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ÖZET
Bu çalýþma doðum türü deðiþkeninin (erken doðum-zamanýnda
doðum) baðlanma örüntüsü üzerindeki etkinliðini deðerlendirmek üzere desenlenip düzenlenmiþtir. Bu amaçla, 19881999 yýllarý arasýnda Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi
Hastaneleri'nin Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý
Yenidoðan Yoðun Bakým Ünitelerinde bakým ve tedavileri yapýlan
30 erken doðan bebek (15 kýz, 15 erkek) ile Saðlam Çocuk
Ünitelerinde izlenen 30 zamanýnda doðan bebek (15 kýz, 15
erkek) 3., 6. ve 9. aylarda Baðlanma Sorgulama Anketi ile boylamsal olarak deðerlendirilmiþlerdir. Çalýþmanýn sonunda tüm
bebeklerin saðlýklý bir baðlanma iliþkisi kurabildikleri
görülmüþtür. Bununla beraber erken doðan bebeklerin, zamanýnda doðan bebeklere göre baðlanma örüntüsünü daha geç
kazandýklarý görülmüþtür.
Anahtar Sözcükler: Baðlanma, erken doðum, baðlanma sorgulama anketi.
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SUMMARY
Study of Birth Type Variable on Attachment Pattern
The aim of the study was to investigate the effects of the birth
type on the attachment pattern. Study group consist of 30 premature infants (15 girl, 15 boy) whose pregnancy ages were
below 37 weeks of gestation 30 (15 girl, 15 boy) term infants
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above 3000 gram during same period, whose care and treatment
were done between 1998-1999 in Hacettepe University Ýhsan
Doðramacý Children Hospital, Gazi University Medical Faculty
Children's Health and Diseases Department and Newborn
Treatment Unit. The Attachment Examine Questionnaire was
used to determine attachment pattern. At the end of the study all
the infants could manage to establish a healthy attachment relation. However early inborn infants in contrast to term infants
established attachment relation lately.
Key Words: Attachment, early birth, attachment questionnaire.

