ve tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA), t-testi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 

analizi kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizleri sonucunda farkın anlamlı 

olduğu durumlarda hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için LSD analizi 

kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında,  çocuklarda gözlemlenen 

davranış problemlerinde, akran sorunlarında ve total güçlüklerde cinsiyete göre 

anlamlı farklılaşma görülmüştür. Erkek çocukların kız çocuklara göre daha fazla 

davranış problemi gösterdiği görülmüştür. Sosyal davranışlarda kızlar 

erkeklerden daha başarılı olmuştur. Anne babanın bağlanma stiline göre 

çocuklarında gözlemledikleri davranış problemleri arasında anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. Güvenli Bağlanan anne babaların çocuklarında davranış 

sorunlarına, duygusal sorunlara, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye, akran 

sorunlarına ve total güçlüklere rastlanmamıştır. Korkulu bağlanan anne 

babaların çocuklarında akran sorunlarına rastlanmıştır. Saplantılı bağlanan anne 
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babaların çocuklarında ise davranış sorunları, duygusal sorunlar, ak ran 

sorunları, sosyal davranış sorunları ve total güçlükler görülmüştür. Son olarak 

kayıtsız bağlanan anne babaların çocuklarında akran sorunları ve total güçlükler 

anlamlı farklılaşma göstermiştir. 

Kaya (2003) çalışmasında çocuklardaki davranış problemler i, evlilik uyumu ve 

çocuk yetiştirme tutumları ile ilgili yaptığı araştırmasında babaların annelere 

göre daha fazla baskı ve disipline dayalı çocuk yetiştirme tutumu benimsedikleri 

bulmuştur. Ayrıca çalışmasında anne baba tutumları ile çocuklarda görülen 

davranış problemleri arasında ilişki bulamamıştır.   

Çocukların cinsiyetlerine göre davranış sorunlarını gösterme sıklığı üzerine 

birçok çalışma yapılmıştır.  Bu çalışmaların çoğu erkek çocuklarda kız 

çocuklara oranla daha çok davranış sorunları ortaya çıktığı söylense de bu 

durum ilköğretim öncesi döneme kadar netlik kazanmamıştır. Bu duruma örnek 

olabilecek bir çalışma da 162 erkek ve 176 kız çocuğunun davranış sorunlarına 

bakılmış ve çocuklar arasında yaş ve cinsiyet bakımından herhangi bir anlamlı 

bir fark görülmemiştir  (Kargı ve Erkan, 2004).  

Özyürek  (2004)  araştırmasında kırsal kesimde ve kentte yaşayan anne 

babaların tutumlarını incelemiş sonucunda anne babanın tutumlarının yaşa bağlı 

olarak değişmediğini fakat anne babanın eğitim düzeyinin arttıkça aşırı 

koruyucu ve sıkı disiplin davranışlarının azaldığını bulmuştur.  Ayrıca 

annelerden çalışanların daha demokratik tutuma sahip olduğunu, çalışmayan 

annelerin daha katı ve koruyucu bir tutuma sahip olduğunu bulmuştur.   

Gürşimşek,  Girgin,  Harmanlı ve Ekinci  (2004)  çalışmalarında annenin ruhsal 

belirtileri ile okul öncesi dönemdeki çocukların davranış problemlerini 

incelemişlerdir.  Anneye ait ruhsal problemlerin çocuklarda davranış 

problemlerine neden olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca bu çalışma kapsamında 

erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha saldırgan ve daha hareketli 

olduklarını annelerden demokratik tutuma sahip olanların çocuklarda davranış 

problemleri görülme sıklığının otoriter annelere göre daha az rastlandığını 

görmüşledir.   

Sertbaş (2006) araştırmasında çocuklardaki davranış problemlerini yordayan 

değişken açısından incelemiştir.  Araştırma sonucunda anne baba arasındaki 
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çatışmanın çocuklarda davranış problemlerine yol açtığını, kız ve erkek 

çocuklarında görülen davranış problemlerinin  farklılaşmadığını ve çocuklardaki 

davranış problemlerinin anne baba tutumlarına göre şekillendiğini bulmuştur.   

Tabak  (2007)  ilköğretim birinci kademede davranış sorunları olan çocukların 

anne baba tutumlarını incelediği araştırmasında saldırganlık,  içe kapanıklık,  

kekemelik,  dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu yaşayan çocukların anne 

babaların aşırı koruyucu olduklarını bulmuştur.   

Kaya  (2010)  ilköğretim öğrencilerinin anne babalarının çocuk yetiştirme 

tutumlarını incelediği araştırmasında anne babaların tutumlarının birbirine 

benzediğini, genç ve eğitim düzeyi yüksek anne babaların aşırı koruyucu ve 

otoriter tutumlarının daha düşük olduğunu bulmuştur. Anne baba tutumları ile 

ailenin sosyo- ekonomik düzeyi arasında herhangi bir ilişki bulamamıştır.   

Şendoğdu da (2000) araştırmasında çocukların anne baba tutumlarını algılayışı 

ile anne babanın yaşı, eğitimin durumu, mesleği, çocuk sayısının etkili olduğunu 

bulmuştur.  Anne babanın eğitim seviyesinin yükseldikçe anne baba 

tutumlarının daha olumlu olduğunu bulmuştur. 

2.7.2 Yurt dışında yapılan çalışmalar 

Yurt dışında çocukların davranış problemleri ve ana baba tutumlarıyla ilgili 

seçilmiş bazı araştırmalar aşağıda sunulmuştur: 

Elings (1988) 'in "Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Davranışları Üzerindeki 

Etkileri" adlı çalışması, üç farklı gelişim dönemi ele alınarak incelenmiştir: okul 

öncesi, ilkokul ve ergenlik. Bulgular şu şekildedir; okul öncesi dönemdeki 

çocuklarda, özellikle babanın otoriterliği çocukların davranış bozukluğu ile 

ilişkili olduğunu, İlkokul çağında, hem anne hem babanın müsamahakarlığı ve 

annenin güvenilirliğinin erkek çocukların davranışlarıyla ilişkili olduğunu 

göstermiştir. Katı kontrol altında olmayan, yüksek destek ve iletişimin eşlik 

ettiği tutumlar ise, ergenlerde olumlu davranışlar ile ilişki içindedir.  

Nass (1991), "Çocuğun davranışları Üzerinde Ailesel Etkiler" adlı 

araştırmasında 89 aile ve bunların 6-12 yaş arası okula giden çocuklarını ele 

almıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, yüksek derecede kontrol ile 

çocuğun davranış bozukluğu arasında bir ilişki bulunamamıştır. Ancak, 
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çocukların olumlu davranışları üzerinde ailelerin bağımsız etkisinin olabileceği  

de ileri sürülmüştür. Araştırmaya göre, anneler sıcaklığın önemli olduğunu,  

babalar ise çocuk yetiştirmede, kontrol ve sıcaklığın her ikisinin de çok uygun 

olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

York (1994) 'un "Çalışan ve Çalışmayan Annelere Sahip 4 ve 6. Sınıf 

Çocuklarının davranış bozuklukları" adlı çalışması, 210, 4 - 6. Sınıf 

öğrencilerinde araştırılmıştır. Dört ölçme aracı kullanılmıştır. Bulgular şunları 

içermiştir; Mutlu aileleri olduğunu bildiren çocuklar, mutsuzluk yaşayanlara 

göre daha yüksek olumlu davranış skoru almışlardır. Düşük kaygılı çocukların, 

yüksek kaygı bildirenlere kıyasla daha olumlu davranışa sahip oldukları 

saptanmıştır. 

Baumrind, 1991 yılında, yetkili ebeveynlerin, özellikle ergenlerin 

uyuşturucularla ilgili sorunları önlemek için yardım etmelerinde, otoriter 

ebeveynlerden daha başarılı olduklarını bildirmiştir. Ayrıca, dış pekiştirmelerin 

tutarlı bir şekilde kullanılması ve otoriteye uygunluğa çok fazla odaklanılması, 

ergenlerin yeterlilik, kendi kendine yeterlilik ve ulaşma konusundaki coşku 

farkındalıklarını azaltmaktadır.  

Fletcher, Walls, Cook, Madison ve Bridges (2008), bir annenin yetkili 

ebeveynlik tarzının içselleştirici semptomlarla negatif bir ilişkisi olduğunu 

bildirmiştir.  

Harper (2010), yetkili babalık artışının artan içselleştirme sorunları ile ilişkili 

olduğunu bildirmiştir.  

Williams ve diğ. (2009), yetkili ebeveynliğin çocuklarda semptomların 

içselleştirilmesinde daha az eğilimle ilişkili olduğunu iddia etmiştir.  

Wu (2009), annenin izin verilen ebeveynlik tarzının, çocukları arasındaki anti-

sosyal davranışla ilişkili olduğunu göstermiştir.  

Sommer (2007), izin verilen ebeveynlik tarzının çocuğun dışsallaştırıcı davranış 

sorunlarını olumlu yönde ilişkilendirdiğini bildirmiştir.  

Brar (2003), otoriter ebeveynlik stilinin davranışsal problemleri dışsallaştırma 

ile anlamlı bir korelasyonu olduğunu belgelemiştir.  
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Odubote (2008), otoriter ebeveynlik stilinin suçluluk davranışı ile yüksek 

derecede ilişkili olduğunu bildirmiş, otoriter ebeveynlik stilinin olumlu 

sonuçlarla ilişkili olduğunu eklemiştir. Buna karşılık, izin verici ve otoriter 

ebeveynlik tarzı suçlulukla ilişkilendirilmiştir.  

Palmer (2009), yetkili ebeveynliğin çocuk uyumu ile pozitif korelasyon 

gösterdiğini ve otoriter ebeveynliğin çocuk uyumu ile negatif korele olduğunu 

tespit etmiştir. Ek olarak, ebeveyn öz kontrol becerilerinin yetkili ebeveynlik ile 

pozitif korelasyon gösterdiği bildirilmiştir.  

Darling, McCartney ve Taylor (2006) tarafından yapılan bir başka araştırmada, 

ebeveynlik stilleri ile depresyon arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu 

çalışma, otoriter ebeveynlerin çocuklarının, çözülmeyenlerin çocuklarına göre 

daha fazla depresyona sahip olduğunu göstermiştir.  

Pellerin (2005) bir çalışmada Baumrind‘in otoriter, otoriter ve izin verici 

ebeveynliklerini sosyalleşme müzakerecileri olarak liselere uygulamıştır. Bu 

çalışmanın bulguları okul stillerinin ebeveynlik stilleriyle aynı sonuçları 

verdiğini göstermiştir. Sonuç olarak, otoriter okullar en iyi sonuçları ortaya 

koymuş ve kayıtsız okullar ayrılma için en kötü sonuçları ortaya koymuş, 

otoriter okullar okuldan ayrılma için en kötü sonuçlara sahiptir.  

