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Öz 

Amaç: Bu araştırmada, annenin bağlanma özelliklerinin ebeveynlik tutumları ile çocukların ruhsal ve davranışsal 

problemleri aralarındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Nicel araştırma desenlerinden çalışmaya uygun olması 

sebebiyle karşılaştırmalı ilişkisel tarama modeli seçilmiş olan araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 

Antalya ilinde yaşayan 13-17 yaş aralığında çocukları olan anneler ve çocukları oluşturmaktadır.  

Yöntem: Araştırma 237 anne ve çocukları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan anneler için Yakın 

İlişkilerde Yaşantılar Envanteri – II (YİYE – II), Güçler ve Güçlükler Anketi 4/17 (GGA 4/17) ve Kişisel Bilgi Formu; 

çalışmaya katılan annelerin çocukları için Anne Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ) ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. 

Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için Shapiro-Wilk normalite testi, regresyon analizi, ikili 

karşılaştırmalarda t testi, üç veya daha fazla kategorili değişkenler arasındaki farklılıkları bulabilmek amacıyla Varyans 

Analizi (F testi), pearson momentler çarpımı kolerasyon testi kullanılmıştır. Çalışmanın tamamında anlamlılık düzeyi olarak 

p<0.05 değeri kabul edilmiştir. 

Bulgular: Araştırma sonucunda kaygılı bağlanma stili ile otoriter ebeveynlik tutumu arasında pozitif; kaçıngan 

bağlanma stili ile otoriter ebeveynlik tutumu arasında negatif yönde ilişki saptanmıştır. Kaçıngan bağlanma stiline sahip 

ebeveynlerin çocuklarında davranım sorunları yüksek, olumlu sosyal davranış puanları ise düşük bulunmuştur. Otoriter 

ebeveyn tutumu ile çocukların duygusal ve davranışsal sorunları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Regresyon analizi sonuçlarına göre, otoriter ebeveyn tutumlarının, çocuklarda duygulanım, davranım sorunları ve dikkat 

eksikliği hiperaktivite belirtileri riskini arttırdığı görülmektedir. Demokratik ebeveyn tutumu çocuklarda olumlu sosyal 

davranışlar ile ilişkili bulunmuştur.  

Sonuç: Çalışmanın sonuçları dikkate alındığında, otoriter ebeveyn tutumlarının ergenlik döneminde içselleştirme 

ve dışsallaştırma sorunlarına yol açabildiği görülmektedir. Ek olarak ebeveynlere tutumları ile ilgili içgörü kazandırma 

amaçlı terapötik yaklaşımlarda, ebeveynlerin kendi anne babaları ile ilişki biçimlerini ve bağlanma özelliklerini incelemek 

önemli görülmektedir. Güvensiz bağlanma stillerinin mevcut ebeveynlik davranışları ile ilişkilerini açığa çıkarmak ergenlerin 

duygusal ve davranışsal sorunlarına dair tedavi programlarında faydalı olabilir. 
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An Investigation Of The Relationshıp Between  

Mother's Attachment Characteristics, Parental Attitudes, Mental And Behavioral Status 

Abstract 

Purpose: In this study, it is aimed to investigate there lationship between parenting attitudes, attachment 

characteristics of them other sand psychological and behavioral problems of children. The descriptive study was chosen as a 

comparative relational screening model because it was suitable for quantitative research designs. Thepopulation of the study 

consists of mothers and their children between thea ges of 13-17 who live in Antalya. 

Method: The study was conducted on 237 mothers and their children. The Experience in Close Relationship Scale- 

II, Strength and Difficulties Questionnaire and Mother Personal Information Form were applied to the mothers; Parenting 

Style Scaleand Child Personal Information Form were applied to the children of them others who participated in 

thestudy. Shapiro-Wilk test for statistical analysis of the data obtained, independent sample t test, pearson product moment 

correlation test, analysis of variance were used. P<05 value was accepted as thelevel of significance in the whole study. 

Results: As a result of there search, there lationship between anxious attachment style and authoritarian parenting 

attitude was positive; Therewas a negative correlation was found between avoidant attachment style and authoritarian 

attitude. Behavioral problems were found high and positive social behaviors cores were low in the children of the parents 

with avoidant attachment style. There was a positive relationship between authoritarian parent attitude and emotional and 

behavioral problems of children. According to the results of regression analysis, authoritarian parental attitudes increase the 

risk of emotional, behavioral problems and attention deficithy peractivity symptoms in children. Democratic parental 

attitude was associated with positive social behavior in children. 

Conclusion:When the results of the study are considered, it is seen that authoritarian parental attitudes may cause 

internalization and externalization problems in adolescence. Inaddition, in the rapeutic approaches aimed at gaining insight 

into the attitudes of parents, it is important to examine the parent's relationship with their ownparents and their attachment 

characteristics. Revealing the relationship between insecure attachment styles and related parenting behaviors may be useful 

in treatment programs for adolescents' emotional and behavioral problems. 
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Giriş 

Yaşama atılan ilk adım, havaya verilen ilk nefes aile yanında gerçekleşmektedir. Bireye birey 

olmayı kazandıran içsel faktörler de ailede yer almaktadır. Çevreden alınan diğer dışsal faktörler de bu 

konuda önemli etkilere sahiptir. Bebeklik döneminden itibaren aile gözetiminde büyüyen, çocukluk, 

ergenlik ve yetişkinlik dönemlerini geçiren bireyler ailenin aynası olarak topluma yansımaktadır. Anne 

ve baba tutumu bu bakımdan önemli bir yere sahiptir. 

Toplumun en ufak kurumu olarak görülen aile, fizyolojik olduğu kadar ekonomik, kültürel ve 

toplumsal yönleriyle de kişinin ruhsal gelişimini, davranışlarını biçimlendirmekte aynı zamanda 

yönlendirmektedir (Yavuzer, 1996). Aile, çocuğun ruhsal gelişiminde önemli bir toplumsal kurumdur 

(Hess ve Holloways, 1984).  

Bireyin kendisini anlayabilmek için öncelikle yetiştiği ortama, ailesine bakılması 

gerekmektedir. Anne baba tutumları anne, baba, çocuk arasındaki bütün etkileşimlerden oluşmaktadır.  

Bu etkileşimler anne babanın tutum, değer, ilgi ve inançlarının ifadesi ile birlikte bakım ve eğitim 

davranışlarını da içine almaktadır (Uluğtekin, 1984).  

Aynı zamanda kişilerin bağlanma özelliklerinin ilişkilerindeki tutumlarını da önemli ölçüde 

etkilediği de bilinmektedir. Bağlanma kuramı, ilk olarak Bowlby, daha sonra da Ainsworth tarafından 

çalışılmıştır. Bowlby (1980)’ye göre, bağlanma kuramı, insanların kendileri için önemli olan kişilerle 

duygusal bağlar kurma eğiliminin nedenlerini açıklamak üzere geliştirilen bir kuramdır. Bağlanma 

duygusal ve fizyolojik bir süreçtir. İnsanlar doğumlarından itibaren bebekliklerinden başlayarak 

kendilerini koruyan, ihtiyaçlarını karşılayan kişilere duygusal bağ ile bağlanırlar. Bebeklik döneminde 

bu bağ hayatta kalmak için birine güven duyma ihtiyacını da karşılamaktadır. 

Ev içi çatışmaların ve gerilimlerin olduğu bir ortamda büyüyen çocuklarda ilerleyen 

zamanlarda psikolojik sorunların gözlenmesi, kendilerini başarısız ve yetersiz hissetmeleri bunun en 

iyi örneğidir. Aynı zamanda anne ve babanın hatalı tutumları da çocuğun sağlıklı yönden gelişimini 

engellemekte, büyüyen bireyde uyumsuzluklar meydana getirmektedir. Bu bağlamda erken gelişmeye 

başlayan kişilik zarar görmekte, topluma kazandırılan birey kendi sorunlarıyla baş etmekte 

zorlanmaktadır (Yörükoğlu, 2000).  

Bu araştırmada annenin bağlanma özellikleri ile ebeveyn tutumları ve çocukların duygusal, 

davranışsal durumları arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışma aşağıdaki hipotezler paralelinde değerlendirilmiştir: 

1. Kaygılı bağlanma özellikleri sergileyen annelerin çocuklarının annelerinin tutumlarını 

otoriter algılayacakları hipotez edilmiştir. 

2. Kaygılı bağlanma özellikleri sergileyen annelerin çocuklarının annelerinin tutumlarını 

demokratik algılamayacakları hipotez edilmiştir. 



3. Kaçıngan bağlanma özellikleri sergileyen annelerin çocuklarının annelerinin tutumlarını 

otoriter algılamayacakları hipotez edilmiştir. 

4. Kaçıngan bağlanma özellikleri sergileyen annelerin çocuklarının annelerinin tutumlarını 

demokratik algılamayacakları hipotez edilmiştir. 

5. Kaygılı ve kaçıngan bağlanma özellikleri sergileyen annelerin çocuklarında duygusal ve 

davranışsal sorun görülme olasılığının yüksek olduğu hipotez edilmiştir. 

6. Otoriter ebeveyn tutumları sergileyen annelerin çocuklarında duygusal ve davranışsal sorun 

görülme olasılığının yüksek olduğu hipotez edilmiştir. 

7. Demokratik ebeveyn tutumları sergileyen annelerin çocuklarında duygusal ve davranışsal 

sorun görülme olasılığının az olduğu hipotez edilmiştir. 