GÝRÝÞ
Ýnsan, topluluk halinde yaþayan bir organizmadýr ve
baþka insanlarla bir arada bulunma isteði içerisindedir. Ýnsan yavrusu, biyolojik açýdan gözlenen
özel durumu nedeniyle, yaþamýný sürdürebilmek için,
diðer türlerin yavrularýna oranla, çok daha uzun süre
anne-babasýnýn doðrudan yardýmýna muhtaçtýr. Bu
kaçýnýlmaz durum, insan türünden organizmalarýn bir
arada yaþama, eðilim ve gereksinimlerini, özellikle de
baðlanma ihtiyacýný açýklamaktadýr. Bebeklik döneminde duygusal geliþimin saðlýklý olabilmesinde
anahtar rolü ana - baba oynamaktadýr. Hayatýn ilk üç
yýlýnda ortaya çýkan bir çok psikopatolojinin kaynaðý,
bebeðin birincil bakýcýsý ile olan iliþkisinin niteliði ile
yakýndan iliþkilidir. Ortaya çýkan çoðu patoloji, bu
iliþkinin ele alýnmasýný gerektirmekte ve klinik açýdan
tedavinin temelini oluþturmaktadýr (Zeanah ve ark.
1997). Bu nedenle, bebek ile birincil bakýcýsý arasýndaki iliþki örüntülerinin berraklaþtýrýlmasý ve
dinamiklerin saptanmasý önem kazanmaktadýr. Çok
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yeni bir alan olmakla birlikte bebeklik psikopatolojisinin üzerinde önemle durduðu konulardan birisi de
baðlanma örüntüsüdür. Bu örüntünün oluþmasý
sýrasýnda ortaya çýkan psikopatolojilerin bebek ve ailesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi alanýn önde
gelen çalýþma konularýndandýr.
Baðlanma (attachment), yaþamýn ilk günlerinde
baþlayan, duygusal yönü aðýr basan ve olmasý beklenen bir durumdur. Bebeklikteki baðlanma kavramý;
belirli bir kiþiye olumlu tepkilerin verilmesi, zamanýn
büyük bir kýsmýnýn o kiþiyle birlikte geçirilmek istenmesi, herhangi bir korku yaratan durum veya obje
karþýsýnda hemen o kiþinin aranmasý, baðlanýlan
kiþinin varlýðýnýn duyumsanmasýna eþ zamanlý olarak
rahatlama duygusunun eþlik etmesi gibi duygu ve
davranýþ örüntülerinin tümünü kapsamaktadýr
(Morgan 1991, Erkuþ 1994). Yaþamýn ilk altý ayýnda
þekillenen baðlanma örüntüsü üzerinde en etkili süreç
çeþitli nedenlerle anne, baba ve çocuðun birbirlerinden
ayrýlmasýdýr. Bu ayrýlýk doðumun hemen ardýndan
hastanede uzun süreli tedavi görme þeklinde gerçekleþtiðinde, baðlanma örüntüsünü olumsuz yönde etkilediði görülmektedir (Soysal ve ark. 1999).
Bolwby (1988), yenidoðan bebeklerin ve çocuklarýn,
bakýcýlarý ile iliþki kurma ihtiyacý içerisinde olduklarýný vurgulamýþtýr. Anne ile bebek arasýndaki iliþki
yakýnlýk arayýþý ile belirginleþmektedir (Hortaçsu
1991). Goodfriend (1993), çeþitli nedenlerle doðumdan hemen sonra annelerinden ayrýlarak, özel bakýma
alýnan bebeklerde; geliþmenin yavaþladýðýný ya da
durduðunu, bu bebeklerin yemek yemediklerini,
sosyal geri çekilme yaþadýklarýný ve yüzlerinde sürekli üzüntülü bir ifade taþýdýklarýný belirtmiþtir. Boccio
ve arkadaþlarý (1994), birincil baðlanma objesinden
herhangi bir sebeple ayrýlma durumlarýnda, bebeðin
kalp atým hýzýnýn yükseldiðini ve nörobiyolojik sistemlerin iþleyiþinde farklýlaþmalar olduðunu ileri sürmüþlerdir.
Bu noktada baðlanma örüntüsünün ilk oluþum süreci
önem kazanmaktadýr. Baþlangýç yaþý, baðlanma þiddeti ve birincil baðlanma objesi baðlanmanýn üç temel
parametresini oluþturmaktadýr (Schaffer ve Emerson
1964). Bebeklik döneminde baðlanma aþamalar
halinde gözlenmektedir. Doðumdan hemen sonra
insan yavrusunun doðasý gereðince baþlayan baðlanma; meme arama, baþý döndürme, emme, yutma, parmak emme, yakalama, anneye yönelme, beslenme
saatlerini sezinleme ve hazýrlanma þeklinde kendisini
göstermektedir. Sekizinci haftayla birlikte bebek
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bakýcýsýna yönelmeye baþlamaktadýr. Bebek bu
dönemden itibaren bakýcýsýna gülümsemekte, uzun
süreli göz iliþkisi kurmakta ve diðer insanlara göre
ona daha fazla ses çýkartmaktadýr. Onun yanýnda kendisini daha rahat hissetmektedir (Kaplan ve ark.
1994). Yedinci ayla birlikte bebekler çevrelerindeki iliþki örüntülerini anlamlandýrmaya baþlarlar. Bu
dönemde, bebek gerçek ve belirgin bir objeye
yönelmektedir. Bu ay öncesinde anne, bebek için çok
önemli deðilken, yedinci aydan itibaren baðlanma iliþkisiyle bebek çok geniþ yelpazede olan sosyal iliþkilerini sýnýrlandýrmaktadýr. Artýk bebek, ilgisini, tüm
ihtiyaçlarýný karþýlayan kiþiye yöneltmektedir. Bu
dönemden itibaren bebekler yabancý kiþilerle
karþýlaþtýklarýnda korku, kaygý ya da kaçma
davranýþlarýnda bulunmaktadýrlar (Joseph 1992).
Baðlanma tam olarak altý ay ile yirmi dört ay arasýnda þekillenmektedir. Bu dönemin ardýndan çocuk
yaþamýnda gerek birincil bakýcýsýyla gerekse de diðer
insanlarla geliþtireceði karmaþýk yapýdaki iliþkilere
girecektir (Kaplan ve ark. 1994).
Zeanah ve arkadaþlarý (1993), baðlanma iliþkisinin
niteliðinin anne ile bebek arasýndaki iliþki tarzý ile
þekillendiðini belirtmiþlerdir. Anne-bebek iliþkisindeki
ilk süreç, açlýk ve susuzluk gibi fizyolojik ihtiyaçlarýn
karþýlanmasýdýr. Bunun ardýndan, annenin bebeði ile
geçirdiði zaman dilimi ve bu zaman dilimini nasýl kullandýðý önem kazanmaktadýr. Bebeðin, sosyal ve duygusal açýdan geliþebilmesinde bakýcýnýn duyarlýlýðý
mevcut baðýn kuvvetlenmesini saðlamaktadýr
(Denham 1993, Rijt-Plooij ve Plooij 1993, Isabella
1993). Ayný þekilde bebeðin kendisini ifade edebilmesi ve ortaya koyabilmesinde de anne-baba çocuk iliþkisindeki duyarlýlýk önemlidir (Casiddy 1988). Anne
çocuk iliþkisinde gerek anne gerekse de bebek birbirlerinin duygularýna cevap verdikleri oranda aralarýndaki duygusal iletiþimin kalitesi artmaktadýr (RijtPlooij ve Plooji 1993). Bu durum, birincil bakýcýnýn,
bebeðin ihtiyaçlarýný ne ölçüde ve ne þekilde
karþýladýðýnýn etkililiði üzerinde durmaktadýr (Dodson
1995). Bu noktada, hastanede uzun süreli bakým ve
tedavileri yapýlan bebeklerin uygun düzenekler oluþturularak anneleriyle sýklýkla temas içerisinde
olmalarýný saðlamak, emzirme saatlerine ek olarak
anne ve bebeðin birlikte geçirebileceði zamanlar
yaratabilmenin önemi bir kez daha ortaya çýkmaktadýr (Soysal ve ark. 1999).
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minde görülen bozukluklarýn içerisinde "Bebeklik ya
da Erken Çocukluk Dönemindeki Tepkisel Baðlanma
Bozukluðu" baþlýðý altýnda ifade edilen patolojinin,
beþ yaþýndan önce baþlamasý gerekmektedir.
Bozukluðun en önemli belirtisi, bebeðin ya da küçük
çocuðun yaþamýndaki pek çok alanda önemli ölçüde
bozulma ve geliþim dönemine göre uygunsuz toplumsal iliþki kurma biçiminin olmasýdýr. Ayrýca, kalýcý
baðlanmanýn kurulmasýný önleyici þekilde birincil
bakýcýnýn sýk sýk deðiþmesi ya da çocuðun temel
ihtiyaçlarýnýn, sosyal ve duygusal gereksinimlerinin
sürekli gözardý edilmesi de bozukluðun ölçütleri
içerisinde yer almaktadýr.
Erken doðan bebeklerde baðlanma bozukluðu
görülme riski yüksektir. Bunun nedeni; erken doðan
bebeklerin doðum haftalarýna baðlý olarak uzun süre
týbbi gözlem altýnda tutulmalarý ve bu nedenle de
ailelerinden ayrý kalmalarýdýr. Bu durum hem bebeði
hem de aileyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Bakerman ve Brown (1980), erken doðan bebeklerle,
zamanýnda doðan bebeklerin baðlanma iliþkilerini
inceledikleri çalýþmalarýnda bir yaþýna gelmiþ olan bir
grup bebeðe Ainsworth'un Yabancý Durum Testi'ni
uygulamýþlar; sonuçta anlamlý farklar elde edememiþlerdir. Goldberg ve arkadaþlarý da (1986) benzer
sonuçlarýn bulunduðu araþtýrmalardan söz etmektedirler. Araþtýrmalarda belirgin bir farkýn bulunamamasýnýn nedeni, erken doðanlarýn özelliklerinden
(doðum yaþý, geçirdiði hastalýklar, tedavi süresince
aileye olan yakýnlýk, evde gördüðü ilgi vb) kaynaklanmýþ olabilir.
Sonuç olarak, kiþinin ilerideki iliþki biçimlerinin belirlenmesinde yaþamýn ilk günlerinde kurulan baðlanma
örüntüsünün etkisi tartýþýlmaz bir gerçektir. Yaþamýn
ilk aylarýndan itibaren þekillenen baðlanma ileride
karþý cinsle olan iliþkileri ve eþ seçimini de etkilemekte midir? Günümüzde araþtýrmacýlarýn baðlanma
konusunda araþtýrdýklarý diðer bir sorudur. Öyleki,
erken baðlanma iliþkisinin gelecekteki sevgi iliþkilerinin prototipi olduðu ileri sürülmektedir (Waters ve
ark. 1994). Bu nedenle; bebeklik döneminde yaþanan
patolojik baðlanma örüntülerinin gelecekteki iliþkiler
üzerindeki etkisi (anne-babadan akranlara, akranlardan eþ seçimine kadar baðlanma örüntülerinde meydana gelen deðiþiklikler) günümüzde önemini
koruyan bir konu niteliðindedir.
Bu çalýþmada doðum türü deðiþkenine (erken doðumzamanýnda doðum) baðlý olarak hastanede bakým ve
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tedavi görmenin baðlanma örüntüsü üzerindeki etkileri incelenmiþtir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Denekler
Araþtýrmanýn örneklemi, Hacettepe Üniversitesi Ýhsan
Doðramacý Çocuk Hastanesi ve Gazi Üniversitesi Týp
Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü,
Yenidoðan Yoðun Bakým Üniteleri'nde 1998-1999 yýllarý arasýnda bakým ve tedavileri yapýlan, gebelik
yaþlarý 38 haftanýn altýnda olan 30 erken doðan bebek
ile ayný tarihlerde zamanýnda ve 3000 gramýn
üzerinde doðan 30 bebekten oluþmaktadýr. Denekler,
yaþ, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey bakýmýndan
eþleþtirilmiþtir. Araþtýrmanýn örneklemini oluþturan
deneklerle ilgili bilgiler özetlenmiþtir:
Erken Doðan Bebekler: Gebelik yaþlarý 28 ile 37
hafta arasýnda deðiþen sürelerde 600-2000 gram
arasýnda dünyaya gelen, 30 bebek (15 kýz, 15 erkek)
yer almaktadýr. Ýntrauterin geliþme gerisi, 28 günün
üzerinde oksijen tedavisi almýþ (kronik akciðer hastalarý), sistemik steroid tedavisi alan, konvülziyon
geçiren ve herhangi bir nörolojik bozukluk tanýsý
almýþ (serebral palsi, mental motor retardasyon,
hipoksik iskemik ensefalopati vb) olan bebekler çalýþmaya alýnmamýþtýr. Çalýþmaya katýlan bebeklerin iki
gün ile 30 gün arasýnda (n=30; `X= 17 gün) küvözde
bakým ve tedavileri yapýlmýþtýr.
Çalýþmada yer alan erken doðan bebeklerin yaþ ortalamalarý, yapýlan üç deðerlendirme dikkate alýndýðýnda, sýrasýyla; (n= 30, `X3= 4.3; n= 30, `X6= 7.6; n=
30, `X9 =10.7) aydýr.
Zamanýnda Doðan Bebekler: Bu grupta, 38 ile 40
hafta arasýnda deðiþen sürelerde 3000 gram ve
üzerinde doðan, 30 bebek (15 kýz, 15 erkek) yer
almaktadýr. Bebeklerin yaþ ortalamalarý yapýlan üç
deðerlendirme dikkate alýndýðýnda, sýrasýyla, (n= 30,
`X 3 =5.4; n=30, `X 6=8.1; n=30, `X 9=11.03)
aydýr.
Her iki grupta yer alan bebekler arasýnda çoðul bulunmamaktadýr. Her iki grupta yer alan bebeklerin
annelerinin eðitim ve meslek durumlarýna iliþkin bilgiler Tablo 1'de verilmiþtir. Tablo incelendiðinde erken
doðan bebeklerin annelerinin grup içindeki daðýlýmlarý; ilkokul + ortaokul mezunu 10 (%33.3), lise
mezunu 13 (%43.3), üniversite mezunu+üniversite
sonrasý eðitim alanlar 7’dir (%23.3). Zamanýnda
doðan bebeklerin annelerin grup içindeki daðýlýmlarýysa; ilkokul mezunu+ortaokul mezunu 9 (%30),
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Tablo 1. Örneklem grubunda yer alan bebeklerin annelerinin eðitim durumlarýna ve mesleklerine göre
daðýlýmlarý
Erken doðan
bebeklerin anneleri
n
%