Lackovic, G. ve arkadaşlan (1990) ortalama yaşı 13.4 , 15.5 ve 17.5 olan 3 

gruptan oluşan 399 genç öğrenci üzerinde yaptıklan araştırmanın konusu 

―önemli diğer kişilerin‖, bu öğrencilerin özgüven düzeylerinin oluşumuna 

katkısını saptamaktır. Bulgulara göre; öğrencilerin özgüven düzeyleri, yaşa ve 

cinsiyete göre değişmektedir. Kızlar erkeklere göre ve yaşı ufak olanlar yaşı 

büyük olanlara göre daha yüksek özgüvenlidir; önemli diğer kişilerin özgüven 

üzerindeki etkisini yaş büyüdükçe azalacağı sayıltısı kısmen doğrulanmış; 

önemli diğer kişilerin değerlendirmelerinin özgüvenüzerindeki etkisinin, 

öğrencilerin yaş ve cinsiyetine göre farklılık gösterdiği saptanmıştır.. 

Nelson, G. (1984) 7 ve 8. sınıf öğrencisi olaiı 196 genç üzerinde yaptığı 

çalışmada okul ve aile çevresi ile benlik kavramı, doyum ve başan arasındaki 

ilişkileri incelemiş, anne-baba-çocuk arası etkileşimin yüksek olduğu aile 

ortamında yetişmiş çocukların, genellikle yüksek özgüvenli olduklan 
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saptanmıştır. Aile çevresi ve akademik başan arasındaki ilişkinin anlamlılık 

düzeyi ise düşüktür. 

olumlu , aile içi çatışmalar ise olumsuz etkilemekte; ilişkilerinde içten ve kabul 

edici olan anne-babaların çocukları yüksek özgüvenli olmaktadır. 
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3.  BULGULAR 

3.1 Yöntem 

Çalışmanın bu bölümünde, sırası ile araştırmanın modeli, verilerin elde edildiği 

örneklem grubu, veri toplamada kullanılan araçlar, veri toplama işlemi ve 

verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel tekniklere ilişkin gerekli 

açıklamalara yer verilmiştir. 

3.2 Araştırma Modeli 

Bu araştırmada, 5-10 yaş grubu çocukların ebeveynlerinin çocuk yetiştirme 

tutumlarının bu yaş çocuklarının güçler ve güçlükler düzeyine etkisi 

incelenmiştir. Çalışmada var olan durum olduğu gibi betimlenmek 

istenildiğinden genel tarama modeli türlerinden birisi olan ilişkisel tarama 

modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelleri, iki ya da daha çok değişken 

arasında birlikte değişimin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan 

araştırma modelleridir (Karasar, 2003, s.81–82). Bu çalışmada değişkenlerin 

birlikte değişip değişmediği araştırıldığı için ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır.  

3.3 Evren Ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, İstanbul İl sınırları içindeki okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden Bağımsız Anaokulları ve İlköğretim Okulu bünyesinde 

bulunan öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini İstanbul İl 

sınırları içindeki Bağımsız Anaokulları ve İlköğretim Okulu bünyesinde 

bulunan, 5-10 yaş çocukların toplam 118 ebeveyni oluşturmuştur.  
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3.4 Verilerin Toplanması 

PARİ (Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği)  

PARİ(Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği)Anne ve babaların çocuk 

yetiştirme tutumlarını ölçen bir ölçektir ve 5 alt testen oluşmaktadır. Bu alt 

testte;  

1.Aşırı Koruyucu Annelik(16 madde):Burada aşırı kontrol, müdahalecilik, 

çocuktan çalışkan ve bağımsız olmasını isteme annenin fedakârlığı ve çocuğun 

bunu anlaması gerektiğine inanma yer almaktadır.  

2.Demokratik Tutum Ve Eşitlik Tanıma(9 madde):Çocuğa eşit haklar tanıma, 

fikirlerini açıkça belirtmesini destekleme, onunla arkadaşlık etme birçok şeyi  

paylaşma ile ilgili maddeler bulunmaktadır.  

3.Annenin Ev Kadınlığı Rolünü Reddetmesi(13 madde):Çocuklarla uzun süre 

kalmaktan hoşlanmamak, sinirlilik, yeni doğan bebeğin bakımından korkmak 

gibi konular yer almaktadır  

4.Aile İçi Geçimsizlik çatışma(6 madde):Bu alt test karı koca arasındaki 

anlaşmazlığın çocuk yetiştirmedeki rolü, kocanın düşüncesizliği anneye 

yardımcı olmayışı gibi maddeleri içermektedir. 

5.Sıkı Disiplin(16 madde):Sıkı disipline inama çocuğu zorlama anne babanın 

kesin hâkimiyetine inanma gibi konuları içermektedir.  

Görüldüğü gibi PARİ 'nin 5 alt testi vardır(Toplam 60 madde).Testi alan kişi 

''Hiç uygun bulmuyorum 'dan 'Çok uygun buluyorum 'a kadar giden 4 puandan 

birisini seçer her puan o alt ölçek için toplanarak alınan puanlar belirleni r. Her 

alt testteki puanın yüksekliği o alt teste yansıtılan tutumun onaylandığını 

gösterir. Schaefer ve Bell (1958) tarafından geliştirilmiştir. Le Compte ve Özer 

tarafından çevirisi yapılmıştır. İlk çevirisindeki test retest güvenirliliği r=0.58 

ile 0.88 arasında bulunmuştur (Öner, 1997). 

Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA) (The Strengths and Difficulties 

Questionnaire- GGA)   

Goodman tarafından 4-16 yaşları arasındaki çocuk ve ergenlerin bazı olumlu 

yönleri ile duygusal ve davranış problemlerini sorgulama amacıyla geliştirilmiş 
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25 maddeli likert tipi ankettir. Ölçekte sorular ebeveyn, öğretmen ve ergenin 

kendisi tarafından ―doğru değil‖, ―kısmen doğru‖ ve ―kesinlikle doğru‖ şeklinde 

yanıtlanmaktadır ve sırasıyla ‖0‖, ―1‖, ―2‖olarak puanlanmaktadır. Ölçeğin 7 ., 

14.,11., 21. ve 25. sorularının tersine çevrilip puanlanması gerekmektedir.  

Duygusal problemler, davranım problemleri, arkadaş ilişkilerinde sorunlar, 

hiperaktivite ve sosyal davranışlar olmak üzere beş alt ölçekten oluşmaktadır. 

Duygusal problemler, davranım problemleri, arkadaş ilişkilerinde sorunlar ve 

hiperaktivite alt ölçeklerinin puanları arttıkça klinik sorunlara yatkınlık 

artmaktayken sosyal davranış alt testinin puanı arttıkça klinik sorunlara 

yatkınlık azalmaktadır. Her alt başlık kendi içinde  değerlendirildiği gibi, ilk 

dört başlığın yani duygusal problemler, davranım problemleri, arkadaş 

ilişkilerinde sorunlar ve hiperaktivite alt ölçeklerinin toplamı ‗toplam güçlük 

puanı‘ nı vermektedir. Ölçekten alınan toplam puan 0-40 arasındadır ve toplam 

puan arttıkça çocuk ya da gençteki sorun davranışların arttığını göstermektedir. 

Sosyal davranış alt ölçek puanının artması çocuğun klinik sorunlara 

yatkınlığının azaldığı gösterir bu yüzden diğer alt ölçek ve toplam puandan 

farklı olarak sosyal davranış alt ölçek puanını artması olumlu bir göstergedir. 

Bu anketin, 4-16 yaşlar için anne-baba ve öğretmen formu ile 11-16 yaşlar için 

ergenin kendisinin doldurduğu formları yaklaşık beş dakika içinde 

işaretlenebilmektedir. GGA‘nın Türkçe tercümesi ile geçerlik ve güvenirlik 

çalışması Güvenir ve arkadaşları tarafından yapılmıştır.  
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3.5 Araştırmanın Bulguları 

Çizelge 3.1: Demografik Değişkenler İçin Sayı ve Yüzde Dağılımı  

Değişken Kategori n % 

Cinsiyet  Kız 71 60,2 

Erkek 47 39,8 

Toplam 118 100,0 

Çocuk Sayısı 1 43 36,4 

2 53 44,9 

3 22 18,6 

Toplam 118 100,0 

Çocuk Sırası 1 63 53,4 

2 42 35,6 

3 13 11,0 

Toplam 118 100,0 

Medeni Durum Evli 100 87,7 

Bekar 14 12,3 

Toplam 114 100,0 

Hayır 97 82,2 

Toplam 118 100,0 

Planlı Gebelik Evet 78 66,1 

Hayır 40 33,9 

Toplam 118 100,0 

Ekonomik Durum 1000-3000 17 14,4 

3000-4000 23 19,5 

4000 ve Üstü 78 66,1 

Toplam 118 100,0 

Anne Eğitim Durumu İlkokul/Ortaokul 26 22,0 

Lise 27 22,9 

Üniversite 65 55,1 

Toplam 118 100,0 

Baba Eğitim Durumu İlkokul/Ortaokul 14 12,1 

Lise 30 25,9 

Üniversite 72 62,1 

Toplam 116 100,0 
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Tablo x‘de katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular verilmiştir. 

Araştırmada,  71 kız (%60,2) ve 47 erkek (%39,8)  kişi yer almıştır. Bir çocuğu 

olan 43 kişi (%36,4), iki çocuğu olan 53 kişi (%44,9), üç çocuğu olan 22 kişi 

(%18,6) bulunmaktadır. Ölçekleri ilk çocuğu için dolduran 63 kişi (%53,4)  

ikinci çocuğu için dolduran 42 kişi (%35,6) ve üçüncü çocuğu için dolduran 

(%13) katılımcı bulunmaktadır. Evli olan 100(%87,7) ve bekar 14 (%12,3) kişi 

vardır.  

Planlı biçimde gebelik yaşayan 78(%66,1) ve planlanmayan gebelik yaşayan 40 

(%33,9) kişi vardır. Aylık geliri 1000-3000 Tl arasında olan 17 kişi(%14,4), 

3000-4000 Tl arasında olan 23(%19,5) ve 4000 Tl ve üstü olan 78(%66,1) kişi 

bulunmaktadır.Annesi ilkokul ve ortaokul mezunu 26 (%22), lise mezunu 

27(%22,9) ve üniversite mezunu 65 (%55,1) kişi vardır. Babası ilkokul ve 

ortaokul mezunu 14(%12,1), lise mezunu 30(%25,9) ve üniversite mezunu 72 

(%62,1) kişi vardır.  

Çizelge 3.2: Araştırmanın Açık Uçlu Soruları için Betimleyici İstatistiksel 

Tablo 

Değişken Min Max x  Ss 

Emzirme Süresi 2 36 13,01 7,74 

Tablo x‘de araştırmanın açık uçlu demografik soruları için en küçük -büyük 

değerler, ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir.  

