ARAÞTIRMA

Boþanmýþ ve Evli Ailelerden Gelen Çocuklarýn Algýladýklarý Ebeveyn Kabul-Red
Düzeyleri ile Psikolojik Uyum Düzeylerinin
Karþýlaþtýrýlmasý
The Comparison of Parental Acceptance-Rejection and Psychological
Adjustment of Children in Divorced and Married Families
Nilgün Öngider

1Yrd.Doç.Dr., Þifa Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi, Ýzmir
Araþtýrma, yazarýn doktora tezinin bir bölümünü içermektedir.

ÖZET

SUMMARY

Amaç: Bu araþtýrmanýn temel amacý, boþanmýþ ve evli
ailelerden gelen ilköðretim çaðý çocuklarýný algýladýklarý
ebeveyn kabul-reddi ile psikolojik uyum düzeyleri açýsýndan karþýlaþtýrýlmasýdýr. Yöntem: Araþtýrmanýn örneklemi, Ýzmir ilini temsil edecek þekilde devlet ilköðretim
okullarýnda öðrenim gören çocuklar arasýndan seçilmiþtir.
Örneklem, anne-babasý boþanmýþ 124 çocuk ve annebabasý evli olan 138 çocuk olmak üzere toplam 262 kiþiden oluþmaktadýr. Verilerin toplanmasý için Bireysel Bilgi
Formu, Ebeveyn Kabul-Red Ölçeði (EKRÖ) ve Kiþilik
Deðerlendirme Ölçeði (KÝDÖ) kullanýlmýþtýr. Bulgular:
Elde edilen bulgulara göre, evli ailelerde çocuklarýn
annelerinden algýladýklarý kabul-red ile babalarýndan
algýladýklarý kabul-red arasýndaki iliþkinin oldukça yüksek
olduðu bulunurken (r=.69); boþanmýþ ailelerdeki çocuklarýn anne ve baba kabul-reddi arasýnda benzer yönde bir
iliþki bulunamamýþtýr (r=.01). Bunun yaný sýra, çocuklarýn
anne ve baba kabul-reddi algýlarý ile genel psikolojik
uyumlarý arasýndaki iliþki incelendiðinde, evli ailelerde
çocuklarýn genel psikolojik uyum puanlarý hem anne hem
de baba kabul-reddi puanlarý ile oldukça yüksek düzeyde
iliþkili bulunurken (r=.63 ve r=.65); boþanmýþ ailelerde,
anne kabul-red (r=.55) puanlarýnýn, baba kabul-red
(r=.31) puanlarýna göre psikolojik uyum ile daha fazla
iliþkili olduðu bulunmuþtur. Sonuç: Araþtýrmanýn sonucunda, evli ailelerde babalarýn çocuðun psikolojik uyumu
üzerinde en az anneler kadar etkili olduðu; ancak boþanmýþ ailelerde, babalarýn çocuklarý üzerindeki etkisinin evli
ailelere göre oldukça azaldýðý ve çocuðun yaþamýnda
annenin rolünün daha fazla olduðu görülmektedir.
Literatürde de bu yönde benzer bulgular vardýr.

Objectives: The aim of this study is to compare the
parental acceptance-rejection and psychological adjustment of elementary school children which in divorced
and married families. Method: The sample of the study
consisted of 138 children from married families and 124
children from divorced families, adding up to a total of
262 respondents of those were sampled from an elementary school in City of Izmir. Parental AcceptanceRejection Questionnaire (PARQ), Personality Assessment
Questionnaire PAQ), and individual data questionnaire
were administered to both of the groups of children.
Results: Result of this study showed a high correlation
between Mother PART and Father PART in married families' children group (r=.69); but there was no such correlation in divorced families' children group (r=.01).
According to the findings of the study, in married families, there is a high correlation between psychological
adjustment of chidren and Parental acceptance-rejection, both Mother PART (r=.63) and Father PART (r=.65).
But in divorced families, there is a higher correlation
between psychological adjustment of children and
Mother PART (r=.55) then Father PART (r=.31).
Conclusion: According to the findings of the study, in
married families fathers are as important as mothers for
the children's psychological adjustment; whereas in
divorced families the effects of fathers on children
become less and mothers have a greater impact on their
children's psychological well being. These findings are
interpreted as the negative effect of divorce on fatherchild relationship. The results of our study are consistent
with the literature.

Anahtar Sözcükler: Psikolojik uyum, boþanma, evlilik,
çocuk, ebeveyn kabul-reddi kuramý.

Key Words: Psychological adjustment, divorce, marriage, children, parental acceptance-rejection theory.
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GÝRÝÞ
Çocukluk çaðýnýn ve ebeveyn-çocuk iliþkisinin,
insanýn psikolojik ve sosyal geliþimi açýsýndan son
derece önemli olduðu bilinmektedir. Bu nedenle,
çocuðun anne-babasý ile iliþkisinin incelenmesi
oldukça önemlidir. Çocukluk çaðýnda annebabanýn boþanmasý ise, çocuk açýsýndan oldukça
zor ve stresli bir süreçtir. Bir çok çocuk, boþanma
sonrasýnda anne ve babasýna eþit olarak ulaþamayacak ve dünyasý bir anlamda bölünecektir (Amato
1994, Butler 2003, Furstenberg ve Kiernan 2001,
Isaacs 2002, Lamb ve ark. 1997, Madden-Derdich
ve Leonard 2000, Woodward ve ark. 2000).
Boþanma üzerine yapýlan bir çok araþtýrmada,
çocuklarýn boþanma sonrasýnda yaþadýklarý sorunlar üzerinde durulmaktadýr (Amato 2000, Amato
ve Gilbreth 1999, Booth ve Amato 1991, Isaacs
2002, Masheter 1991, Sun ve Li 2002, Wang ve
Amato 2000, Wolchik ve ark. 2000).
Özellikle yaþamýnýn ilk yýllarýnda çocuk için annebabasýyla olan iliþkisi çok önemlidir. Boþanma ise,
"potansiyel olarak" çocuðun psikolojik uyumunu
etkileyecek bir dizi deðiþikliði beraberinde getirebilmektedir. "Potansiyel olarak" ifadesinin kullanýlmasýnýn nedeni, boþanmanýn çocuklara kaçýnýlmaz
olarak zarar verecek bir yaþantý olarak görülmemesidir. Boþanma öncesinde çatýþmalý ve þiddet içeren
bir evliliðin sürmesi, boþanma sürecinde yaþananlar, boþanma sonrasýndaki koþullar vb. bir çok faktörün etkili olacaðý belirtilmektedir (Laver ve
Laver 1991, Bryner 2001, Chase-Lansdale ve ark.
1995).
Çocuk açýsýndan bakýlacak olursa boþanma, ciddi
bir dizi deðiþikliði beraberinde getirebilmektedir.
Boþanma sonrasý çocuklarýn uyumu genellikle,
sonuçlar ve süreç açýsýndan geniþ bir perspektifte
incelenmektedir. Bu konuda yapýlan meta-analiz ve
gözden geçirme çalýþmalarýnda özellikle 1960'lý ve
1970'li yýllarda daha çok boþanma sonrasýnda
ortaya çýkan sonuçlar üzerinde durulduðu ve
boþanmanýn çocuk üzerindeki olumsuz etkileri
üzerinde odaklanýldýðý görülürken; daha sonraki
yýllarda yapýlan çalýþmalarda ise, boþanma sonrasý
çocuðun uyumu ile ilgili çalýþmalar dikkat çekmektedir (Amato ve Keith 1991, Allison ve Furstenberg
1989, Walton ve ark. 1999, Amato 2000).
Amato ve Keith (1991) tarafýndan yapýlan bir metaKlinik Psikiyatri 2013;16:164-174