Zamanýnda doðan
bebeklerin anneleri
n
%

EÐÝTÝMÝ
Ýlkokul+Ortaokul

10

33.30

9

30.00

Lise

13

43.30

15

40.00

7

23.33

6

20.00

Ev Hanýmý

20

66.66

17

56.66

Çalýþýyor

10

33.33

13

43.33

Üniversite
MESLEÐÝ

lise mezunu 15 (%40), üniversite+ üniversite sonrasý
eðitim alanlar 6’dýr (%20.00). Araþtýrma grubunda yer
alan annelerin (`X=2.90) eðitim düzeyleri ile kontrol
grubunda yer alan bebeklerin annelerinin eðitim
düzeyleri (X=2.800) arasýnda anlamlý bir fark bulunmamýþtýr (t=.259, sd=58, p< .796).
Yine, Tablo 1'den izlenebileceði gibi, erken doðan
bebeklerin annelerinin 20'si (%66.66) ev hanýmý, 10'u
(%33.33) ise çalýþmaktadýr. Zamanýnda doðan bebeklerin annelerininse 17'si (%56.66) ev hanýmý, 13'ü
(%43.33) de çalýþmaktadýr.
Erken doðan bebeklerin annelerinin yaþlarýnýn 22-40
arasýnda deðiþtiði (n=30, `X=25, 5), zamanýnda
doðan bebeklerin annelerinin yaþlarýnýn 21-28 arasýnda deðiþtiði (n=30; `X= n=21, 28) görülmüþtür.
Araþtýrmada yer alan deðiþkenler ve araþtýrma
deseni
Araþtýrmada etkisi incelenen her biri iki ve ikiden
fazla düzeyden oluþan üç deðiþken yer almýþtýr.
Bunlar; doðum türü (erken doðum-normal doðum),
deneðin cinsiyeti (kýz-erkek) ve deðerlendirme
zamanýdýr (3. ay, 6. ay, 9. ay). Araþtýrmanýn baðýmlý
deðiþkenleri ise; baðlanma örüntüsünün kurulmasý ve
baðlanmanýn þiddetidir.
Araþtýrmanýn amacýný gerçekleþtirmeye yönelik
olarak, doðum türü (erken-normal) ve deðerlendirme
zamaný (3 ay - 6 ay- 9 ay) deðiþkenlerinin deðiþimlenmesi ile deneðin cinsiyetinin (kýz-erkek) etkisinin incelenmesiyle oluþan 2x2x3'lük son faktörde tekrar
ölçümlü Faktörlü Deney Deseni kullanýlmýþtýr.
Veri toplama araçlarý
Araþtýrmada veri toplama aracý olarak; Baðlanma
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Sorgulama Anketi (BSA) ve Gazi Sorunlu Doðan
Yenidoðanlarý Geliþimsel Olarak Deðerlendirme Formu
(GYF) kullanýlmýþtýr.
Baðlanma Sorgulama Anketi (BSA): Baðlanma
Sorgulama Anketi (The Attachment Measure), bir
bebeðin karþýlaþabileceði varsayýlan yedi farklý ayrýlýk
durumda gösterebileceði olasý protesto tepkilerini
belirlemek amacýyla Schaffer ve Emerson (1964)
tarafýndan geliþtirilmiþtir. Anket doðrultusunda,
protesto davranýþýný gösterenlerin bu tutumunun
hangi yaþta baþladýðý ve baðlanmanýn baþlama yaþý
saptanmaktadýr. Bebeðin gösterdiði tepkinin puanlanmasýnda ise; ayrýlýða aldýrmamaya 0 puan, kabul
edilebilir düzeyde ayrýlýk protestosuna 1 puan, çok
þiddetli ayrýlýk protestosuna 3 puan verilmektedir.
Baðlanmanýn þiddeti 0-21 arasýnda deðiþmektedir.
Bebeðin protesto davranýþýný gösterdiði kiþilerin
sayýsý, kimlikleri, baðlanmanýn geniþliði ve kiþi
sayýsýnýn saptanabilmesi ölçek içindeki sorular yoluyla elde edilmektedir. Ölçek Türkçe'ye Þener (1989)
tarafýndan çevrilmiþ, Þener ve Türkmen'in (1989),
Atatürk Yetiþtirme Yurdu'nda yaptýklarý bir çalýþma ile
son halini almýþtýr. Atasoy (1996) tarafýndan
kültürümüze uyarlanmýþtýr.
Gazi Sorunlu Doðan Yenidoðanlarý Geliþimsel
Olarak Deðerlendirme Formu (GYF): Ergenekon ve
Soysal (1998) tarafýndan geliþtirilen form yenidoðan
dönemindeki hastalarýn fiziksel, laboratuvar,
psikometrik ve sosyo-demografik bilgilerinin kaydedilmesi amacýyla düzenlenmiþtir.
Ýþlem
Deneklere üçer ay arayla (3., 6. ve 9. aylarda) BSA
uygulanmýþtýr. Anket deðerlendirilirken erken doðan
KLÝNÝK PSÝKÝYATRÝ 2000;3:75-85

