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ÖZET

Amaç: Bu çalışmada çocuk psikiyatrisi polikliniğine
başvuran okul öncesi dönemdeki çocukların annelerinin
tutumları, eşlerine olan bağlanmalarının şekli ve
çocuklarının sorunlarına karşı yeterlilik algılarının
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Gelişim testi
sonucu gelişimsel geriliği olmayan yaşları 0-72 ay arası
olan 40 çocuk ve anneleri çalışmaya dahil edilmiştir.
Kontrol grubu olarak hiç çocuk psikiyatrisi başvurusu
olmayan yaş ve cinsiyet açısından örneklem grubuna
eşleştirilmiş 40 çocuk ve anneleri çalışmaya dahil edildi.
Her iki grupta annelere çocuk uyumu ve anne baba
yeterlilik ölçeği (CAPES-TR) verildi. Her iki grupta annelere
Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği (Parent
Attitude Research Instrument, PARI) verildi ve annelere
yakın ilişkilerde yaşantılar envanteri (Experiences in close
relationships revised, ECC-R) uygulandı. İstatistiksel analiz için SPSS 20.0 kullanıldı. Bulgular:Gruplar CAPES-TR
sonuçlarına göre kliniğe başvuran grupta duygusal,
davranışsal ve toplam sorunlar kontrol grubuna göre
anlamlı derece yüksek bulundu (p<0.05). Aynı ölçekteki
annenin kendine güveni düşük bulundu (p<0.05). PARI
puanlarının değerlendirilmesi sonucunda aşırı annelik
alanında polikliniğe başvuran grubun puanı yüksek
bulundu (p<0.05). Aynı şekilde otoriter tutum puanı
kliniğe başvuran grupta anlamlı olarak yüksek bulundu
(p<0.05). Sonuç: Araştırmanın sonuçları anne-babanın
çocuk yetiştirme tutumunun çocuklarda görülen
davranış sorunları açısından risk faktörü olduğunu
gösteren araştırmalara benzerlik göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Çocuk, okul öncesi, anne tutumları,
anne yeterliliği
(Klinik Psikiyatri Dergisi 2020;23:83-91)

SUMMARY

Objective: In this study we aimed to evaluate attitudes,
attachment styles to their husbands and competence
perceptions of the mothers towards their children’s
problems whose children were at pre-school period with
no cognitive developmental delay. Method: Fourty children and their mothers were included into the study. The
children were chosen among those who were aged
between 0-72 months and had no developmental delay
which was found out as a result of developmental test.
As the control group, another 40 children and their
mothers were included into the study. Child Adjustment
and Parent Efficacy Scale (CAPES-TR) and Parent Attitude
Research Instrument (PARI) were handed out to mothers
in both groups. Finally, Experiences in Close Relationship
Revised (ECC-R) was applied to mothers of both groups.
SPSS20 was used for statistical analysis. Results:
According to CAPES-TR results, emotional, behavioural
and social problems in the group that were admitted to
psychiatry clinic were higher than control group
(p<0.05). According to same scale, mothers’ self-confidence was found significantly lower (p<0.05). According
to PARI results, the score of the group that applied to
clinic for over-motherhood reasons was found higher
(p<0.05). Likewise, authoritative attitude score was
found higher in patient group (p<0.05). Discussion: The
results of this study share similarities with other studies
which found out that parental child-rearing attitude presents a risk factor for behavioural problems among children.
Key Words: Child, parental attitudes, parental competency
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GİRİŞ
Psikososyal çevre, okul öncesi dönemde ruhsal
gelişimin en önemli belirleyicilerindendir (1).
