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İLKÖĞRETİM DÖRT VE BEŞİNCİ SINIFA DEVAM EDEN, 
ANNE-BABASI İLE YAŞAYAN VE BABA YOKSUNU OLAN 
ÇOCUKLARIN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Funda ÖZDAL 

 
Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Ev Ekonomisi (Çocuk Gelişimi) Anabilim Dalı 

 
Danışman : Prof. Dr. Neriman ARAL  

 
Araştırmada anne-babası ile yaşayan ve baba yoksunu olan çocukların kaygı 
düzeylerini belirlemek ve bazı değişkenlerin kaygı düzeyi üzerinde farklılık yaratıp 
yaratmadığını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmaya alt, orta ve üst sosyoekonomik 
düzeydeki ilköğretim okullarının dördüncü ve beşinci sınıflarına devam eden 
çocuklar dahil edilmiştir. Her sosyoekonomik düzeyden baba yoksunu olan 50, 
anne-babasıyla yaşayan 50 çocuk araştırmaya dahil edilerek örneklem 300 çocuktan 
oluşmuştur. Araştırmaya dahil edilen çocuklara "Genel Bilgi Formu" ile "Durumluk 
ve Sürekli Kaygı Envanteri" uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, baba yoksunu 
olan çocukların sosyoekonomik düzey, yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası, 
anne ve babanın öğrenim düzeyi gibi değişkenler açısından durumluk ve sürekli 
kaygıları anne-babasıyla yaşayan çocuklarınkinden yüksek olduğu saptanmıştır. 
Ayrıca yaşın durumluk kaygı puan ortalamaları üzerinde; doğum sırasının, annenin 
ve babanın öğrenim düzeyinin durumluk ve sürekli kaygı puan ortalamaları 
üzerinde; kardeş sayısının, baba yoksunluğunun nedeninin sürekli kaygı puan 
ortalamaları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa neden olduğu 
araştırmanın önemli bulguları arasındadır. 
 
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda anne-babalara çocuklarının yaşayacağı kaygı 
halini iyi gözlemlemeleri ve doğru şekilde müdahale etmeye çalışmaları, çocuklarına 
destek olmaları, onlara sakin ve güvenli bir ortam sunmaları, yaşına göre gerekli 
sorumlulukları vererek yeteneklerinin ve özgüvenlerinin gelişmesini sağlamaları 
önerilmiştir. 
 
2003, 144 sayfa. 
 
Anahtar Kelimeler : Çocuk, Baba, Baba ve Çocuk, Baba Yoksunluğu, Kaygı. 
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ABSTRACT 
 

Ph.D. Thesis 
 

A STUDY ON ANXIETY LEVELS OF CHILDREN 
ATTENDİNG PRİMARY SCHOOL FOURTH AND FİFTH GRADE, 

LIVING WITH MOTHER AND FATHER AND HAVING FATHERLESS 
 

Funda ÖZDAL 
 

Ankara University 
Institute of Science 

Home Economy (Child Development) Department 
 

Supervisor : Prof. Dr. Neriman ARAL 
 

In the research it is aimed to determine the anxiety scale of children who live with 
their mother and father and who have fatherless and to analyse certain variable 
factors whether they differentiate anxiety scale or not. The research include children 
from low, medium and upper socio-economic classes and children who are attending 
primary school fourth and fifth grade. Sampling consists of 300 children from each 
socio-economic level, 50 children having fatherless and 50 children living with their 
mother and father. "General Information Form" and "Stait-Trait Anxiety Inventory" 
were applied to all children who are included in the research. As a result of the 
research it is determined that fatherless children’s stait-trait anxieties level is higher 
than children who live with mother and father in terms of the variable factors like 
socio-economic class, age, sex, number of siblings, delivery order annd educational 
level of parents. Furthermore, among the important findings of this research there 
are significant results as statistical data: age causes a significant difference on stait 
anxiety point averages; delivery order and educational level of parents cause a 
significant difference on stait and trait point averages; number of siblings causes a 
significant different on fatherless reason’s trait anxiety point averages. 
 
From the obtained results parents are proposed to observe well the anxiety condition 
which their children will undergo and try to interfere in with a right method, to 
support them, to provide them a secure bacground and to delegate them a necessary 
responsibility considering their ages in order to improve their talents and self 
reliance. 
 
2003, 144 pages. 
 
Key Words : Child, Father, Father and Child, Absence of the Father, Anxiety.       
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1. GİRİŞ 
 
 
Canlılar içinde en çok yoğun bakım ve özene ihtiyacı olan varlıklar 
çocuklardır. Uzun yıllar korunup kollanması, desteklenmesi ve 
yönlendirilmesi gereken çocuklar, bedensel rahatsızlıklar gibi ruhsal 
örselenmelerden kolay etkilenmektedirler. Bu nedenle çocuk, ancak 
ailesinin sevgisi, ilgisi ve rehberliği ile sağlıklı büyüyebilmekte, bunlardan 
yoksun kaldığında ise ruhsal gelişimi kolaylıkla bozulabilmektedir (Atilla 
1989). 
 
 
Anne-baba-çocuk arasındaki ilişkiler çocuğun mevcut davranışlarını 
etkilerken, gelecekteki davranışlarının belirlenmesinde de etken olarak 
görülmektedir. İlk kez anne-baba çocuk arasında oluşan sevgi ilişkileri, 
çocuğa benzer nitelikteki ilişkileri gelecekte de kurma olanağı 
sağlamaktadır (Torun 1986). 
 
 
Aile, çocuk üzerinde doğum öncesi dönemden başlayarak, yaşamı boyunca 
etkisini sürdüren bir kurumdur. Yaşamın ilk yıllarında anne-baba-çocuk 
etkileşimi sonucu elde edilen bilgi, beceri ve tavır alışların yetişkinlik 
yıllarında oynadığı önemli rol, günümüzde daha iyi anlaşılmaya başlamıştır. 
Çağdaş toplumun; özgüveni olan, yapıcı, yaratıcı, sorumluluk duygusu 
gelişmiş, kendi kendini denetleyen, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade 
edebilen, yardımlaşma, paylaşma, işbirliği gibi sosyal becerileri gelişmiş, 
başkaları ile olumlu sosyal ilişkiler kurabilen bireylere ihtiyacı vardır. Bu da 
anne-babaların küçük yaştan itibaren çocukları ile kuracakları sağlıklı 
iletişime ve onlara karşı olumlu tutum ve yaklaşımlarına bağlıdır (Çağdaş 
2002). 
 