DOÐUM TÜRÜ DEÐÝÞKENÝNÝN BAÐLANMA
ÖRÜNTÜSÜ ÜZERÝNDEKÝ ETKÝLERÝNÝN ÝNCELENMESÝ

Tablo 2. Erken doðan bebeklerle zamanýnda doðan bebeklerin BSA'dan aldýklarý puanlarýn ortalama ve standart sapmalarý

Kýz

3

6

9

X=

6.40

5.93

5.73

S=

0.82

1.03

0.88

X=

6.66

6.33

5.93

S=

0.81

0.81

0.96

X=

5.40

5.66

5.93

S=

0.82

0.48

0.96

X=

5.40

5.13

5.13

S=

0.82

0.51

0.51

Araþtýrma

Erkek

Kýz
Kontrol

Erkek
X= Aritmetik ortalama, S= Standart sapma

bebekler için düzeltilmiþ yaþ kullanýlmýþtýr. Hastalar
aþý öncesinde ve sabah saatlerinde deðerlendirilmiþtir.
Araþtýrmanýn istatistiksel analizleri "Statistical
Package for Social Sciences (SPSS)" (Nie ve ark. 1975,
Tabachnick ve Fidel 1996) paket programý kullanýlarak yapýlmýþtýr.

Tablo 3 incelendiðinde cinsiyet x koþul ortak etkisi
anlamlý bulunmuþtur (F=5.61, sd=1, p<.021). Ortak
etkinin kaynaðýný bulmak için Tukey-HSD uygulanmýþtýr.

BULGULAR

Tablo 3 incelendiðinde doðum türü x deðerlendirme
zamaný ortak etkisi anlamlý bulunmuþtur (F=5.88,
sd= 1, p<.021). Ortak etkinin kaynaðýný bulmak için
Tukey- HSD uygulanmýþtýr.

I. Erken doðan bebeklerle zamanýnda doðan bebeklerin BSA’dan baðlanmanýn kurulmasýna yönelik
olarak 3, 6 ve 9. aylarda aldýklarý puanla iliþkin
olarak yapýlan tekrar ölçümlü çok yönlü varyans
analizi sonuçlarý

Tablo 4'te araþtýrma grubunda yer alan bebeklerle
kontrol grubunda yer alan bebeklerin BSA'dan aldýklarý puanlara yönelik olarak ortak etkinin kaynaðýný
bulmak amacýyla hesaplanan Tukey-HSD sonuçlarý
verilmiþtir.

Erken doðan bebeklerle zamanýnda doðan bebeklerin
BSA'dan 3., 6. ve 9. aylarda yapýlan ölçümler sonucunda aldýklarý puanlarýn ortalama ve standart sapmalarý Tablo 2'de gösterilmiþtir.

Tablo 5'te araþtýrma grubunda yer alan bebeklerle
kontrol grubunda yer alan bebeklerin BSA'dan aldýklarý puanlara yönelik olarak ortak etkinin kaynaðýný
bulmak amacýyla hesaplanan Tukey- HSD sonuçlarý
verilmiþtir.

Erken doðan bebeklerle zamanýnda doðan bebeklerin
BSA'dan aldýklarý puanlarýn, koþul (erken doðan zamanýnda doðan), cinsiyet (kýz-erkek) ve deðerlendirme zamaný (3. ay, 6. ay, 9. ay) deðiþkenlerine
baðlý olarak deðiþip deðiþmediðini belirlemek amacýyla ilgili verilere 2x2x3 faktörlü, son faktörde tekrar
ölçümlü varyans analizi uygulanmýþtýr. Analiz
sonuçlarý Tablo 3'te gösterilmiþtir.
Tablo 3'ten izlenebileceði gibi koþul temel etkisinin
anlamlý olduðu görülmektedir (F=21.76, sd=1,
p<.000). Bu durumda erken doðan bebekler (`X=
0.61), zamanýnda doðan bebeklerden (`X=0.54)
BSA'dan daha düþük puanlar almýþlardýr.
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II. Erken doðan bebeklerle zamanýnda doðan
bebeklerin baðlanmanýn þiddetine yönelik olarak
BSA'nýn 3., 6. ve 9. aylarda aldýklarý puanlara iliþkin olarak yapýlan tekrar ölçümlü çok yönlü varyans analizi sonuçlarý
Erken doðan bebeklerle zamanýnda doðan bebeklerin
baðlanma þiddetlerini belirlemek amacýyla BSA'dan
3., 6. ve 9. aylarda yapýlan ölçümler sonucunda aldýklarý puanlarýn ortalama ve standart sapmalarý Tablo
6’da gösterilmiþtir.
Erken doðan bebeklerle zamanýnda doðan bebeklerin
BSA'dan baðlanmanýn þiddetine göre aldýklarý puan79

SOYSAL AÞ, ÖKTEM F, ERGENEKON E, ERDOÐAN E.

Tablo 3. Erken doðan bebeklerle zamanýnda doðan bebeklerin BSA'dan aldýklarý puanlara koþul (erken doðan
- zamanýnda doðan), cinsiyet (kýz - erkek) ve deðerlendirme zamaný (3. Ay, 6. Ay, 9. ay) deðiþkenlerine baðlý
olarak uygulanan varyans analizi sonuçlarý
Kaynak

Kareler
toplamý

sd

Ortalama
kareler

F

P

A

.27

1

.27

.25

B

23.47

1

23.47

21.76

.000***

AxB

6.05

1

6.05

5.61

.021*

Hata

60.40

56

1.08

C

2.54

2

1.27

2.87

.061

AxC

1.41

2

.71

1.59

.208

BxC

5.21

2

2.61

5.88

.004**

AxBxC

1.23

2

.62

1.39

.253

Hata

46.60

112

44

Toplam

147.18

179

0.82

.617

*p<.05, **p<.01, ***p<.001, A: Cinsiyet, B: Doðum türü, C: Deðerlendirme zamaný

Tablo 4. Erken doðan bebeklerle zamanýnda doðan
bebeklerin cinsiyet x koþul deðiþkenlerine iliþkin
olarak BSA'dan aldýklarý puanlardaki ortak etkinin
kaynaðýný bulmak amacýyla hesaplanan Tukey HSD sonuçlarý
a1b1
a1b1