 

Kuramsal Çerçeve 

Anne Baba Tutumları 

Doğumdan itibaren ebeveyn bireyin temel gelişiminde duygusal, bilişsel, fiziksel ve 

davranışsal açılardan temel kaynak olarak görülmektedir (Maccoby, 1983). Çocuğun sosyal 

becerilerini geliştirdiği, değerlerini edindiği, topluma uyum sağlamayı geliştirdiği bu dönemde 

çevresiyle sağladığı ilk etkileşim ailede başlamaktadır (Maccoby, 2002). Anne -baba-çocuk 

etkileşimi gerektiren ve toplumsallaşma olarak adlandırılan karşılıklı gelişen bu süreçte 

ebeveynler kendi değer yargılarını ve davranış biçimlerini çocuğa aktarmaktadırlar (Maccoby ve 

Martin, 1983). Toplumsallaştırma süreci, bireyin içinde yaşadığı kültürel ortama ve aileye uyum 

sağlaması için elde etmesi gereken temel davranışların ve tutumların, eğitim sistemi, çocuk 

yetiştirme yöntemleri, disiplin ve benzeri yollarla çocuğa aktarılmasını kapsamaktadır.  

Ebeveynlerin çocuk yetiştirmeye yönelik inanç, davranış, tutum ve beklentilerinin 

bütünü olan anne-baba tutumları, çocukların sosyalleşme sürecini açıklayan temel yapı olarak 

belirtilmektedir (Kağıtçıbaşı, 2006).  

Demokratik Anne BabaTutumu 

Çocuğa yönelik koşulsuz sevgi ve saygı gösterilen, çocuğun ilgi ve  eğilimlerine önem 

verilen, gelişim dönemine göre çocuğun kendisi ile ilgili olarak bazı kararlar almasında çocuğun 

desteklenmesine katkıda bulunan, çocuğun fikirlerine saygılı olan, güven sağlayan tutarlı ve 

kararlı anne baba tutumuna sahip ebeveyn tutumudur (Sezer ve Oğuz, 2010). Çocukların kişilik 

gelişimi için en ideal tutum demokratik anne baba tutumudur. Bu tutum neticesinde anne 

babalar hem çocuklarını kontrol altında tutmakta hem de çocukların ihtiyaçlarını gerçekleştirme 

olanağına sahip olmaktadırlar. Anne babaların tutarlı davranışlar sergilemesi, kararlı ve güvenli 

bir ortam sağlar, aynı zamanda bazı sınırlar içerisinde çocuklarına hareketlerinde özgürlük 
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tanımak yoluyla çocukların sorumluluk bilincinin gelişmesine imkân tanımış olurlar (Özdemir, 

Özdemir, Kadak ve Nasıroğlu, 2012) 

Otoriter Anne BabaTutumu 

Ebeveynlerin çocuklarından kendi arzularına göre davranılmasının istendiği, anne 

babanın beklentisi haricinde davranılması durumunda sıklıkla ceza yöntemine baş vurulduğu, 

çocukların gelişim aşamalarının, gereksinimlerinin ve kişilik özelliklerinin önemsenmediği anne 

baba tutumu, otoriter anne baba tutumu olarak adlandırılır (Sezer ve Oğuz, 2010). Çocuklarda 

bağımsız kişilik gelişimine olanak tanımayan otoriter anne baba tutumu, özellikle çocuklarda 

benlik saygısını fazlaca düşürmekte ve saldırganlık davranışının yoğunluğunun arttığı fark 

edilmektedir (Sezer, 2010) 

Koruyucu/İstekçi Anne BabaTutumu 

Çocukların ebeveynlerince yoğun bir şekilde korunması ve kontrol altında tutulmasını 

ifade eden bir tutumdur. Çocuklarla ilgili bütün mevzularda haddinden fazla karışmalarından 

dolayı, çocuklarının öz yeterlilikleri ve özgüvenleri üzerinde olumsuz etkilere sebep 

olmaktadırlar. Çocukların kendi kendilerine yapabilecekleri şeylerin ebeveynleri tarafından 

yapılması neticesinde çocukların yaşayarak öğrenmeleri engellenmektedir (Sezer ve Oğuz, 

2010). 

Ebeveynlerin aşırı koruyucu tutumu; çocukların ergenlik aşamasında hem psikolojik 

hem de toplumsal açıdan gelişimlerine bir engel teşkil etmektedir; çocukların özgürce, aktif ve 

toplumsal davranışlar ortaya koymasına mani olmaktadır (Gazeloğlu 2000, Yavuzer 2000). 

Çocukların ebeveynlerince aşırı korunması ve denetlenmesi koruyucu /istekçi anne baba 

tutumunun bir yansımasıdır. Çocuklara genel birçok konuda gereğinden fazla müdahale 

edildiğinde özgüvenlerini kazanamaz ve yeterli olmayı öğrenemezler. Çocukların yaşayarak 

öğrenmelerini; yani çocuklarının kişisel tecrübe edinmelerini ve yapabilecekleri birçok şeyi 

kendileri yaparak engellemiş olurlar (Sezer ve Oğuz, 2010).  

Bağlanma 

Bağlanma, çocuk ile bakım veren birey arasında kurulan ilişkide, çocuğun bakım verene 

yönelik yakınlık kurma arayışı olarak kendini gösteren, sürekliliği olan, stres halinde daha 

belirgin hale gelen ve tutarlı bir yapıya sahip duygusal bağ şeklinde ifade edilmektedir 

(Thompson, 2002).  

Bağlanma sınırları, sadece çocuklukla son bulmaz. Bağlanma, ömür boyu devam eden 

bir durumdur. Anne-çocuk ilişkisi, bu bağlamda değerlendirildiğinde ilk temel ilişki ola rak 

kabul görmektedir. Bu ilk temel ilişkide ortaya çıkan yetersizlikler veya sorunlar, bağlanmayı 

olumsuz şekilde etkilemektedir. Değişmez bir durum olmamakla beraber, bağlanma durumları 
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süt çocukluğu döneminde, güvenli ya da güvensiz olarak bir kez sağlandıktan sonra, daha 

sonraki dönemlerde çok az değişkenlik göstermektedir. Bu hususta, bozulmuş veya yetersiz bir 

bağlanma sürecinin ya da bu sürece neden olan etkenlerin sürdürülebilir olmasının, diğer 

gelişim evrelerine de olumsuz bir etkisi olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bowlby'nin yaptığı 

çalışmalar neticesinde, güvensiz bağlanma, ileriki hayat dönemlerinde psikopatolojinin 

belirleyicisi olarak görülmüşken, güvenli bağlanma ise tam tersi olarak sağlıklı süreçlerle 

bağdaştırılmıştır (Webster ve diğ.,1998). 

Bowlby’nin Bağlanma Kuramı 

Bağlanma, hayatın ilk anından itibaren tüm hayatı olumlu ya da olumsuz 

olaraketkilemektedir. Bağlanma kavramı, çocuk ve ebeveynler arasındaki duygusal bağı ifade 

etmek için 1950-60 seneleri arasında Bowlby tarafından geliştirilmiştir. 1970'lerden itibaren 

Bowlby'nin kuramını temel alarak çalışmalar yapan birçok araştırmacı, yetişkin bağlanması 

hususunda araştırmalar gerçekleştirmiştir (Hamarta, 2004). Bowlby (1969), açısından bağlanma 

kavramı, daha güçlü ve olgun olarak algılanan bireylerle sağlanan bağ olarak görülür, bağlanma 

davranışını da, bağlanılan obje ile yakınlığa imkân tanıyan ve sürdüren davranış şekli olarak 

tanımlamaktadır (akt. ,Paterson ve Moran, 1988). Bowlby, bağlanma objesi olarak genellikle 

anneyi ele almış, babayı ise ikinci planda değerlendirmiştir. Bunun nedeni, Bowlby'nin babanın 

asli görevinin annenin annelik görevini sağlayabilmesi için eşine duygusal olarak destek 

sağlama olduğunu düşünmesidir (Bretherton,1992). 

İçsel Çalışan Modeller 

Bağlanma kuramı denince akla gelen kavramların başında zihinsel modeller gelir, bir 

başka değişle içsel çalışan modellerde denir. Bowlby (1973)’e açısından, çocuklar anneleri ile 

geliştirmiş oldukları bağlanma tecrübelerini özümserler ve bu erken edinilmiş olan tecrübeler 

çocuğun ileriki dönemde geliştireceği ilişkilerini şekillendirmektedir. Çocuğun gelişimi 

müddetince bağlanma tecrübeleri “içsel çalışan modelleri” kendisinin ve diğerlerinin zihinsel 

şemalarını meydana çıkararak özümsemektedir. Özümsenen bu ilk örnek, devamındaki 

ilişkilerin zemini niteliğindedir (Bartholomew ve Horowitz, 1991; Shaver ve Fraley, 2000). 

Zihinsel şemalar çoğu zaman kendiliğinden işlev gören, bireye diğer kişilerin özellikle de 

bağlanma ögesinin davranışları ve niyetlerine yönelik varsayımda bulunmada kullanılan 

ögelerdir. Bu içsel harekete geçen şemaların fonksiyonu; bağlanma ögesine yönelik bireyin 

kendi davranışlarını yön vermek ve diğer kişinin davranışını yordamaktır (Bretherton, 1989). 

Bowlby (1973), bağlanma yapısının doğuştan geldiğini,  ancak kişiler arası yaşantıların 

örüntülere evirilmesinin ortalama bebeğin dokuzuncu ayında yani nesne devamlılığının 

kazanıldığı zamanda gerçekleşmeye başladığını savunmuştur. Bağlanma örüntülerinin 

devamlılığında rol oynayan zihinsel modellerin, yaşamın  ilk senelerinde daha esnek ve içinde 



bulunulan duruma bağlı olarak yeni baştan örgütlenebilir, buradan hareketle değişken ve 

çevresel şartlara karşı duyarlı olduğu ifade edilmektedir.  