 
Annenin hamileliğinden itibaren çocuk, ailenin bir üyesidir. Yeni doğan bir 
bebeğin her şeyden önce sevgi ve bakıma, bunu verecek ebeveynle bir bağa 
ihtiyacı vardır. Aile içi ilişkilerine özen gösteren anne-babaların 
çocuklarında mutluluk ve başarı vardır. Bu çocuklar, ileride yetişkin 
bireyler olduklarında toplumsal ilişkilerinde başarılı olurlar. Aile içi 
ilişkilerine özen göstermeyen, çocuklarını kavga ve çatışma ortamında 
büyüten anne-babaların çocuklarında ise mutsuzluk, uyum ve davranış 
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bozuklukları görülebilir (Göka 1997, Öz 1997). Özellikle anne babanın 
birbirlerine sevgi, saygı ve anlayış göstermesi, gelişmekte olan çocuğun ruh 
sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Doğduğu andan itibaren bebek, 
anne-babasının ilgisine, onların güven, sevgi ve anlayış dolu yakınlığına 
muhtaçtır. Özellikle ilk çocukluk ve çocukluk dönemlerinde, çocuğun dış 
dünyanın değişikliği ve büyüklüğü karşısında gerçekten korunmaya ve 
desteğe ihtiyacı vardır (Oktay 2002). 
 
 
Bir çocuğun annesiyle olan güzel, keyifli, neşeli yaşantıları olduğu kadar, 
babalarıyla da aynı yaşantıları olmalıdır. Baba her şeyden önce eşi ve 
çocukları için güven kaynağıdır. Çocuklar babayı güçlü, saygı uyandıran 
kişi olarak bilirler (Yörükoğlu 2000). 
 
 
Çocuğun doğumundan itibaren, babanın çocuğuna karşı olan davranışlarının 
niteliği çocuğun gelişim alanlarını etkilemektedir. Ölüm, boşanma veya 
herhangi bir nedenle baba yoksunluğunun getirdiği yükü ebeveyn kadar 
çocuk da taşımaktadır. Bu durumdan anne de çocuk da etkilenir ve bunun 
aşılması sırasında aile kavramı yeniden oluşturulmaya çalışılır. Baba 
yoksunluğunda çocuklar çevrelerinde kontrol ve disiplin sağlamanın 
eksikliğini hissetmektedirler. Bir çocuğu anlayabilmek için birey olarak 
şimdiki durumunu, geleceğe yönelik düşlerini, tasarımlarını, beklentilerini, 
umutlarını, korku ve kaygılarını önemsemek ve anlamak gerekir (Diler 
2002).  
 
 
Her insanın sık sık yaşadığı ve yaşamını sürekli etkileyen heyecanlardan 
birisi olan kaygı insanın temel duygularından biri olarak kabul edilmektedir. 
Çocuk gelişiminin normal bir bölümünü oluşturan korku ve kaygılar 
çocukların yaşadıkları dünyaya adapte olmalarına, uyum sağlama sürecinde 
çocukların sosyalleşmesine, dış dünyaya açılmasına, sosyal, akademik ve 
kültürel beklentilerine uygun davranış gelişimi göstermesine hizmet eder. 
Bir çok kuram, sağlıklı kişilik için kaygıyı temel almaktadır. Ülkenin 
geleceği olan çocuklardaki yüksek kaygı, başarıyı olumsuz etkilemesi ve 
ileride büyük sorunlara yol açması gibi nedenlerle üzerinde durulması 
gereken önemli konular arasında yer almaktadır (Graham 1993, Çatalbaş 
1999). 
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Çocukların gelişimini olumlu yönde etkileyen normal düzeydeki kaygının 
yoğun yaşanması başarıyı olumsuz etkiler ve gelecekte büyük sorunlara yol 
açabilir. Bu nedenle çocuklardaki kaygının incelenmesi gerekmektedir. 
Babanın çocuğun yaşamındaki önemini ve rolünü inceleyen çok fazla 
araştırmanın olmaması, baba yoksunluğunda çocukların kaygı düzeylerinin 
arttığının vurgulanması, babasız ailelerin giderek çoğalması ve bu durumda 
anne ve çocuğun karşılaştığı problemlerin yoğun olması nedeniyle baba 
yoksunu olan ailelere ve bu konuya ilgi duyanlara değişik bakış açıları 
kazandırması ve bu konuda yapılacak başka çalışmalara ışık tutması 
nedeniyle bu araştırma planlanmıştır. Araştırmada, ilköğretim dört ve 
beşinci sınıfa devam eden, anne-babasıyla yaşayan ve baba yoksunu olan 
çocukların kaygı düzeylerini belirlemek ve bu değişkenlerin durumluk ve 
sürekli kaygı düzeyleri üzerinde fark yaratıp yaratmadığını belirleyebilmek 
amaçlanmıştır.   
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2. KURAMSAL TEMELLER 
 
 
2.1. Ailenin Tanımı ve Önemi 
 
 
Aile, aralarında evlilik, kan ve çocuk bağları olan, aynı çatı altında yaşayan, 
ortak geliri paylaşan, kendine özgü benzer görgü, inanç ve değerleri 
bulunan, toplumsal rolleri ile iletişim ve etkileşim içinde olan insanlardan 
oluşur (Dönmezer 2001). Çocuk, anne babasından aldığı kalıtımsal 
özelliklerle dünyaya gelir. Toplum yaşamına uyumuna yardımcı olacak ilk 
temel davranış örneklerini ailede kazanır. Bu açıdan aile, hayatın ilk 
yıllarında çocuğun bakımı ve eğitiminden sorumlu başlıca kurumdur (Oktay 
2002). 
 
 
Aile, içinde bulunduğu toplumun bir birimi olarak o toplumun özelliklerini, 
beğenilerini, inançlarını, önyargılarını, kısacası kültürünü yansıtır. Bunun 
yanı sıra özel bir iç yapısı ve kendine özgü işleyişi bulunmaktadır (Bulut 
1990). 
 
 
Tarih boyunca ailenin özellikleri konusunda birbirleriyle çelişen çeşitli 
görüşlerin ileriye sürüldüğü görülmektedir. Bazı araştırmacılar dönemin 
üretim ilişkileri ve sosyal yaşam koşullarına bağlı olarak büyük aile tipinden 
çekirdek aile tipine doğru bir gidiş olduğunu, böylece şehirleşme ile 
ailelerin giderek küçüldüğünü ileri sürmektedirler. Bazı araştırmacılar da 
çekirdek ailenin tarihin her döneminde var olduğunu ifade etmektedirler. Bu 
bakımdan her döneme özgü standart bir aile tipinden söz etmek mümkün 
değildir. Günümüz toplumlarında da çeşitli büyüklükteki aileleri bir arada 
bulmak mümkündür. Bu durum, ailenin sosyoekonomik ve kültürel 
özelliklerine, çalışma ve yaşam şartlarına göre değişiklik gösterdiğine işaret 
etmektedir (Atilla 1989). 
 