Emzirme süresi için aralık 2-36 arasında, ortalama=13,01 ve standart sapma= 

7,74 olarak hesaplanmıştır.  
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Çizelge 3.3: Araştırmada Kullanılan Ölçeklere Ait Betimleyici İstatistikler  

Ölçekler Min Max x  Ss Çarpıklık Sh Basıklık Sh 

Güçler ve 

Güçlükler  

Anketi 

12 33 18,36 4,88 1,429 ,223 1,612 ,442 

PARI- 

Aşırı Annelik 

19 60 36,88 12,29 ,303 ,223 -,977 ,442 

PARI-

Demokratik 

Tutum ve 

Eşitliği Tanıma 

16 36 27,05 5,18 -,279 ,223 -,656 ,442 

PARI- 

Ev Kadınlığını 

Reddetme 

17 49 29,69 8,21 ,572 ,223 -,529 ,442 

PARI- 

Karı- Koca 

Geçimsizliği 

8 22 13,56 4,30 ,540 ,223 -,945 ,442 

PARI- 

Baskı ve Disiplin 

22 55 33,81 8,43 ,747 ,223 -,223 ,442 

 

Tablo x‘de Güçler ve Güçlükler Anketi ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği puanları için en küçük-en büyük değerler, çarpıklık-basıklık 

değerleri ve standart hataları, ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir  

Güçler ve Güçlükler Anketi için aralık 12-33 arasında, çarpıklık= 1,429 olarak 

ve standart hatası=,223 olarak, basıklık=1,612 ve standart hatası=,442 

ortalama=18,36 ve standart sapma=4,88 olarak hesaplanmıştır.   
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Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Aşırı Annelik altboyutu için 

aralık 19-60 arasında, çarpıklık= ,303 olarak ve standart hatası=,223 olarak, 

basıklık=-,977 ve standart hatası=,442 ortalama=36,88 ve standart sapma=12,29 

olarak hesaplanmıştır.   

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Demokratik Tutum ve Eşitl iği 

Tanıma alt boyutu için aralık 16-36 arasında, çarpıklık= -,279 olarak ve standart 

hatası=,223 olarak, basıklık=-,656 ve standart hatası=,442 ortalama=27,05 ve 

standart sapma=5,18 olarak hesaplanmıştır.   

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Ev Kadınlığını Reddetme alt 

boyutu için aralık 17-49 arasında, çarpıklık= ,572 olarak ve standart hatası=,223 

olarak, basıklık=-,529 ve standart hatası=,442 ortalama=29,69 ve standart 

sapma=8,21 olarak hesaplanmıştır.   

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Karı-Koca geçimsizliği alt 

boyutu için aralık 8-22 arasında, çarpıklık= ,540 olarak ve standart hatası=,223 

olarak, basıklık=-,945 ve standart hatası=,442 ortalama=13,56 ve standart 

sapma=4,30 olarak hesaplanmıştır 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Baskı ve Disiplin alt boyutu için 

aralık 22-55 arasında, çarpıklık=,747 olarak ve standart hatası=,223 olarak, 

basıklık= -,223ve standart hatası=,442 ortalama=33,81 ve standart sapma= 8,43 

olarak hesaplanmıştır 

Çizelge 3.4: Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenirlik Analizi 

Ölçekler Cronbach‘s  Alfa 

Güçler ve Güçlükler Anketi ,652 

PARI-Aşırı Annelik ,924 

PARI-Demokratik Tutum ve Eşitliği Tanıma ,719 

PARI-Ev Kadınlığını Reddetme ,855 

PARI-Karı- Koca Geçimsizliği ,714 

PARI-Baskı ve Disiplin ,807 
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Tablo x‘te Güçler ve Güçlükler Anketi ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği için Cronbach‘s Alfa güvenirlik analizi sonuçları verilmiştir. 

Güçler ve Güçlükler Anketi‘nin Cronbach‘s Alfa güvenirlik katsayısı ,652 

olarak hesaplanmıştır. Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği alt 

boyutlarının Cronbach‘s Alfa Güvenirlik katsayıları, Aşırı Annelik alt 

boyutunun, 924; Demokratik Tutum ve Eşitliği Tanıma alt boyutunun, 719; Ev 

Kadınlığını Reddetme alt boyutunun 0,855; Karı-Koca Geçimsizliği alt 

boyutunun ,714 ve Baskı ve Disiplin alt boyutunun ,807 olarak hesaplanmıştır  

Çizelge 3.5: Araştırmada Kullanılan Ölçekler ve Açık Uçlu Değişkenler 

Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Dair Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları  

Ölçekler Emzirme Süresi 

Güçler ve Güçlükler Anketi r -,237* 

p ,011 

PARI-Aşırı Annelik r ,176 

p ,060 

PARI-Demokratik Tutum ve Eşitliği 

Tanıma 

r ,366** 

p ,000 

PARI-Ev Kadınlığını Reddetme r ,154 

p ,101 

PARI-Karı- Koca Geçimsizliği r ,090 

p ,341 

PARI-Baskı ve Disiplin r ,015 

p ,871 

*
p<0,05; 

**
p<0,01 
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Tablo x‘te Güçler ve Güçlükler Anketi ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği alt boyutları puanları ile emzirme süresi arasındaki ilişkilerin 

incelenmesine dair Pearson korelasyon analizi sonuçları verilmiştir.  

Güçler ve Güçlükler Anketi toplam puanı ile emzirme süresi arasında negatif 

yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r= -,237; 

p<0,05). Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Demokratik Tutum ve 

Eşitliği tanıma alt boyut puanları ile emzirme süresi arasında pozitif yönlü 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r=,366; p<0,01).  

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Aşırı Annelik, Ev Kadınlığını 

Reddetme, Karı-Koca Geçimsizliği ve Baskı ve Disiplin alt boyutlarının 

emzirme süresi ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı 

belirlenmiştir(p>0,05). 

Çizelge 3.6: Güçler ve Güçlükler Anketi ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği Puanları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Dair Pearson 

Korelasyon Analizi Sonuçları 

Ölçekler Güçler ve Güçlükler Anketi 

 

PARI-Aşırı Annelik r ,524** 

p ,000 

PARI-Demokratik Tutum ve Eşitliği 

Tanıma 

r ,129 

p ,164 

PARI-Ev Kadınlığını Reddetme r ,465** 

p ,000 

PARI-Karı- Koca Geçimsizliği r ,496** 

p ,000 

PARI-Baskı ve Disiplin r ,571** 

p ,000 

*
p<0,05; 

**
p<0,01 
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Tablo x‘te Güçler ve Güçlükler Anketi ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği alt boyut puanları arasındaki ilişkilerin incelenmesine dair 

Pearson korelasyon analizi sonuçları verilmiştir. 

Güçler ve Güçlükler Anketi toplam puanı ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği Aşırı Annelik(r=,524; p<0,01), Ev Kadınlığını Reddetme(r=,465; 

p<0,01), Karı-Koca Geçimsizliği(r=,496; p<0,01) ve Baskı ve Disiplin(r=,571; 

p<0,01)  alt boyut puanları arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki olduğu belirlenmiştir  

Güçler ve Güçlükler Anketi toplam puanı ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği Demokratik Tutum ve Eşitliği Tanıma alt boyut puanı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı belirlenmiştir(p>0,05). 

Çizelge 3.7: Güçler ve Güçlükler Anketi ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının Cinsiyet Değişkenine Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları 

Ölçek Değişken n x  ss t sd p 

Güçler ve 

Güçlükler Anketi 

 

Kız 71 19,45 5,20 3,278 114,406 ,001** 

Erkek 47 16,71 3,86 

PARI-Aşırı 

Annelik 

Kız 71 38,18 13,05 1,421 116 ,158 

Erkek 47 34,91 10,87 

PARI-Demokratik 

Tutum ve Eşitliği 

Tanıma 

Kız 71 26,72 5,65 -,857 116 ,393 

Erkek 47 27,55 4,38 

PARI-Ev 

Kadınlığını 

Reddetme 

Kız 71 29,74 8,78 ,072 116 ,942 

Erkek 47 29,62 7,35 

PARI-Karı- Koca 

Geçimsizliği 

Kız 71 13,37 4,28 -,596 116 ,552 

Erkek 47 13,85 4,36 

PARI-Baskı ve 

Disiplin 

Kız 71 34,42 9,08 ,964 116 ,337 

Erkek 47 32,89 7,35 

*
p<0,05; 

**
p<0,01 
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Tablo x‘de Güçler ve Güçlükler Anketi ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre 

karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız gruplar t-Testi sonuçları verilmiştir.  

Güçler ve Güçlükler Anketi puan ortalamaların cinsiyet değişkenine göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (t (114,406)=3,278; 

p<0,01). Kız katılımcıların Güçler ve Güçlükler Anketi puan ortalamaların, 

erkek katılımcılardan daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının 

cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 

belirlenmiştir(p>0,05). 

Çizelge 3.8: Güçler ve Güçlükler Anketi ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının Çocuk Sayısı Değişkenine Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları  

Ölçek Değişken n SO H sd p Fark 

Güçler ve 

Güçlükler Anketi 

 

1 Çocuk 43 62,07 3,762 2 ,152 - 

2 Çocuk 53 53,41 

3 Çocuk 22 69,16 

PARI-Aşırı 

Annelik 

1 Çocuk 43 57,42 31,188 2 ,000** 1< 3 

2< 3 
2 Çocuk 53 46,56 

3 Çocuk 22 94,75 

PARI-Demokratik 

Tutum ve Eşitliği 

Tanıma 

1 Çocuk 43 59,38 1,127 2 ,569 - 

2 Çocuk 53 56,88 

3 Çocuk 22 66,05 
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Çizelge 3.8: (devam) Güçler ve Güçlükler Anketi ve Aile Hayatı ve Çocuk 

Yetiştirme Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının Çocuk Sayısı Değişkenine Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları  

Ölçek Değişken n SO H sd p Fark 

PARI-Ev 

Kadınlığını 

Reddetme 

1 Çocuk 43 61,16 13,190 2 ,001** 2< 3 

2 Çocuk 53 49,38 

3 Çocuk 22 80,64 

PARI-Karı- Koca 

Geçimsizliği 

1 Çocuk 43 66,83 12,072 2 ,002** 2< 1 

2< 3 
2 Çocuk 53 47,75 

3 Çocuk 22 73,50 

PARI-Baskı ve 

Disiplin 

1 Çocuk 43 63,10 37,303 2 ,000** 2< 3 

1< 3 

2< 1 

 

2 Çocuk 53 42,08 

3 Çocuk 22 94,41 

*
p<0,05; 

**
p<0,01 

Tablo x‘de Güçler ve Güçlükler Anketi ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği alt boyut puanlarının çocuk sayısı değişkenine göre 

karşılaştırılmasına ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları verilmiştir.  

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Aşırı Annelik alt boyutu 

puanlarının çocuk sayısı değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılaştığı belirlenmiştir (H(2)=31,188; p<0,01). Üç çocuğu olan katılımcıların 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Aşırı Annelik alt boyu tu 

puanlarının, bir ve iki çocuğu olanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Ev Kadınlığını Reddetme alt 

boyutu puanlarının çocuk sayısı değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H(2)=13,109; p<0,01). Üç çocuğu olan 

katılımcıların Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Ev Kadınlığını 
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Reddetme alt boyutu puanlarının, iki çocuğu olanlardan daha yüksek olduğu 

görülmüştür.  