-

a1b2

a2b1

a1b2

5.88*

-

a2b1

1.56

10.56*

-

a2b2

8.33*

0.00

7.407*

c 1b 1

a2b2

-

*q .05;3-112 ≅ 2.80

larýn, koþul (erken doðan-zamanýnda doðan), cinsiyet
(kýz-erkek) ve deðerlendirme zamaný (3. ay, 6. ay, 9.
ay) deðiþkenlerine baðlý olarak deðiþip deðiþmediðini
belirlemek amacýyla ilgili verilere 2x2x3 faktörlü, son
faktörde tekrar ölçümlü varyans analizi uygulanmýþtýr. Analiz sonuçlarý Tablo 7'de gösterilmiþtir.
Tablo 7'den izlenebileceði gibi cinsiyet x deðerlendirme zamaný ortak etkisi anlamlýdýr (F=3.32,
sd=2, p<.040). Cinsiyet x deðerlendirme zamaný
ortak etkisinin kaynaðýný bulmak için Tukey-HSD testi
uygulanmýþtýr. Tablo 8'de araþtýrma grubunda yer
alan bebeklerle kontrol grubunda yer alan bebeklerin
BSA'dan aldýklarý puanlara yönelik olarak ortak
etkinin kaynaðýný bulmak amacýyla hesaplanan
Tukey-HSD sonuçlarý verilmiþtir.
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Tablo 5. Erken doðan bebeklerle zamanýnda doðan
bebeklerin doðum türü x deðerlendirme zamaný
deðiþkenlerine iliþkin olarak BSA'dan aldýklarý
puanlardaki ortak etkinin kaynaðýný bulmak
amacýyla hesaplanan Tukey - HSD sonuçlarý
c 2b 1

c 3b 1

c 1b 2

c 2b 2

c 1b 1

-

c 2b 1

2.321

c 3b 1

4.074* 1.754 -

c 1b 2

6.608* 4.313* 1.764

c 2b 2

6.647* 4.288* 2.548

0.000

-

c 3b 2

5.862* 3.529* 1.754

0.392

0.39

c 3b 2

-

-

-

*q .05;3-112 ≅ 3.36

Tablo 7'den görüldüðü gibi cinsiyet x doðum türü x
deðerlendirme zamaný ortak etkisi anlamlýdýr (F=
8.18, sd=2, p <.000). Ortak etkinin kaynaðýný bulmak amacýyla Tukey - HSD testi uygulanmýþtýr. Tablo
9'da erken doðan kýz bebeklerle zamanýnda doðan kýz
bebeklerin baðlanmanýn þiddeti açýsýndan 3., 6. ve 9.
aylarda BSA'dan aldýklarý puanlara yönelik olarak
ortak etkinin kaynaðýný bulmak amacýyla hesaplanan
Tukey-HSD sonuçlarý verilmiþtir.
Tablo 10’da erken doðan erkek bebeklerle zamanýnda
doðan erkek bebeklerin baðlanmanýn þiddeti açýsýndan 3., 6. ve 9. aylarda BSA'dan aldýklarý puanlara
yönelik olarak ortak etkinin kaynaðýný bulmak
amacýyla hesaplanan Tukey-HSD sonuçlarý verilmiþtir.
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Tablo 6. Erken doðan bebeklerle zamanýnda doðan bebeklerin BSA'dan aldýklarý puanlarýn ortalama ve standart sapmalarý

Kýz

3

6

9

X=

14.73

13.66

13.26

S=

2.71

3.28

3.49

X=

12.06

15.13

14.33

Araþtýrma

Erkek

Kýz

S=

2.84

2.47

2.52

X=

13.53

14.33

15.20

S=

2.97

2.19

1.32

X=

13.20

13.53

13.26

S=

2.17

1.55

2.01

Kontrol

Erkek
X = Aritmetik ortalama, S= Standart sapma

Tablo 7. Erken doðan bebeklerle zamanýnda doðan bebeklerin BSA'dan baðlanmanýn þiddetine göre aldýklarý puanlara koþul (erken doðan - zamanýnda doðan), cinsiyet (kýz - erkek) ve deðerlendirme zamaný (3. ay,
6. ay, 9. ay) deðiþkenlerine baðlý olarak uygulanan varyans analizi sonuçlarý
Kaynak

Kareler

s.d.

Ortalama

toplamý
A
B

12.80

F

P

kareler
1

12.80

1.09

.301

.02

1

.02

.000

.965

AxB

10.76

1

10.76

.92

.342

Hata

656.67

56

11.73

11.73

C

20.74

2

10.37

2.71

AxC

25.43

2

12.72

3.32

.040*

BxC

6.08

2

3.04

.79

.455

AxBxC

62.68

2

31.34

8.18

.000***

Hata

429.07

112

3.83

Toplam

1224.25

179

6.83

0.71

* p<.05, ***p<.001, A: Cinsiyet, B: Doðum türü, C: Deðerlendirme zamaný

TARTIÞMA
Son yýllarda, anne-çocuk iliþkisi konusunda yapýlan
araþtýrmalarýn önemli bir bölümünü baðlanma örüntüsünün oluþturduðu görülmektedir (Donley 1993).
Bu durumun en önemli nedeni ise, anne-baba çocuk
iliþkisini ayrýntýlandýrabilmenin her iki nesil için de
giderek önem kazanmasýdýr. Çünkü baðlanma, çift
yönlü bir süreçtir. Pek çok araþtýrmacý anne-çocuk
iliþkisinin sürekliliðinin sonraki yaþantýlarýn temelini
oluþturduðunu ileri sürmektedir (Lewis 1990, Pearson
ve ark. 1993, Roe ve Drivas 1993).
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Çalýþmada, baðlanma davranýþýný yordayan
Baðlanma Sorgulama Anketi (BSA) incelendiðinde
erken doðan bebeklerin zamanýnda doðan bebeklere
göre daha düþük puanlar aldýklarý görülmektedir
(Tablo 2). Erken doðan kýz bebekler ile zamanýnda
doðan kýz bebekler arasýnda ve erken doðan erkek
bebekler ile zamanýnda doðan erkek bebekler arasýnda BSA'dan aldýklarý puanlar açýsýndan her üç deðerlendirme zamanýnda da farklýlýklar bulunmuþtur.
Özellikle farkýn 3. ay ile 9. ay arasýnda belirginleþtiði
dikkat çekicidir. Erken doðan bebeklerin, zamanýnda
doðan bebeklerin 3. aydaki baðlanma örüntülerini
81
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Tablo 8. Cinsiyet x deðerlendirme zamaný deðiþkenlerinin etkileþimde ortak etkinin kaynaðýný bulmak
amacýyla BSA þiddet puanlarýna uygulanan Tukey HSD sonuçlarý
c1a1