 
Toplumdaki sosyal ve ekonomik hayattaki değişmelere paralel olarak 
geleneksel aileden çağdaş aileye geçiş, aile içi ilişkileri, başka bir deyişle 
aile fertlerinin birbirlerine olan tavırlarını değiştirdiği gibi, bunun sonucu 
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olarak ailedeki çocuk yetiştirme tutumları konusunda da özellikle büyük 
kentlerde kendini gösteren değişmeleri ortaya çıkarmıştır (Oktay 2002). 
 
 
Yirmi birinci yüzyılda toplumsal değişmenin hızı ve boyutlarının önceki 
yüzyıllardan çok daha büyük oluşu, ailenin yapısını, ihtiyaçlarını ve aile içi 
ilişkileri de etkilemektedir. Böylece değişen fiziki çevre, ekonomik ve 
sosyal şartlar yeni ihtiyaç alanları yaratırken, aile ve toplum üyeleri bu 
değişen ihtiyaçlarını karşılamak için önlemler almak zorunda kalmaktadır. 
 
 
Çocuk ve yetişkin ilişkisinde çocuğa en yararlı olan sevgi, güven ve 
kabuldür. Çocukla anne-babanın ilk ilişkilerinin sevgi üzerine kurulması 
çok önemlidir. Çünkü hiçbir çocukta anne babasını sevmek, onlara saygı 
göstermek içgüdüsü yoktur. Sevgi, güven ve saygıyı çocukta uyandıracak 
kişiler anne-babadır. Bu derin duygusal ilişki çocuk ile erken yaşlardan 
itibaren kurulmalıdır. Ailenin gücü öncelikle eşlerin karşılıklı ilişkisine 
dayalıdır. Anne-babanın birbirlerine karşı davranışları çocuğun 
gelişmesinde temel etkendir. Başlangıçta çocuk güven duygusunu annesi 
yoluyla hisseder, zamanla  bu güven ilişkisinin farkına varır (Oktay 2002).  
Çocuğun en temel ihtiyaçlarından bir olan güven ihtiyacının karşılanması, 
özellikle anne-babanın tutarlı davranışları ile yakından ilgilidir. Eşlerin 
çocuk eğitiminde sürekli çelişen, günü gününe, saati saatine uymayan 
davranışları, özellikle erken çocukluk döneminde kişiliğinin sağlıklı bir 
şekilde gelişmesinde son derece önemli sorunlar yaratabilir (Oktay 2002). 
 
 
Sevgi ve nefret, insan hayatında ilk kez çocukluk çağında kendisini gösterir. 
Çocuk, kendini sevene bütün kalbiyle bağlanır. Çocuk ruhunda bu güzel 
sonucun meydana gelebilmesi için sadece çocuğun anne ve babası 
tarafından sevilmesi yetmez. Anne-babanın da birbirlerini sevmeleri 
gerekir. Ancak bu suretle ailede düzen ve güven ortaya çıkar. Çocuk bu 
güveni paylaşır, güven duygusuyla yaşar (Karaoğlan 1997). 
 
 
Yeni doğan bebek ihtiyaçlarının karşılanması yönünden yetişkinlere 
bağımlıdır. İhtiyaçlarının düzenli aralıklarla ve yeterli olarak karşılanması 
bebekte güven duygusunu geliştirir. Anne ve baba severek, özenli bakım 
vererek, çocuğa bir güven ortamı yaratır. Anne-baba çocuğa özgürce 
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oynayacağı, denemelere girişeceği ve öğreneceği bir çevre sağlar. Yol 
göstererek, kuralları öğreterek davranışlarına yön verir. Aile güç 
durumlarda çocuğun yanında olur ve onu destekler. Gerektiğinde 
denetleyerek, sınır çekerek, cezalandırarak çocuğun kurallara uymasını 
sağlar. Doğru ile yanlışı ayırdetmeyi öğretir. Anne ve baba, kız ve erkek 
çocuklarına, kendi davranışlarıyla örnek olarak, onların hem kişilik 
geliştirmesine hem de kendi cinsel kimliklerini kazanmalarına yardımcı olur 
(Torun 1986, Yörükoğlu 2000). 
 
 
Bebek annesini ayrı biri olarak görmediği gibi, dünyayı da olduğu gibi 
göremez ve anlayamaz. Ama kendisinin rahat, güven içinde sıcak ya da 
rahatsız, kızgın ve korkmuş olduğunu anlayabilir. Annesi onu rahatlatan, 
doyuran, güven duymasını sağlayan ve onu sıcak tutan bir parçasıdır. Anne, 
bebeğin neler hissettiğini bilir ve onda olumsuz duyguların ortaya 
çıkmasına neden olacak durumlara engel olmaya çalışır. Çocuğun 
büyüdüğünde nasıl biri olacağı, büyük ölçüde ilk çocukluk yıllarındaki 
yaşantısı ile ilişkilidir. Annesine ihtiyaç duyduğu her zaman onu yanında 
bulan, gereksinmeleri zamanında ve gereği gibi karşılanan çocuğun dünya 
hakkındaki ilk izlenimleri de olumlu olacaktır. Böyle bir çocuk, başka 
insanlarla ilişki kurmakta da büyük olasılıkla güçlük çekmeyecektir. Oysa 
annesi tarafından herhangi bir sebeple istenmeyen, sevilmeyen, ihtiyaçları 
kendi gerek duyduğu zaman değil, anne istediği zaman karşılanan bir 
çocuğun dış dünya hakkındaki ilk duygusu kuşkusuz olumsuz olacaktır. 
 
 
Anne-baba arasındaki sıcak ve sağlıklı ilişkiler çocuklarıyla olan ilişkilerine 
de yansımaktadır. Anne-baba arasındaki uyumlu ilişkiler, çocuklarına karşı 
tutarlı, kabul edici ve sevecen bir tutum geliştirmelerini sağlar. Aile içindeki 
sevgi, şefkat ve ilgi; güven verici, destekleyici, demokratik bir havanın 
oluşmasında önemli rol oynar. Anne-babanın çocuklarına karşı demokratik 
tutum yaklaşımları ise anne-babanın çocukları ile sağlıklı ve etkili bir 
iletişimin kurulmasını sağlar (Oktay 2002). 
 
 
Anne-babaların çocuklarıyla sağlıklı ve etkili bir iletişim kurabilmeleri için 
kendilerine güvenli, kendilerine ve çocuklarına karşı saygılı, çocuklarının 
sorunlarına karşı duyarlı, çocuklarının duygu ve düşüncelerini paylaşabilen 
ve hoşgörülü bir tutum içinde olmaları gerekir (Çağdaş 2002). 
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Sosyalleşme sürecinde çocuk, kendisine model alabileceği yetişkinlere 
ihtiyaç duymaktadır. Aile kurumu içerisinde çocuk, babanın ve annenin 
farklı görevleri ve tutumları olduğunu anlamaya başlar. Anne-baba-eş 
rollerini ve fonksiyonlarını öğrenen çocuk, aynı cinsten ebeveynini 
kendisine model alıp onunla özdeşim kurar. Bu şekilde ebeveyn, çocuğun 
kendi cinsiyetine ait rolü benimsemesinde ve davranışlarının 
şekillenmesinde önemli bir rol oynar (Torun 1986).    
 