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Karı-Koca Geçimsizliği alt 

boyutu puanlarının çocuk sayısı değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=12,072; p<0,01). Bir çocuğu ve Üç 

çocuğu olan katılımcıların Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Karı-

Koca Geçimsizliği alt boyutu puanlarının,  iki çocuğu olanlardan daha yüksek 

olduğu görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Baskı ve Disiplin alt boyutu 

puanlarının çocuk sayısı değişkenine göre istatistiksel olarakanlamlı düzeyde 

farklılaştığı belirlenmiştir (H(2)=37,303; p<0,01). Üç çocuğu olan katılımcıların 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Baskı ve Disiplin alt boyutu 

puanlarının bir ve iki çocuğu olanlardan, bir çocuğu olanların da iki çocuğu 

olanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Güçler ve Güçlükler anketi toplam puanı ile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum 

Ölçeği Demokratik Tutum ve Eşitliği Tanıma alt boyutu puanlarının cinsiyet 

değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 

belirlenmiştir(p>0,05) 

Çizelge 3.9: Güçler ve Güçlükler Anketi ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının Çocuk Sırası Değişkenine Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları  

Ölçek Değişken n SO H sd p Fark 

Güçler ve 

Güçlükler Anketi 

 

İlk Çocuk 63 56,05 3,404 2 ,182 - 

İkinci 

Çocuk 

42 59,87 

Üçüncü 

Çocuk 

13 75,04 

PARI-Aşırı 

Annelik 

İlk Çocuk 63 56,49 25,955 2 ,000** 2<3 

1<3 
İkinci 

Çocuk 

42 50,15 

Üçüncü 

Çocuk 

13 104,27 
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Çizelge 3.9: (devam) Güçler ve Güçlükler Anketi ve Aile Hayatı ve Çocuk 

Yetiştirme Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının Çocuk Sırası Değişkenine Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları  

Ölçek Değişken n SO H sd p Fark 

PARI-

Demokratik 

Tutum ve Eşitliği 

Tanıma 

İlk Çocuk 63 66,57 9,999 2 ,007** 2<1 

İkinci 

Çocuk 

42 46,18 

Üçüncü 

Çocuk 

13 68,27 

PARI-Ev 

Kadınlığını 

Reddetme 

İlk Çocuk 63 59,94 6,747 2 ,034* 2<3 

İkinci 

Çocuk 

42 52,36 

Üçüncü 

Çocuk 

13 80,46 

PARI-Karı- Koca 

Geçimsizliği 

İlk Çocuk 63 63,85 11,243 2 ,004** 2<1 

2<3 
İkinci 

Çocuk 

42 46,86 

Üçüncü 

Çocuk 

13 79,27 

PARI-Baskı ve 

Disiplin 

İlk Çocuk 63 57,64 24,409 2 ,000** 2<3 

1<3 
İkinci 

Çocuk 

42 49,08 

Üçüncü 

Çocuk 

13 102,15 

*
p<0,05; 

**
p<0,01 

Tablo x‘de Güçler ve Güçlükler Anketi ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği alt boyut puanlarının çocuk sırası değişkenine göre 

karşılaştırılmasına ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları verilmiştir.  

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Aşırı Annelik alt boyutu 

puanlarının çocuk sırası değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılaştığı belirlenmiştir (H(2)=25,955; p<0,01). Üçüncü Çocuğu için ölçeği 

yanıtlayan katılımcıların Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Aşırı 
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Annelik alt boyutu puanlarının, birinci ve ikinci çocuğu için yanıtlayanlardan 

daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Demokratik Tutum ve Eşitliği 

Tanıma alt boyutu puanlarının çocuk sırası değişkenine göre istat istiksel olarak 

anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=9,999; p<0,01). İlk çocuğu için 

ölçeği yanıtlayan katılımcıların Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği 

Demokratik Tutum ve Eşitliği Tanıma alt boyutu puanlarının, ikinci çocuğu için 

yanıtlayanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Ev Kadınlığını Reddetme alt 

boyutu puanlarının çocuk sırası değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H(2)=6,747; p<0,01). Üçüncü çocuğu için 

ölçeği yanıtlayan katılımcıların Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği 

Ev Kadınlığını Reddetme alt boyutu puanlarının, iki çocuğu olanlardan daha 

yüksek olduğu görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Karı-Koca Geçimsizliği alt 

boyutu puanlarının çocuk sırası değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=11,243; p<0,01). Birinci ve üçüncü 

çocuğu için ölçeği yanıtlayan katılımcıların Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği Karı-Koca Geçimsizliği alt boyutu puanlarının,  ikinci çocuğu 

için yanıtlayanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Baskı ve Disiplin alt boyutu 

puanlarının çocuk sırası değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılaştığı belirlenmiştir (H(2)=24,409; p<0,01). Üçüncü çocuğu için ölçeği 

yanıtlayan katılımcıların Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Baskı 

ve Disiplin alt boyutu puanlarının birinci ve ikinci çocuğu için yanıtlayanlardan 

daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Güçler ve Güçlükler anketi toplam puanınınçocuk sırası değişkenine göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir(p>0,05) 
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Çizelge 3.10: Güçler ve Güçlükler Anketi ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının Planlı Gebelik Yaşama Durumu 

Değişkenine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız Gruplar t -Testi Sonuçları 

Ölçek Değişken n x  ss t sd p 

Güçler ve 

Güçlükler Anketi 

 

Evet 78 17,71 4,91 -

2,042 

116 ,043* 

Hayır 40 19,63 4,61 

PARI-Aşırı 

Annelik 

Evet 78 36,21 13,19 -,901 97,088 ,370 

Hayır 40 38,20 10,33 

PARI-Demokratik 

Tutum ve Eşitliği 

Tanıma 

Evet 78 27,35 5,24 ,864 116 ,389 

Hayır 40 26,48 5,07 

PARI-Ev 

Kadınlığını 

Reddetme 

Evet 78 29,58 8,77 -,199 116 ,842 

Hayır 40 29,90 7,07 

PARI-Karı- Koca 

Geçimsizliği 

Evet 78 13,15 4,22 -

1,437 

116 ,153 

Hayır 40 14,35 4,39 

PARI-Baskı ve 

Disiplin 

Evet 78 33,35 7,94 -,840 116 ,403 

Hayır 40 34,73 9,35 

*
p<0,05; 

**
p<0,01 

Tablo x‘de Güçler ve Güçlükler Anketi ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının planlı gebelik yaşama durumu 

değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız gruplar t -Testi sonuçları 

verilmiştir.  

Güçler ve Güçlükler Anketi puan ortalamaların planlı gebelik durumu yaşama 

değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir 

(t(166)=-2,042; p<0,01). Planlı gebelik yaşamayan katılımcıların Güçler ve 
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Güçlükler Anketi puan ortalamaların, planlı gebelik yaşayan katılımcılardan 

daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği alt boyut puan 

ortalamalarınınplanlı gebelik yaşama durumu değişkenine göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmişt ir(p>0,05). 

Çizelge 3.11: Güçler ve Güçlükler Anketi ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının Medeni Durum Değişkenine Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları  

Ölçek Değişken n SO ST U Z p 

Güçler ve 

Güçlükler Anketi 

 

Evli 100 56,23 5622,50 572,500 -

1,113 

,266 

Bekar 14 66,61 932,50 

PARI-Aşırı 

Annelik 

Evli 100 56,33 5632,50 582,500 -

1,016 

,310 

Bekar 14 65,89 922,50 

PARI-Demokratik 

Tutum ve Eşitliği 

Tanıma 

Evli 100 57,53 5753,00 697,000 -,026 ,979 

Bekar 14 57,29 802,00 

PARI-Ev 

Kadınlığını 

Reddetme 

Evli 100 56,79 5678,50 628,500 -,618 ,536 

Bekar 14 62,61 876,50 

PARI-Karı- Koca 

Geçimsizliği 

Evli 100 55,61 5561,00 511,000 -

1,641 

,101 

Bekar 14 71,00 994,00 

PARI-Baskı ve 

Disiplin 

Evli 100 55,48 5548,00 498,000 -

1,748 

,081 

Bekar 14 71,93 1007,00 
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Tablo x‘de Güçler ve Güçlükler Anketi ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği alt boyut puanlarının medeni durumdeğişkenine göre 

karşılaştırılmasına ilişkin Mann Whitney U testi sonuçları verilmiştir.  

Güçler ve Güçlükler Anketi puanları ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum 

Ölçeği alt boyut puanlarının medeni durum değişkenine göre istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir(p>0,05). 

Çizelge 3.12: Güçler ve Güçlükler Anketi ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının Gelir Durumu Değişkenine Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları  

Ölçek Değişken n SO H sd p Fark 

Güçler ve 

Güçlükler Anketi 

 

1000-3000TL 17 86,65 17,165 2 ,000** 3<1 

 
3000-4000TL 23 67,89 

4000 TLve 

Üstü 

78 51,11 

PARI-Aşırı 

Annelik 

1000-3000TL 17 91,82 23,376 2 ,000** 3<1 

3000-4000TL 23 68,87 

4000TL ve 

Üstü 

78 49,69 

PARI-Demokratik 

Tutum ve Eşitliği 

Tanıma 

1000-3000TL 17 82,94 10,325 2 ,006** 3<1 

3000-4000TL 23 61,54 

4000 TLve 

Üstü 

78 53,79 

PARI-Ev 

Kadınlığını 

Reddetme 

1000-3000TL 17 91,71 17,862 2 ,000** 3<1 

2<1 
3000-4000TL 23 56,83 

4000TL ve 

Üstü 

78 53,27 

PARI-Karı- Koca 

Geçimsizliği 

1000-3000TL 17 86,59 16,559 2 ,000** 3<1 

3000-4000TL 23 67,30 

4000TL ve 

Üstü 

78 51,29 
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Çizelge 3.12: (devam) Güçler ve Güçlükler Anketi ve Aile Hayatı ve Çocuk 

Yetiştirme Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının Gelir Durumu Değişkenine Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları  

Ölçek Değişken n SO H sd p Fark 

PARI-Baskı ve 

Disiplin 

1000-3000TL 17 81,94 9,090 2 ,001** 3<1 

3000-4000TL 23 60,15 

4000 TLve 

Üstü 

78 54,42 

*
p<0,05; 

**
p<0,01 

Tablo x‘de Güçler ve Güçlükler Anketi ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği alt boyut puanlarının gelir durumu değişkenine göre 

karşılaştırılmasına ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları verilmiştir.  