Çocuğun ileriki yaşamında gerek aile içindeki
bireylerle, gerek yaşıtları ve diğer insanlarla sağlıklı
ve iyi ilişkiler kurabilmesi için fırsatların sağlanması
ve bunların geliştirilmesi, anne ve babaların tutum
ve davranışları ile şekillenir (2). Anne ve baba
tutumları, çocuğun gelişimi hakkında bilgi vermektedir. Ebeveynlerin okul öncesi dönemde olan
çocuklarına olumlu ya da olumsuz tutumları,
çocuklarının gelişimlerini önemli derecede etkileyebilir. Çocuklar 0-6 yaş döneminde en
yakınlarını, yani anne ve babalarını model alırlar.
Bu
modellerdeki
değişimler,
çocukların
davranışlarında da değişimlere yol açabilir. Çünkü
çocukluk yılları, hızlı fiziksel, duygusal, bilişsel ve
sosyal değişimlerin olduğu bir süreçtir (3).
Çocukların
ruhsal
gelişiminde
annenin
tutumlarının, çocuğun problemlerine yaklaşımının,
çocukla olan bağlanmasının önemi büyüktür (4).
Sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisi kurulması, çocuğun
ruhsal gelişimi açısından önemlidir. Anne-çocuk
ilişkisinin bozulması ve annenin hatalı tutumları,
çocukta bir takım ruhsal sorunların oluşmasına
neden olabilir. Tam tersi yönde çocukta gözlemlenen psikiyatrik sorunlar, anne-çocuk ilişkisinin
bozulmasına, annenin ruhsal sağlığının etkilenmesine neden olabilir. Annenin sorunlar karşısında
kendine güveni, olumlu annelik tepkileri verebilmesi bu sorunların azaltılmasında önemlidir.
Ancak anne bu sorunlar karşısında yeterli tepki
veremediğinde ruhsal sıkıntılar artmakta ve çocuk
psikiyatrisi
servislerine
başvuruya
neden
olmaktadır (5,6).
Ülkemizde 24-72 ay aralığında 200 çocuğun ve
annelerinin incelendiği bir araştırmada, çocuklardaki psikopatoloji varlığı ile annelerin olumsuz
tutumları arasında ilişki olduğu, annelerin eğitim
düzeyi arttıkça olumlu tutumların arttığı bildirilmiş
ve çocuk psikiyatrisine başvuran ailelerde çocuğun
tanısının
yanında,
aile
ortamının
da
değerlendirmenin parçası olması gerektiği
vurgulanmıştır (5). Başka bir araştırmada da
annedeki psikiyatrik belirtilerin, çocukta hastalık
tanısından bağımsız olarak hem içe yönelim hem de
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dışa yönelim sorunları
bildirilmiştir (6) .

ile

ilişkili

olduğu

Bu çalışmada herhangi bir bilişsel ve gelişimsel
geriliği olmayan, ancak davranışsal sorunlar,
hareketlilik, dışa atım sorunları, dil ve konuşma
bozuklukları, kaygı bozuklukları gibi nedenlerle
çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran okul öncesi dönemdeki çocukların annelerinin tutumları,
bağlanmaların stilleri ve çocukların sorunlarına
karşı yeterlilik algılarının değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Ülkemizde okul öncesi yaş döneminde olan çocuklarla yapılmış araştırmalar
incelendiğinde, bizim çalışmamız, hem anne
tutumlarının, hem annelerin bağlanma stilleri ve
çocukların sorunlarına karşı yeterlilik algılarının
değerlendirildiği bildiğimiz kadarıyla ilk çalışmadır.