analizde, boþanmanýn çocuðun uyumunu araþtýran
92 çalýþma incelenmiþ ve boþanmanýn çocuklarýn
akademik baþarýsý, davraným (conduct) bozukluðu,
psikolojik uyum, benlik saygýsý ve sosyal iliþkiler
alanlarýnda olumsuz sonuçlarý olduðu bulunmuþtur.
Çocuk ile anne-baba iliþkisinin incelendiði bir çok
kuram vardýr, bunlardan birisi Rohner (1976, 1988)
tarafýndan ortaya atýlmýþ olan Ebeveyn Kabul-Red
(EKAR) kuramýdýr. EKAR kuramý, çocuklukta
algýlanan ebeveyn tarafýndan kabullenilme veya
reddedilmenin çocuðun genel uyumu üzerindeki
etkilerini araþtýran bir "sosyalizasyon" kuramýdýr.
Kuramda, ebeveyn tarafýndan reddedilme veya
kabullenilmenin nedenleri, sonuçlarý ve konuyla
ilgili deðiþkenler araþtýrýlmakta; çocuðun sosyalizasyon yaþantýlarý kiþiliðiyle birlikte ele alýnýp
sosyokültürel süreçlerle iliþkilendirilmektedir.
Ayrýca, sosyokültürel sistemlerde yer alan bir çok
deðiþken arasýndaki iliþkinin ortaya konmasý
amaçlanmaktadýr.
EKAR, ebeveyn kabul ve reddinin çocuklarýn
davranýþsal, biliþsel ve duygusal geliþimleri
üzerindeki olasý sonuçlarýný inceleyen bir kuramdýr.
Kuram, insan davranýþýnýn evrensel ilkelerini
ampirik olarak oluþturmaya çalýþarak; tüm insanlarýn onlar için önemli olan kiþiler tarafýndan sýcaklýk almaya ihtiyaçlarý olduðu temel varsayýmýyla
hareket etmektedir. Sýcaklýk alma ihtiyacýnýn,
kültür, ýrk, fiziksel özellikler, sosyal statü, dil,
coðrafya gibi diðer kýsýtlayýcý koþullardan baðýmsýz
olarak tüm insanlýkta bulunduðu öne sürülmektedir (Rohner 1986, 2000).
Ebeveyn kabulü, anne-babalarýn çocuklarýna karþý
gösterdikleri sýcaklýk, þefkat, bakým, ilgi, destek ya
da kýsaca sevginin ön plana çýkmasý olarak tanýmlanmaktadýr.
Reddetme ise, bu duygu ve davranýþlarýn olamadýðý
veya belirgin þekilde esirgendiði, bunun yaný sýra,
çocuðu inciten çeþitli fiziksel veya psikolojik
davranýþ veya duygularýn sergilenmesi olarak
tanýmlanmaktadýr (Rohner 1976, 1988).
Bu çalýþmada, anne-babasý evli veya boþanmýþ
çocuklarýn, algýladýklarý ebeveyn kabul-reddi ile
çocuklarýn psikolojik uyumlarý açýsýndan farklýlaþýp
farklýlaþmadýklarýnýn incelenmesi amaçlanmýþtýr.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Örneklem
Bu araþtýrmanýn örneklemi, anne-babasý boþanmýþ
124 (%47.3) çocuk ve anne-babasý evli 138 (%52.7)
çocuk olmak üzere toplam 262 kiþiden oluþmuþtur.
Örneklemin seçimi aþaðýda iþlem bölümünde ayrýntýlý olarak açýklanmýþtýr.
Ýþlem:
Araþtýrma örnekleminin belirlenebilmesi için
araþtýrmacý tarafýndan Ýzmir Milli Eðitim Ýl
Müdürlüðü'nden elde edilen bilgiler yardýmýyla
ildeki devlet ilköðretim okullarý incelenerek ili temsil edecek þekilde araþtýrma verilerinin toplanacaðý
okullar belirlenmiþtir. Okullarýn seçiminde, okula
devam eden öðrencilerin ailelerinin sosyoekonomik, sosyokültürel düzeyi gibi bilgilerden
yararlanýlmýþtýr. Devlet okullarý arasýnda alt-ortaüst sosyoekonomik, sosyokültürel düzeyi ve ildeki
öðrenci sayýsýnýn temsil edecek bir örnekleme
ulaþýlmasý amaçlanmýþtýr. Araþtýrmaya özel okullar
dahil edilmemiþtir. Araþtýrma verilerinin toplanabilmesi için gerekli izinlerin alýnabilmesi amacýyla,
araþtýrmada kullanýlacak ölçekler önce Ankara
Devlet Ýstatistik Enstitüsü'ne, ardýndan Ege
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü aracýlýðýyla
Ýzmir Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne gönderilmiþtir.
Ýzin iþlemlerinin ardýndan belirlenmiþ olan ilköðretim okullarýndaki rehber öðretmenlerle iliþkiye
geçilmiþ ve onlarýn yardýmý ile uygulamaya alýnacak
olan anne-babasý boþanmýþ öðrenciler belirlenmiþtir. Ayrýca, örneklemdeki çocuklarýn seçiminde,
ilköðretim okullarýnýn 4, 5, 6, 7 ve 8. sýnýflarýnda
okuyan öðrenciler tercih edilmiþtir. Bu sýnýflarýn
seçilmesinin nedeni, daha önce Varan (2003)
tarafýndan gerçekleþtirilen ölçeklerin Türkiye'deki
geçerlik ve güvenirlik çalýþmasý sýrasýnda, bu ölçeklerin 9 yaþ ve üzerindeki çocuklar için daha uygun
olduðunun belirlenmesidir. Bu nedenle 9 yaþ
üzerindeki ilköðretim çaðýndaki çocuklar araþtýrma
örneklemine dahil edilmiþtir. Boþanma grubunu
oluþturacak çocuklarýn seçiminde boþanma sonrasýnda annesi ile yaþayan çocuklar tercih
edilmiþtir. Bu tercihin nedenleri, hem boþanma
sonrasýnda çocuklarýn çok büyük bir oranýnýn (yaklaþýk %80) anne ile yaþamaya devam etmesi hem de
örneklemde bulgular üzerinde etki edebilecek fark166