c2a1

c3a1

c1a1

-

c2a1

4.26*

-

c3a1

0.19

0.46

c1a2

2.97

2.70

c2a2

1.18

6.92* 1.38

c3a2

1.71

1.45

c1a2

c2a2

c3a2

Tablo 10. Erken doðan erkek bebeklerle zamanýnda
doðan erkek bebeklerin cinsiyet x doðum türü x
deðerlendirme zamaný deðiþkenlerine iliþkin olarak
baðlanmanýn þiddetine yönelik olarak BSA'dan
aldýklarý puanlardaki ortak etkinin kaynaðýný bulmak amacýyla hesaplanan Tukey - HSD sonuçlarý
c 1b 1

c 2b 1

c 2b 1

c 2b 2

c 3b 1

-

c 1b 1

-

3.16

c 1b 2

3.05

-

-

c 2b 1

0.28

0.66

0.52

c 2b 2

4.28*

3.90* 4.57*

-

c3a1

0.57

0.95

4.85*

4.85*

-

c3a2

0.95

0.57

1.23

3.33

1.52

1.91

0.17
1.25

-

*q .05; 3-112 ≅ 3.36

c 3b 2

-

-

*q .05; 3-112 ≅ 3.36, q .05; 2-112 ≅ 2.80

Tablo 9. Erken doðan kýz bebeklerle zamanýnda
doðan kýz bebeklerin cinsiyet x doðum türü x
deðerlendirme zamaný deðiþkenlerine iliþkin BSA
þiddet puanlarýndaki ortak etkinin kaynaðýný bulmak amacýyla hesaplanan Tukey - HSD sonuçlarý
c1a1

c2a1

c3a1

c1a2

c2a2

c1a1

-

c2a1

3.04

-

c3a1

4.19*

1.14

c1a2

7.61*

4.19* 3.04

-

c2a2

1.14

4.19* 5.33*

8.76*

-

c3a2

1.14

1.90

6.47*

2.28

c3a2

-

3.04*

-

*q .05; 3-112 ≅ 3.36, q .05;2-112 ≅ 2.80

ancak 9. ayda yakaladýklarý görülmüþtür. Bunda,
erken doðan bebeklerin annelerinin bebekleriyle ilk
temasý ilk otuz gün içerisinde gerçekleþtirmelerinin
etkili olduðu düþünülmektedir.
Yapýlan deðerlendirme sonucunda, duygusal
geliþimde de annenin temel bir rol oynadýðý
görülmüþtür. Yazýnda, anneye olan baðlanma
davranýþýnýn ilk bir yýl içinde yapýlan tüm deðerlendirme testlerinde etkili olduðu ileri sürülmektedir
(Crockenberg 1983). Bu noktada baðlanma örüntüsü
yalnýz duygusal geliþim açýsýndan deðil, biliþsel ve
motor geliþimin saðlýklý bir þekilde deðerlendirilmesi
açýsýndan da önem kazanmaktadýr. Çalýþmada yer
alan erken doðan bebeklerin Bayley Bebekler Ýçin
Geliþim Ölçeði' nin zihinsel alt ölçeðinden aldýklarý
puanlarýn zamanýnda doðan bebeklerden ortalama
olarak 2 ay gerisinde olduklarý gözlenmiþtir (Soysal
1999).
82