 
Anne-babalarının kendileriyle, birbirleriyle ve başkalarıyla ilişkilerini 
çocuklar sürekli bir şekilde gözlerler. Çocuklar insan ilişkilerinde önemli rol 
oynayan işbirliği ve sosyal ilişkilere ilişkin davranışları, anne-babalarıyla 
etkileşimleri ve gözlemleri sonucunda kazanırlar. Anne-babasıyla sağlıklı 
bir iletişim ve etkileşim içinde olan çocuklar, karşılaştıkları sorunlar 
karşısında duygularını, düşüncelerini sürtüşmeye ve kavgaya girmeden daha 
rahat ifade edebilirler. 
 
 
Toplumsal kurallar ve değerler aile kurumu aracılığıyla genç kuşaklara 
aktarılmaktadır. Aile, bireyleri denetleyen ve yönlendiren bir güç 
kaynağıdır. Bu açıdan ailenin denetim işlevi gördüğü söylenebilir. Ayrıca 
aile, çocukların sosyal gelişimini de desteklemektedir. Çocuklar, 
toplumdaki kabul edilebilir ve edilemez değerleri aile aracılığıyla kazanırlar 
(Ryder 1995). 
 
 
Çocuğun gelişimi için aile her şeyden çok daha önemlidir. Çocuğun en 
temel duyguları, dünyaya, hayata, topluma ve en önemlisi kendine ait bakış 
açısı aile içinde gelişir. Çocuk, toplumsal hayata başlamadan önce kişiler 
arası iletişimi, ilişkiyi aile içinde yaşar ve bu ilk izlenimlerden oldukça 
yoğun biçimde etkilenir (Miral 2001). 
  
 
Çocuktaki davranış bozukluklarını anne-baba tutumlarının dışında arayan 
araştırmacılar; kalıtım, zeka düzeyi, iç salgı bezleri, kötü arkadaşlar, 
çocukların doğuş sırası, radyo ve televizyonun olumsuz etkilerini 
incelemiştir. Ancak, çocuklar üzerinde yapılan klinik çalışmalar, bu 
etkenlerin hiçbirinin anne-baba ve çocuk ilişkisi kadar önem taşımadığını 
kanıtlamıştır (Geçtan 1989, Çağdaş 2002). 
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İdeal aile, aile bireylerinin fikirlerini açıkça paylaşabildiği, sorumluluklarını 
yerine getirdiği, birbirlerine sevgi ve saygıyla bağlı olduğu, birbirlerini 
dinleyerek anlamaya çalışan, paylaşımcı bireylerden meydana gelen bir 
sistemdir (Saporta 2002). 

 
 
Çocuğun toplumun değer yargılarına ve niteliklerine uygun bir birey olarak 
yetişmesi önce aile çevresinde başlar, okul ve çevrede sürer (Yörükoğlu 
2000).   
 
 
2.2. Baba – Çocuk İlişkisi 
 
 
Bir erkek için duygusal yönden alacağı hiçbir ödül, çocuklarını doğdukları 
andan, yaşamı kendi başlarına yüklenecekleri çağa kadar gereğince 
yetiştirebilmek kadar doyurucu değildir. Babanın çocuğuyla ilk iletişimi, 
onu kucağına aldığı anda başlar. Ancak bu anlamdaki bir iletişim, hiçbir 
baba için doyurucu değildir. Bebek, belli bir dönem, babanın iletişim kurma 
çabalarına yanıt vermeyebilir. Bu ilk dönemlerde, bir baba bebeğiyle ancak 
duygusal anlamda iletişim kurabilir; ufacık parmağını tutarak, onu 
gıdıklayıp güldürerek ya da annesi onu yıkarken yıkanmasına yardım 
ederek bebekle ilgilenebilir (Dodson 1991, Öz 2001). 
 
 
Yakın zamana kadar baba-bebek ilişkisi ve bu ilişkinin değeri pek 
önemsenmemiştir. Özellikle ilk yıllarda bebeklerin bakımının genellikle 
anne tarafından yapılması ve annenin zamanının çoğunu bebek ile geçirmesi 
yalnızca anne-bebek bağının önemli olduğu görüşünün kabul edilmesini 
sağlamıştır (Gander ve Gardiner 1993). Baba olmak, anne olmakla eşdeğer 
tutulmamıştır. Toplumun öğretileri, babanın aile içindeki konumu çocuğun 
gözünde “otorite” olma zorunluluğu gibi düşünceler baba-çocuk ilişkisini 
etkilemiştir. Babanın yalnızca eve para getirmekle yükümlü bir birey olarak 
algılanması, babaların duygusal görevlerinin unutulmasında etkili olmuştur. 
Çocuklar babalarına uzak kalırken, babalar da çocuklarına uzak 
kalmışlardır. Erkeğe yüklenen “mantıklı insan” rolü, babaların duyguları 
olduğunun görmezden gelinmesine yol açmıştır. Hem toplum hem de aileler 
bu sistemi olduğu gibi kabul etmişlerdir (Öz 2002).  
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Baba ile çocuk iletişimi, çocuğun anne ile olan iletişiminden biraz daha 
farklıdır. Çünkü babaların zihinlerinde, babalıkla ilgili bazı kalıplar vardır. 
Bu kalıplar gerek toplumun babaya yüklediği rollerden, gerekse babanın, 
kendi babasından gördüklerinden kaynaklanmaktadır. Çocuk, büyümeye 
başladıkça, baba sanki kendi kendine bir karar vermek zorunda kalır. Baba, 
kendi kişilik yapısının da etkisiyle, çocuğuna olan yaklaşım tarzını belirler. 
Türk toplumunda “Babalar her olaya müdahale etmez, ancak çok önemli 
olaylarda işe karışır, böylece çocuğuyla yüz göz olmaz” görüşü çok fazla 
kabul görmektedir. Ama günümüzde bu durum biraz daha farklıdır. Eğer o 
yaklaşıma göre düşünürsek, anneler her şeyi paylaşmakta; babalar herhangi 
bir sorun ortaya çıktığında çocukla konuşmaya çalışmakta; büyük olasılıkla 
da sonuç başarısız olmaktadır. Çünkü böyle bir yaklaşımda baba, çocuğuyla 
iletişim kuracak sistemleri geliştirmemiş olmaktadır (Öz 2001).   
 