Farklı BağlanmaModelleri 

Farklı bağlanma modelleri olarak literatürde yer alan Ainsworth’un Üçlü Bağlanma 

Modeli, Hazan ve Shaver’ın Üçlü Bağlanma Modeli ve Bartholomew’in Dörtlü Bağlanma 

Modeli sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Ainsworth’un Üçlü BağlanmaModeli 

Bağlanma stilleri ilk defa Ainsworth tarafından ortaya konulmuştur. Ainsworth (1989), 

“Yabancı Durum Deneyi” ile kontrollü bir ortamda annesinden ayrılan ve daha sonraki süreçte 

anne ile tekrar bir araya getirilen çocukların verdikleri tepkilere bakarak güvenli ve güvensiz 

bağlanma modellerini yorumlamıştır. Bu bağlanma şekillerini, kaygılı-kararsız, kaçıngan-

dirençli ve güvenli olarak üç temel başlıkta ele almıştır: 

Güvenli Bağlanma Stili: Bu stilde bağlanma geliştiren çocuklar, bakım verenle bir 

arada olduğu zamanlarda ortamı rahatlıkla araştırmışlardır. Bakım veren yanlarında olmadığında 

çok kaygı yaşamamış, bakım veren yanlarına geldiğinde de yakın temas kurmamışlardır. Temas 

halinde bir öfke durumu oluşmadan sakince çevreyi keşfetmeye tekrar yönelmişlerdir. Güvenli 

bebek Ainsworth’a göre annenin gereksinimlerini karşıladığı bebektir. Bu tecrübe de sürekli 

olarak tekrar eder. 

Kaygılı-Kararsız Bağlanma Stili: Bu stilde bağlanma geliştiren çocuklar, çevreyi 

keşfetmek için fazla istekli olmamışlardır. Bakım verenin yokluğunda kaygıya kapılmışlar ve 

bakım veren geri geldiğinde hızlıca sakinleşememişlerdir. Bakıcıları ile yakın temasa geçmeyi 

arzuladıkları halde öfkelerini yansıtan sert tepkilersergilemişlerdir. Kaygılı -kararsız bebek, 

anneyle ayrı kaldığı yaşantılarında ağlama eylemini sergiler. Bu ve benzeri durumdaki bebekler 

ihtiyaçlarının ebeveynlerince karşılanacağından emin olamamaktadırlar. Hissettikleri bu durum 

onlarda ayrılık kaygısı eğilimine sebebiyet vermektedir.  

Kaçıngan-Dirençli Bağlanma Stili:Bu stilde bağlanma geliştiren çocuklar, bakım 

verenin eksikliğinde çok kaygı duymadıkları halde, bakım veren geri geldiğinde yakın temasa 

girmekten kaçınmışlardır. Bakım veren geri geldiğinde, ondan uzak durarak ortamı keşfetmeyi 

sürdürmüşlerdir. Kaçıngan bebek, annenin kabullenmeyiş şeklini kendince taklit etmekte ve 

kendi güvenliği açısından annesinden ayrılma eğilimi göstermektedir. Annesiz bir hayat 

sürdürmek için uğraş verir. 
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Hazan ve Shaver’ın Üçlü BağlanmaModeli 

Hazan ve Shaver (1987), erişkin bireylerin duygusal ilişkilerinde ortaya koydukları 

duygu ve davranış değişimlerini araştırarak, Ainsworth'un çalışmalarını temel alarak üçlü 

bağlanma modelini oluşturmuşlardır: 

Güvenli Bağlanma Stili: Bu stilde bağlanma geliştiren erişkinler, diğerlerine yakınlık 

geliştirip, bağlanmayı oldukça kolay görmektedirler. İnsanlarla yakın ilişkiler geliştirmekten ve 

terk edilmekten çekinmezler (Shaver ve Brennan, 1992). Güvenli bağlanan bireyler, diğerlerine 

göre hem duygusal ilişkilerinde hem çocukken bakım verenle geliştirdikleri il işkilerinde en çok 

olumlu yönde tecrübe edinen ve olumlu inançları olan bireylerdir (Sümer ve Güngör,1999a).  

Kaygılı-Kararsız Bağlanma Stili: Bu stilde bağlanma geliştiren erişkinler, diğer 

insanların kendileri ile ilişki kurmayı reddettiklerini, eşlerinin  aslında kendilerini 

sevmediklerini sanmaktadırlar. Sıkça kıskançlık hissine bürünmekte ve duygusal gelgitler 

yaşamaktadırlar (Sümer ve Güngör, 1999a). 

Kaçınan Bağlanma Stili:Bu stilde bağlanma geliştiren erişkinler, diğer bireyler ile 

serbestçe ilişki kuramadıklarını, güven duyamadıklarını, bağlanma problemi yaşadıklarını ifade 

etmişlerdir (Shaver ve Brennan, 1992). Kaçınan bağlanma stilinde, bağlılık geliştiren 

yetişkinler, eşlerine çok az güven duyan, olumsuz yönde inanç ve gereksinimleri olan ve 

yakınlıktan kaçınan kişilerdir (Sümer ve Güngör, 1999a). 

Bartholomew’in Dörtlü BağlanmaModeli 

Bartholomew ve Harowitz, Bowlby’nin içsel çalışan modeller kavramından hareketle 

dört temel ögeden oluşan bir bağlanma modeli ortaya koymuşlardır. Buradan hareket ederek 

kendilik ve diğerleri modelleri olumlu ve olumsuz olma durumuna göre dört grupta ele 

alınmaktadır. 

Güvenli Bağlanma Stili: Bu stilde bağlanan kişilerin kendilik modeli de diğerleri 

modeli de olumlu şekildedir. Kişi diğerlerinin destekleyici, kendinin ise sevilebilir olduğunu 

düşünür. Bu kişiler, ilişki sürecinde güvenli ve rahattırlar (Sümer ve Güngör, 1999). Aynı 

zamanda özgüven ve saygı yönünden de güçlüdürler (Soygüt, 2004). Yürüttükleri ikili 

ilişkilerde bağımsız ve yakın bir rol benimsemişlerdir. Bu insanlar, dengeli ilişkiler yürütürler. 

Her şeyin kontrolleri altında olduğunu düşünürler. Strese karşı dayanıklılık katsayıları 

yüksektir. Aynı zamanda stresli dönemlerde aile ve arkadaş çevrelerinden destek alırlar 

(Bartholomew ve Horowitz, 1991; Howard ve Medway, 2004).   

Saplantılı Bağlanma Stili: Bu stilde bağlanan kişilerin kendilik modeli olumsuz, 

diğerleri modeli bunun tam tersi yani olumludur. Daha çok saplantılı ilişkiler yaşarlar (Sümer 

ve Güngör, 1999). Devamlı olarak diğerlerinin onayına ihtiyaç duyarlar (Bartholomew, 1990). 

../../Can/Desktop/pervin/YL%20TEZ%20KOPYA%203.docx#_Toc515328519
../../Can/Desktop/pervin/YL%20TEZ%20KOPYA%203.docx#_Toc515328520


Anne ve babalarından tutarsız ve duyarlı olmayan davranışlara maruz kalmışlardır. Yüksek 

oranda kaçınma ve değersizlik duygusu barındırırlar. Yakın ilişkiler kurma gayesi içinde 

oldukları halde aşırı yakın olma gayretleri sebebiyle yalnızdırlar (Soygüt, 2004). Diğerleriyle 

olan ilişkilerinde tutarlılık barındırmayan, aşırı duygular gösterirler. Duygularını gösterme 

seviyeleri, ağlama aralıkları, güven düzeyleri yoğundur. Arkadaşlık ilişkilerinde daha çok 

dengesiz bir rolleri vardır. Stres ve sorunlarla başa çıkma yönünden zayıftırlar (Bartholomew ve 

Horowitz, 1991; Howard ve Medway, 2004).  

Kayıtsız Bağlanma Stili: Bu stilde bağlanma geliştiren kişilerin olumlu kendilik modeli 

ve olumsuz diğerleri modeli ön plana çıkar (Sümer ve Güngör, 1999). Sevgi ve değerlilik 

duyguları, diğerlerine dair olumsuz tavırlar ile bir bütün haline gelmiştir 

(BartholomewveHorowitz,1991;HowardveMedway,2004).Bağlandıklarıinsanile mesafeli 

olurlar. Özgüvenleri oldukça yüksektir. Diğerlerine varlığına ve desteğine ihtiyaçları yoktur ve 

yakın ilişkiler geliştirmekten kaçınırlar. Bu tutum ve davranışları sadece sosyal ilişkilerinde 

değil; iş yaşantılarında ve hobilerinde de gösterirler (Bartholomew,1990). Bu bağlanma stilinde 

bireyin kendisine yönelik olan algı ve duygu durumu olumlu bir yapıya sahipken, diğer kişilere 

yönelik duyguları olumsuz bir yapıya sahiptir. Diğer insanlardan uzak durarak, bağlanma 

ihtiyacını kabul etmeyerek ilerleyen zamanlarda bir reddedilme durumuna yönelik bir savunma 

geliştirerek, olumlu benlik stili oluştururlar (Sümer ve Güngör, 1999) . 

Güvensiz Bağlanma Stili: Bu stilde bağlanma geliştiren insanların hem kendilik hem de 

diğerleri modelleri olumlu değildir. Bu stil, güvenli bağlanma ile taban tabana terstir. Bu 

insanların kendilerini algılama biçimleri tamamen olumsuz olduğu için, kendilerini tamamen 

değersiz, sevilmeye layık olmayan ve desteği hak etmeyen bireyler olarak algılarl ar. Diğerlerini 

reddedici ve güven duyulamayan insanlar olarak algılarlar (Sümer ve Güngör, 1999). Devamlı 

olarak diğerlerince onaylanma gereksinimi hissederler (Bartholomew, 1990). Bu modeldeki 

insanlar yakın ilişkiler oluşturmaktan kaçınırlar. Çünkü benliklerinde yoğun bir reddedilme 

korkusu barındırırlar. Sosyal ortamlarda dışa kapalı ve çekingendirler (Bartholomew ve 

Horowitz, 1991; Mikulincer ve Nachshon, 1991). 