Bir bebeðin, fiziksel olarak yaþayabilmesi için nasýl
beslenmeye gereksinimi varsa ruhsal yaþamý içinde
baþkalarýyla bir arada olmaya ihtiyacý vardýr. Bir
aradalýk birincil ihtiyaçlarýn karþýlanmasýyla þekillenmekte ve baðlanma iliþkisinin temelini oluþturmaktadýr. Baðlanma iliþkisinin kökeni ve niteliði en erken
dönemden itibaren anne -bebek iliþkisi biçiminde
görülmektedir (Cynthia ve ark. 1993). Doðumun
ardýndan, ilk tensel temasýn saðlanmasýyla birlikte
baðlanma iliþkisinde ilk ciddi adýmda atýlmýþ olmaktadýr. Ýlk temas baðlanma iliþkinin oluþum sürecinde
olmazsa olmaz bir öge deðildir. Ancak iliþkiyi
güçlendireceði düþünülmektedir. Yapýlan çalýþmada
erken doðan bebeklerin annelerinin bebekleriyle ilk
temasý ilk iki gün ile 30 gün sonra gerçekleþtirdikleri
görülmüþtür. Bu da, zamanýnda doðan bebeklerle
erken doðan bebekler arasýnda ilk baðlýlýk iliþkisinin
kurulmasýnda bir fark olduðunu açýkça göstermektedir. Saðlýk sorunlarýnýn artmasýyla birlikte anne ve
bebek uzun süre birbirlerinden ayrý kalmaktadýrlar.
Emzirme, dokunma, altýný temizleme ve sevme gibi
bebeðin birincil ihtiyaçlarýný doðrudan karþýlayamayan annelerin, bebekleriyle ilk kez bir araya geldiklerinde sorunlar yaþadýklarý görülmektedir. Çalýþmada
sadece iki bebeðin 30 gün sonra anneleriyle temas
içerisine geçtikleri belirlenmiþtir. Yapýlan görüþmelerde annelerin, bebeklerine alýþmakta sorun yaþamadýklarý öðrenilmiþtir.
Ýlk aylarda, anne-bebek arasýndaki iliþkinin deðerlendirilmesi ve ilerideki baðlanma iliþkisini yordayabilmek amacýyla yapýlan gözlemler önemlidir (MedoffCooper ve ark. 1993). Annenin bebeði ile geçirdiði
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zaman dilimi ve bebeðin ihtiyaçlarýna cevap verme
yeterliði anne-bebek baðlanma iliþkisi açýsýndan
dikkate deðerdir. Baðlanma iliþkisinin niteliðini anne
belirliyorsa ve iliþkinin odaðýný oluþturuyorsa (Donley
1993), bebeðin bakýmýný annenin üstlenmesi daha da
önem kazanmaktadýr. Çalýþmada, annelerin
%66.6'sýnýn bebeðin bakýmýný üstlendiði, %20'sininse
yakýn akraba ve anne destekli büyütüldüðü gözlenmiþtir. Bu da, örneklem grubunun %86.6'lýk
bölümünün ilk baðlanma iliþkisini birincil bakýcý
açýsýndan saðlýklý olarak kurduðunu göstermektedir.
Yapýlan araþtýrmalar erken doðan bebeklerle,
zamanýnda doðan bebeklerin anneleriyle ikili iliþkilerinin farklý olduðu yönündedir. Bu durumun ana
nedeni annelerin bebeklerin baðlanma þiddetini belirlemekte güçlük çekmeleridir. Erken doðan bebeklerin
anneleri bebeklerinin her durumda protesto
davranýþýnda bulunduklarýný belirtmiþlerdir. Bu da
baðlanmanýn þiddet ve düzenliliðinin belirlenmesini
güçleþtirmektedir. Nitekim, baðlanmanýn þiddetine
yönelik olarak belirlenen bulgular erken doðan bebeklerin baðlanma davranýþlarýnýn 3. ayda duraðanken 9.
aya doðru çeþitlendiði yönündedir. Bunda bebeklerin
motor ve zihinsel geliþim açýklarýný kapatmalarýnýn
etkili olduðu düþünülmektedir. Erken doðan bebeklerin baðlanma þiddetlerinin düzensizliðinin bir baþka
nedeni ise, erken doðan bebeklerin annelerinden uzun
süreli ayrý kalmalarý ve bunlarýn annede yýkýcý tepkilere neden olmasý olarak gösterilmektedir (Goldberg
ve ark. 1986, Soysal ve ark. 2000). Bu nedenle
annelerin kýsa süreli yardým gruplarýna katýlmalarý,
aileleri tarafýndan desteklenmeleri bir kez daha önem
kazanmaktadýr. Çalýþmamýzda, erken doðan bebeklerin anneleriyle, zamanýnda doðan bebeklerin
annelerinin eþlerinden yeterince yardým görmediklerini ancak aile büyüklerinin bakým konusunda verdikleri destekle bu açýðý kapattýklarýný vurguladýklarý
dikkati çekmiþtir.
Bir baþka ilginç bulgu ise zamanýnda doðan bebeklerin baðlanma þiddetlerinin 3. ayda daha belirginken
6. ayda düzenliliðinin deðiþmesidir. Bunda, 6. ayla
birlikte baþlayan baðlanma örüntüsünün yeni þekillenmesinin ve bebeðin ilgilerinin artmasýnýn, biliþsel
ve motor alanlardaki geliþimin anne-babalarýn deðerlendirmelerinde etkili olduðu düþünülmektedir.
Erken doðan bebekler genellikle güvenli baðlanma
iliþkisi kurabilmektedirler. Ancak, bu bebeklerin erken
iliþkide desteklenmeleri gerekmektedir (Goldberg ve
ark. 1986). Bu noktada hastanede bakým veren ekibin
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kalitesi -yeterli iþgücü ve teknik donanýma sahip olma
gibi-, annenin bebeðini görebilmesi ve tensel temas
saðlayabilmesi, hastaneden çýktýktan sonra bebeðe
uyum gibi durumlar ön plana çýkmaktadýr. Çalýþmanýn
bir bölümünün yürütüldüðü Gazi Hastanesi Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý'nda annelere
yönelik kýsa yardým programlarýnýn uygulandýðý ve
ekibin de hasta grubunun ihtiyaçlarýna karþýlar nitelikte olmasý bu noktada önem kazanmaktadýr.
Yazýn, incelendiðinde erken doðan bebeklerle zamanýnda doðan bebeklerin baðlanma örüntülerine iliþkin
çeliþkili bilgilerle karþýlaþýlmaktadýr. Ýncelenen pek çok
çalýþmada, erken doðan bebeklerle, zamanýnda doðan
bebeklere bir yaþýna geldiklerinde Yabancý Durum
Testi uygulandýðý, ancak bir farkýn belirlenemediði
görülmüþtür (Bakermen ve Brown 1980).
Baðlanmanýn oluþmaya baþladýðýný göstermek
amacýyla uygulanan BSA'dan, erken doðan bebeklerle
zamanýnda doðan bebeklerin aldýklarý puanlar arasýnda da fark gözlenmektedir. Farkýn zaman içinde belirginleþtiði ve cinsiyetin deðiþimde ön plana çýktýðý
görülmektedir. Tüm bebeklerde baðlanmanýn oluþtuðu saptanmýþtýr. Ancak, baðlanmanýn þiddeti ve
baþlangýcý açýsýndan her iki grup arasýnda farklýlýklar
olduðu belirlenmiþtir. Baðlanmanýn þiddeti açýsýndan
erken doðan bebeklerle zamanýnda doðan bebekler
arasýnda bir fark bulunmamýþtýr. Ancak, kýzlarla
erkekler arasýnda bir farkýn olduðu gözlenmiþtir. Bu
durumda; cinsiyet beklentisi, gebeliðin planlý-plansýz
olmasý ve verilen bakýmýn kalitesinin etkili olduðu
düþünülmektedir.
Yaþamýn ilk üç yýlýnda anne-babasýna güvensiz bir
þekilde baðlanan çocuklarýn, okul öncesi dönemde
problem çözme konusunda güvenli baðlanma
geliþtiren çocuklara göre daha sorunlu bir dönem
yaþadýklarý görülmüþtür (Zeanah ve ark. 1997).
Baðlanma iliþkisinin niteliði konusunda okul öncesi
çocuklarla yapýlan çalýþmalarýn sonuçlarý incelendiðinde; güvenli baðlanma geliþtiren çocuklarýn
yaþýtlarýna göre sosyal becerilerinin yüksek, olumlu
duygulanýmlarýnýn olumsuz duygulanýma göre daha
fazla olduðu, yetiþkinlerle iþbirliði ve uyum içerisinde
bulunabildikleri görülmüþtür. Güvensiz baðlanma
geliþtiren çocuklarýnsa, sosyal izolasyona eðilimli,
sinirli, rahatsýz, huzursuz, akranlarýna ve öðretmenlerine karþý saldýrgan, uyumsuz, depresif, imgeleme
gerektiren oyunlarda baþarýsýz olduklarý ve sorumluluklarýný yerine getiremedikleri gözlenmiþtir. Gerilimli
direnç gösteren çocuklarýnsa, sýklýkla fiziksel þiddet
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uyguladýklarý, düzeni bozucu davranýþlar sergiledikleri, kurallara düþünmeden karþý çýktýklarý ve aniden
öfkelendikleri belirlenmiþtir. Gerilimli kaçýnan baðlanma geliþtiren çocuklarýnsa, çevrelerindeki kiþileri
kontrolleri altýna alma eðiliminde olduklarý ve
öfkelerini doðrudan ifade edemedikleri tespit
edilmiþtir (Perry ve ark. 1990).

Bu bilgilerin ýþýðýnda, çalýþmamýzýn bundan sonraki
aþamasýnda bebeklerin yabancý durum testi ile deðerlendirilmesi ve baðlanma türlerine göre aileye danýþmanlýk verilmesi düþünülmektedir. Böylelikle erken
doðan bir bebeðe sahip olan anne-babalarýn yalnýzca
biliþsel ve motor alanlardaki geriliklere odaklanmasýný önleyip, duygusal alana yönelmelerini saðlamaktýr.