lý deðiþkenlerin kontrol edilmeye çalýþýlmasý olarak
açýklanabilir. Daha sonra boþanma grubundaki
çocuklarýn sosyodemografik özelllikleri ile eþleþen
ve araþtýrmanýn karþýlaþtýrma grubunu oluþturan
anne-babasý evli çocuklar belirlenmiþtir. Her iki
gruptaki çocuklar aracýlýðý ile çocuklarýn annelerine
birer mektup gönderilerek araþtýrma hakkýnda
gerekli bilgiler verilmiþ ve çocuklarýnýn araþtýrmaya
katýlabilmeleri için gerekli izin alýnarak bilgilendirilmiþ onam formlarý doldurtulmuþtur.
Araþtýrmaya katýlýmýn arttýrmasý ve araþtýrmanýn
veri toplama dýþýnda küçük de olsa bir hizmet içermesi düþünülmüþtür. Bu nedenle, araþtýrmaya
katýlmayý kabul eden okullar ve ailelere bilgi ve
destek saðlanmasý amacýyla annelere yönelik
olarak araþtýrmacý tarafýndan evlilik ve boþanma
hakkýnda araþtýrmanýn sürdürüldüðü her okulda
birer saatlik seminer verilmesi planlanmýþtýr.
Araþtýrmacý tarafýndan belirlenen tarihlerde okula
davet edilmiþ olan annelere, boþanma ve evliliðin
çocuklar üzerindeki etkileri hakkýnda bir seminer
verilmiþ; ardýndan da annelerin konuyla ilgili sorularý cevaplanmaya çalýþýlmýþtýr. Çocuklardan veri
toplanma iþlemleri ise, rehber öðretmenler yardýmý
ile ders dýþý zamanlarda okullardaki kütüphane
veya laboratuar gibi verilerin rahatça toplanmasýný
saðlayacak olan uygun ortamlarda grup uygulamasý
þeklinde gerçekleþtirilmiþtir. Çocuklarýn uygulamalarý yaklaþýk olarak 30-50 dakika sürmüþtür.
Veri Toplama Araçlarý:
1. Bireysel Bilgi Toplama Formu: Araþtýrmada annebabasý evli ve anne-babasý boþanmýþ çocuklar için
iki farklý Bireysel Bilgi Toplama Formu hazýrlanmýþtýr. Hazýrlanan Bireysel Bilgi Toplama Formlarýnda cinsiyet, yaþ, eðitim düzeyi gibi temel
demografik bilgileri araþtýrýlmýþtýr.
2. Çocuk/Ergen Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeði
(Çocuk/Ergen EKRÖ/K): Ebeveyn Kabul-Red
Ölçeði (EKRÖ) algýlanan ebeveyn kabul-reddinin
deðerlendirilmesi amacýyla 1978 yýlýnda Rohner ve
ark. tarafýndan geliþtirilmiþtir. Altmýþ maddelik
EKRÖ dört alt ölçekten oluþmaktadýr:
1. Sýcaklýk alt ölçeði (20 madde)
Örnek: "Bana karþý yumuþak ve iyi kalplidir".
2. Düþmanlýk/Saldýrganlýk alt ölçeði (15 madde)
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Örnek: "Bana bir sürü kýrýcý þey söyler".
3. Ýhmal ve kayýtsýzlýk alt ölçeði (15 madde)
Örnek: "Onu rahatsýz etmediðim sürece benimle
ilgilenmez".
4. Ayrýþmamýþ ret alt ölçeði (10 madde)
Örnek: "Benden hoþlanmýyor gibi".
Kabul-red ile ilgili yukarýda açýklanan dört alt
ölçeðin toplam puaný bireylerin "ebeveyni tarafýndan kabul edilme-reddedilme" algýsýný göstermektedir. Bu puanlar 60 ile 240 arasýnda deðiþmekte;
60 puan en yüksek düzeyde kabul algýsýný gösterirken, 240 puan en yüksek düzeyde red algýsýný
göstermektedir. EKRÖ'de yer alan maddeler
"hemen hemen her zaman doðru", "bazen doðru",
"nadiren doðru", "hiç bir zaman doðru deðil" biçiminde dörtlü likert tipi bir ölçek üzerinde yanýtlanmaktadýr. Deðerlendirme bu yanýtlara sýrasýyla 4, 3,
2, ve 1 puan verilerek yapýlmaktadýr.
EKRÖ'nün Çocuk/Ergen EKRÖ ve Yetiþkin
EKRÖ olmak üzere iki ayrý formu vardýr. Her iki
formda ayný maddeler yer almakta, ancak maddeler zaman kipi açýsýndan farklýlaþmaktadýr.
Çocuk/Ergen EKRÖ'nün maddeleri þimdiki zaman
kipi ile yazýlmýþken (örneðin, "Beni baþkalarýna
över") Yetiþkin EKRÖ'de ayný maddeler dili geçmiþ
zaman kipi ile yazýlmýþtýr (örneðin, "Beni baþkalarýna överdi"). Çocuk/Ergen EKRÖ, 9-17 yaþlar arasýdaki çocuklarýn anne-babalarýyla iliþkilerinde
"algýladýklarý" kabul-reddi deðerlendirmektedir.
EKRÖ, anne ve baba için ayrý ayrý doldurulmaktadýr. Baba ile iliþkide algýlanmýþ olan kabul-reddin
deðerlendirildiði EKRÖ, "Baba EKRÖ", anne ile
iliþkide algýlanmýþ olan kabul-reddin deðerlendirildiði EKRÖ ise, "Anne EKRÖ" olarak
adlandýrýlmaktadýr.
Daha sonra Rohner tarafýndan ölçeðe, 13 maddeden oluþan "Kontrol" alt ölçeði eklenmiþtir.
Kontrol alt ölçeði çocuðun ebeveyninin kontrolüne
yönelik algýlarýný ölçme amacýyla geliþtirilmiþtir.
Rohner, "kontrol boyutunu", bir ucunda düþük
ebeveyn kontrolü (izin vericilik, örneðin: "Caným
ne isterse yapmama izin verir"), diðer ucunda katý
ebeveyn kontrolü (kýsýtlayýcýlýk, örneðin: "Yaptýðým
her þeyi kontrol etmek ister") olan bir uzantýda
kavramsallaþtýrmýþtýr.
Kontrol
alt
ölçeði
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EKRÖ'den tamamen ayrý deðerlendirilmektedir.
Bu alt ölçekten alýnabilecek puanlar 13 ile 52 puan
arasýnda deðiþmektedir. 13-26 arasý puanlar "düþük
kontrol", 27-39 arasý puanlar "ýlýmlý kontrol", 40-45
arasý puanlar "sýký kontrol" ve 46-52 arasý puanlar
ise "katý kontrol" olarak deðerlendirilmektedir.
Rohner (1984/1999).
Ölçeðin Türkiye'deki çeviri ve uyarlama çalýþmasý
Anjel (1993) tarafýndan yapýlmýþ; iç güvenirlik katsayýlarý (Cronbach's alpha) .88 ile .89 arasýnda
bulunmuþtur. Ardýndan geçerlik ve güvenirlik çalýþmalarý ise Varan (2003) tarafýndan yapýlmýþtýr.
3. Çocuk/Ergen Kiþilik Deðerlendirme Ölçeði
(Çocuk/Ergen KÝDÖ): KÝDÖ ebeveyn kabul-reddinin birey üzerindeki etkilerinin deðerlendirilmesi
amacýyla Rohner, Saaverda ve Granum (1978)
tarafýndan geliþtirilmiþtir. Giriþ Bölümü'nde de
belirtildiði gibi, EKAR Kuramý'na göre, ebeveyn
kabul ve reddinin en fazla etkilediði kiþilik özellikleri: 1. Baðýmlýlýk, 2. Düþmanlýk/saldýrganlýk, 3. Özsaygý, 4. Öz-yeterlik, 5. Duygusal duyarlýlýk 6.
Duygusal tutarlýlýk ve 7. Dünya görüþüdür. Bu yedi
kiþilik özelliði, KIDÖ'nün yedi alt ölçeðini oluþturmaktadýr.
EKRÖ gibi, KÝDÖ'nün de Çocuk/Ergen KÝDÖ ve
Yetiþkin KÝDÖ olmak üzere iki ayrý formu bulunmaktadýr. Çocuk ve ergenlerin genel kiþilik uyumunu deðerlendiren Çocuk/Ergen KÝDÖ'de
yukarýda sözü edilen yedi kiþilik özelliðinin her biri
6 madde ile irdelenmekte, dolayýsýyla Çocuk/Ergen
KÝDÖ toplam 42 maddeden oluþmaktadýr.
KÝDÖ'de yer alan maddelere "hemen hemen her
zaman doðru", "bazen doðru", "nadiren doðru", "hiç
bir zaman doðru deðil" biçiminde likert tipi dörtlü
bir ölçek üzerinde tepki verilmektedir.
Deðerlendirme, bu yanýtlara sýrasýyla 4-1 arasýnda
deðiþen puanlar verilerek yapýlmaktadýr. Çocuk ve
ergenlerin genel psikolojik uyumunu yansýtan
Çocuk/Ergen KÝDÖ toplam puaný, yedi alt ölçek
puanýnýn toplanmasý ile belirlenmekte ve 42 (en
düþük) ile 168 (en yüksek) arasýnda deðiþmektedir.
Düþük puanlar kiþinin genel psikolojik uyumunun
"saðlýklý", yüksek puanlar ise "saðlýksýz" olduðunu
göstermektedir.
KÝDÖ'nün de Çocuk/Ergen KÝDÖ ve Yetiþkin
KÝDÖ olmak üzere iki ayrý formu bulunmaktadýr.
Her iki ölçeðin Türkiye'deki geçerlik ve güvenirlik
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Tablo 1. Araþtýrmada yer alan çocuk ve annelere iliþkin temel demografik bulgular
EVLÝ AÝLELER