YÖNTEM
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
polikliniğine Haziran 2017- Aralık 2017 tarihleri
arasında başvuran ve 0-72 ay arası yapılan Denver
Gelişimsel Tarama Testi (DGTT) sonucu gelişimsel
geriliği olmayan 40 çocuk ve anneleri çalışmaya
dahil edilmiştir. Kontrol grubu olarak hiç çocuk
psikiyatrisi başvurusu olmayan, DGTT testi sonucunda gelişimsel geriliği olmayan yaş ve cinsiyet
açısından örneklem grubuna eşleştirilmiş çalışmaya
katılmayı kabul eden hastane personelinin ve
yakınlarının 40 çocuğu ve anneler çalışmaya dahil
edilmiştir. Her iki gruba yaş, okul durumu, ailenin
yaş, eğitim ve meslek özelliklerini, anne ile babanın
birbirleri ve çocukla olan ilişkilerini, gebelik süreci,
doğum şekli, gelişimsel basamaklara ulaşma
zamanı, bebeklikteki mizaç özellikleri, kim
tarafından bakım gördüğünü sorgulayan sosyodemografik bilgi formu verildi. Her iki gruptaki
annelere çocuk uyumu ve anne baba yeterlilik
ölçeği (CAPES-TR), Aile Hayatı ve Çocuk
Yetiştirme Tutumu Ölçeği (Parent Attitude
Research Instrument, PARI) verildi ve Annelere
Yakın
İlişkilerde
Yaşantılar
Envanteri
(Experiences in close relationships revised, ECCR) uygulandı. Çalışmanın etik kurul onayı Celal
Bayar Üniversitesinden alındı (Tarih: 10.05.2017
no: 20.478.486).
İstatistiksel analiz için SPSS 20.0 (IBM, 2011)
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kullanıldı.
Verilerin
değerlendirmesinde
tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma,
minimum, maksimum, yüzde) ve değişkenlerin
karşılaştırılmasında kategorik veriler için ki kare,
ölçek puanlarının değerlendirilmesinde parametrik
varsayımı yerine getiren gruplarda Indepentent t
testi, parametrik varsayımları yerine getiremeyen
gruplarda Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis
istatistiksel analizi kullanıldı. Değişkenlerin
dağılımı göz önünde bulundurularak ölçümler arası
korelasyon Pearson test ile değerlendirildi. p<0.05
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Denver Gelişimsel Tarama Testi (DGTT): Süt
çocuklarının ve okul öncesi çocukların gelişimini
değerlendirmede kullanılan basit bir yöntemdir (79). Test 1967’de Frankenburg ve Dodds tarafından
hazırlanmış, 1971’de yeniden gözden geçirilmiştir.
Türk toplumuna uyarlanması ve standardizasyonu
1982 yılında Yalaz ve Epir tarafından yapılmıştır
(10). DGTT, Türk çocukları için standardize
edilmiş
gelişim testidir. DGTT, 1 ay ile 6 yaş
arasındaki çocuklara uygulanabilen bir testtir.
Özellikle süt çocuğunun gelişiminin izlenmesinde
ve gelişimsel sapmaların erken tanınmasında
önemli yeri vardır. Bu sayede rehabilitasyonun
erken dönemde başlaması mümkün olmaktadır (7,
9,10).
Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği
(PARI): 1958 yılında Schafer ve Bell tarafından
ABD’de geliştirilmiştir (11). Ölçek Güney Le
Compte, Ayhan Le Compte ve Serap Özer
tarafından 1978 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır
(12). Türk örneklem grubu puanlarının faktör analizinden beş alt faktör oluşturulmuştur.
Bu boyutlar: Aşırı Annelik Boyutu, Demokratik
Tutum ve Eşitlik Tanıma Boyutu, Ev Kadınlığını
Reddetme Boyutu, Eşlerin Geçimsizliği Boyutu,
Baskı ve Disiplin Boyutu şeklinde ele alınmaktadır
(13,14).
Çocuk Uyumu ve Anne Baba Yeterlik Ölçeği
(CAPES-TR): Morawska ve ark. (2014) tarafından
geliştirilen ve ebeveyn tarafından yanıtlanan,
çocuğun duygusal ve davranış sorunları ile ebeveyn
öz yeterliliğini birlikte değerlendiren ölçek toplam
27 değerlendirme cümlesi içermektedir (15).