KAYNAKLAR
Amerikan Psikiyatri Birliði (1994) Mental Bozukluklarýn
Tanýsal ve Sayýmsal El Kitabý. IV. baský, (DSM-IV), (Çev. E.
Köroðlu), Amerikan Psikiyatri Birliði, Washington DC,
Ankara, Hekimler Yayýn Birliði.
Atasoy Z (1996) 6 Aylýk Bebeklerde Baðlanma. Ankara, Gazi
Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý.
Atasoy Z, Ertürk D, Þener Þ (1997) Altý ve on iki aylýk bebeklerde baðlanma. Türk Psikiyatri Dergisi, 8(4):266-279.
Bakerman R, Brown J (1980) Early interaction: Consequences
for social and mental development at 3 Years. Child Dev, 55:
718-728.
Barrera ME, Rosenbaum PL, Cunningham CE (1986) Early
home intervention with low-birth-weight infants and their
parents. Child Dev, 57:20-33.
Boccio M, Laudenslager MN, Retie ML (1994) Intrinsic and
extrinsic factors affect infant responses to maternal separation. Psychiatry, 57: 43-50.
Bowlby J (1988) A secure base: Clinical applications of attachment theory. London, Routledge.
Casiddy J (1986) The ability to negotiate the enviroment: An
aspect of infant of competence as related to quality of attachment. Child Dev, 57: 331-337.
Casiddy J (1988) Child-mother attachment and the self in six
year olds. Child Dev, 59:121-134.
Cohn JF, Tronick EZ (1987) Mother-infant face-to-face interaction: The sequence of dyadic states at 3, 6, and 9 months.
Developmental Psychology, 23 (1): 68-77.
Crockenberg S (1983) Early mother and infant antecedents
of Bayley scale performance at 21 months. Developmental
Psychology, 19 (5): 727-730.
Cyntia A, Stifter CA, Coulchan CM ve ark. (1993) Linking
employment to attachment: the nediating effects of maternal
separation anxiety and interactive behavior. Child Dev, 64:
1451-1460.
Denham SA (1993) Maternal emotional responsiveness and
toddler's social-emotional completence. J Child Psychol
Psychiatry, 34: 715-728.
Dodson F (1995) Çocuk Yaþken Eðilir: Doðundan Altý Yaþa Kadar
Çocuk Bakýmý ve Eðitimi, (Çev. S. Selvi), Ýstanbul, Özgür Yayýnlarý.

Goldberg S, Perrotta M, Minde K ve ark. (1986) Maternal
behavior and attachment in low-birth-weight twins and singletons. Child Dev, 57:34-46.
Goldsmith HH, Alansky JA (1987) Maternal and ýnfant temperamental predictors and atachment: a meta-analytic review.
J Consult Clin Psychol, 6(55):805-816.
Goodfriend MS (1993) Treatment of attachment disorder of
infancy in a neonatal intensive care unit. Pediatrics, 91(1):
139-142.
Hortaçsu N (1991) Ýnsan Ýliþkileri. Ankara, Ýmge Kitapevi.
Isabella RA (1993) Origins of attachment: Maternal interactive
behavior across the first year. Child Dev, 64:605-621
Joseph R (1992) The Right Brain and the Unconscious
Discovering the Stranger Within. New York, Plenum Press.
Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA (1994) Synopsis of Psychiatry.
Baltimore, Mary Land Press, s.161-165.
Lewis M (1990) Models of developmental psychopathology.
Handbook of developmental psychopathology, M Lewis, S
Lewis (Ed), New York, Pleneum Press.
Medoff-Cooper B, Carey WB, Mcdevitt SC (1993) The early
infancy temperement questionaire. J Dev Behav Pediatr, 14(4):
230-235.
Morgan CT (1991) Psikilojiye Giriþ: Ders Kitabý. Çev. H.Ü. Psikoloji
Bölümü. Yayýn sorumlusu: Sirel Karakaþ, Ankara, Meteksan.
Nie NH, Hull CH, Jenkins JG ve ark. (1975) SPSS: Statistical
Package for Social Science, 2. baský, New York, McGraw Hill,
Inc.
Pearson JL, Cowan PA, Cowan CP ve ark. (1993) Adult attachment and adult child-order parent relationships. Am J
Orthopsychiatry, 63(4):606-613.
Perry DG, Perry LC, Boldýzar JP (1990) Learning of Aggression.
M Lewis, SM Miller (Ed), Handbook of Developmental
Psychopathology, New York, Pleneum Press.
Rijt-Plooij HHC, Plooij FX (1993) Distinct periods of mother
infant conflict in normal development: Sources of progress
and germs of pathology. J Psychol Psychiatr, 34(2):229-245.

Donley MG (1993) Attachment and the emotional unit. Fam
Process, 32:3-22.

Roe KV, Drivas A (1993) Planned coception and infant functionning at age three months: a cross-cultural study. Am J
Orthopsychiatry, 63(1):120-125.

Erkuþ A (1994) Psikolojik Terimler Sözlüðü. Ankara, Emel
Matbaacýlýk.

Schaffer HR, Emerson PE (1964) Monographs of the Society
for Research. Child Dev, 29, 3(Serial No: 94).

84

KLÝNÝK PSÝKÝYATRÝ 2000;3:75-85

DOÐUM TÜRÜ DEÐÝÞKENÝNÝN BAÐLANMA
ÖRÜNTÜSÜ ÜZERÝNDEKÝ ETKÝLERÝNÝN ÝNCELENMESÝ

Soysal AÞ (1999) Erken doðan bebeklerle zamanýnda doðan
bebeklerin psikomotor ve duygusal geliþimlerinin deðerlendirilmesine iliþkin bir çalýþma. Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayýnlanmamýþ yüksek lisans tezi,
Ankara.
Soysal AÞ, Ergenekon E, Aksoy E (1999) Yenidoðan döneminde hastanede uzun süreli tedavi görmenin baðlanma örüntüsü üzerindek etkileri: Bir olgu sunumu. Klinik Psikiyatri
Dergisi, 2:266-270.
Soysal AÞ, Ergenekon E, Eroðlu D ve ark. (2000) Bebekleri taný
açýsýndan yüksek-standart risk altýnda olan annelerin
duygudurumlarýnýn kýsa süreli yardým gruplarý ile deðerlendirilmesi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmokoloji Dergisi, 8
(2):106-111.

Þener S, Türkmen F (1989) Yetiþtirme Yurdundaki Çocuklarda
Nesne Baðýmlýlýðýnýn Ýncelenmesi (Yayýnlanmamýþ bir çalýþma).
Tabachinick BG, Fidell LS (1996) Using Multivariate
Statistical. 3. Baský, New York, Harper Collins College
Publishers.
Waters E, Posada G, Crowell J ve ark. (1994) The development
of attachment: from control system to working models.
Psychiatry, 57:32-42.
Zeneah CH, Benoit D, Barton M ve ark. (1993) Representations of attachment in mothers and their one year old
ýnfants. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 32(2):278-286.
Zeanah CH, Borýs NW, Lrriey JA (1997) Infant developmant and
developmantal risk: a review of the past 10 years. J Am Acad
Child Adolesc Psychiatry, 36 (2):165-178.

Teþekkür:
Çalýþmaya katkýlarýndan dolayý Prof. Dr. Kývýlcým Gücüyener,
Doç. Dr. Melike Sayýl, Doç. Dr. Melda Akçakýn, Yrd. Doç. Dr.
Belgin Ayvaþýk ve Uzm. Psk. Sedat Iþýklý' ya teþekkür ederiz.

KLÝNÝK PSÝKÝYATRÝ 2000;3:75-85

85