Güçler ve Güçlükler Anketi puanlarının gelir durumu değişkenine göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=17,165; 

p<0,01). 1000-3000 TL aralığında gelire sahip olan katılımcıların Güçler ve 

Güçlükler Anketi puanlarının, 4000 TL ve üstü gelire sahip katılımcılardan daha 

yüksek olduğu görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Aşırı Annelik alt boyutu 

puanlarının maddi durum değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılaştığı belirlenmiştir (H(2)=23,367; p<0,01). 1000-3000 TL aralığında 

gelire sahip olan katılımcıların Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği 

Aşırı Annelik alt boyutu puanlarının, 4000 TL ve üstü gelire sahip 

katılımcılardan daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Demokratik Tutum  ve Eşitliği 

Tanıma alt boyutu puanlarının maddi durum değişkenine göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=10,325; p<0,01). 1000-

3000 TL aralığında gelire sahip olan katılımcıların Aile Hayatı ve Çocuk 

Yetiştirme Tutum Ölçeği Demokratik Tutum ve Eşitliği Tanıma alt boyutu 

puanlarının, 4000 TL ve üstü gelire sahip katılımcılardan daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Ev Kadınlığını Reddetme alt 

boyutu puanlarının maddi durum değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı 
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düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=17,862; p<0,01). 1000-3000 TL 

aralığında gelire sahip olan katılımcıların Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği Ev Kadınlığını Reddetme alt boyutu puanlarının, 3000-4000TL 

aralığında gelire sahip ve 4000 TL ve üstü gelire sahip katılımcılardan daha 

yüksek olduğu görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Karı-Koca Geçimsizliği alt 

boyutu puanlarının maddi durum değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=16,559; p<0,01). 1000-3000 TL 

aralığında gelire sahip olan katılımcıların Aile Hayatı ve Çocuk Yetiş tirme 

Tutum Ölçeği Karı-Koca Geçimsizliği alt boyutu puanlarının, 4000 TL ve üstü 

gelire sahip katılımcılardan daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Baskı ve Disiplin alt boyutu 

puanlarının maddi durum değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılaştığı belirlenmiştir (H(2)=9,090; p<0,01). 1000-3000 TL aralığında gelire 

sahip olan katılımcıların Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Baskı 

ve Disiplin alt boyutu puanlarının, 4000 TL ve üstü gelire  sahip katılımcılardan 

daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Çizelge 3.12: Güçler ve Güçlükler Anketi ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının Anne Eğitim Durumu Değişkenine Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Ölçek Değişken n SO H sd p Fark 

Güçler ve 

Güçlükler Anketi 

 

İlkokul/Ortaokul 26 64,87 10,637 2 ,005** 3<2 

Lise 27 75,11 

Üniversite 65 50,87 

PARI-Aşırı 

Annelik 

İlkokul/Ortaokul 26 89,67 37,591 2 ,000** 3<2 

3<1 
Lise 27 69,78 

Üniversite 65 43,16 

PARI-

Demokratik 

Tutum ve 

Eşitliği Tanıma 

İlkokul/Ortaokul 26 74,58 10,639 2 ,005** 3<1 

Lise 27 66,41 

Üniversite 65 50,60 
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Çizelge 3.12: (devam) Güçler ve Güçlükler Anketi ve Aile Hayatı ve Çocuk 

Yetiştirme Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının Anne Eğitim Durumu 

Değişkenine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları  

Ölçek Değişken n SO H sd p Fark 

PARI-Ev 

Kadınlığını 

Reddetme 

İlkokul/Ortaokul 26 77,04 10,149 2 ,006** 3<1 

Lise 27 60,96 

Üniversite 65 51,88 

PARI-Karı- 

Koca 

Geçimsizliği 

İlkokul/Ortaokul 26 74,62 21,490 2 ,000** 3<1 

3<2 
Lise 27 76,44 

Üniversite 65 46,42 

PARI-Baskı ve 

Disiplin 

İlkokul/Ortaokul 26 83,54 26,958 2 ,000** 3<2 

3<1 
Lise 27 70,52 

Üniversite 65 45,31 

*
p<0,05; 

**
p<0,01 

Tablo x‘de Güçler ve Güçlükler Anketi ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği alt boyut puanlarının anne eğitim durumu değişkenine göre 

karşılaştırılmasına ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları verilmiştir.  

Güçler ve Güçlükler Anketi puanlarının anne eğitim durumu değişkenine göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=10,637; 

p<0,01). Lise düzeyinde eğitim gören katılımcıların Güçler ve Güçlükler Anketi 

puanlarının, üniversite düzeyinde eğitim görenlerden daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Aşırı Annelik alt boyutu 

puanlarının anne eğitim durumu değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=37,591; p<0,01). Annesi 

ilkokul/ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören katılımcıların Aile Hayatı ve 

Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Aşırı Annelik alt boyutu puanlarının, üniversite 

düzeyinde eğitim gören katılımcılardan daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Demokratik Tutum ve Eşitliği 

Tanıma alt boyutu puanlarının anne eğitim durumu değişkenine göre istatistiksel 
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açıdan anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=10,639; p<0,01). 

İlkokul/ortaokul düzeyinde eğitim gören katılımcıların Aile Hayatı ve Çocuk 

Yetiştirme Tutum Ölçeği Demokratik Tutum ve Eşitliği Tanıma alt boyutu 

puanlarının, üniversite düzeyinde eğitim gören katılımcılardan daha yüksek 

olduğu görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Ev Kadınlığını Reddetme alt 

boyutu puanlarının anne eğitim durumu değişkenine göre istatistiksel açıdan 

anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=10,149; p<0,01). 

İlkokul/ortaokul düzeyinde eğitim gören katılımcıların Aile Hayatı ve Çocuk 

Yetiştirme Tutum Ölçeği Ev Kadınlığını Reddetme  alt boyutu puanlarının, 

üniversite düzeyinde eğitim gören katılımcılardan daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Karı-Koca Geçimsizliği alt 

boyutu puanlarının anne eğitim durumu değişkenine göre istatistiksel açıdan 

anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=21,490; p<0,01). Annesi 

ilkokul/ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören katılımcıların Aile Hayatı ve 

Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Karı-Koca Geçimsizliği alt boyutu puanlarının, 

üniversite düzeyinde eğitim gören katılımcılardan daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Baskı ve Disiplin alt boyutu 

puanlarının anne eğitim durumu değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı 

düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=26,958; p<0,01). Annesi 

ilkokul/ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören katılımcıların Aile Hayatı ve 

Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Baskı ve Disiplin alt boyutu puanlarının, 

üniversite düzeyinde eğitim gören katılımcılardan daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 
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Çizelge 3.13: Güçler ve Güçlükler Anketi ve Alie Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları  

Ölçek Değişken n SO H sd p Fark 

Güçler ve 

Güçlükler Anketi 

 

İlkokul/Ortaokul 14 59,79 13,664 2 ,001 3<2 

Lise 30 77,18 

Üniversite 72 50,47 

PARI-Aşırı 

Annelik 

İlkokul/Ortaokul 14 81,29 26,190 2 ,000 3<2 

3<1 
Lise 30 77,75 

Üniversite 72 46,05 

PARI-

Demokratik 

Tutum ve Eşitliği 

Tanıma 

İlkokul/Ortaokul 14 51,50 2,276 2 ,321 - 

Lise 30 65,92 

Üniversite 72 56,77 

PARI-Ev 

Kadınlığını 

Reddetme 

İlkokul/Ortaokul 14 65,18 5,662 2 ,059 - 

Lise 30 69,13 

Üniversite 72 52,77 

PARI-Karı- Koca 

Geçimsizliği 

İlkokul/Ortaokul 14 64,64 14,123 2 ,001 3<2 

Lise 30 76,55 

Üniversite 72 49,78 

PARI-Baskı ve 

Disiplin 

İlkokul/Ortaokul 14 80,86 14,651 2 ,001 3<2 

3<1 
Lise 30 69,60 

Üniversite 72 49,53 

*
p<0,05; 

**
p<0,01 
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Tablo x‘de Güçler ve Güçlükler Anketi ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği alt boyut puanlarının baba eğitim durumu değişkenine göre 

karşılaştırılmasına ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları verilmiştir.  

Güçler ve Güçlükler Anketi puanlarının baba eğitim durumu değişkenine göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=13,664; 

p<0,01). Babası lise düzeyinde eğitim gören katılımcıların Güçler ve Güçlükler 

Anketi puanlarının, üniversite düzeyinde eğitim görenlerden daha yüksek 

olduğu görülmüştür.  

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Aşırı Annelik alt boyutu 

puanlarının baba eğitim durumu değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=26,190; p<0,01). Babası 

ilkokul/ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören katılımcıların Aile Hayatı ve 

Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Aşırı Annelik alt boyutu puanlarının, üniversite 

düzeyinde eğitim gören katılımcılardan daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Karı-Koca Geçimsizliği alt 

boyutu puanlarının baba eğitim durumu değişkenine göre istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir (H (2)=14,123; p<0,01). Babası lise 

düzeyinde eğitim gören katılımcıların Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum 

Ölçeği Karı-Koca Geçimsizliği alt boyutu puanlarının, üniversite düzeyinde 

eğitim görenlerden daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Baskı ve Disiplin alt boyutu 

puanlarının baba eğitim durumu değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir. (H (2)=214,651; p<0,01). Babası 

ilkokul/ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören katılımcıların Aile Hayatı ve 

Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Baskı ve Disiplin alt boyutu puanlarının, 

üniversite düzeyinde eğitim gören katılımcılardan daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Ev Kadınlığını Reddetme ve 

Karı-Koca Geçimsizliği alt boyut puanlarının baba eğitim durumu değişkenine 

göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir(p>0,05). 
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Çizelge 3.14: Regresyon Modelleri İçin Gerekli Varsayımların İncelenmesi  
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Regresyon modellerinden doğru sonuçlar elde edebilmek için sınanması gereken 

bazı varsayımlar bulunmaktadır. Regresyon modellerinin sağlaması gereken 

varsayımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Çoklu doğrusal bağlantı varsayımı 

 Otokorelasyon varsayımı 

 Artıkdeğerlerin normalliği varsayımı 

 Artık değerlerin ortalaması varsayımı 

 Sabit varyans varsayımı 

Regresyon modellerinin varsayımlarının sınanması sonucunda elde edilen 

verilere yukarıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Tablo x‘de yer alan verilere göre, Güçler ve Güçlükler Anketi puanlarının Aile 

Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği alt boyut puanlarınca yordanması 

amacıyla kurulan model çoklu doğrusal bağlantı varsayımını, otokorelasyon 

varsayımını, artık değerlerin normalliği ve artık değerlerin ortalaması 

varsayımını karşılamaktadır. Ancak,  sabit varyans varsayımının karşılanmadığı 

görülmüştür. Kurulanan regresyon modeli sabit varyans varsayımının 

karşılandığı varsayılarak yorumlanmıştır. 
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Çizelge 3.15: Güçler ve Güçlükler Anketi Puanlarının, Aile Hayatı ve Çocuk 

Yetiştirme Tutum Ölçeği Alt Boyut Puanlarınca Yordanmasına İlişkin Çoklu 

Doğrusal Regresyon Analizi  
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Yapılan regresyon analizi sonucunda Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum 

Ölçeği Ev Kadınlığını Reddetme alt boyutu puanlarının Güçler ve Güçlükler 

Anketi Puanlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. 