 

Çocuklarda Duygusal Ve Davranışsal Sorunlar 

Aile ile İlgili Etmenler 

Çocuğun, doğumundan sonra ilk olarak yüz yüze geldiği toplumsallaşma kurumu 

ailesidir. Ebeveyn-çocuk ilişkilerinde, anne-babanın çocuğa karşı eğitim ve bakımını kapsayan 

ana-baba muameleleri ve çocuğun bu tür davranışa karşın muamelesi, sosyalleşme sürecinin 

yapı taşıdır (Gander ve Gardiner, 2004).  



Bu sosyalleşme zaman kapsamında çocuklarda gözlemlenebilecek sorun davranışların 

sebebi çoğunlukla çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişkiler ile sınırlı olarak izah edilmektedir. 

Ebeveynin olumlu ve olumsuz tarafları çocuğa etki  etmektedir. Çocuk ve ebeveyn arasındaki 

ilişki aslında ebeveynin davranış ve tutumlarıyla ilişkilidir. Anne ve babalar evlatlarını 

yetiştirirken sergiledikleri davranış ve tutumlarıyla çocuğun davranışlarına etki etmekle 

kalmayıp aynı anda bu davranış ve tutumlarıyla çocukları için bir özdeşim modeli meydana 

getirmektedirler (Yörükoğlu, 2000).  

Sosyal İlişkiler 

Çocuğun gelişmesindeki en önemli süreçlerden biri çocuğun sosyalleşmesidir. 

Sosyalleşme, kişilerin, genellikle de çocukların belirli bir topluluğun işlevse l üyeleri haline 

dönüştükleri ve topluluğun diğer üyelerinin davranışlarını, inançlarını ve değerlerini 

kazandıkları süreçtir (Gander-Gardiner, 2004). Sosyal-duygusal ilerlemeyi bazı unsurlar 

etkilemektedir. Bunların içinden en etkilisi: Aile (anne- baba arasındaki çatışma, kardeş 

ilişkileri, ana-baba çocuk etkileşimi), öğretmenler, arkadaşlık ve akran ilişkileri, çocuğun 

geliştirdiği özellikler (dürtü kontrolü, olumlu mizaç, benlik saygısı vd.), genel iletişim vasıtaları 

olarak sayılabilir.  

Çocuğun insanlar ile olan sosyal ilişkisinin nasıl belirleneceği hayatındaki ilk yıllarında 

öğrendiği unsurlara bağlıdır. İlk senelerindeyse en fazla anne ve babasının hal ve hareketlerini 

takip etmektedir. Elde ettiği bu gözlemleri diğer insanlar ile olan sosyal ilişki lerinde 

göstermektedir. Bu sebepten anne-baba tutumları kişinin hayatının ilk senelerinden itibaren 

önemli bir yer oluşturmaktadır(Kulaksızoğlu, 2000).  

Akran İlişkileri 

Yetişkin davranışlarının oluşturulmaya başlandığı, biyo-psiko-sosyal gelişmelerini hız 

kazandığı ve şahsın yakınındakilerle kurduğu ilişkilerde değişmelerin yaşandığı ergenlik 

sürecinde, akran ilişkileri mühim bir öneme sahiptir. Aynı anda akran ilişkileri ergenin 

hayatında mühim bir rol almaktadır (Tarrant, 2002). Akran ilişkilerinin önemi  ergenlik evresi 

boyunca fazlalaşarak takip etmektedir (Brown, 2008). 

Ergenlik evresinde akran ilişkileri, ergenin sosyal becerileri kavraması, ebeveynlerden 

bağımsızlığını kazanması, kendini tanıması, karşı cins ile ilişki oluşturması ve kimliğinin 

onaylanması yönünden önemli bir etkene sahiptir (İnanç vd, 2017). Akranları tarafından 

onaylanmak, kabul görmek, sevilmek gelişmekte olan benlik duygusuna pozitif açıdan etki 

etmektedir (Yavuzer, 2005). Akran toplulukları, ergenin kendini bilmesi, başkaları tara fından 

onu nasıl algıladığının farkına varması ve kendi konumunu fark edebilmesi yönünden ergenin 

toplumsal gelişimine yardımda bulunmaktadır (Aydın, 2015).  

 



Duygusal ve Davranışsal Sorunlar 

Dünya genelinde ve Türkiye’de çocukluk ve ergenlik döneminde kendini gösteren 

bozuklukların incelenmesine önem verilmekte ve günden güne çocuk ruh sağlığında ortaya 

çıkan duygusal ve davranışsal problemlerin önemi dile getirilmektedir (Erol, 2009).  

Duygusal bozukluklar; Korku, kaygı, endişe, takıntılı düşünce, uyku -uyanıklık sorunları 

gibi çocuğu kendisini endişelendirici sorunlar olarak ifade edilmektedir. Bu çocukların büyük 

bir çoğunluğunun sosyal ilişkilerde güven sorunu yaşadığı, stresli ve utangaç oldukları 

anlaşılmaktadır. Bu çocuklar karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları dışa vurmaktansa, bu durumu 

kendilerine çeviren kaygılı çocuklar olmaktadırlar.  

Çocukların gerçek olanı değerlendirebilme özellikleri yaşları ile doğru orantılı bir 

şekilde gelişmekte ve bu da çocukların sahip oldukları korku ve kaygılarını olduğundan daha 

yoğun bir şekilde hissetmelerine sebep olmaktadır. Korku, görünen veya görülmeyen tehlikelere 

yönelik kişinin vermiş olduğu tepki olarak ifade edilmektedir (Bakırcıoğlu, 2007).  

Bastırılmış arzu, korku, ya da çatışma gibi psikolojik sorunlar çocuklarda dil konuşma 

sorunları olarak kendini gösterebilmektedir. Aynı zamanda genetik uyum, anne babanın 

sergilediği tutum, henüz küçük yaşlarda çocuğun korkutulması çocuklarda konuşma sorunlarının 

başlamasına sebep olabilmektedir (Yörükoğlu, 2008). 

Çocukların davranışları açısından dengeli yetişmeleri başarılı ve sağlıklı bir grubun yapı 

taşlarını oluşturur. Fakat genel olarak bütün çocuklar normal gelişimleri boyunca problemli 

davranışlar sergilerler (Özgüven, 1998).   

Gelişim dönemleri ile birlikte görülmeye başlanan doğal zorluklara yakın çevreden 

kaynaklanan olumsuz etkilerde eklendiğinde, çocukta bu durumlara karşıt bir tepki olarak 

genellikle duygusal açıdan birtakım bozukluklar ortaya çıkabilir. Bu olumsuz tepkiler ‘uyum ve 

davranış bozuklukları’ olarak da adlandırılır (Yavuzer, 2003). 

Davranış problemleri bireyin ölçülebilen ve gözlenebilen davranışlarını içine alan uyum 

sorunlarıdır. Birtakım bedensel ve ruhsal sebeplerden ötürü çocuğun içinde yaşamış olduğu 

çatışmaları davranışlarında göstermesi ile  birlikte davranış ve uyum sorunları baş gösterir 

(Seven, 2008). 

Davranış yapı itibari ile dinamik bir süreçtir ve bu süreç bireyin dünyayı nasıl 

gördüğünü ve yaşamını devam ettirebilme uğraşını ifade etmektedir (Aydın, 2002).  

Aile ortamında ve çevresinde olumlu davranışları destek görmeyen çocuklarda davranış 

bozuklukları görülme ihtimali artmaktadır (Know, 2010).  

Yöntem 



Araştırmanın Modeli 

Nicel araştırma desenlerinden çalışmaya uygun olması sebebiyle karşılaştırmalı ilişkisel 

tarama modeli seçilmiş olup araştırma betimsel bir çalışmadır. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, Antalya ili 13-17 yaş aralığında olan ortaokul ve lise öğrencileri 

ve anneleri oluşturmaktadır.  

Araştırmanın örneklemi ise, bu evrenden Muratpaşa ilçesinden 2'si öze l, 2'si devlet ve 

2'si imam hatip olmak üzere altı farklı okul seçilmiştir. Bu araştırma için 237 anne ve çocukları 

örneklem grubunu oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan çocukların %50.85’i kız (n=120) ve 

%49.15’i erkek (n=117) olduğu tespit edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm çalışmaya 

katılan anneler tarafından doldurulmuş olup onların demografik özelliklerini öğrenmeye ilişkin 

yaş, çocuk sayısı, medeni durum, eğitim durumu, evlilik süresi, iş durumu, çalıştığı sektör ve 

ailenin aylık ortalama gelir düzeyini kapsayan ifadelere yer verilmiştir. Bu bölümde ayrıca yine 

anneler tarafından doldurulmuş olan Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri – II (YİYE – II) ve 

Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA) yer almaktadır. İkinci bölümde çalışmaya katılan annelerin 

çocukları tarafından doldurulmuş olan cinsiyet, yaş, sınıfı ve okul türü gibi çocuk kişisel bilgi 

formu ve Anne Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ) yer almaktadır. Çalışmada kullanılan veri toplama 

araçları aşağıda açıklanmaktadır. 