Klinik Psikiyatri 2020;23:83-91

Dörtlü Likert tipi ölçüm sağlamaktadır. Ölçeğin
çocuk uyumu alt ölçeği, davranışsal sorunlar faktörü ve duygusal sorunlar faktörü olmak üzere iki
faktörden oluşmaktadır. CAPES-TR’nin diğer alt
ölçeği ise anne-baba yeterlik alt ölçeğidir. Çocuk
uyumu alt ölçeğindeki puanların yükselmesi çocuk
uyumu ile ilgili sorunlu davranışların arttığını gösterirken, anne-baba yeterlilik alt ölçeğindeki
puanların artışı çocuklarının davranışları ile baş
edebilme konusunda öz yeterlilikleri yüksek
ebeveynler anlamına gelir. Ölçeğin geçerlik ve
güvenirliği Buran (2015) tarafından yapılmıştır
(16). Ölçeğin çocuk uyumu ve ebeveyn özyeterliliği
alt ölçeği için hesaplanan Cronbach alfa değerleri
sırasıyla 0.90 ve 0.92’dir
Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II (ECC-R):
Fraley ve ark. (2000) tarafından geliştirilen ölçeğin
Türk örneklemi için geçerlik ve güvenirlik çalışması
Selçuk ve ark. (2005) tarafından yapılmıştır (17,18).
Ölçekte maddelerin 18’i kaçınma, 18’i kaygı alt
boyutlarında olmak üzere yedili Likert tipinde
toplam 36 madde vardır. Bağlanmanın hem kaygı
(Cronbach alfa katsayısı, α=0,86), hem de kaçınma
(Cronbach alfa katsayısı, α=0,90) boyutlarının yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğu
bulunmuştur. Yapılan test-tekrar test analizi sonucunda ölçeğin kaygı boyutunun 0,82 ve kaçınma
boyutunun 0,81 oranında test-tekrar test
güvenirliğine sahip olduğu tespit edilmiştir (18).
BULGULAR
Çalışmaya katılan olguların yaş ortalaması
51,9±13,5 ay iken, kontrol grubunun yaş ortalaması
52,2±17 aydır. Çocukların cinsiyeti, doğum
şekilleri, doğum zamanları, bebeklikte ciddi kolik,
yeme ve uyku problemleri öyküsü ve 0-2 yaş döneminde anneden 1 haftadan uzun süre ayrı kalma
öyküsü açısından olgu ve kontrol grupları arasında
istatistiksel fark bulunmadı. Annenin gebelikte
sigara/alkol kullanımı öyküsü istatistiksel açıdan
anlamlı olarak olgu grubunda daha sık bulundu
(Tablo 1).
Çalışmaya katılan olguların anne-babaların yaş
ortalamaları sırasıyla 32,45±5,3 yıl ve 35,53±5,6 yıl
iken, kontrol grubunun anne-babalarının yaş
ortalamaları sırasıyla 32,58±3,9 yıl ve 35,05±4,3 yıl
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olarak saptandı. Her iki grup sosyodemografik
açıdan kıyaslandığında annenin eğitim durumu
kontrol grubunda daha yüksek bulundu. Hasta
grubunda annelerin daha yüksek bir çoğunluğunun
çalışmadığı saptandı. Aile yapısı, anne-babada herhangi kronik bir fiziksel hastalık öyküsü açısından
olgu ve kontrol grupları arasında istatistiksel
açıdan anlamlı fark bulunmamaktayken, anne ve
babada psikiyatrik hastalık öyküsü olgu grubunda
kontrol grubuna göre daha fazla bulundu (p<0.05)
Olgu grubunda annelerin %10’unun (n=4),
babaların %10 (n=4)’nun psikiyatrik tedavi öyküsü
bulunmakta iken, kontrol grubunda annelerin ve
babaların psikiyatrik tedavi öyküsü bulunmadı
(Tablo 2) .