BOÞANMIÞ AÝLELER

Çocuklar

Anneler

Çocuklar

Anneler

n (%)

138 (%47.3)

138 (%47.3)

124 (%47.3)

124 (%47.3)

YAÞ

Ortalama (SS)

12.08 (1.69)

37.52 (4.03)

12.06 (1.16)

37.30 (3.68)

CÝNSÝYET

Kýz

67 (%45.5)

-

69 (%55.6)

-

Erkek

71 (%51.5)

-

55 (%44.4)

-

Düþük

33 (%23.9)

33 (%23.9)

39 (%31.5)

39 (%31.5)

Orta

50 (%36.2)

50 (%36.2)

45 (%36.3)

45 (%36.3)

Yüksek

55 (%38.8)

55 (%38.8)

36 (%29)

36 (%29)

Ýlköðretim

-

39 (%29,3)

-

34 (%28,3)

Lise

-

38 (%28.6)

-

34 (%28.3)

Üniversite

-

56 (%42.1)

-

52 (%43.3)

SED

Annelerin eðitim düzeyi

çalýþmalarý Varan (2003) tarafýndan) tarafýndan
yapýlmýþ; iç güvenirlik katsayýlarý katsayýlarýnýn .73
ile .85 olduðu bulunmuþtur.
BULGULAR
Araþtýrmadan elde edilen bulgular aþaðýda sýrasýyla
yer almaktadýr. Öncelikle araþtýrma örneklemini
inceleyecek olursak, örneklemi oluþturan toplam
262 çocuðun 136'sý (%51.9) kýz, 126'sý (%48.1) ise
erkektir. Örneklemdeki çocuklar, Ýzmir'deki çeþitli
ilköðretim okullarýnýn 4, 5, 6, 7 ve 8. sýnýflarýnda
okuyan öðrencilerden seçilmiþtir. Araþtýrmada yer
alan 262 çocuða iliþkin temel demografik bulgular
Tablo 1'de sunulmuþtur.
Araþtýrma örnekleminde yer alan ve yaþlarý 9 ile 16
arasýnda deðiþen 262 çocuðun yaþ ortalamasý 12.07
olarak belirlenmiþtir. Tablo 1'de görüleceði gibi,
evli ve boþanmýþ ailelerden gelen çocuklarýn yaþ
ortalamalarý hemen hemen aynýdýr. Bu yaþ ortalamalarýna uygulanan t-testi sonucunda, bu iki grupta yer alan çocuklarýn yaþ açýsýndan farklýlaþmadýklarý belirlenmiþtir (t=.128; sd=260; p>.05). Evli ve
boþanmýþ ailelerden gelen çocuklarýn cinsiyet
daðýlýmý açýsýndan da anlamlý düzeyde farklýlaþmadýklarý saptanmýþtýr ( 21, 317=.251 p>.05).
Araþtýrmada sosyoekonomik düzey, anne ve
babanýn eðitim düzeyi, hanede yaþayan kiþi sayýsý,
hanenin aylýk geliri, ev ve araba sahibi olup olma168