Anne Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ) 

Yapılan çalışmada “Anne Baba Tutum Ölçeği” annenin tutumlarını ölçmek amacıyla 

kullanılmıştır. Ölçek, çalışmaya katılan çocuklar tarafından doldurulmuştur. 15 madde 

Demokratik tutumu, 15 madde Koruyucu-İstekçi tutumu ve 10 madde Otoriter tutumu ölçmek 

üzere toplam 40 maddeden oluşmuştur. ABTÖ ölçeği ilk kez Kuzgun (1972) tarafından 

geliştirilmiş ve Eldeleklioğlu (2005) tarafından güncellenmiştir. Demokratik tutumu ölçen 

maddeler; 1, 2, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 29, 30, 36, 37, 39, koruyucu-istekçi tutumu ölçen 

maddeler; 4, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27,28, 32, 33, 34 ve otoriter tutumu ölçen 

maddeler; 3, 5, 8, 12, 16, 23, 31, 35, 38, 40 tır. ABTÖ'nin demokratik ve koruyucu -istekçi tutum 

alt ölçeklerinden alınabilecek en yüksek puan 75, en düşük puan ise 15 ve otoriter tutum alt 

ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 50, en düşük puan ise 10’dur. Yanıtlanan maddeler 5’li 

derecelendirme yöntemi kullanılarak “Hiç uygun değil” karşılığı 1, “Pek uygun değil” karşılığı 

2, Biraz uygun” karşılığı 3, “Uygun” karşılığı 4, “Çok uygun” karşılığı 5 olarak 

değerlendirilmiştir.  



Yakın İlişkilerde YaşantılarEnvanteri - II (YİYE - II) 

Brennan, Clark ve Shaver (1998) tarafından elde edilen madde havuzundan  Fraley ve 

arkadaşları (2000) yaptıkları bazı analizler sonucunda en yüksek ayırt etme gücüne sahip iki alt 

boyuttan oluşan Yakın İlişkide Yaşantılar Envanteri II’ni (YİYE-II) geliştirmişlerdir. 

Bağlanmanın iki temel boyutu olan kaygı ve kaçınmayı ölçmektedir. Nebi Sümer ve çalışma 

arkadaşları (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan ve geliştirilen “Yakın İlişkilerde Yaşantılar 

Envanteri - II” toplam 36 maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğin tek sayılı 18 maddesi kaçıngan 

bağlanma, geri kalan çift sayılı 18 maddesi  ise kaygılı bağlanma boyutlarını ölçmektedir. Bu 

maddeler ayrı ayrı toplanıp ortalamaları alınarak çalışmaya katılan her katılımcı için kaygı ve 

kaçınma puanları elde edilmiştir. 7’li derecelendirme yöntemi kullanılarak, “Hiç katılmıyorum” 

karşılığı 1, “Ne katılıyorum ne katılmıyorum” karşılığı 4, “Tamamen katılıyorum” karşılığı 7 

olarak değerlendirilmiştir. Ölçekteki bazı maddeler ters kodlanmaktadır. Bu maddeler, 4, 8, 16, 

17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36 numaralı maddelerdir. Kaygı ve kaçınma her ikisinden 

de düşük puan alanlar güvenli ve her iki boyuttan da yüksek puan alanlar güvensiz bağlanma 

tarzına sahiptirler. YİYE-II çalışmaya katılan anneler tarafından doldurulmuştur.  

 

Güçler ve Güçlükler Anketi 4/17 

Araştırmada 4 – 17 yaş aralığı çocukların duygusal ve davranışsal sorunlarını taramak 

için kullanılan “Güçler ve Güçlükler Anketi” de uygulanmıştır. GGA 2008 yılında Güvenir ve 

arkadaşları tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Çalışmada GGA’nın ebeveyn formu 

uygulanmıştır.  Araştırmada 13-17 yaş arası gençlerin ebeveynleri GGA ebeveyn formunu 

işaretlemiştir. Güçler ve Güçlükler Anketi bazıları olumlu bazıları olumsuz davranış 

özelliklerini sorgulayan 25 soru oluşmaktadır.  Bu 25 madde her biri 5 maddeden oluşan 5 alt 

birime ayrılmaktadır. Bunlar; dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri, duygulanım belirtileri, 

davranım sorunları, akran ilişkileri ve sosyal davranışlar alt birimleridir. Her bir madde ‘doğru 

değil’, ‘kısmen doğru’ ve ‘kesinlikle doğru’ olarak işaretlenmektedir ve ‘doğru değil ’ için 1, 

‘kısmen doğru’ için 2 ve ‘kesinlikle doğru’ için 3 olarak puanlanmaktadır.  

Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formu Anne Kişisel Bilgi Formu ve çocuk için hazırlanan Çocuk Kişisel 

Bilgi Formu olmak üzere iki adet olup araştırmacı tarafından gelişt irilmiştir. Bu hazırlanan bilgi 

formları çalışmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerini tanımlamak için gereken ve 

bağımlı değişkeni etkilediği düşünülen belli başlı bazı bilgileri elde etmek amacı ile 

kullanılmıştır. Anne ve çocuk yaşı, evde yaşayan kişi sayısı, çocuk sayısı, annenin medeni 

durumu, eğitim durumu, evlilik süresi, iş durumu çalıştığı sektör, ailenin aylık ortalama geliri, 

çocuğun gittiği okul türü, cinsiyeti ve bulunduğu sınıfı belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur.  



Verilerin Toplanması 

Veri toplamada örnekleme alınacak annelere Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri – II, 

Güçler ve Güçlükler Anketi ve Anne Kişisel Bilgi Formu; çocuğa Anne Baba Tutum Ölçeği ve 

çocuk için hazırlanan Kişisel Bilgi Formu araştırmacı tarafından tek tek görüşme yoluyla 

uygulanmıştır. Anketin uygulama süresi ortalama olarak 25-30 dakika sürmüştür.  

Verilerin Analizi 

Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için SAS 9.4 paket programı 

kullanılmıştır. Araştırmanın ölçümle belirlenen nicel değişkenleri için tanımlayıcı istatistikler 

olarak ortalama ve standart sapma, sayımla belirlenen nitel değişkenler için ise tanımlayıcı 

istatistikler sayı ve yüzde şeklinde gösterilmiştir. Kullanılan verilerin öncelikle  normal dağılıma 

uygunluk testleri Shapiro-Wilk testi ile yapılmıştır. Yapılan testler sonucu verilerin normal 

dağılım gösterdiği anlaşılmıştır ve istatistiksel analizde parametrik testler kullanılmıştır. İki 

kategorili değişkenler arasındaki ikili karşılaştırmalarda t testi, üç veya daha fazla kategorili 

değişkenler arasındaki farklılıkları bulabilmek amacıyla Varyans Analizi (F testi) 

uygulanmıştır. Ölçek ifadelerinin, alt boyutların ve ölçek genel puanlarının ortalama ve standart 

sapmaları tanımlayıcı istatistik çizelgesi şeklinde sunulmuştur. Ölçek alt boyut ve genel puan 

ortalamaları arasındaki ilişkiler için korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Çalışmanın tamamında 

anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 değeri kabul edilmiştir.  

 

Bulgular 

Bu bölümde, araştırmaya katılan anne ve çocuklardan anket yoluyla elde edilen verilerin 

analizi ve analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Elde edilen veriler bir önceki bölümde belirtilen 

istatistiksel analizlere tabi tutulmuş ve sonuçlar çizelge ve grafik formunda sunulmuştur.  

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri – II, Güçler ve Güçlükler Anketi ve Anne Baba 

Tutum Ölçeği Genel Puan ve Alt Boyutları Arasındaki Korelasyonlar 

İlişkilerde Yaşantılar Envanteri – II, Güçler ve Güçlükler Anketi ve Anne Baba Tutum 

Ölçeği genel puan ve alt boyutları arasındaki korelasyon analizi sonuçları Tablo 1.'de 

sunulmuştur. Bu çizelgeden genel olarak, ölçeklerin genel puan ve kendi alt boyutları arasındaki 

korelasyonların orta ve yüksek dereceli oldukları görülmektedir. YİYE -II genel ve alt boyutları 

arasındaki korelasyonlar incelendiğinde, Kaygı alt boyutu ile olan korelasyonunun pozitif 

yönlü, güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı (r=0.87821; p<0.001) olduğu, Kaçınma alt boyutu ile 

olan korelasyonunun ise negatif yönlü, orta dereceli ve istatistiksel anlamlı (r=-0.31155; 

p<0.001) olduğu görülmektedir.  



Araştırmada kullanılan bir diğer ölçek olan Güçler ve Güçlükler Anketi'nin alt boyutları 

ile olan korelasyonları incelendiğinde, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ile pozitif yönlü, orta 

düzeyde ve anlamlı (r=0.47521; p<0.001), Duygulanım alt boyutu ile pozitif, güçlü ve anlamlı 

(r=0.85955; p<0.001), Davranım Sorunları ile orta dereceli, pozitif ve anlamlı (r=0.50249; 

p<0.001), Akran İlişkileri alt boyutu ile pozitif, orta düzeyli ve anlamlı (r=0.34534; p<0.001) ve 

Sosyal Davranışlar alt boyutu ile pozitif yönlü, orta düzey ve anlamlı (r=0.72182; p<0.001) 

ilişkiler olduğu anlaşılmaktadır. 



Tablo 1.: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri – II, Güçler ve Güçlükler Anketi ve Anne Baba 

Tutum Ölçeği genel puan ve alt boyutları arasındaki korelasyon analizi sonuçları  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. YIYE 

GENEL 

1.00

000 

            

2. Kaygı 0.87

821 

<0.

001 

1.00

000 

           

3. Kaçınma -

0.31

155 

<0.

001 

-

0.72

807 

<0.

001 

1.00

000 

          

4. GGA 

GENEL 

0.53

844 

<0.

001 

0.59

898 

<0.

001 

-

0.41

833 

<0.

001 

1.00

000 

         

5. DEHB                                             0.04

776 

0.46

5 

0.06

484 

0.32

1 

-

0.06

037 

0.35

6 

0.47

521 

<0.