Olgu grubunda en sık başvuru nedeni hareketlilik
ve hırçınlık idi (n=20, %50). Bunu sırasıyla
konuşma gecikmesi (n=4, %10), kaygı-korku
(n=3, %7,5), okul reddi (n=3, %7,5), kardeş
kıskançlığı (n=2, %5), tuvalet eğitiminde zorlanma
(n=2, %5), dikkat dağınıklığı (n=1, %2,5), diş
gıcırdatma (n=1, %2,5), kendine zarar verme
davranışı (n=1, %2,5), kaka tutma (n=1, %2,5),
kekemelik (n=1, %2,5) ve saldırganlık (n=1,
%2,5) yakınmaları izliyordu .
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Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum
Ölçeğinden aldıkları puanlar incelendiğinde “aşırı
annelik ve otoriter tutum” puanları polikliniğe
başvuran grubun puanı olarak yüksek bulundu
(p<0.05) Gruplar CAPES-TR sonuçlarına göre,
polikliniğe başvuran grupta duygusal, davranışsal
ve toplam sorunlar kontrol grubuna göre anlamlı
derece yüksek bulundu (p=0.023, p=0.000 ve
p=0.000). Aynı ölçekte, annenin kendine güveni
kontrol grubunun annelerine göre anlamlı derecede düşük saptandı (p=0.000).
ECC-R
değerlendirilmesi sonucunda gruplar arasında
anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05) ve veriler
Tablo 3’te sunuldu.
Polikliniğe getirilen çocukların CAPES-TR ile
PARI ölçek puanları arasındaki korelasyon analizinde duygusal sorunlar ile PARI’nin faktör 4 alt
ölçeği arasında negatif yönde ilişki, davranışsal
sorunlar ile faktör 3 alt ölçeği arasında pozitif
yönde ilişki saptanmış olup, diğer alt ölçek
karşılaştırmalarında anlamlı bir korelasyon
saptanmadı (Tablo 4). CAPES-TR ebeveyn öz
yeterliliği ile CAPES-TR çocuk uyumu alt ölçeklerinin tümü arasında negatif yönde ilişki saptandı
(Tablo 4). ECC-R kaygı boyutu ile aşırı annelik
boyutu arasında pozitif yönde, ECC-R kaçınma
Klinik Psikiyatri 2020;23:83-91
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boyutu ile demokratik tutum arasında negatif
yönde, EEC-R kaygı boyutu ile ev kadınlığını reddetme arasında pozitif yönde, ECC-R kaçınma ve
kaygı boyutu ile eş geçimsizliği arasında pozitif
yönde ilişki saptandı (Tablo 5).
TARTIŞMA
Bu çalışmada, okul öncesi dönemde psikiyatrik
muayeneye başvuran olguların ve sağlıklı kontrollerin sosyodemografik özellikleri, çocukların duygusal ve davranışsal sorunları, annelerinin ebeveynlik becerileri ve annenin bağlanma özellikleri
karşılaştırılarak
incelenmiştir.
Olguların
annelerinin psikiyatrik hastalık öyküsü sıklığının
kontrol grubuna göre daha fazla olduğu,
annelerinin kontrol grubuna göre daha zorlayıcı ve
katı tutumlar sergiledikleri, çocuklarının duygusal
ve davranışsal zorlukları karşısında kendilerini
daha yetersiz hissettikleri saptanmıştır.
Okul öncesi yaş grubunda görülen psikiyatrik
hastalık yaygınlığı ile ilgili az sayıda araştırma
bulunmaktadır. Wilens ve ark. (2002) yaptıkları
Klinik Psikiyatri 2020;23:83-91

araştırmada DEHB, anksiyete ve duygudurum
bozukluklarını sırasıyla bu yaş grubu için %27-86,
%16.5-28 ve %3.5-43 olarak bildirmişlerdir (19).