 
Babanın çocuk üzerindeki etkilerini dolaylı ve dolaysız etkiler olarak iki 
grupta toplamak mümkündür. Babanın ailenin gelirinin tümünü ya da bir 
kısmını karşılaması, eşine karşı davranışları, eşiyle ilişki kurma biçimi 
babanın çocuk üzerindeki dolaylı etkileridir. Anne-baba arasında iyi 
ilişkiler, anne-çocuk arasındaki ilişkiyi de olumlu yönde etkilemektedir. 
Babanın varlığı ve anneye desteği, anne-çocuk ilişkisinin daha sağlıklı 
olmasını sağlamaktadır. Eğer anne-baba arasındaki ilişki sağlıklı değilse, 
anne bu boşluğu doldurmak için bütün ilgisini çocuğa yöneltebilmektedir. 
Bu da annenin aşırı koruyucu bir tutum geliştirmesine neden olabilmekte ve 
çocuğun bağımsız bir kişilik geliştirmesini engelleyebilmektedir. Babanın 
çocuğuna dokunması, konuşması, oynaması ve çocuğu ile ilgili çeşitli 
kararlara aktif olarak katılması ise babanın çocuk üzerindeki dolaysız 
etkileridir (Çağdaş 2002). 
 
 
Çocukla daha yoğun ilişki kuran, bakımında ve eğitiminde önemli rol 
oynayan annelerin her zaman önemi vurgulanmış, öte yandan da eleştirilerin 
çoğu annelere yöneltilmiştir. Eğitimdeki aksamalardan en çok anneler 
sorumlu tutulmuş, buna karşılık babanın rolü üzerinde gereğinden daha az 
durulmuştur (Yörükoğlu 2000). 
 
 
Çocuğun ilk yıllarında tüm ihtiyaçlarını karşılayan kişi annesidir. Bebeklik 
yıllarında çocuk genel olarak her şeyi annesinden öğrenmektedir. 
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Bebeklerin beslenmesi, duygusal ve fiziksel gereksinimleri anne tarafından 
karşılanmaktadır. Genellikle babalar ile küçük çocuklar arasındaki doğrudan 
etkileşim, annenin davranışı ve sorumluluğunun bir ayrıntısı olarak kabul 
edilmektedir. Oysa çocuk yetiştirmede anne ile baba birbirinin yerini 
tutamamaktadır. Anneye düşen roller babanın rollerinden çok daha farklıdır 
(Atilla 1989). 
 
 
Anne, genellikle çocuğun kişiliğine ait en temel duygu olan sevgi 
gereksinimini karşılarken, baba da çocuk için vazgeçilmez bir duygu olan 
güven duygusunu karşılamaktadır. Baba, çocuğuna, hayata hazırlanırken 
gereksinim duyduğu; sorunların üstesinden gelme, haksızlıklara boyun 
eğmeme, cesaret, koruyucu-kollayıcı davranış, sınırları zorlama ve buna 
benzer bir çok duyguyu kazandırmaktadır (Miral 2001).     
 
 
Annelerin iş hayatına atılmalarıyla birlikte babalar, çocuklarıyla daha fazla 
zaman geçirme, onların karşılık bekleyen ihtiyaçlarına cevap verme 
durumunda kalmışlardır. Tabular yıkılmış, artık sadece baba-oğul ilişkisi 
değil, baba-kız ilişkisi de önem kazanmaya ve güçlenmeye başlamıştır 
(Sharpe 1994).    
 
 
Çocukların babalarına ihtiyaçları olduğu gibi babaların da çocuklarıyla 
zaman geçirmeye ihtiyaçları vardır. Çocuklar babalarıyla oyun 
oynamaktan,birlikte vakit geçirmekten çok hoşlanırlar. İyi baba olmak 
çocukla birlikte geçirilen zamanın süresine değil, o zaman içinde 
yapılanlara bağlıdır (Dodson 1991, Lansky 1998). 
 
 
Günümüzde teknolojik ve ekonomik alanlardaki sürekli ve hızlı gelişme aile 
yapısında ve aileyi oluşturan bireylerin görev ve sorumluluklarında da 
değişimlere neden olmuştur. Geleneksel geniş ailenin yerini, anne baba ve 
çocuklardan oluşan aile yapısı almıştır. Ekonomik şartların ağırlaşması, 
kadınların eğitim düzeylerinin yükselmesi, teknolojideki gelişme her geçen 
gün kadın işgücüne duyulan ihtiyacı attırmıştır. Annenin çalışma hayatına 
atılması, ailede babanın görev ve sorumluluklarında değişmelere neden 
olmuştur. Bu gelişim ve değişimlere paralel olarak baba, ailenin gelirini 
sağlamanın yanı sıra, çocukların bakım ve eğitimlerinde önemli rol 
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oynamaya başlamıştır (Çağdaş 2002). Babalarla bebeklerin arasında da bir 
bağlanma yaşandığı ve babaların da bebeklerin gelişiminde önemli rol 
oynadıklarını gösteren araştırma bulguları her geçen gün daha da 
artmaktadır (Gander ve Gardiner 1993). 
 
 
Teknolojik, ekonomik ve ideolojik alandaki tüm değişmeler “baba olma” 
kavramını da değişime uğratmış, kadınların tüm gün dışarıda çalışması, 
bebeğin doğumundan hemen sonra çalışmaya başlaması gibi etkenlerin 
sonucunda babalar bebek ve çocuk bakımında daha fazla görev almaya 
başlamışlardır. Artık babalar gerek ailede gerekse çocuğun gözünde tek 
boyutlu bir role sahip değillerdir. Babalar arkadaş, koruyucu, model, rehber, 
öğretmen vb. bir çok rolü üstlenmektedirler (Güngörmüş 1986, Lamb 
1997).   
 
 
Baba olmak ve onun getirdiği sorumlulukları yerine getirmek, bir erkek 
için, özellikle de ilk çocukta, biraz zaman almaktadır. Erkekler, doğal olarak 
ilk çocuklarını ilk kez kucaklarına aldıklarında büyük şaşkınlık 
yaşamaktadırlar. Ancak, anne-çocuk iletişimi kadar, baba-çocuk arasında 
kurulacak iletişim de oldukça önemlidir (Öz 2001). 
 
 
Ailede babanın anneye destek olarak görev alması anne-çocuk ilişkisine de 
olumlu etkide bulunmaktadır. Böylece çocuk, olumlu yönde uyum 
sağlamaktadır. Bunun tam tersi gerçekleştiğinde, yani anneyle baba çatışma 
halinde olduklarında çocuk bu durumdan olumsuz etkilenir. Babalar aynı 
zamanda çocukla ilgili ev işlerine dahil olduklarında annenin işini 
kolaylaştırırlar (Lamb 1997). 
 
 
Babanın, çocuğunun gelişiminde etkin olabilmesi, çocuğu ile direkt olarak 
ilgilenmesini, ailenin bütünü dışında, birebir ilişki kurmasını gerektirir. 
Çocuğun tamamen annenin sorumluluğunda olması düşüncesi, babanın 
görevlerini tam anlamıyla yerine getirememesi demektir (Miral 2001). 
 