001 

1.00

000 

        

6.Duygulanı

m 

0.46

983 

<0.

001 

0.49

850 

<0.

001 

-

0.31

704 

<0.

001 

0.85

955 

<0.

001 

0.62

394 

<0.

001 

1.00

000 

 

       

7.Davranım 

Sorunları 

0.22

216 

<0.

001 

0.16

743 

0.01

0 

-

0.01

423 

0.82

8 

0.50

249 

<0.

001 

0.24

565 

<0.

001 

0.37

337 

<0.

001 

1.00

000 

 

      

8.Akran 

İlişkileri 

0.04

409 

0.50

0 

-

0.03

423 

0.60

1 

0.13

120 

0.04

4 

0.34

534 

<0.

001 

-

0.01

023 

0.87

6 

0.19

298 

0.00

3 

0.11

684 

0.07

3 

1.00

000 

     

9.Sosyal 

Davranışlar 

0.57

886 

<0.

001 

0.74

092 

<0.

001 

-

0.64

239 

<0.

001 

0.72

182 

<0.

001 

0.10

152 

0.11

9 

0.54

982 

<0.

001 

0.00

811 

0.90

1 

0.01

083 

0.86

8 

1.00

000 

 

    

10. ABTÖ 

GENEL 

0.68

332 

<0.

001 

0.73

308 

<0.

001 

-

0.47

627 

<0.

001 

0.56

453 

<0.

001 

0.13

924 

0.03

3 

0.43

180 

<0.

001 

0.20

759 

0.00

1 

0.06

960 

0.28

7 

0.60

851 

<0.

001 

1.00

000 

   

11. 

Demokratik 

0.51

150 

<0.

001 

0.61

015 

<0.

001 

-

0.47

812 

<0.

001 

0.47

387 

<0.

001 

0.09

883 

0.13

0 

0.32

192 

<0.

001 

0.14

590 

0.02

5 

0.03

136 

0.63

2 

0.57

716 

<0.

001 

0.90

053 

<0.

001 

1.00

000 

  

12. 

Koruyucu 

İstekçi 

0.71

324 

<0.

001 

0.74

414 

<0.

001 

-

0.45

546 

<0.

001 

0.53

392 

<0.

001 

0.11

554 

0.07

7 

0.41

710 

<0.

001 

0.19

334 

0.00

3 

0.04

816 

0.46

2 

0.58

736 

<0.

001 

0.95

953 

<0.

001 

0.76

673 

<0.

001 

1.00

000 

 

 

13. Otoriter 0.66

890 

<0.

001 

0.67

414 

<0.

001 

-

0.38

014 

<0.

001 

0.58

763 

<0.

001 

0.19

915 

0.00

2 

0.48

773 

<0.

001 

0.25

970 

<0.

001 

0.14

157 

0.03

0 

0.52

233 

<0.

001 

0.93

337 

<0.

001 

0.76

753 

<0.

001 

0.87

899 

<0.

001 

1.00

000 
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Anne Baba Tutum Ölçeği genel puan ve alt boyutları Demokratik, Koruyucu ve İstekçi 

ve Otoriter arasındaki korelasyonlara bakıldığında, her üçünün de pozitif yönlü, güçlü (sırasıyla 

r=0.90053, 0.95953 ve 0.93337) ve istatistiksel olarak anlamlı oldukları görülmektedir 

(p<0.001). 

Çalışmada kullanılan İlişkilerde Yaşantılar Envanteri – II, Güçler ve Güçlükler Anketi 

ve Anne Baba Tutum Ölçeği genel puanları arası ilişkilere bakıldığında, YİYE -II ile GGA, 

YİYE-II ile ABTO ve GGA ile ABTO arasındaki korelasyonların her üçünün de pozitif yönlü, 

orta düzeylerde (sırasıyla r=0.53844, 0.68332 ve 0.56453) ve istatistiksel olarak anlamlı 

(p<0.001) oldukları Tablo1.'den anlaşılmaktadır. 

Tablo 1. dikkatle incelendiğinde, bu çalışmada kullanılan her bir ölçeğin alt boyutlarının 

diğer bir ölçeğin alt boyutu ile olan korelasyonlarının genelde orta ve düşük düzeylerde 

oldukları ve bir kısmının istatistiksel olarak anlamlı olmadıkları görülebilir. Aralarında düşük 

ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmayan alt boyutlar arasında, YİYE -II ile Dikkat Eksikliği 

ve Hiperaktivite (r=0.04776; 0.4652), YİYE-II ile Akran İlişkileri (r=0.04409; 0.500), Dikkat 

Eksikliği ve Hiperaktivite ile Kaygı (r=0.06484; 0.321), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ile 

Kaçınma (r=-0.06037; 0.356), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ile Sosyal Davranışlar 

(r=0.10152; 0.119), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ile Demokratik (r=0.09883; 0.130), 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ile Koruyucu ve İstekçi (r=0.11554; 0.077), Davranım 

Sorunları ile Sosyal Davranışlar (r=0.00811; 0.901), Davranım Sorunları ile Kaçınma (r= -

0.01423; 0.828), Akran İlişkileri ile Kaygı (r=-0.03423; 0.601), Akran İlişkileri ile Dikkat 

Eksikliği ve Hiperaktivite (r=-0.01023; 0.876), Akran İlişkileri ile Sosyal Davranışlar 

(r=0.01083; 0.868), Akran İlişkileri ile ABTO (r=0.06960; 0.287), Akran İlişkileri ile 

Demokratik (r=0.03136; 0.632) ve Akran İlişkileri ile Koruyucu ve İstekçi (r=0.04816; 0.462) 

ikili korelasyonları yer almaktadır. 

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi İle İlgili Bulgular 

Bu çalışmada yordanan değişkenler olarak GGA genel puan ve alt ölçekleri ayrı ayrı 

olarak alınmış ve yordayıcı değişkenler olarak ise YİYE-II ve ABTO ölçeklerinin alt ölçekleri 

alınmıştır. GGA genel puan ve alt ölçekleri, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Duygulanım, 

Davranım Sorunları, Akran İlişkileri, ve Sosyal Davranışlar’ın her birine YİYE -II ve ABTO 

ölçeklerinin alt ölçeklerinin yordayıcı etkisini bulmak üzere altı ayrı çoklu regresyon analizi 

yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 2.’de sunulmuştur.
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Tablo 2.: GGA genel puan ve alt ölçekleri, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, 

Duygulanım, Davranım Sorunları, Akran İlişkileri ve Sosyal Davranışlar, üzerine YİYE-II ve 

ABTO’nun alt ölçeklerinin çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları:  

GGA GENEL %95 GA   

Değişken 
Parametre 

Tahmini 

Standart  

Hata 

Standart  

Beta 
t P 

Alt  

Limit 

Üst  

Limit 

Kısmi  

R2 
R2 

Sabit  0.26426 0.2234 0 1.18 0.238 
-

0.1759 
0.7044 .  

Kaygı 0.09519 0.0246 0.3893 3.86 <0.001 0.0467 0.1437 0.3544  

Kaçınma -0.02101 0.0377 -0.0433 
-

0.56 
0.578 

-

0.0953 
0.0532 0.0006  

Demokratik -0.00272 0.0323 -0.0072 
-

0.08 
0.933 

-

0.0663 
0.0608 0.0188  

Koruyucu 

İstekçi 
-0.05558 0.0329 -0.2027 

-

1.69 
0.093 

-

0.1205 
0.0094 0.0032  

Otoriter 0.16611 0.0381 0.4889 4.36 <0.001 0.0910 0.2412 0.0477 0.4247 

  DEHB        

Sabit 1.22268 0.3399 0 3.60 <0.001 0.5528 1.8925 .  

Kaygı -0.04903 0.0375 -0.1679 
-

1.31 
0.192 

-

0.1229 
0.0248 0.0042  

Kaçınma -0.07082 0.0573 -0.1225 
-

1.23 
0.218 

-

0.1838 
0.0422 0.0004  

Demokratik -0.04987 0.0491 -0.1102 
-

1.02 
0.311 

-

0.1466 
0.0468 0.0055  

Koruyucu 

İstekci 
-0.05542 0.0502 -0.1692 

-

1.10 
0.271 

-

0.1543 
0.0434 0.0060  

Otoriter 0.20256 0.0580 0.4993 3.49 0.001 0.0883 0.3169 0.0498 0.0658 

Duygulanım     
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Sabit -0.23107 0.4301 0 
-

0.54 
0.592 

-

1.0786 
0.6164 .  

Kaygı 0.17435 0.0474 0.4042 3.68 <0.001 0.0809 0.2678 0.2442  

Kaçınma -0.00147 0.0726 -0.0017 
-

0.02 
0.984 

-

0.1444 
0.1415 0.0043  

Demokratik -0.10896 0.0621 -0.1629 
-

1.75 
0.081 

-

0.2313 
0.0134 0.0007  

Koruyucu 

İstekci 
-0.12320 0.0635 -0.2547 

-

1.94 
0.054 

-

0.2483 
0.0019 0.0029  

Otoriter 0.33573 0.0734 0.5602 4.57 <0.001 0.1911 0.4803 0.0626 0.3146 

 Davranım Sorunları       

Sabit -0.31731 0.3972 0 
-

0.80 
0.425 

-

1.0999 
0.4653 .  

Kaygı 0.06188 0.0438 0.1794 1.41 0.159 
-

0.0244 
0.1482 0.0266  

Kaçınma 0.11062 0.0669 0.1619 1.65 0.100 
-

0.0214 
0.2426 0.0243  

Demokratik -0.03274 0.0573 -0.0612 
-

0.57 
0.569 

-

0.1457 
0.0802 0.0040  

Koruyucu 

İstekci 
-0.06276 0.0586 -0.1622 

-

1.07 
0.285 

-

0.1783 
0.0527 0.0019  

Otoriter 0.18497 0.0678 0.3858 2.73 0.007 0.0514 0.3185 0.0297 0.0867 

Akran İlişkileri     

Sabit 0.26462 0.3446 0 0.77 0.443 
-

0.4144 
0.9436 .  