(F(1/116)= 256,111; p<0,001). Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği, 

Güçler ve Güçlükler Anketi Puanının %32,6‘lık kısmını açıkladığı 

belirlenmiştir. Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Ev Kadınlığını 

Reddetme alt boyutu puanlarındaki 1 birimlik artış Güçler ve Güçlükler anketi 

toplam puanı ,330 birim artıracaktır. 

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Aşırı Annelik, Demokratik 

Tutum ve Eşitliği Tanıma, Karı-Koca Geçimsizliği ve Baskı ve Disiplin alt 

boyutlarının Güçler ve Güçlükler Anketi Puanlarını istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yordamadığı belirlenmiştir(p>0,05). 
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4.  TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER 

4.1 Sonuç Ve Tartışma 

Yapılan çalışmada ebeveynlerin, çocuk yetiştirme davranışlarında sergiledikleri 

tutumlar ve çocuklarda gerçekleşen davranış problemleri,  farklı demografik 

değişkenler üzerinden incelenmiştir. Demografik özellikler, Aile Hayatı ve 

Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği alt boyutları ile Güçler ve Güçlükler Anketi 

sonuçlarına göre elde edilen bulgular şu şekildedir;  

4.2 Aşırı Annelik (Aşırı kontrol) Alt Boyutuna İlişkin Tartışma ve Sonuçlar 

Ailelerin sahip olduğu çocuk sayısı değişkeni ve aşırı annelik alt boyutu 

incelendiğinde ikisi arasında anlamlı bir fark görülmüş ve üç çocuğu olan 

annelerin bir ve iki çocuğu olan annelerden daha çok aşırı annelik gösterdiği 

ortaya çıkmıştır.Bu durumda çıkan sonucu değerlendirirken üç çocuğu olan 

annelerin, anne olma sorumluluğunu daha fazla taşımasından dolayı aşırı 

kontrolcü tutum sergiledikleri düşünülebilir. Malkoç & Güren (2017)‘ in yapmış 

olduğu çalışmada iki çocuklu annelerin tek çocuklu annelere oranla kendilerini 

daha yalnız hissetmeleri ve bu nedenden dolayı çocuk sayısı arttıkça aşırı 

annelik boyutunun da artmış olması durumu mevcut araştırmada çıkan 

bulgularla parallellik göstermektedir.  Yine mevcut araştırmamda çocuk sırası 

değişkenine göre aşırı annelik alt boyutuna bakıldığında, üçüncü çocukları için 

anketi cevaplayan annelerin iki ve birinci çocukları için anketi cevaplayan 

annelere oranla daha fazla aşırı annelik gösterdikleri sonucu  ortaya çıkmıştır. 

Gelir durumu değişkeni ile gelir düzeyi alt boyutuna bakıldığında gelir durumu 

1000-3000 TL arasında olan katılımcılarda gelir düzeyi 4000 ve üzeri olan 

katılımcılara göre aşırı annelik boyutunun daha yoğun olduğu  gözlemlenmiştir. 

Çıkan bu sonuca karşılık yapılan diğer çalışmalarda; Tortumluoğlu (1999) aylık 

gelir düzeyi fazla, Ömeroğlu (1996) ise düşük olan annelerin aşırı annelik alt 
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boyut puanı ortalamalarının yüksek olduğunu belirten sonuçlara ulaşmıştır 

(Şanlı & Öztürk, 2012). 

Eğitim durumu değişkeni ile aşırı annelik alt boyutu arasındaki ilişki 

incelendiğinde, ilkokul/ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören katılımcıların 

üniversite düzeyinde eğitim gören katılımcılara oranla daha fazla aşırı annelik 

tutumu sergilediği görülmüştür. Bu sonuç, ülkemizde yapılan diğer çalışmalarla 

da paralellik göstermektedir. Şanlı & Öztürk (2012) nin yapmış olduğu 

araştırmaya göre de, Annelerin eğitim düzeyi yükseldikçe aşırı annelik alt boyut 

puanı ortalamalarının azaldığı görülmüştür. 

Babanın eğitim durumu değişkeni ile aşırı annelik alt boyutu arasındaki ilişki 

incelendiğinde, ilkokul/ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören katılımcıların 

üniversite düzeyinde eğitim gören katılımcılara oranla daha fazla aşırı annelik 

tutumu sergilediği görülmüştür. 

4.3 Demokratik Tutum ve Eşitlik Tanıma Alt Boyutuna İlişkin Tartışma ve 

Sonuçlar 

Gelir durumu değişkeni ile demokratik tutum ve eşitliği tanıma alt boyutu 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, gelir durumu 1000-3000 TL arasında olan 

katılımcılarda gelir düzeyi 4000 ve üzeri olan katılımcılara göre demokratik 

tutum ve eşitliği tanıma alt boyutunun daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.  

Çocuk sırası değişkeni ile demokratik tutum ve eşitliği tanıma alt boyutuna 

bakıldığında ilk çocuğu için anketi yanıtlayan katılımcıların iki ve üçüncü 

çocuğu için anket yanıtlayan katılımcılara oranla daha çok demokratik tutum 

sergiledikleri ortaya çıkmıştır.  

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Demokratik Tutum ve Eşitliği 

tanıma alt boyut puanları ile emzirme süresi arasında pozitif yönlü istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

4.4 Ev Kadınlığı Rolünü Reddetme Alt Boyutuna İlişkin Tartışma ve Sonuçlar 

Çocuk sayısı değişkeni ile ev kadınlığı reddetme boyutuna bakıldığında, üç 

çocuğu olan katılımcıların iki çocuğu olan katılımcılara göre daha fazla ev 

kadınlığını reddeden tutumlar sergilediği görülmüştür.  
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Aynı şekilde çocuk sırası değişkeni ile ev kadınlığını reddetme alt boyutu 

arasında anlamlı bir fark bulunmuş ve üçüncü çocuğu için anketi yanıtlayan 

katılımcıların iki ve birinci çocuğu için yanıtlayanlara göre daha fazla ev 

kadınlığı rolünü reddettiği sonucu ortaya çıkmıştır. 

Maddi gelir durumu değişkeni ile ev kadınlığını reddetme alt boyutu ilişkisine 

bakıldığında 1000-3000 tl gelire sahip olan katılımcıların 4000 ve üzeri gelire 

sahip olan katılımcılara oranla daha fazla aşırı annelik tutumu sergiledikleri 

gözlemlenmiştir.  

 Eğitim değişkeni durumu ile ev kadınlığını reddetme alt boyutu arasındaki 

ilişki incelendiğinde, ilkokul/ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören 

katılımcıların üniversite düzeyinde eğitim gören katılımcılara oranla daha fazla 

ev kadınlığını reddetme tutumu sergilediği görülmüştür.Bu durumun sebebi 

olarak, yüksek tahsilli kişilerin daha bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler 

olabileceği olasılığı üzerinden değerlendirilmesi sonucu mümkün kılabilir.  

4.5 Karı- Koca Geçimsizliği Alt Boyutuna İlişkin Tartışma Ve Sonuçlar 

Çocuk sırası ve karı koca geçimsizliği alt boyutu arasındaki farka bakıldığında 

anlamlı bir fark görülmüş ve birinci ve üçüncü çocuğu için anketi yanıtlayan 

katılımcıların ikinci çocuğu için anket yanıtlayan katılımcılara göre eşleriyle 

olan problemlerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Çocuk sayısı değişkeni ile 

karı koca geçimsizliği alt boyutu arasında anlamlı fark bulunmuş ve bir ve üç 

çocuğu olan katılımcıların iki çocuğu olan katılımcılara göre daha fazla 

geçimsizlik yaşadığı görülmüştür. Buna göre Malkoç & Güren (2017)‘in yapmış 

olduğu çalışmada iki çocuğu olan eşlerin evlilik uyum düzeylerinin tek çocuğu 

olan çiftlerin evlilik uyum duüzeylerine göre daha mutlu evlilikler olduğu 

sonucuna varmıştır. Çocuk sayısı üç ve daha fazla olan eşlerin ise evliliklerinde 

karı koca geçimsizliğinin arttığı yönünde bulgular elde etmişlerdir. Bu durumda 

malkoç ve gürenin araştırma sonucuna göre eşler arasındaki çift uyumunun 

çocuk sayısı arttıkça azaldığı ortaya çıkmaktadır. Her iki çalışma 

değerlendirildiğinde iki çocuklu olan kişilerin diğer gruba göre daha mutlu 

birliktelik yaşadığı sonucunun ortaya çıktığında sözedilebilir. (Şendil & Korkut, 

2012)   
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Anne ve babanın eğitim durumu ile karı koca geçimsizliği alt boyutu arasındaki 

ilişki incelendiğinde, ilkokul/ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören 

katılımcıların üniversite düzeyinde eğitim gören katılımcılara oranla daha fazla 

karı koca geçimsizliği sergilediği görülmüştür. Bu konuda çıkan sonuçları 

literatürde bir çok çalışma doğrular niteliktedir. Korkut ve Şendilin yaptığı 

çalışmada eğitim düzeyi arttıkça çiftler arası uyumunun arttığı, daha mutlu 

evliliklerin yaiandığı, eğitim düzeyi azaldıkça ise evlilik uyumunun azaldığı 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuca göre eğitim seviyesi düştükçe eşler 

arasındaki ilişki kalitesi, birlikte kaliteli zaman geçirme, iletişim gibi 

faktörlerde çatışma yaşadıklarını ortaya koymaktadır. (Şendil & Korkut,  2012)   

Maddi gelir durumu değişkeni ile karı koca geçimsizliği alt boyutu arasındaki 

ilişki incelendiğinde ise aylık 1000-3000 tl gelir düzeyine sahip katılımcıların 

aylık 4000 tl gelir düzeyine sahip katılımcılara oranla daha fazla geçim sorunu 

ile karşılaştıklarından söz edilebilir. Yapılan araştırmaların genelinde ekonomik 

durum arttıkça çiftler arasındaki iletişim, çift birlikteliği ve eşler arasındaki 

uyum da arttığı , Ekonomik durum azaldıkça eşler arasındaki uyumun azaldığı 

görülmüştür . (Şendil & Korkut, 2012). 

4.6 .Baskı ve Disiplin Alt Boyutuna Göre Tartışma Ve Sonuçlar 

Çocuk sayısı değişkeni ve baskı ve disiplin alt boyutu puanlarına bakıldığında 

üç çocuğu olanların bir ve iki çocuğu olanlara oranla baskı ve disiplin tutumunu 

daha çok sergiledikleri görülmektedir. Bununla birlikte bir çocuğu olan 

katılımcıların iki çocuğu olan katılımcılara göre daha disiplinli tavır 

sergiledikleri ortaya çıkmıştır. Doğan & Kırman (2017)‘ ın çalışması da bunu 

destekler nitelikte olup, sentezlenen ortak araştırma sonuçlarında iki ve daha az 

çocuğa sahip olan ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarına olumlu etkisi 

olduğu sonucuna varmışlardır. 