 
Baba-çocuk bağlanması ve babalık davranışları çok fazla araştırma konusu 
olmamıştır. Fakat çocukların birinin doğumunda bulunan ve bebeği 
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tutmasına izin verilen babaların, bu bebeğe, doğumunda bulunmadıkları 
bebeklerinden daha güçlü bir bağlanma gösterdikleri gözlenmiştir. Bu 
bulgu; bebek ile baba arasında duygusal bir bağ kurulabilmesi için annede 
olduğu gibi babanın da bebekle fiziksel temasının sağlanması gerektiğini 
göstermektedir. Bunun için de babanın bebeği kucağına alarak ilgilenmesi, 
bakımında bazı sorumlulukları üstlenmesi ve oyun etkinliklerine katılması 
gerekir (Çağdaş 2002). 
 
 
Bazı anneler, bebeğin bakımına ilişkin sorumluluğun çoğunluğunu ya da 
tamamını üstlenerek baba-bebek ilişkisini engelleyebilirler. Anne-babaya 
çocuğunu besleme, banyo yaptırma, giydirme ve oynama gibi fırsatlara 
imkan vermelidir. Bazı anneler bebeklerinin yaşamında odak noktası 
olmaktan, gereksinimlerini karşılayan tek kişi olmaktan hoşlanırlar. Bu 
durum baba-bebek ilişkisini olumsuz yönde etkileyebilir. Yapılan araştırma 
bulguları; babaların da anneler kadar çocuklarının psiko-sosyal ve zihinsel 
gelişimlerinde etkin rol oynayabileceklerini ortaya koymuştur. Bir başka 
deyişle babaların, çocukların tepkilerine anneler kadar duyarlı oldukları, 
bebeklerin de dünyaya geldikleri ilk günden itibaren babaları ile ayrıcalıklı 
bir ilişki kurdukları ve yalnız anneye bağlı olmadıkları gözlemlenmiştir 
(Dönmezer 2001). 
 
 
Geçmişte sadece kadının yaşadığı bir deneyim olarak kabul edilen hamilelik 
ve doğum olayında erkeğin deneyimleri ve doğumdan sonraki saatlerde 
bebekle kurduğu temas, daha sonra da bebekle daha fazla ilgilenmesine yol 
açabilmektedir. Bir başka deyişle, nasıl doğumdan hemen sonra biraraya 
getirildiklerinde anne ve bebeğin birbirlerine uyum sağlamaları daha 
kolaylaşıyorsa aynı olgu babalar için de geçerlidir (Güngörmüş 1995). 
 
 
Yapılan araştırmalar baba-çocuk ilişkisinin hem nitelik hem de nicelik 
olarak anne-çocuk ilişkisinden farklı olduğunu ortaya koymuştur. 
Araştırmacılar, babanın özellikle erkek çocuğun maskülen (erkeksi) 
davranışları kazanması açısından önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 
Erkek çocuklar, babaları ile özdeşleşerek erkek gibi davranmayı öğrenirler 
(Çağdaş 2002). 
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Yine yapılan araştırmalarda babaların kızlarının güvenlikleriyle oğullarının 
güvenliklerine nazaran daha çok ilgilendikleri, oğullarına kızlarından daha 
sert kontrollü davrandıkları, oğullarının motor yeteneklerinin gelişimine 
kızlarınınkinden daha çok katılımcı oldukları ortaya çıkmıştır (Bronstein ve 
Cowan 1988). 
 
 
2.2.1. Baba – çocuk ilişkisinin çocuğun zihinsel gelişimine etkisi 
 
 
Çocuğun zeka kapasitesi üzerinde kalıtımsal etkinin önemi büyük olmakla 
birlikte, çocuğun zihinsel gelişimini biçimlendirmede çevresel etkilerin 
önemi de yadsınamaz. 
 
 
Bir çok çalışma, zeka gelişiminde sosyal uyarımın çocuk için çok gerekli 
olduğunu ortaya koymuştur. Uyarımdan yoksun bir çevrede büyüyen 
bebekler, zihin gelişimi açısından geri kalmaktadırlar. Baba, çocuğun 
gereksinim duyduğu uyaranları sağlayan bireylerden biri olması nedeniyle 
zihinsel gelişiminde önemli bir yere sahiptir.  
 
 
Özellikle çocuk küçükken, babanın çocuğuna karşı olan davranışlarının 
niteliği çocuğun daha sonraki dönemlerdeki zihinsel işlevlerini 
etkilemektedir. Babanın bakım ve ilgisi ile özellikle erkek çocuğun zihinsel 
gelişimi arasında olumlu yönde ilişki varken, babanın kısıtlayıcı oluşu ve 
çocuğun zihinsel gelişimi arasında olumsuz yönde bir ilişki bulunmuştur. 
 
 
Anne-baba yalnızca direkt davranışlarıyla değil, çevre düzenlemeleri ile de 
çocuğun zeka gelişiminde etkili olurlar. Çalışmalar, babaların annelerden 
daha fazla çocuğun bağımsız davranmasının, çevreyi keşfetmesini 
cesaretlendiren bir tutum içinde olduklarını göstermektedir. Bu da çocuğun 
zihinsel gelişimini olumlu yönde etkilemektedir (Güngörmüş 1986, 
Güngörmüş 1995).  
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2.2.2. Baba – çocuk ilişkisinin çocuğun psiko-seksüel gelişimine etkisi 
 
 
Anatomik ve fizyolojik farklılıkların yanı sıra cinsiyetler arasında davranış, 
düşünce tarzları açısından da bazı farklılıklar vardır. Erkek çocukların 
genellikle daha aktif ve fiziksel olarak saldırgan davranış göstermelerine 
karşın, kızlar insanlarla daha fazla ilgilenir, onların kendileri hakkında ne 
düşündüklerine daha çok önem verirler. 
 
 
Dört ay dolaylarında kızlar yabancı bir ortamda daha donuk, içine kapalı 
olma eğilimindeyken, erkek çocukların daha aktif oldukları 
gözlemlenmiştir. Bir yaşın altındaki kız çocukların erkek çocuklardan daha 
fazla ağlamaya eğilimli oldukları ve beklenmedik ya da yabancı bir obje 
kendilerine sunulduğunda daha fazla huzursuzluk gösterdikleri görülmüştür. 
Okul öncesi dönemde kızların ve erkeklerin malzemeleri ve mekanı 
kullanmada bir takım farklılıklar gösterdikleri dikkati çekmektedir. Erkekler 
daha fazla alana yayılıp daha fazla malzeme kullanma eğilimindedirler. 
Kızlar çoğunlukla evcilik oyununu oynarken, erkekler ise uçak uçurmak, 
tren yürütmek gibi ev dışındaki faaliyetleri taklit eden oyunları 
oynamaktadır. Genellikle erkeklerin oyunları kızların oyunlarına göre daha 
fazla kural içermektedir. 
 