Kaygı -0.01556 0.0380 -0.0523 
-

0.41 
0.683 

-

0.0904 
0.0593 0.0012  

Kaçınma 0.08765 0.0581 0.1487 1.51 0.133 
-

0.0269 
0.2022 0.0239  

Demokratik -0.02980 0.0497 -0.0646 
-

0.60 
0.550 

-

0.1278 
0.0682 0.0066  

Koruyucu 

İstekci 
-0.06458 0.0509 -0.1934 

-

1.27 
0.205 

-

0.1648 
0.0356 0.0026  

Otoriter 0.18943 0.0588 0.4580 3.22 0.002 0.0736 0.3053 0.0419 0.07632 
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Tablo 2.: GGA genel puan ve alt ölçekleri, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, 

Duygulanım, Davranım Sorunları, Akran İlişkileri ve Sosyal Davranışlar, üzerine YİYE -II ve 

ABTO’nun alt ölçeklerinin çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları (devamı): 

GGA GENEL %95 GA   

Değişken 
Parametre 

Tahmini 

Standart  

Hata 

Standart  

Beta 
t P 

Alt  

Limit 

Üst  

Limit 

Kısmi  

R2 
R2 

Sosyal Davranışlar     

Sabit 0.38237 0.4685 0 0.82 0.415 
-

0.5407 
1.3055 .  

Kaygı 0.30431 0.0517 0.4997 5.89 <0.001 0.2025 0.4061 0.5455  

Kaçınma -0.23104 0.0790 -0.1916 
-

2.92 
0.004 

-

0.3867 

-

0.0753 
0.0233  

Demokratik 0.20776 0.0676 0.2201 3.07 0.002 0.0745 0.3410 0.0213  

Koruyucu 

İstekçi 
0.02804 0.0691 0.0411 0.41 0.685 

-

0.1082 
0.1643 0.0001  

Otoriter -0.08213 0.0799 -0.0971 
-

1.03 
0.305 

-

0.2396 
0.0754 0.0019 0.5922 

 

Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarını veren Tablo 2. incelendiğinde, GGA genel 

puanı üzerine YİYE-II’nin Kaygı ve ABTO’nun Otoriter alt ölçeklerinin yordayıcı etkilerinin  

istatistiksel olarak anlamlı oldukları görülmektedir (p<0.001). GGA’nın alt ölçeklerinden 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite üzerine sadece ABTO’nun Otoriter alt ölçeğinin yordayıcı 

etkisinin olduğu bulunmuştur (p<0.001). Duygulanım alt ölçeği üzerine YİYE -II’nin Kaygı ve 

ABTO’nun Otoriter alt ölçeklerinin yordayıcı etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı oldukları 

görülmektedir (p<0.001). Tablo 2.’den Davranım Sorunları alt ölçeği incelendiğinde, sadece 

ABTO’nun Otoriter alt ölçeğinin yordayıcı etkisinin olduğu görülebilir (0.0068). Akran 

İlişkileri alt ölçeğine bakıldığında, yine sadece ABTO’nun Otoriter alt ölçeğinin yordayıcı etki 

bulunmaktadır (0.002). Yordanan değişken Sosyal Davranışlar üzerine YİYE -II’nin her iki alt 

ölçeği Kaygı (p<0.001) ve Kaçınma (0.004) ve ABTO’nün sadece Demokratik (0.002) alt 

ölçeklerinin yordayıcı etkisinin olduğu Tablo 2.’den anlaşılmaktadır. 

Tartışma 

Bu araştırmanın ana amacı anne bağlanma özelliklerinin farklı ebeveynlik tutumları ve 

çocukların ruhsal, davranışsal durumu ile ilişkisini incelemektir. Çalışmanın ana ve alt amaçları 

yapılan araştırma ve bulgular doğrultusunda tartışılmıştır.  
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Çalışmanın amaçlarından biri annenin bağlanma özelliğinin nasıl bir ebeveynlik tutumu 

sergilediğiyle arasındaki bağlantıyı incelemektir.  Çalışmayla ilgili literatür incelendiğinde 

kişinin bağlanma özelliğinin ebeveynlik tutumlarını önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. 

Ainsworth (1989),bağlanmanın kişinin bütün duygusal ilişkilerini etkileyen bir yapı olduğunu 

belirtmektedir (Ainsworth, 1989). Volling, Notaro ve Larsen (1998), anne babaların güvenli 

bağlanmaları ile hem ebeveynlik tutumları hem de ebeveynlik algıları arasındaki ilişkileri 

incelemiş ve güvenli bağlanmaya sahip annelerin kendilerini daha iyi ve yeterli ebeveynler 

olarak algıladıklarını belirtmişlerdir. Crandel, Fitzgerald ve Whipple (1997), güvensiz 

bağlanmaya sahip annelerin küçük çocuklarıyla iletişimlerinde yeteri kadar sıcak olamadığını, 

çocuklarla birlikte yapmaları gereken görevlerde organize olamadıklarını ve kendiler ine 

güvenemediklerini belirtmiştir.  

Çalışmada kaygılı bağlanma puanları ile, otoriter ebeveynlik puanları arasında pozitif 

ilişki saptanmıştır. Bu araştırmanın sonuçları, kaygılı bağlanma özelliği bulunan annelerin 

çocuklarını sürekli arama, kaygıları nedeni ile onların özerkliklerine müdahale etmesi ile 

açıklanabilir. Çocuklarının arkadaşları ile sık görüşmesi annede yalnızlık, çocuğunu kaybetme, 

çocuğunun sevgisinin azalması tepkisini oluşturabilir. Bu durum annelerde “haber vermeden 

neden geç geldin, telefonda kimle yazışıyorsun, odanda sürekli yalnızsın, ailen ile yemek 

masasına oturmuyorsun” tarzı tepkiler oluşturabilir. Bu durum çocuğun ve özellikle ergenlerin 

üstünde otoriter ebeveynlik tarzında baskıcı tutum anlamına gelebilir. Bu sunuç, Zhao’nun 

(2010) çalışması ile uyumludur. Otoriter tutumdaki anne-babalar, yüksek düzeyde kontrol ve 

olgunluk beklentisine sahip, açık iletişim ve bakım boyutlarının düşük olduğu ebeveynlerdir. Bu 

tutuma sahip ebeveynler, diğer bir bakış açısıyla gerçek bir yönetici rolünü üstlenmektedirler.  

Çalışmada kaçıngan bağlanma stilinin otoriter tutum ile olumsuz yönde ilişki gösterdiği 

saptanmıştır. Kaçıngan bağlanma bireylerde sevdiği kişilere karşı kayıtsız tutum oluşturabilir. 

Kaçıngan bağlanma geliştiren bireylerin, kendilerini diğerlerinden yadsımakta olduğu ve yardım 

isteme konusunda çekingen bir tavra sahip olduğu bildirilmiştir (Warren, 2009). Bu durum da 

annelerde çocuklarına karşı şefkat gibi olumlu duyguların ortaya çıkmasını engelleyebileceği 

gibi, otoriter tutum tepkilerinin de dışa vurulmasını azaltabilir.  

Çalışmada annenin kaçıngan bağlanma stili puanı arttıkça demokratik tutum puanı 

azalmaktadır. Demokratik tutum çocuğa yönelik koşulsuz sevgi ve saygı gösterilen, çocuğun 

ilgi ve eğilimlerine önem verilen, gelişim dönemine göre çocuğun kendisi ile ilgili olarak bazı 

kararlar almasında çocuğun desteklenmesine katkıda bulunan, çocuğun fikirlerine saygılı olan, 

güven sağlayan tutarlı ve kararlı anne baba tutumuna sahip ebeveyn tutumudur (Sezer ve Oğuz, 

2010). Kaçıngan bağlanma geliştiren anneler, çocuklarına olumlu duygularını yansıtmakta 

kısıtlı kalabilecekleri için, sevgi, şefkat, anlayış gibi demokratik tepkilerini az yansıtıyor 

olabilirler. 
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Çalışmada annelerin bağlanma özelliklerinin, çocukların duygusal ve davranışsal 

sorunları üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde annelerde kaygılı 

bağlanma stili çocuklarda duygulanım sorun riskini arttırabilmektedir. Çocukları ile ilişkilerinin 

azalması ve kopması endişesini yoğun olarak yaşayan ebeveynler, çocuklarında da güvensizlik, 

kaygı sorunları oluşmasına zemin hazırlayabilirler. Bu stilde bağlanma geliştiren erişkinler, 

diğer insanların kendileri ile ilişki kurmayı reddettiklerini, aslında kendilerini sevmediklerini 

sanmaktadırlar. Sıkça şüphe hissine bürünmekte ve olumsuz duygularda artış yaşamaktadırlar 

(Sümer ve Güngör, 1999a).Bu durum kaygılı bağlanma stili geliştiren ebeveynlerin 

çocuklarında duygulanım sorunları yaşanmasına yol açabilmektedir. Bu sonuç, bağlanma 

sorunları yaşayan ebeveynlerin çocuklarında kaygı sorunlarının görülme riskinin yüksek 

olduğunu bildiren Manassis ve ark. (1994) çalışması ile uyumludur.  