Çocuk sırası ve baskı ve disiplin alt boyutu arasındaki ilişkide ise üçüncü 

çocuğu için anketi yanıtlayanların iki ve birinci çocuğu için anket yanıtlayanlara 

göre daha baskıcı tutum sergiledikleri ortaya çıkmıştır.  

Maddi gelir durumu değişkeni ile baskı ve disiplin alt puanı boyutları ele 

alındığında 1000-3000 tl gelir düzeyine sahip kişilerin 4000 tl ve üzeri gelir 
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düzeyine sahip kişilere oranla daha fazla baskıcı tutum sergiledikleri 

görülmüştür. Alpoğuz (2014)‘un 2, 3, 4 ve 5. Sınıfa devam eden öğrencilerin 

algıladığı anne baba tutumlarının incelendiği araştırmasında, çocukların anne 

baba tutumlarını gelir düzeyi azaldıkça otoriter algıladıkları, gelir düzeyi  

arttıkça demokratik olarak algıladıkları sonucuna ulaşmıştır.  

Eğitim değişkeni durumu ile baskı ve disiplin alt boyutu arasındaki ilişki 

incelendiğinde, ilkokul/ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören katılımcıların 

üniversite düzeyinde eğitim gören katılımcılara oranla daha fazla baskıcı tutum 

sergilediği görülmüştür. Yapılan bir başka araştırmada da eğitim düzeyi yüksek 

annelerin eğitim düzeyi düşük olan annelere oranla çocuklarını kontrolcü bir 

tutumla yetiştirme ve disipline etme davranışlarının daha az olduğu 

belirlenmiştir. (Tudge ve arkadaşlarının, 2000) çalışmasında eğitim düzeyi 

yüksek olan annelerin düşük olanlara göre çocuklarını kontrol etmeye ve 

disipline daha az önem verdikleri belirlenmiştir.  

Babanın eğitim değişkeni durumu ile baskı ve disiplin alt boyutu arasındaki 

ilişki incelendiğinde, ilkokul/ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören 

katılımcıların üniversite düzeyinde eğitim gören katılımcılara oranla daha fazla 

baskıcı tutum sergilediği görülmüştür. Doğan & Kırman (2017)‘ ın yaptığı 

çalışmada eğitim seviyesi yüksek babaların babalık yeterliliği, ilgi ve genel 

tutum puanlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Yükselen 

eğitim seviyesi ile birlikte, baskı ve disiplin boyutunda aşağı çekilme, 

demokratiklik ve eşitlik tutumunda da yükselme olduğu belirtilmektedir.  

4.7  Demografik Değişkenler İle Güçler Ve Güçlükler Anketi (GGA) Arasındaki 

İlişkiye Ait Tartışma Ve Sonuçlar 

5-10 yaş arası çocuğa sahip 118 anne ve babanın yanıtladığı anket bulgularına 

göre cinsiyet değişkeni ile Güçler ve Güçlükler anketi sonucuna dayanarak 

ortaya çıkan davranış problemleri olgusu arasında kız çocuklarının erkek 

çocuklarına oranla daha fazla davranışsal problem sergilediği görülmüştür. 

Yapılan bir başka araştırmada ise erkek çocukalrının kız çocuklarına oranla 

daha fazla davranış sorunu ortaya koydukları bulunmuştur. (Bolattekin, 2014)  
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Güçler ve güçlükler anketi puan değerleri ile planlı gebelik olma değişkeni 

incelendiğinde ikisi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Bu durumda planlı gebelik yaşamayan kişilerin planlı gebelik yaşayan kişilere 

oranla çocuklarında daha fazla problem davranış görüldüğü söylenebilir.  

1000-3000 TL gelire sahip olan katılımcıların çocuklarının 4000 TL ve  üzeri 

gelire sahip katılımcılara oranla davranış problemleri geliştirmeye daha yatkın 

olduğu söylenebilir.   

Güçler ve güçlükler anketi ve anne eğitim durumu değişkeni arasındaki ilişki 

incelendiğinde iki ölçek arasında anlamlı bir fark görülmüştür. Annes i lise 

düzeyinde eğitim gören çocukların, annesi üniversite düzeyinde eğitim gören 

katılımcılara oranla daha fazla davranış problemi sergilediği söylenebilir 

Ülkemizde bu konuyla alakalı yapılan çalışmalara bakıldığında yine annelerin 

eğitim düzeyleri arttıkça geçimsizlik alt boyut puanı ortalamasının azaldığı 

görülmektedir. Bu durum da çıkan sonucu destekler niteliktedir. (Ayyıldız, 

2005; Mızrakçı, 1994; Ömeroğlu, 1996).    

Güçler ve güçlükler anketi ve baba eğitim durumu değişkeni arasındaki ilişki 

incelendiğinde aralarında anlamlı bir fark görülmüştür. Babası lise düzeyinde 

eğitim görmüş çocukların, babası üniversite düzeyinde eğitim görmüş çocuklara 

oranla daha fazla problemsel davranışlar sergilediği görülmüştür. Babanın 

eğitim durumu değişkeni ile aşırı annelik alt boyutu arasındaki ilişki 

incelendiğinde, ilkokul/ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören katılımcıların 

üniversite düzeyinde eğitim gören katılımcılara oranla daha fazla aşırı annelik 

tutumu sergilediği görülmüştür. 

4.8 Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARI) ile Güçler ve 

Güçlükler Anketi (GGA) Arasındaki İlişkiye Ait Sonuçlar 

Güçler ve Güçlükler Anketi toplam puanı ile emzirme süresi arasında negatif 

yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç 

üzerinden anne ve çocuğun emzirme sürecindeki güven ilişkisinin çocuğun 

davranışları üzerinde olumlu bir etki yarattığı tartışılabilir. Burada emzirme 

süresi arttıkça davranış problemlerinin azalması bulgusu üzerinden çocuğun 
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anneyle geçirdiği sağlıklı emzirme sürecinin ileriki dönemde davranışlarına etki 

ettiği olasılığını düşünebiliriz.  

Güçler ve Güçlükler Anketi toplam puanı ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum 

Ölçeği Aşırı Annelik, Ev Kadınlığını Reddetme, Karı-Koca Geçimsizliği ve Baskı ve 

Disiplin alt boyut puanları arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

olduğu belirlenmiştir. Bu durumda da ebeveynin çocuk yetiştirme tutumlarını 

değerlendirdiğimizde, aşırı annelik, ev kadınlığını reddetme, eşler arasındaki 

geçimsizlik ve baskı gibi olumsuz davranış tutumlarının çocuklardaki davranış 

problemlerine etki ettiği sonucu ortaya çıkmıştır. 
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5.  ÖNERİLER  

Yapılan çalışma İstanbul İli‘nde ki 5 – 10 yaş aralığında çocukları ve onların 

ebeveynlerini kapsamaktadır.  Araştırmada sözü geçen çocukların davranış 

problemleri ve bu davranış problemlerinin anne ve baba tutumları ile nasıl 

şekillendiği üzerinde durulmuştur. Kullanılan ölçeklerin analizinde çıkan 

bulgulara göre eğitim seviyesi yüksek bir grup üzerinden değerlendirme 

yapıldığı ortaya çıkmıştır. Anketleri cevaplayan anne babalardan üniversite 

mezunu olan anne baba sayısı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde olan anne 

babalardan sayıca daha fazladır. Bu durum daha bilinçli bir kesim üzerinden 

değerlendirme yapıldığı olasılığını bizlere vermektedir.  Bu nedenle bundan 

sonra yapılacak çalışmaların, daha geniş bir kitle üzerinden, eğitim açısından 

daha karma bir kitle üzerinde yapılarak geliştirilmesinin anlamlı olacağını 

düşünüyorum. Bununla beraber Türkiye‘de yapılan  çalışmalarda anne rolünü 

reddetme alt boyutu ile ilgili literatürde çok fazla kaynağa rastlamamam nedeni 

ile daha spesifik bir çalışma yapılmak istenirse bu konunun farklı değişkenler 

üzerinde çalışılmasının da anlamlı olabileceğini düşünüyorum.  
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Ek1: Kişiselsel  Bilgi Formu 

 
Değerli ebeveynler, araştırmanın güvenilirliği açısından soruların içtenlikle 

ve eksiksiz cevaplandırılması önem arz etmektedir. Katkılarınızdan dolayı 

teŞekkür ederim. 

 
1. Çocuğunuzun cinsiyeti: Kız (  ) Erkek (   ) 

 
2. Kaç çocuğunuz var: 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 ve üstü (   ) 

 
3. Kaçıncı çocuğunuz: İlk (  ) İkinci (  ) Üçüncü (   )

 Diğer (  ) 

 
4. Planlı bir gebelik mi: Evet (   ) Hayır (  ) 

 
5. Hamilelikte yaşanan sağlık problemi:  Evet ise açıklayınız (  ) Hayır (  

) 

 
6. Çocuğu emzirme süresi: ( ) 

 
7. Çocukla kim ilgilendi: Anne (  ) Bakıcı (   ) Anneanne-

Babaanne (  ) Yakın Akraba (  ) 

 
8. Ekonomik Durum: 1000-2000 (  )  2000-3000 (  ) 3000-4000 (   ) 4000 ve 

üzeri (  ) 

 

Anne Baba 

9. YaŞ: ( ) ( ) 
 

10. Eğitim Durumu: (  ) Yüksek Lisans (  ) Yüksek 

Lisans  (   ) Üniversite (   ) Üniversite 

 (   ) Önlisans (   ) Önlisans 

 (   ) Lise (   ) Lise 

 (   ) Ortaokul (   ) Ortaokul 

 (  ) İlkokul (  ) İlkokul 
 

11. Meslek: ( ) ( ) 
 

12. Evlilik Durumu: (  ) EŞimle yaşıyorum (  ) Eşimle 

yaşıyorum  (   ) Ayrı yaşıyoruz (   ) Ayrı yaşıyoruz 

 (  ) Boşandık (  ) Boşandık 

 (  ) Diğer- belirtiniz (  ) Diğer- belirtiniz 
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Ek2: Aile Hayatı Ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği – (Parı) 

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

veya yanlış yoktur, sadece kendi görüşünüzü işaretlemeniz gerekmektedir. 

Araştırma için, bütün soruların cevaplandırılması çok önemlidir. Bu yüzden 

ifadeler birbirine benzer olsa bile cevaplandırmanızı rica ederim. 

 

 

Aşağıda verilen ifadeleri okuyup, şu şekilde 

değerlendiriniz:  

4-Çok  Uygun  Buluyorum 

3-Oldukça 

Uygun 

Buluyorum 2- 

Biraz Uygun 

Buluyorum 

1-Hiç Uygun Bulmuyorum 
 
 

1. Çocuk yorucu ve zor işlerden korunmalıdır. 4 3 2 1 

2.Anne ve babalar, çocuklarını dertlerini anlatmaya teşvik ederler. Fakat 

bazen 
 
çocukların dertlerinin hiç açılmaması gerektiğini anlayamazlar. 

4 3 2 1 

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

 
öğrenirse, kendisi için o kadar iyi olur. 