ma deðiþkenleri hesaba alýnarak, Varan (2003)
tarafýndan geliþtirilen ve güvenirlik ve geçerliði gösterilmiþ olan Sosyo-Ekonomik Düzey Endeksi
(SEDE) ile deðerlendirilmiþtir. Tablo 1'de
görülebileceði gibi, hem evli hem de boþanmýþ
ailelerin alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeylere
daðýlýmý oldukça benzerdir. Elde edilen yüzdelere
uygulanan ki-kare testi sonucunda, evli ve boþanmýþ ailelerin sosyo-ekonomik düzeylere daðýlýmlarý
benzer bulunmuþtur ( 2=3.491 p>.05).
Ayrýca, annelerin yaklaþýk üçte ikisi (%62.8;
N=164) çalýþýrken, yaklaþýk üçte biri (%37.2;
N=97) ev hanýmýdýr. Çalýþan anne oraný, beklendiði gibi, boþanmýþ anneler grubunda evli anneler grubunda olduðundan daha yüksektir (%70.2'ye
karþýn %56.2). Uygulanan ki-kare testi sonucunda,
boþanmýþ ve evli anneler arasýnda istatistiksel
olarak anlamlý bir farklýlaþma olduðu bulunmuþtur
(2=5.429; p<.05).
Boþanmýþ ve evli ailelerde yer alan çocuklarýn
anneleriyle iliþkide algýladýklarý kabul-red açýsýndan farklýlaþýp farklýlaþmadýklarý incelenmiþtir.
"Evli" ve "boþanmýþ" gruplarda yer alan çocuklarýn,
Anne EKRÖ/K alt ölçek ve toplam puan ortalamalarý ve standart sapmalarý ile ilgili MANOVA
sonuçlarý aþaðýda Tablo 2'de sunulmuþtur.
Tablo 2'de görüleceði gibi, boþanmýþ ve evli ailelerdeki çocuklarýn, annelerinden algýladýklarý
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Tablo 2. "Evli" ve "Boþanmýþ" ailelerden gelen çocuklarýn anne EKRÖ/K alt ölçek ve toplam puan ortalamalarý,
standart sapmalarý ve ilgili MANOVA sonuçlarý
Evli Aileler

Boþanmýþ Aileler

F

N=138

N=124

Anne EKRÖ/K

Ortalama (SS)

Ortalama (SS)

Sýcaklýk

71.70 (9.09)

71.03 (10.96)

.287

Saldýrganlýk

22.69 (7.70)

22.41 (8.10)

.080

Ýhmal

20.89 (5.67)

21.83 (7.76)

1.267

Ayrýþmamýþ Red

15.07 (4.70)

15.60 (6.05)

.643

Kontrol

38.06 (5.02)

40.70 (5.30)

17.157***

Toplam puan

86.95 (24.17)

88.81 (31.01)

.294

***p<.001

Tablo 3. "Evli" ve "Boþanmýþ" ailelerden gelen çocuklarýn baba EKRÖ/K alt ölçek ve toplam puan ortalamalarý,
standart sapmalarý ve ilgili MANOVA sonuçlarý
Evli Aileler

Boþanmýþ Aileler

N=138

N=124

Baba EKRÖ/K

Ortalama (SS)

Ortalama (SS)

Sýcaklýk

66.60 (13.47)

58.72 (17.37)

17.016***

Saldýrganlýk

23.06 (9.35)

25.20 (10.11)

3.151

Ýhmal

25.55 (10.38)

30.12 (12.42)

10.509***

Ayrýþmamýþ Red

15.52 (5.84)

17.57 (7.40)

6.229*

Kontrol

38.42 (6.43)

36.56 (7.32)

4.776*

Toplam puan

97.54 (36.26)

114.16 (44.18)

11.172***

*p<.05

**p≤.01

F

***p≤.001

kabul-red puanlarý karþýlaþtýrýldýðýnda sadece
Kontrol alt ölçeðinde anlamlý düzeyde farklýlaþma
olduðu görülmektedir. Baþka bir þekilde açýklayacak olursak bu bulgu, boþanmýþ ailelerdeki çocuklarýn, evli ailelerdeki çocuklara göre annelerini
daha fazla kontrol edici olarak algýladýklarýný ifade
etmektedir. Ayrýca, çoklu deðiþken temel etkisinin
anlamlý
olduðu
(Wilks
lambda=.909;
F5,256=5.115; p<.001) bulunmuþtur.
Evli ve boþanmýþ ailelerden gelen çocuklarýn
algýladýklarý ebeveyn kabul-reddiyle ilgili olarak bir
sonraki adýmda baba ile iliþkide algýlanan kabul-red
üzerinde durulmuþtur. Ýlgili sonuçlar aþaðýda Tablo
3'te sunulmuþtur.
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Tablo 3'te görüleceði gibi, evli ailelerdeki çocuklarýn Sýcaklýk ve Kontrol alt ölçek ortalama puanlarý boþanmýþ ailelerdeki çocuklarýn ortalamalarýndan daha yüksekken; boþanmýþ ailelerdeki çocuklarýn Ýhmal, Ayrýþmamýþ Red alt ölçekleri ile Baba
EKRÖ/K toplam puanlarýnýn evli ailelerdeki
çocuklarýn ilgili ortalamalarýndan anlamlý düzeyde
yüksek olduðu belirlenmiþtir. Ayrýca, çoklu
deðiþken temel etkisinin anlamlý olduðu (Wilks
lambda=.904; F5, 256=5.463; p<.001) bulunmuþtur.
Daha sonra, anne kabul-reddi ile baba kabul reddi
arasýnda anlamlý bir farklýlaþma olup olmadýðý incelenmiþtir. Elde edilen bulgulara göre, evli ve boþan169
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Tablo 4. "Evli" ve "Boþanmýþ" ailelerden gelen çocuklarýn KÝDÖ alt ölçek ve toplam puan ortalamalarý, standart
sapmalarý ve ilgili MANOVA sonuçlarý
Evli Aileler

Boþanmýþ Aileler

F

N=138

N=124

Çocuk KÝDÖ

Ortalama (SS)

Ortalama (SS)

Saldýrganlýk

10.91 (3.64)

11.60 (3.86)

2.242

Baðýmlýlýk

18.51 (3.12)