Beklentilerimizden farklı olarak kaygılı bağlanma stiline sahip ebeveynlerin 

çocuklarında olumlu sosyal davranışlar yüksek oranda bulunmuştur. Bu durum çocuklarına, 

sevgi ve ilgi kaybı endişesi ile aşırı yakınlık gösteren ebeveynlerin çocuklarında empatik 

yaklaşımı arttırabileceğini düşündürmektedir. Ailelerin duygulanımlarını aşırı göstermelerinin 

çocuklarda empatik yaklaşımı arttırabileceğini bildiren çalışmalar bulunsa da, bu konu ileri 

araştırmalar gerektirmektedir (Cornell ve Frick, 2007).  

Kaçıngan bağlanma stiline sahip ebeveynlerin çocuklarında davranım sorunları yüksek, 

olumlu sosyal davranış puanları ise düşük bulunmuştur. Kaçıngan bağlanma stili duyguların, 

ilgili kişiye sağlıklı yansıtılmasının yeterli ölçüde sağlanamadığı durum ortaya çıkarabilir. Bu 

stilde bağlanma geliştiren erişkinlerin, diğer bireyler ile serbestçe ilişki kuramadıkları, güven 

duyamadıkları, bağlanma problemi yaşadıkları yakınlık kurmaktan uzak durduğu bildirilmiştir 

(Shaver ve Brennan, 1992). Bu durum çocuğuna kuralları hatırlatması ve sınır koyması gereken 

ebeveynin, bu tepkisinin yetersiz kalmasına ve davranım sorunları olan bir çocuk yetiştirmesine 

sebep olabilir. Ek olarak sevgi,şevkati az gösteren ebeveyn çocuğunda empatik yapının 

gelişmesini engelleyebilir ve sosyal davranış gelişimini sekteye uğratabilir. Bu bilgiler ile 

uyumlu şekilde, bağlanma sorunları bulunan annelerin çocuklarının yolunda gitmeyen yaşam 

olaylarında uygun tepkileri vermekte yetersiz kalabildikleri bildirilmiştir (Fivush ve Sales, 

2006). 

Araştırmanın konuları içerisinde annenin ebeveyn tutumlarının çocuğun duygusal ve 

davranışsal durumunu etkilediği konusunun araştırılması da yer almaktadır. Bulgular sonucunda 

ortaya çıkan veriler, otoriter tutumun çocukların duygusal ve davranışsal durumunu olumsuz 

yönde etkilediği tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonuçları incelendiğinde Otoriter ebeveyn 

tutumlarının, çocuklarda duygulanım, davranım sorunları ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

belirtileri riskini arttırdığı görülmektedir. Otoriter ebeveyn tutumu çocuklarına özerklik 

tanımayan, sert eleştiriler ve ceza yöntemleri kullanan ebeveyn tutumlarını işaret etmektedir. 
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Çocuklarda bağımsız kişilik gelişimine olanak tanımayan otoriter anne baba tutumunun, 

çocuklarda benlik saygısını fazlaca düşürdüğü, değersizlik hissinin ve saldırganlık davranışının 

yoğunluğunu arttırdığı fark edilmektedir. (Sezer, 2010). Baskıcı ve otoriter tutum ile yetişen 

ergenler sosyal bağlar kurarken de ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çocuklar 

aynı zamanda maruz kaldıkları aşırı baskı, ceza ve disiplin uygulamaları neticesinde kendilerini 

şaşkın, engellenmiş ve yetersiz hissetmekle beraber, sevgi  ve merak duygularından da 

yoksundurlar (Gazeloğlu, 2000). Bu durum da duygulanım sorunları açısından risk yaratabilir. 

Ek olarak sert ebeveyn tutumları çocukların okulda ders ve disiplin sorunlarına, aşırı katı bir 

yaklaşım sergilemelerine neden olabilir.  Bu durum çocuk ve ebeveyn arasında özerklik 

çatışmasını arttırabilir ve paradoksal olarak ebeveyn çözüm odaklı olmak yerine aşırı 

hareketlilik ve davranım sorunları belirtilerini arttırabilir.  

Demokratik ebeveyn tutumu çocuklarda olumlu sosyal davranışlar  ile ilişkili 

bulunmuştur. Bu sonuç beklentiler ile uyumludur. Çocuğunun duygularına, davranışlarına ve 

özerkliğine saygılı ebeveyn, çocukları için olumlu bir rol model olacak ve çocuğunun empatik 

yaklaşımını ve sosyal uyumunu arttırabilecektir. Bu bulgular Öztürk ve arkadaşlarının (1990) 

yaptığı çalışmalar ile uyumludur. Kendi değerlerinin farkında olan, kendilerini diğer insanlar 

nezdinde kabul ettirebilen ve ifade edebilen demokratik bir aile içerisinde yetişen bireyler, 

sosyal ilişkiler kurmakta ve sürekliliğini sağlamada zorluk çekmemektedir. Diğer insanlara 

saygı ve sevgi göstermenin anlamını kavramaktadırlar (Öztürk 1990, Ekizoglu 1993, Dönmezer 

1999, Yavuzer2000). Demokratik bir yaklaşımla yetiştirilmiş olan çocukların girişken, kendine 

güveni olan, bireysel olarak karar alabilen, sorumluluk sahibi oldukları fark edilmektedir. 

Bununla birlikte bu çocukların başarılı, hayal gücü geniş, kontrol mekanizması yüksek, kendilik 

algısı ve vicdani açıdan yüksek şekilde bir ergenlik süreci geçirdikleri görülmek tedir. 

Akranlarına göre daha aktif, girişken, savundukları fikirleri kendine özgü olan, kendilerini ifade 

ederken sorun yaşamayan, sağlam kişilikli insanlar olduğu fark edilmektedir (Öztürk 1990, 

İkizoglu 1993, Dönmezer 1999, Yavuzer2000). 

 

Sonuçlar ve Öneriler 

Ebeveynin çocukla arasında gerçekleşen ilişki çocuğun ruhsal ve davranışsal yönden 

gelişiminde, kişilik yapısının ortaya çıkmasında önemli etken olmaktadır. Ebeveynin çocukla 

arasındaki tutarlı davranışları, çocuğun ebeveynini rol model olarak görmesiyle kişiliğini 

olumlu etkilemektedir. Fakat ebeveynin çocuğa karşı tutarsız davranışları, çocuğun ebeveynini 

rol model almasıyla çocuğun kişiliğinde olumsuz etkiler bırakmaktadır (Tarhan, 2012). 

Çocukların sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirmelerinde; özellikle anneleriyle kurdukları iletişimin 

önemli bir yeri vardır. Bu bağlamda, çalışmada annenin bağlanma özelliği ile farklı ebeveyn 
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tutumları ve çocukların ruhsal, davranışsal durumu arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya 

yönelik elde edilen sonuçlara aşağıda yer verilmiştir: 

 ................................................................................................................ .

Annelerin kaygılı bağlanma stili ile otoriter ebeveyn tutumu arasında pozitif, 

kaçıngan bağlanma stili ile otoriter ebeveyn tutumu arasında ise negatif yönde 

bir ilişkisi olduğu bulunmuştur. 

 ................................................................................................................ .

Annelerin kaygılı bağlanma stili çocukların duygulanım sorunları düzeyini 

arttırmaktadır. Ek olarak, kaygılı bağlanma stilinin çocukların olumlu sosyal 

davranışlarını da arttırdığı görülmüştür. 

 Annelerin kaçıngan bağlanma stilinin demokratik ebeveyn tutumu ile negatif yönde 

ilişkisi olduğu bulunmuştur. 

 Annelerde kaçıngan bağlanma stili, çocuklarda davranım sorunlarını arttırmakta ve 

olumlu sosyal davranışları azaltmaktadır. 

 Annelerin demokratik tutumu çocukların olumlu sosyal davranışlarını arttırmaktadır. 

Otoriter tutumu ise davranım sorunları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri ve 

duygulanım sorunları düzeyini arttırmaktadır. 

 Ek olarak, kaygılı bağlanma stilinin çocukların olumlu sosyal davranışlarını da 

arttırdığı görülmüştür. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar ışığında uygulamada ve gelecekte konuyla ilgili 

yapılabilecek araştırmalara ilişkin öneriler aşağıda sunulmuştur:  

 Klinik görüşmelerde, çocuğuna karşı baskıcı, özerkleşmesine izin vermeyen anne 

tutumu, bunun sonucu olarak çocukta davranım ve duygusal sorunlar görüldüğünde, 

annenin kendi anne babası ile olan ilk dönem ilişkisi, ayrıca eşi ve arkadaşları ile olan 

ilişkisinin ele alınması, annenin bağlanma özellikleri hakkında bilgimizi arttırabilir. 

Bu durum annenin iç görüsünün arttırılmasına, çocuğunun özerkliğine müdahalesinin 

kendi kaygılı tutumu ile ilişkili olduğu kavrayışının oluşturulmasına yardımcı olabilir. 

 Araştırma, Antalya’da öğrenim gören çocuklar ve anneleriyle gerçekleştirilmiştir. 

Farklı ülkelerde ve kültürlerde çalışmanın tekrarlanması, araştırma bulgularının diğer 

kültürlerdeki geçerliğini test etmede yararlı olacaktır.  

 Okullarda psikolojik danışmanlar, rehberlik servisleri aracılığıyla çocuklardaki ruhsal 

ve davranışsal sorunları tespit edebilir ve bu sorunların oluşmasına annenin bağlanma 

özelliklerinin, aynı zamanda ebeveyn tutumlarının etkisi incelenebilir. 

 Çocuklarının özerkliklerini kısıtlayan, tahammülsüz bir şekilde onları eleştiren 

ebeveynlerin, tutumlarını direk düzeltme çabalarının yanı sıra, ebeveynlerin çocukluk 
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yaşantılarını dinlemek ve şu anki tepkileri ile ilişki kurarak ebeveynlere iç görü 

kazandırmak faydalı olabilir. 
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