Anselmi ve ark. (2004), okul öncesi dönem
çocuklarıyla yaptıkları araştırmada görülen
davranış problemlerinin, %31.8’inin agresif
davranışlar, hiperaktivite, itaatsizlik, öfkeli
davranışlar, %15.2’sinin ise içe kapanıklık, somatik
şikâyetler,
üzüntü,
korku
sergilediklerini
saptamıştır (20). Başka araştırmalarda da yine okul
öncesi yaş grubunda en fazla aşırı hareketlilik
bildirilmiştir (21, 22). Araştırmamızda da literatürü
destekler şekilde, olgu grubunun polikliniğe
anneleri tarafından getirilme nedeni olarak en çok
hareketlilik ve hırçınlık saptandı. Çocuk psikiyatri
polikliniğine başvuran annelerde psikiyatrik
rahatsızlık kontrol grubunun annelerine göre daha
sıktı. Bu bulgu daha önce yapılan araştırmalarda da
gösterilmiştir (5,6,23). Yapılan araştırmalarda
eğitim düzeyi düşük olan annelerin daha sık aşırı
koruyucu tutum sergiledikleri, düşük eğitim
düzeyinde olanların çocuklarını disipline edebilmek için daha çok fiziksel ceza uyguladıkları,
yüksek düzeyde eğitim almış annelerin ise daha çok
destekleyici ve çocuk merkezli tutumlar sergiledikleri bildirilmektedir (5,24,25). Özben ve Argun
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(2002) yaptıkları bir araştırmada çalışmayan annelerde aşırı kontrolcü ve katı ebeveyn tutumlarının
daha yüksek olduğununu bildirmişlerdir (26). 5-6
yaş grubunda çocuğu olan Karabük’te ikamet eden
381 ebeveynin çocuklarına karşı tutumlarının
incelendiği bir araştırmada, üniversite mezunu
annelerin demokratik/eşitlik tutumları ilkokul,
ortaokul ve lise düzeyindeki annelerden daha yüksek, üniversite mezunu annelerin aşırı koruyuculuk
ve sert/katı disiplin tutumlarının daha düşük
olduğu saptanmıştır (27). Yine aynı araştırmada
öğretmen, avukat gibi mesleklere sahip annelerin,
ev hanımı olanlardan daha fazla demokratik tutum,
daha az katı/sert disiplin ve aşırı koruyuculuk tutumuna sahip oldukları bildirilmiştir (27). Klinik
örneklemde yapılmış başka bir araştırmada lise altı
eğitim düzeyine sahip anneler, lise ve üzeri eğitimli
annelere göre daha olumsuz tutum gösterdiği
bildirilmiştir (5). Çalışmamızda olgu grubunda
annelerin çoğunluğu çalışmıyordu ve lise mezunuydu. Kontrol grubunun annelerine göre daha kontrolcü ve katı ebeveynlik tutumları sergiledikleri
saptandı. Bu durum literatürü destekler şekilde
eğitim düzeyi yükseldikçe ve çalışan annelerin
çocuklarına karşı demokratik tutumlarının
arttığını, aşırı koruyuculuk ve sert/katı disiplin
tutumlarının azaldığını göstermektedir.
Anne-baba tutumları, çocuklarda davranış problemlerine neden olabilmektedir (28). Otoriter
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ailede yetişen çocuklarda, yüksek saldırganlık gibi
olumsuz davranışlar geliştiği, özgüven eksikliği,
okulda ve çevrede saldırganlık, başkalarına zarar
verme ve derslerde başarısızlık gibi sonuçlarının
olduğu belirlenmiştir (29-31). Aşırı koruyucu annebaba davranışları, çocuklarda okul fobisinin ortaya
çıkmasına, gece altını ıslatmalara, içine kapanmaya
ve utangaçlık görülebilmesine neden olduğu
bildirilmiştir (32,33).