19.29 (2.65)

4.613*

Öz-Saygý

10.40 (3.87)

10.82 (4.08)

.729

Öz-Yeterlik

10.36 (3.65)

11.62 (4.20)

6.791**

Duygusal Duyarlýlýk

12.03 (3.96)

11.97 (3.51)

.013

Duygusal Tutarlýlýk

15.23 (4.33)

16.23 (4.35)

3.505

Dünya Görüþü

10.23 (3.88)

10.98 (4.23)

2.220

Toplam Puan

87.67 (18.07)

92.51 (18.94)

4.490*

*p<.05 **p≤.01

mýþ gruplarýn her ikisinde de babalara ait EKRÖ
toplam puan ortalamasýnýn annelere ait EKRÖ
toplam puan ortalamasýndan anlamlý düzeyde yüksek olduðu belirlenmiþtir.
Araþtýrmada cevap aranan diðer soru ise, annebabasý evli veya boþanmýþ çocuklarýn genel psikolojik uyumlarý açýsýndan farklýlaþýp farklýlaþmadýklarýdýr. Elde edilen sonuçlar aþaðýda Tablo 4'te
sunulmuþtur.
Tablo 4'te görüleceði gibi, boþanmýþ ailelerdeki
çocuklarýn Baðýmlýlýk ve Öz-Yeterlik alt ölçekleri
ile KÝDÖ toplam puan ortalamalarýnýn evli ailelerdeki çocuklarýn ortalamalarýndan anlamlý
düzeyde daha yüksek olduðu belirlenmiþtir. Ayrýca,
çoklu deðiþken temel etkisinin anlamlý olduðu
(Wilks lambda=.928; F7, 254=2.819; p<.01)
bulunmuþtur.
Araþtýrmada cevap aranan son soru ise, evli ve
boþanmýþ ailelerde: 1. çocuklarýn anneleriyle iliþkilerinde algýladýklarý kabul-red (Anne EKRÖ), 2.
çocuklarýn babalarýyla iliþkilerinde algýladýklarý
kabul-red (Baba EKRÖ), 3. çocuklarýn genel
psikolojik uyumu (Çocuk KÝDÖ), arasýnda nasýl bir
iliþki olduðudur. Konu, yukarýda sözü edilen üç
deðiþken arasýnda iliþki açýsýndan irdelenmiþ ve
elde edilen sonuçlar Tablo 5'te sunulmuþtur.
Tablo 5'te sunulan bulgulara göre, evli ailelerde
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çocuklarýn anne kabul-reddi ile baba kabul-reddi
arasýndaki iliþki oldukça yüksekken (r=.69), boþanmýþ ailelerdeki çocuklarýn anne ve baba kabulreddi arasýnda hemen hemen hiç bir iliþki bulunamamýþtýr (r=.01). Evli ve boþanmýþ gruplara ait bu
iki korelasyon katsayýsý arasýndaki fark p<.001
düzeyinde anlamlýdýr (z=4.944).
Üzerinde durulmasý gereken bir diðer nokta ise,
çocuklarýn anne ve baba kabul-reddi algýlarý ile
çocuklarýn genel psikolojik uyumu (Çocuk KÝDÖ)
arasýndaki iliþkidir. Yapýlan analiz sonucunda evli
ailelerde elde edilen Anne EKRÖ-Çocuk KÝDÖ
korelasyon katsayýsýnýn (r=.63), boþanmýþ ailelerdeki ilgili ortalamadan (r=.55) anlamlý düzeyde
farklý olmadýðý (z=0.726; p>.05); ancak, evli ailelerdeki Baba EKRÖ-Çocuk KÝDÖ korelasyon katsayýsýnýn (r=.65), boþanmýþ ailelerdeki ilgili ortalamadan (r=.31) anlamlý düzeyde yüksek olduðu
belirlenmiþtir (z=2.683; p<.05).
TARTIÞMA
Araþtýrmada cevap aranan ilk soru, anne-babasý
evli ve boþanmýþ çocuklarýn, algýladýklarý ebeveyn
kabul-reddi açýsýndan farklýlaþýp farklýlaþmadýklarýdýr. Elde edilen bulgular incelendiðinde, hem
anne hem de babayla iliþkide algýlanan kabul-reddin sýcaklýk boyutunun "kabul" ucuna daha yakýn
olduðu görülmektedir. Bu bulguya göre, anneKlinik Psikiyatri 2013;16:164-174
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Tablo 5. Evli ve boþanmýþ ailelerde anne EKRÖ, baba EKRÖ ve çocuk KÝDÖ, arasýndaki korelasyonlar katsayýlarý
EVLÝ AÝLELER
N=138