 
Kız ve erkek çocuklar arasındaki bu farklılıkların bir kısmı doğuştan 
getirilmiş, bazıları da çocuğun kendi cinsiyetinden olan ebeveynini 
gözlemleyerek veya taklit ederek öğrenmiş olduğu davranışlardır.       
 
 
Babanın çocuğun psiko-seksüel gelişimi üzerindeki etkilerine bakıldığında, 
özellikle erkek çocuğun gelişimi üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. 
 
 
Erkek çocuk maskülen (erkeksi) davranışı babası ile özdeşleşerek ve onu 
taklit ederek kazandığından babanın varlığının erkek çocuğun cinsel rol 
gelişiminde önemli olduğu görülmektedir. Babası aile içinde pasif ve etkisiz 
olan erkek çocuklar diğerlerine oranla daha az maskülen bir kimliğe sahip 
görünmektedirler. Özellikle sıfır-beş yaşlarında, babanın çeşitli nedenlerle 
yitirilmesi, erkek çocuğun cinsel kimlik gelişiminde daha olumsuz etkilere 



15 15

yol açabilmektedir. Baba yoksunluğunun, kızların cinsel rol gelişiminde ise 
daha az bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 
Sadece erkeklerin değil, kız çocukların da etkileşimde bulunacakları bir 
baba figürüne gereksinimleri vardır. Kız çocuklar babalarını gözleyerek ve 
onunla etkileşimde bulunarak erkeklere karşı nasıl tepkide bulunacaklarını 
ve erkeklerin kendi cinsiyetlerine nasıl tepkide bulunduğunu öğrenmektedir.  
 
 
Boşanmış ailelerden gelen kızların babalarının kendilerini terk ettiği 
düşüncesinden ya da annenin eski eşine karşı aldığı olumsuz tavırdan dolayı 
babalarını sevmeme eğiliminde oldukları, buna karşılık babası ölmüş 
kızların babalarını ideal bir erkek modeli olarak hatırladıkları bulunmuştur. 
Özellikle her iki grupta da babalarını beş yaşından önce yitirenlerin 
erkeklerle olan ilişkilerinde daha güvensiz oldukları saptanmıştır 
(Güngörmüş 1986, Güngörmüş 1995). 
 
 
2.2.3. Baba – çocuk ilişkisinin çocuğun kişilik gelişimine etkisi 
 
 
İnsanın varolduğu günden bu yana belki de en büyük çabası kendinin kim 
olduğunu anlamaya çalışmasıdır. Kişiliğin temelleri ilk beş-altı yıl içinde 
atılmaktadır. Her çocuk eninde sonunda bir kişilik geliştirir. Ancak bu 
kişiliğin dengeli ve uyumlu olabilmesi, gelişim basamaklarının 
örselenmeden aşılmasına bağlıdır (Özmen 1989). 
 
 
Önceleri kişilik biçimlerinin yalnızca kalıtımın bir ürünü olduğu 
düşünülürken, bugün hem kalıtım hem de çevresel etkilerin bir ürünü 
olduğu kabul edilmektedir. Kişilik gelişimi üzerindeki çalışmalar, kişiliğin 
gelişiminde üç faktörün etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar; 
kalıtımsal özellikler, aile içinde yaşanan ilk deneyimler ve daha sonra 
yaşamda karşılaşılan olaylardır. Bu açıdan bakıldığında, babanın çocuğuna 
karşı davranışları çocuğun kişiliğini şekillendiren faktörlerden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
 
 
Babası otoriter olan ve az ilgilenen çocuklarda utangaçlık, çekinme gibi 
kişilik özelliklerine daha sık rastlanmaktadır. Çocuklardaki uyumsuzluk 
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eğiliminin oluşumunda babanın davranışları en az annenin davranışları 
kadar etkili olmaktadır. 
 
 
Babası ilgilenen ve sevgi gösteren çocuklar arkadaşlarıyla ilişkileri daha iyi 
olan liderlik özelliklerine sahip ve daha uyumlu çocuklar olmaktadırlar. 
 
 
Kişiliğin merkezi olarak kabul edilen benlik kavramı, kişinin fiziksel, 
ruhsal, sosyal ve duygusal özellikleri, istekleri ve başarıları hakkındaki 
inançlarının toplamı olarak tanımlanabilir. Bireyin kendinin farkında oluşu, 
gelişimi ve beklentilerinin özeti olan benlik kavramı büyük ölçüde diğer 
insanların söyledikleri, yaptıkları davranışlarla etkilenen özel bir deneyim 
alanıdır (Güngörmüş 1986, Güngörmüş 1995). 
 
 
Çocuğun benlik kavramı büyük ölçüde onun için önemli olan kişilerin 
görüşlerinden etkilenir. Benlik saygısı yüksek olan çocukların benlik saygısı 
düşük olan çocuklara oranla babaları ile aralarında daha yakın ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. Çocuk, benlik kavramına sahip olarak dünyaya gelmez. 
Benliğin gelişimi, çocuğun kendisiyle başkaları arasındaki farkı anladığı 
zaman başlar. Benlik oluşumu, çocuğun yaşantısı sonucu başından geçen 
olaylar ve çevresindeki kişilerin etkisiyle meydana gelir (Güngörmüş 1986, 
Güngörmüş 1995, Aral vd 2000) 
 
 
Bebeklik döneminde hem anne hem de babasından çok ilgi gören çocuklar 
daha olumlu bir benlik kavramına sahip olmaktadırlar. 
 
 
Babanın varlığı çocuğun benlik kavramını daha olumlu olarak etkilemekte 
ayrıca bu çocuklar akran ilişkilerinde daha dengeli olmaktadır. Yine benlik 
saygısı yüksek olan erkek çocuklar ile babaları arasında daha yakın ve sıcak 
bir ilişki olduğu saptanmıştır (Güngörmüş 1986, Güngörmüş 1995).  
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2.3.  Baba Yoksunluğu 
 
 
Aile ilişkilerinin bozulması, boşanma, ebeveyn ölümü gibi etmenler sonucu 
çocuk, baba yoksunluğu ile karşılaşmakta, bunun sonucu olarak da çocuğun 
gelişimi ve topluma uyumu olumsuz yönde etkilenmektedir (Torun 1986).  
 
 
Tek ebeveynli ailelerde annenin de sevgiye, desteğe, güvene ihtiyacı vardır. 
Çocuk ise her iki ebeveynden gelmesi beklenen sevgiyi, sadece annesinden 
görmektedir (Chapman ve Campbell 2003). 
 
 
Tek ebeveynle büyümek durumunda kalan çocuklar için yaşam 
diğerlerininkinden daha zordur. Her ne nedenle olursa olsun yoksunluğun 
getirdiği yükü ebeveyn kadar çocuk da taşımaktadır. Her iki taraf da bu 
durumdan etkilenir ve bu krizin aşılması sırasında ebeveynler de çocuklar 
da bildikleri, tanıdıkları aile kavramını yeniden oluştururlar (Akaygün 
2002). 
 