4 3 2 1 

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

4 3 2 1 

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

4 3 2 1 

6.Çocuk yetiştirmek sinir bozucu, yıpratıcı bir iştir. 4 3 2 1 

7.Çocuğun hayatta öğrenmesi gereken o kadar çok şey vardır ki zamanını 
boşa 

 
geçirmesi affedilemez. 

4 3 2 1 

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

4 3 2 1 

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

 
yapabilmesi icin yeteri derecede özgür olmasıdır. 

4 3 2 1 
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10.Sıkı kurallarla yetiştirilen çocuklardan en iyi yetişkinler çıkar. 4 3 2 1 

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

4 3 2 1 

12.Daima koşuşturan, hareketli bir çocuk büyük bir olasılıkla mutlu bir 
kişi 

 
olacaktır. 

4 3 2 1 

13.Büyükler çocukların Şakalarına güler, onlara eğlendirici öyküler 
anlatırsa, 

 
evdeki düzen daha düzgün, daha akıcı olur. 

4 3 2 1 

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

4 3 2 1 

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

4 3 2 1 

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

4 3 2 1 

17.Eğer bütün gününü çocuklarla geçirmek zorunda kalırsa hangi anne 
olursa 

 
olsun sonunda çocuklar sinirine dokunur. 

4 3 2 1 

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

 
birazda çocukları kendilerine uymalıdır. 

4 3 2 1 

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

4 3 2 1 

20.Bir çocuğa ne olursa olsun dövüşmekten kaçınması gerektiği 
oğretilmelidir. 

4 3 2 1 

21.Çocuklar bencil olduklarında, hep bir Şeyler istediklerinde annenin 
tepesinin 

 
atması çok normaldir. 

4 3 2 1 

22.Eğer çocuklar ailedeki kuralları uygun bulmuyorlarsa, bunu anne 
babalarına 
söylemeleri hoş karşılanmalıdır. 

4 3 2 1 

23.Anneler çoğu zaman çocuklarına bir dakika daha dayanamayacakları 
 
duygusuna kapılırlar. 

4 3 2 1 

24.Çocuğu sıkı terbiye ederseniz sonra size teşekkür eder. 4 3 2 1 

25.Küçük bir çocuk cinsiyet konusundan sakınmalıdır. 4 3 2 1 

26.Bir annenin çocuğunun hayatı hakkında her Şeyi bilmesi hakkıdır. 
Çünkü 

 
çocuğu onun bir parçasıdır. 

4 3 2 1 

27.Uyanık bir anne baba, çocuğunun tüm düşüncelerini öğrenmeye 
çalışmalıdır. 

4 3 2 1 

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

4 3 2 1 

29.Eğer çocukların dertlerini söylemelerine izin verilirse büsbütün 
Şikayetci 

 
olurlar. 

4 3 2 1 
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30. Sert terbiye, sağlam ve iyi karakter geliştirir. 4 3 2 1 

31. Genç bir kadın henüz gençken yapmak istediği pek çok Şey olduğu 
için, 
anne olunca kendisini tutuklanmış duygusuna kaptırır. 

4 3 2 1 

32. Anneler çocukları icin hemen hemen bütün eğlencelerini feda 
ederler. 

4 3 2 1 

33. Babalar daha az bencil olsalar kendilerine düşen görevi yaparlardı. 4 3 2 1 

34. İyi bir anne çocuğunu ufak tefek güçlüklerden korumalıdır. 4 3 2 1 

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

4 3 2 1 

36.Çocuk hiçbir zaman ailesinden sır saklamamalıdır. 4 3 2 1 

37.Çocuklardan sık sık kendilerinden ödün vermelerini, anne babaya 

uymalarını 
 
istemek doğru değildir. 

4 3 2 1 

38.Çoğu anne bebeklerine bakarken onu inciteceklerinden korkarlar. 4 3 2 1 

39. Bir çocuğa başı derde girdiğinde dövüşmek yerine büyüklerine 
başvurması 
öğretilmelidir. 

4 3 2 1 

40. Anne- baba arasındaki bazı konular hafif bir tartışma ile 
çözümlenemezler. 

4 3 2 1 

41.Ev bakımında ve idaresinde en kotu seylerden biri de, kisinin kendi 
evinde 
tutuklanmış gibi hissetmesidir. 

4 3 2 1 

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

4 3 2 1 

43. Oğlan ve kız çocuklarının birbirlerini soyunurken görmemeleri 
gerekir. 

4 3 2 1 

44. Çocukların sorunlarına eğilirseniz, sizi oyalamak için bir çok masal 
 
uydururlar. 

4 3 2 1 

45. Eğer anne-babalar cocukları ile şakalaşıp beraber eğlenirlerse 
çocuklar 

 
onların öğütlerini dinlemeye daha cok yönelirler. 

4 3 2 1 

46. Anneleri kendileri yüzünden zorluk çektiği için çocuklar onlara karşı 
daha 

 
anlayışlı olmalıdırlar. 

4 3 2 1 

47. Bir çocuk eninde sonunda anne-babasınınkinden daha üstün bir akla 
sahip 
olamayacağını öğrenir. 

4 3 2 1 

48. Eğer bir anne çocuklarını iyi yetiştiremiyorsa belki de bu, babanın 
evde 

 
kendine düşen görevi iyi yapmamasından kaynaklanıyordur. 

4 3 2 1 

49. Genç bir anne icin bebeğin bakımı sırasında yalnız kalmaktan daha 
kötü bir 

 
şey olamaz. 

4 3 2 1 
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50. Bir çocuğun diğer bir çocuğa vurması hiçbir sekilde hoşgörü ile 

 
karşılanamaz. 

4 3 2 1 

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

 
yapmaları ve boşa zaman geçirmemeleri gerektiğini öğretmelidirler. 

4 3 2 1 

52. Akıllı bir kadın yeni bir bebeğin doğumundan önce ve sonra yalnız 
 
kalmamak için elinden geleni yapar. 

4 3 2 1 

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

 
lazımdır. 

4 3 2 1 

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

 
gerekir. 

4 3 2 1 

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

4 3 2 1 

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

4 3 2 1 

57.Anne babalar çocuklarını, kendi kendine oluşturdukları güveni 
sarsabilecek 

 
bütün güç işlerden sakınmalıdırlar. 

4 3 2 1 

58. Çocuklar aslında sıkı disiplin içinde mutlu olurlar. 4 3 2 1 

59. Çocukların toplantılarıyla, kız- erkek arkadaşlıklarıyla ve 
eğlenceleriyle 

 
ilgilenen anne- babalar onların iyi yetişmelerini sağlarlar. 

4 3 2 1 

60. Anne ve babaya sadakat her şeyden önce gelir. 4 3 2 1 
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Ek3: Güçler Ve Güçlükler Anketi 

 
Her cümle için, Doğru Değil, Kısmen Doğru, Tamamen Doğru kutularından birini 

işaretleyiniz. Kesinlikle emin olamasanız ya da size anlamsız görünse de elinizden 

geldiğince tüm cümleleri yanıtlamanız bize yardımcı olacaktır. Lütfen yanıtlarınızı 

çocuğunuzun son 6 ay içindeki davranışlarını göz önüne alarak veriniz. 
 
Çocuğunuzun Adı:Kız / Erkek 

Doğum Tarihi: 
 
 Doğru 

Değil 

Kısmen 

Doğru 

Kesinlikle 

Doğru 

Diğer insanların duygularını önemser.    

Huzursuz ve aşırı hareketlidir, uzun süre kıpırdamadan 
duramaz. 

   

Sıkça baş ağrısı, karın ağrısı ve bulantı şikayetleri olur    

Diğer çocuklarla kolayca paylaşır. (yiyeceğini, 

oyuncağını, 
 
Kalemini v.s.) 

   

Sıkça öfke nöbetleri olur yada aşırı sinirlidir.    

Daha çok tek başınadır, yalnız oynama eğilimindedir.    

Genellikle söz dinler, büyüklerin isteklerini yapar.    

Birçok kaygısı vardır. Sıkça endişeli görünür.    

Eğer birisi incinmiş, morali bozulmuş yada kendini kötü 
hissediyor 

 
ise ona yardımcı olur. 

   

Sürekli elleri ayakları kıpır kıpırdır yada oturduğu 
yerde kıpırdanıp 

 
durur. 

   

En az bir yakın arkadaşı vardır.    

Sıkça diğer çocuklarla kavga eder yada onlarla alay 
eder. 

   

Sıkça mutsuz, kederli yada ağlamaklıdır.    

Genellikle diğer çocuklar tarafından sevilir.    

Dikkati kolayca dağılır. Dikkatini toplamakta güçlük 
çeker. 

   

Yeni ortamlarda gergin yada huysuzdur. Kendine 
güvenini kolayca 

 
kaybeder. 

   

Kendinden küçüklere iyi davranır.    

Sıkça yalan söyler yada hile yapar.    
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 Doğru 

Değil 

Kısmen 

Doğru 

Kesinlikle 

Doğru 

Diğer çocuklar ona takarlar yada onunla alay ederler.    

Sıkça başkalarına (anne baba, öğretmen, diğer 
çocuklar) yardım 
etmeye istekli olur. 

   

Bir şeyi yapmadan önce düşünür.    

Ev, okul yada başka yerlerden çalar.    

Büyüklerle çocuklardan daha iyi geçinir.    

Pek çok korkusu var. Kolayca ürker.    

Başladığı işi bitirir, dikkat süresi iyidir.    

Belirtmek istediğiniz başka düşünce ya da duygunuz var mı? 
 

Genel olarak, çocuğunuzun aşağıdaki alanların birinde ya da daha 

fazlasında güçlükleri olduğunu düşünüyor musunuz: 

Duygular, dikkati toplama, davranışlar, başkaları ile geçinebilme? 
 

Hayır Evet-Biraz Evet-Oldukça Ciddi Evet-Çok 

Ciddi 
 
 

Eğer yanıtınız "evet" ise, lütfen aşağıdaki bu güçlüklere ilişkin soruları yanıtlayınız. 
 
o Bir önceki soruda bahsettiğiniz bu güçlükler ne zamandır var? 

 
1 aydan az 1 - 5 ay 6-12 ay Bir yıldan fazla 

 
o Bu güçlükler çocuğunuzu sıkıntıya sokuyor yada moralini bozuyor mu? 

 
Kesinlikle Hayır Biraz Oldukça Fazla Çok Fazla 

 
o Bu güçlükler aşağıdaki alanlarda, çocuğunuzun günlük yaşamını etkiliyor mu? 

 
Kesinlikle Hayır Biraz Oldukça Fazla Çok Fazla 

 

Ev yaşamı  

 

Arkadaş ilişkileri 

 

Sınıf içi öğrenme 

 

Boş zaman etkinlikleri 

 
 
o Bu güçlükler size ya da ailenize zorluk yaşatıyor mu? 

 
Kesinlikle Hayır Biraz Oldukça Fazla Çok Fazla 

 
 
İmza:Tarih: 

 
 
 

Anne / Baba / Diğer (lütfen belirtiniz): 
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Ek4: Etik Kurul Raporu 
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