Çocuðun Deðerlendirmeleri

Çocuðun Deðerlendirmeleri

Anne EKRÖ

Anne EKRÖ

Baba EKRÖ

Çocuk KÝDÖ

-

.69***

.63***

Baba EKRÖ

.65***

Çocuk KÝDÖ
BOÞANMIÞ AÝLELER
N=124

Çocuðun Deðerlendirmeleri

Çocuðun Deðerlendirmeleri

Anne EKRÖ

Anne EKRÖ

Baba EKRÖ

-

.01

Baba EKRÖ

Çocuk KÝDÖ
.55***
.31*

Çocuk KÝDÖ
*p<.05; **p<.01; ***p≤.001

babasý ister evli ister boþanmýþ olsun, ortalamalar
açýsýndan bu araþtýrmada yer alan tüm çocuklar,
anne-babalarýný "kabul edici" anne-babalar olarak
algýlamaktadýrlar. Ancak, araþtýrmada yer alan
çocuklarýn anne ile baba kabulleri karþýlaþtýrýldýðýnda, hem evli hem de boþanmýþ ailelerde çocuklar
annelerini babalarýna göre daha fazla kabul edici
olarak algýlamaktadýrlar. Bu bulgu Varan (2005)
tarafýndan hem çocuk hem de yetiþkin örneklemlerle yapýlan çalýþmalardan elde edilen bulgularla
da desteklenmektedir. Ayrýca, evli ailelerde anne
ve baba kabulü arasýnda yaklaþýk on puanlýk bir
fark varken, boþanmýþ ailelerde bu fark yaklaþýk
olarak yirmibeþ puandýr. Boþanmýþ ailelerdeki
babalarýn, çocuklarý tarafýndan annelere göre çok
daha az kabul edici olarak algýlanmasý, boþanmýþ
ailelerdeki babalarýn çocuklarýnýn hayatýndan fiziksel olarak uzaklaþmýþ olmalarýndan kaynaklanmýþ
olabilir. Hatýrlanacaðý gibi araþtýrma örnekleminin
boþanma grubunu oluþturan çocuklar, boþanma
sonrasýnda anneleri ile birlikte yaþayan çocuklardan seçilmiþti. Bu nedenle çocuklarýn babalarý ile
annelerine göre, kaçýnýlmaz olarak birlikte daha az
zaman geçirmeleri söz konusu olmaktadýr.
Anne-babasý evli ya da boþanmýþ çocuklarýn,
algýladýklarý ebeveyn kabul-reddi ve kontrolü
açýsýndan farklýlaþýp farklýlaþmadýklarý incelendiðinde, evli annelerle boþanmýþ anneler arasýn-
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da tek anlamlý farklýlaþmanýn, annenin çocuðu
üzerindeki kontrolü açýsýndan olduðu görülmüþtür.
Baþka bir þekilde söylenecek olursa, boþanmýþ
anneler, evli annelere göre, çocuklarý tarafýndan
daha fazla kontrol edici olarak algýlanmaktadýr.
Boþanma ile ilgili benzer çalýþmalarda da, boþanma
sonrasýnda çocuklarýn büyük bir oranda (yaklaþýk
%80) anne ile birlikte yaþamaya devam ettikleri
görülmektedir (Laver ve Laver 1991, Gindes 1998).
Babalarýn, boþanmayla birlikte çocuklarýnýn günlük
yaþamlarýndan uzaklaþmasý annelerin, çocuðun
günlük yaþamýndaki tek "sorumlu" ebeveyn olarak
hissetmeklerine neden olabilir. Bu nedenle,
eþlerinden boþanmýþ olan annelerin, evli annelere
göre, çocuklarý tarafýndan daha kontrol edici
olarak algýlanmalarý yönündeki bulgunun, evlilikte
kýsmen baba tarafýndan üstlenilen "denetleyici
otorite" rolünü de üstlenmelerinden kaynaklanmýþ
olabileceði þeklinde yorumlanabileceði düþünülmektedir. Çocuklarýn baba kabul-reddi ve kontrolüne iliþkin deðerlendirmeleri konuya daha fazla
açýklýk getirmektedir. Evli anne ve babalarýn kontrol puanlarý birbirlerine çok yakýnken, boþanmayla
birlikte babalarýn kontrol puanlarýnda düþüþ,
annelerin kontrol puanlarýnda ise bir artýþ izlenmektedir. Diðer bir deyiþle, boþanmayla birlikte
babalarýn çocuklarý üzerindeki denetleyici rolleri
azalýrken, annelerin ki artmaktadýr. Evli veya
boþanmýþ anne ve babalar arasýnda çocuklar
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tarafýndan en az denetleyici olarak algýlanan
"boþanmýþ babalar", en fazla denetleyici olarak
algýlanan ise "boþanmýþ anneler"dir. Bu bulgulara
göre, boþanmýþ annelerin çocuklar üzerindeki artan
kontrolü, azalan baba kontrolünün telafisine baðlý
olarak ortaya çýkmýþ olabilir. Ýlgili literatür incelendiðinde, araþtýrmamýzda kullanýlan örnekleme
benzer bir örneklemle bu araþtýrmada kullanýlan
ölçeklerle daha önce ne Türkiye'de ne de dünyada
benzer bie araþtýrma yapýlmadýðý görülmektedir
(Rohner 2013). Bu nedenle elde edilen bulgularýn
daha önceki bir çalýþmadaki bulgularla karþýlaþtýrýlma olanaðý yoktur.
Dikkat çeken önemli bir nokta ise, evli veya boþanmýþ annelerin çocuklarýný kabullerinde anlamlý bir
farklýlýk olmayýþýdýr. Bu bulguya göre boþanma,
annelerin çocuklarýný daha az ya da daha fazla
kabul etmesine yol açmamaktadýr. Oysa, diðer yandan, boþanmýþ ailelerde çocuklar, babalarýný evli
ailelerdeki çocuklara göre, çok daha az kabul edici
olarak algýlamaktadýr. Boþanmýþ çiftlerin çocuklarý,
babalarýný daha az sýcak ve daha ihmalkar olarak
algýlamakta; ayrýca, babalarý tarafýndan daha az
sevildiklerini ve istendiklerini düþünmektedir.
Çocuklarýn algýlarýna göre boþanma, çocuk ile anne
iliþkisi arasýnda öenmli bir deðiþikliðe yol
açmazken; bunun tersi olarak, boþanma sonrasýnda
çocuklar, babalarýný daha az kabul edici olarak
algýlamaktadýr. Konuyla ilgili literatürde daha önce
yapýlan çalýþmalar incelendiðinde, boþanma sonrasýnda anne-çocuk iliþkisinde boþanma öncesine
göre önemli bir farklýlaþma görülmediði; ancak,
boþanma sonrasýnda baba-çocuk iliþkisinin genellikle olumsuz yönde deðiþtiði belirtilmektedir.
Bunlarýn arasýnda, boþanma öncesine göre baba ile
çocuðun birlikte daha az zaman geçirmesi, birlikte
yapýlan sosyal aktivitelerin azalmasý, ev ve ev dýþýnda babanýn çocuðu daha az denetlemesi ya da kontrol etmesi gibi deðiþikliklerin sayýlabileceði belirtilmektedir (Amato ve Booth 1996, Amato ve
Gilbreth 1999, Abdul ve Rohner 2002, Khaleque ve
Rohner 2002, Skolnick ve Skolnick 1999).
Çocuklarýn algýlarýndaki bu önemli farklýlýðýn,
babanýn evden uzaklaþmýþ olmasý olarak yorumlanabileceði düþünülmektedir. Hatýrlanacaðý gibi,
araþtýrmanýn örnekleminde yer alan anne-babasý
boþanmýþ çocuklar, boþanma sonrasýnda annesi ile
birlikte yaþamayý sürdüren gruptakilerden oluþ172