Literatürde anne-baba tutumları ile okul öncesi
dönemdeki çocukların problem davranışları
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların az olduğu,
çalışmaların daha çok ergenler ile yapıldığı
görülmüştür. Demirkaya ve Abalı (2012), yaşları 24
ay-72 ay olan ve ilkokula gitmeyen 200 çocuk ve
anneleri ile yaptıkları araştırmada karı-koca
geçimsizliği, katı disiplin, ev kadınlığı reddi
alanlarındaki yüksek ortalamalar ile çocuktaki
çocuk davranışı değerlendirme ölçeğindeki dışa
yönelim puanları arasında ilişkinin olduğunu,
çocuk içe yönelim puanları ile geçimsizlik ve aşırı
koruyuculuk arasında ilişki olduğunu bildirmişler
ve çocuklardaki psikopatoloji varlığı ile annelerin
olumsuz tutumları arasında ilişkinin olduğunu
belirtmişlerdir (5). Derman ve Başal’ın (2013) 5-6
yaş çocuklarda gözlenen davranış problemlerini ve
anne-baba tutumları ile problem davranışlar
arasındaki ilişkiyi belirlemek için 1112 çocukla
yaptıkları araştırmada içe kapanık, hiperaktif,
Klinik Psikiyatri 2020;23:83-91
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kıskançlık gösteren çocukların ailelerinin orta
düzeyde ev kadınlığını reddedici tutuma ve iştahsız,
aşırı inatçı, vurma davranışı gösteren ve tırnak
yiyen çocukların ailelerinin ise düşük düzeyde ev
kadınlığını reddedici tutuma sahip oldukları, içe
kapanıklık, aşırı inatçılık, hayvan korkusu ile aşırı
koruyucu anne-baba tutumu arasında, içe
kapanıklık, parmak emme ve fobiler ile demokratik
tutum arasında, hayvan korkusu ile ev kadınlığını
reddedici tutum arasında, hayvan korkusu,
tükürme ve yalan ile sıkı disiplinli tutum arasında
anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (22).
Yurduşen’in (2004) yapmış olduğu araştırmada ev
kadınlığı rolünü reddeden annelerin çocuklarında
davranış problemlerinin olduğu bildirilmiştir (34).
Başka bir araştırmada, ev kadınlığı rolü ile diğer
çocuk davranışları arasında herhangi anlamlı bir
ilişki bulunmamıştır (35). Sertbaş’ın (2006) yapmış
olduğu araştırmada ebeveynler arasında yaşanan
geçimsizliklerin çocuklarda çeşitli davranış problemlerine yol açtığı belirtilmiştir (36).
4 ve 5 yaşındaki 102 çocuk ve ebeveyni ile yapılmış
bir araştırmada demokratik ebeveyn tutumunun
çocukların duygu düzenleme becerileri üzerinde
olumlu, otoriter ebeveyn tutumunun ise olumsuz
etkisinin olduğu saptanmıştır (37).
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Çalışmamızda çocukların davranış sorunlarına ait
veriler incelendiğinde, polikliniğe getirilen gruptaki annelerin eş geçimsizliği puanı yüksek olanların
çocuklarında
literatürü
destekler
şekilde
davranışsal sorunların arttığı, farklı olarak emosyonel sorun puanı yükseldikçe anneliği reddedici
tutumun azaldığı görüldü. Polikliniğe getirilen
grupta ebeveynlerin öz yeterlilikleri azaldıkça
çocuklardaki emosyonel ve davranış sorunlarının
arttığı görüldü. Literatürle uyumlu şekilde
polikliniğe getirilen gruptaki çocuklarda duygusal,
davranışsal sorunlar, annelerinde ise aşırı annelik
ve otoriter tutum kontrol grubundan anlamlı
derece yüksek bulundu.
Dört-altı yaş arasında çocuğu olan 200 anne ve
baba ile yapılmış bir araştırmada, kaygılı bağlanma
ile anne tutumları arasında sadece otoriter-baskıcı
tutum arasında pozitif yönde bir ilişki
saptanmışken, kaçıngan bağlanma ile aşırı annelik,
ev kadınlığını reddetme, geçimsizlik ve otoriterbaskıcı tutum arasında pozitif yönde ilişki olduğu
bildirilmiştir (38). Altı-on bir yaş grubu çocuğa
sahip 91 anne ile yapılmış bir araştırmada güvenli
bağlanma ile aşırı annelik, geçimsizlik ve genel
baskı alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde negatif ilişki olduğu saptanmışken,
kaygılı ve kaçıngan bağlanma ile anne tutumları
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arasında bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır (35).