maktaydý. Bu nedenle çocuk ve baba, kaçýnýlmaz
olarak boþanma sonrasýnda boþanma öncesine göre
birlikte daha az zaman geçirmektedir. Literatürde
yer alan boþanma ile ilgili çalýþmalarda da, boþanma sonrasýnda çocuklarýn büyük bir oranda (yaklaþýk %80) anne ile birlikte yaþamaya devam ettikleri görülmektedir. Ayrýca, babanýn evden ayrýlmasýyla eþ alt sistemi ve baba-çocuk iliþkisinde farklýlaþma olmasýna karþýn, anne-çocuk iliþkisi
deðiþmediði de belirtilmektedir (Laver ve Laver
1991, Gindes 1998). Konuyla ilgili çalýþmalar,
boþanmayý takiben birçok çocuðun babasý ile iliþkisinde niceliksel ve niteliksel azalma yaþadýðýný
ortaya koymaktadýr. Ancak boþanma sonrasýnda,
anne-çocuk iliþkisi, en azýndan fiziksel yakýnlýðýn
korunmuþ olmasýyla bile, evli ailelerdeki anneçocuk iliþkisine daha fazla benzemekte ve evlilikle
boþanma sonrasý arasýnda bir süreklilik saðlamaktadýr. Ayrýca, annesiyle birlikte yaþayan çocuk için
ihtiyacý olan ebeveyn desteði daha çok anne
tarafýndan verilmektedir. Oysa, diðer yanda, boþanma baba-çocuk iliþkisinde önemli deðiþikliklere yol
açmaktadýr. Herþeyden önce, çocuk kaçýnýlmaz
olarak mekaný ve zamaný artýk babasýyla eskiden
olduðu gibi paylaþamamaktadýr. Boþanma sonrasýnda baba eskisine göre çok daha zor ulaþýlabilir
bir duruma geldiði de belirtilmektedir (Amato
1987, Amato ve Gilbreth 1999, Kitson ve Morgan
1990).
Amato ve Gilbreth (1999) tarafýndan yapýlan ve
boþanma sonrasýnda baba ile iliþkinin çocuðun
psikolojik durumu üzerindeki etkilerini inceleyen
bir meta-analiz çalýþmasýnda, konuyla ilgili 63
araþtýrma incelenmiþtir. Sonuç olarak, boþanma
sonrasýnda babalarýn çocuklarýyla ilgili birçok
sorumluluklarýndan uzaklaþtýklar vurgulanmýþtýr.
Bu bulgulara göre, babanýn sadece eþinden deðil
adeta "çocuðundan da boþandýðý" ileri sürülmüþtür.
Araþtýrmamýzdan elde edilen bulgular arasýnda
üzerinde durulmasý gereken bir diðer nokta ise,
çocuklarýn algýlarý anne ve baba kabul-reddi arasýndaki iliþkidir. Evli ailelerde çocuklarýn anne kabulreddi ile baba kabul-reddi arasýndaki iliþki oldukça
yüksekken; boþanmýþ ailelerdeki çocuklarýn anne
ve baba kabul-reddi arasýnda hemen hemen hiç bir
iliþki yoktur. Baþka bir þekilde söyleyecek olursak,
evli ailelerdeki anne-babalarýn çocuklarýna karþý
sergiledikleri kabul-red davranýþlarýnda benzer bir
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yaklaþýmlarý olduðu ortaya konmaktadýr. Boþanmýþ
ailelerde duruma bakýlacak olursa, bu ailelerde
annenin çocuðu kabul ya da red etmesiyle, babanýn
çocuðu kabul ya da red etmesi arasýnda hiçbir iliþki
yoktur. Örneklemimizde yer alan boþanmýþ ailelerde, babanýn çocuðundan ayrý yaþamasýndan kaynaklanabileceði düþünülmektedir.
Araþtýrmada son olarak anne babasý evli ve boþanmýþ çocuk gruplarýnda ebeveyn kabul-reddi ile
genel psikolojik uyum arasýndaki iliþkiler incelenmiþtir. Burada ilk dikkati çeken, evli ailelerde
çocuðun genel psikolojik uyumunun hem anne hem
de baba kabul-reddi ile yüksek düzeyde iliþkili
oluþudur. Diðer yandan, boþanmýþ ailelerde, daha
farklý bir tablo ortaya çýkmaktadýr. Anne-babasý
boþanmýþ çocuklarýn genel psikolojik uyumunun
anne kabul-reddi ile baba kabul-reddinden daha
fazla iliþkili olduðu bulunmuþtur. Bu bulgulara
göre, evli ailelerde, çocuðun psikolojik uyumu
annesinin olduðu kadar babasýnýn da onu ne kadar
kabul ya da red ettiðine baðlý görünürken; boþanmýþ ailelerde anne çok daha ön plana çýkmaktadýr.
Anne-babasý boþanmýþ bir çocuðun psikolojik uyumunun ise, öncelikle annesi tarafýndan ne kadar
kabul ya da red edilmiþ algýladýðýna göre deðiþtiði
görülmüþtür. Bu bulgu, çocuðun psikolojik uyumunu etkileyen önemli bir deðiþkenin, boþanma
sonrasýnda birlikte yaþanan ebeveynle iliþki olduðu
þeklinde yorumlanabilir.
SONUÇ
Sonuç olarak, boþanmanýn çocuklarýn algýladýðý
anne kabulünün artmasýna ya da azalmasýna yol
açmadýðý bulunmuþtur. Anne evli de olsa, boþanmýþ
da olsa, çocuðu tarafýndan ayný düzeyde kabul edici

olarak algýlanmaktadýr. Oysa, babalarda bu durum
farklýdýr. Boþanmýþ çiftlerin çocuklarý, babalarýný
daha soðuk, daha ihmalkar, daha az kabul edici
olarak algýlamaktadýrlar. Boþanma sonrasýnda
babalarýn daha az kabul edici olarak algýlanmalarý,
babanýn evden hatta çocuðun yaþamýndan uzaklaþmýþ olmasýndan kaynaklanmýþ olabilir. Boþanma
sonrasýnda baba eskisine göre çok daha zor ulaþýlabilir bir duruma gelmekte ve çoðu zaman çocuðun
babasý tarafýndan daha az önemsendiði, daha az
istendiði ve daha az sevildiði sonucuna varmasýna
neden olmaktadýr.
Boþanma sonrasýnda birlikte yaþanan ebeveynle
iliþkinin çocuðun psikolojik uyumu açýsýndan
oldukça önemli olmasý nedeniyle bundan sonra
yapýlacak araþtýrmalarda bu konunun daha ayrýntýlý
incelenmesinin literatüre önemli katkýlar saðlayabileceði düþünülmektedir. Ayrýca bu araþtýrmada
boþanma sonrasýnda annesi ile yaþayan çocuklar
incelenmiþtir. Daha sonraki araþtýrmalarda boþanma sonrasýnda anne ve babasý ile yaþayan farklý gruplarýn karþýlaþtrýlmasý önerilmektedir. Böylece
çocuklarýn boþanma sonrasýndaki psikolojik uyumu
açýsýndan daha ayrýntýlý bilgiler elde edilebilir.
Ülkemizde boþanma ile ilgili araþtýrmalarýn henüz
çok yaygýn olmamasý nedeniyle yapýlan bu araþtýrmanýn daha sonra yapýlacak çalýþmalar için önemli
bilgiler içerdiði düþünülmektedir.
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