Ebeveynin
ayrılma
anksiyetesi
ve
aşırı
koruyuculuğu, güvensiz bağlanma tarzları ile ilişkili
bulunmuştur (39-41). Araştırmamızda polikliniğe
getirilen grupta aşırı annelik, ev kadınlığını reddetme ve eş geçimsizliği ile kaygılı bağlanma
arasında ve eş geçimsizliği ile kaçıngan bağlanma
arasında pozitif yönde ilişki, demokratik tutum ile
kaçıngan bağlanma arasında negatif yönde ilişki
saptandı. Kontrol grubuyla annelerinin bağlanma
stilleri açısından istatistiksel bir farklılık
saptanmadı.
Kaygılı
bağlanan
annelerin
çocuklarıyla daha çok uğraştıkları, kaçıngan
bağlanan annelerin daha az söz hakkı verdikleri,
problemlerin çözümünde daha az ortak görüş
sundukları şeklinde yorumlanabilir. Kaygılı
bağlanan ebeveynler, sosyal temas ve yakınlık isteyerek çocuklarına ve eşlerine yaklaşırlar; fakat
sahip oldukları korku, bu sürecin niteliğini olumsuz
etkiler (38). Kayıtsız kaçınmacı bağlanan kişiler,
eşlerine ve evlatlarına karşı soğuk ve ilgisizdirler
(42). Araştırmamızdaki eş geçimsizliği ile kaçıngan
ve kaygılı bağlanma arasındaki ilişki literatüre
uyumlu olarak beklenen bir sonuçtur.
Çalışmamız çok az sayıda araştırmaya konu olan bir
alana dair veriler sunuyor olmakla birlikte, verilerin
değerlendirilmesinde
göz
önünde
bulundurulması gereken kısıtlılıklar vardır.
Araştırmamız kesitsel şekilde dizayn edilmiştir ve
incelenen değişkenlerin psikopatoloji üzerindeki
etkisinin
incelenmesi
için
uzun
izlem
araştırmalarına gereksinim vardır. Başvuran 0-6 yaş
grubu çocuklarda ve kontrol grubunda psikopatoloji değerlendirmesi için CAPES-TR ölçeğinin

çocuk uyumu alt ölçeğindeki davranışsal ve duygusal sorunlar alt ölçeği kullanılmış olup ayrı bir
ölçekle ya da klinik olarak değerlendirilmemiş
olması bir kısıtlılıktır.
Sonuç olarak, okul öncesi yaş döneminde annenin
çocuk yetiştirme tutumu ile çocuğun davranış
sorunları, annelerin yeterlilik algıları, annenin
bağlanma özellikleri arasındaki ilişkilerin
araştırıldığı sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.
Litaratürde araştırmaların ya klinik dışı ya da
sadece poliklinik başvurusu olan örneklemlerle
yapılmış olduğu görülmektedir. Araştımamızda
kontrol grubunun olması güçlü yanıdır. Polikliniğe
davranış sorunları ile gelen çocuklarda, anne ve
çocuk
psikopatoloji
açısından
birlikte
değerlendirilmelidir. Bu bağlamda toplum ruh
sağlığı açısından anne ruh sağlığının önemsenmesi
gerekliliği bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.
Okul öncesi dönemde görülebilecek davranış
sorunları ve bunlarla başa çıkma yolları hakkında
ailelere yönelik eğitim programları düzenlenebilir.
Davranış sorunları üzerinde etkili olabilecek kişilik
özellikleri, mizaç, çevre faktörleri, yaşam koşulları,
aile ve akran ilişkileri, okul ortamı ele alınarak ve
bu değişkenlerin etkileşimleri incelendiği daha çok
örneklemli çalışmalara ihtiyaç vardır.
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