    
2.3.1. Boşanma sonucu oluşan yoksunluk 
 
 
Boşanma, evlilik sözleşmesinin sona ermesiyle aile biriminin dağılmasına 
yol açan bir durumdur. Boşanma, dağılan ailenin bütün bireylerini ruhsal 
yönden etkilemektedir. Ancak boşanmanın olumsuz etkileri en fazla 
çocuklar üzerinde görülmektedir (Torun 1986). 
 
 
Boşanma her ne kadar bir gereklilikten doğsa da, anne ya da babadan 
birinin veya her ikisinin tercih ettiği bir seçenektir (Chapman ve Campbell 
2003).  
 
 
Boşanmanın en önemli etkisi, çocuğun gelişiminde önemli bir faktör olan 
aile bütünlüğünün sona ermesi ve özellikle çocuklar üzerinde yaşam boyu 
etkilerini sürdürebilen bir durum olarak devam etmesidir (Atilla 1989). 
 



18 18 

Boşanmaların büyük çoğunluğunun evliliğin ilk yıllarında olduğu 
düşünülürse, aile birliğinin bozulmasından en çok zarar görenlerin küçük 
çocuklar olduğu ortadadır. Kişiliğin geliştiği bu ilk yıllarda çocuk için en 
önemli şey, anne-baba ile sağlıklı bir ailede sevilerek, güven duyarak 
yetişmektir (Yörükoğlu 2000). 
 
 
Boşanma, her zaman anne veya babadan mahrum kalma olarak 
görülmemelidir. Ayrılık, fiziksel yoksunluktur; mahrumiyet ise ebeveynler 
tarafından sağlanan sevginin, ilginin, güvenin hiç olmaması ya da 
kaybedilmesidir. Boşanma olmadan mahrumiyet yaşayan çocuk sayısı az 
değildir. Bu tür çocuklar daha fazla acı çekerler ve ayrılık, bu yoksunluğun 
üstesinden gelmek için bir çözüm olarak kullanılabilir (Adams et al. 1984).   
 
 
Boşanma ilk anda çocuklar için inanılması zor, inkar edilen bir olaydır. 
Çocuk, boşanma nedeniyle ortaya çıkan şiddetli üzüntüsünü gidermekte ve 
rahatlamada büyük güçlük çekmektedir. Çocuklar boşanmadan sonra ailenin 
güvenli ortamından uzaklaşmakta ve ebeveynlerini kaybetme, kimse 
tarafından istenmeme gibi korkulara kapılmakta, gelecek konusunda 
kendilerini güvensiz hissetmektedirler. Öfke, saldırganlık, depresyon, suça 
yönelme, kaygı, korku, uyku ve beslenme bozuklukları çocuklarda 
boşanmadan sonra görülebilmektedir (Torun 1986). 
 
 
Çocukların boşanma yüzünden geçirdikleri şok, anlayamamak, anlamak 
istememek, gerçeği kabullenmemek gibi tepkilerle anne-baba arasında 
parçalanmış olma duygusu, yalnızlık, ölme arzusu, içe kapanıklık olarak 
kendini gösterir (Karaoğlan 1997). 
 
 
Boşanma öncesindeki dönem, anne ve babaların çocuklarının 
gereksinmelerini görmedikleri bir dönemdir. Çocuk, kimsenin kendisini 
sevmediğini ve düşünmediğini sanmaktadır. Anne-babanın boşanmasında 
etkili olduğunu düşünür. Bu durumda kendini, kavgaların baş nedeni olarak 
görür (Yörükoğlu 2000).  
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Kendi tercihi olmayan ve değiştiremeyeceği boşanma kararı karşısında 
çocuk, yalnızca büyümenin getirdiği sıradan sorunlarla mücadele etmeye 
çalışmak yerine aslında onların dünyasının bir parçası olmaması gereken 
farklı kaygılara sahip olurlar (Chapman ve Campbell 2003). 
 
 
Anne-baba arasındaki sürekli geçimsizlik ve kavgalar çocuklarda parmak 
emme, tırnak yeme, altını ıslatma, kıskançlık, okul fobisi, saldırganlık, 
çalma vb. davranış bozukluklarının oluşmasını hızlandırdığı söylenebilir 
(Morgan 1984, Yavuzer 1998). 
 
 
Süt çocuklarının boşanmadan fazla zarar görmediği savunulmaktadır. Buna 
neden olarak süt çocuğunun, anne baba arasındaki tartışmaları anlamaması 
ve bebeğin genellikle anneye bırakılması gösterilmektedir. Anne ve babanın 
boşanması, çocuk üç ile dört buçuk yaşları arasında iken olmuşsa, çocukta 
saldırganlık davranışı görülür. Ayrıca çocuk, oynadığı oyunlarda kendisini 
suçlayan ifadeler kullanabilir. Çocuğun öz güveni zedelenir, hayal gücü 
azalır ve çocuk giderek artan bir çekingenlik sergileyebilir. 
 
 
Beş ile altı yaşlar arasındaki çocuklarda ise bu tepkilere ek olarak endişe, 
abartılmış korkular görülür. Kendisi ile ilgili sağlamlaşmış duygulardan 
yoksun olan bu yaş çocuğu, anne-babasının kızgın ve öfkeli olmasının 
nedeni olarak kendisini görmektedir. Bu yaş çocuğu büyük yaş gruplarına 
göre boşanmadan daha fazla etkilenmektedir (Atilla 1989). 
 
 
Özellikle küçük çocuklar, boşanma ile babayı yitirmeyi bir tutarlar. Okul 
çocukları, anne baba ayrılığını ayıp bir olay gibi saklama eğilimindedirler. 
Kimi çocukta, baba ayrılığından sonra ortaya çıkan bırakılma korkusu o 
denli güçlüdür ki, çocuk anneye bağlanarak, anneyi gözünün önünden 
ayırmayarak tedirginliğini gidermeye çalışır. Annenin zamanında eve 
gelmeyişi, habersiz bir yere gidişi panik derecesine varan ağlamalara, öfke 
nöbetlerine yol açabilmektedir (Yörükoğlu 2000). 
 
 
Boşanma olayından erkek çocukların daha çok etkilendiği ileri 
sürülmektedir. Boşanan ailelerde çocuklar genellikle annenin yanında 
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kaldıklarından kızlar anne modelini sürekli görebilmekte ancak erkek 
çocuklar baba modelinden yoksun kalmaktadırlar. Çocuklar için kendi 
cinsiyetlerindeki ebeveyni model almaları önemli olduğundan, annesiyle 
yaşayan erkek çocuğun amca, dayı vb. aileye yakın bir yetişkin erkekle 
güvenli ve sevgi dolu bir ilişki kurmasına fırsat verilmelidir (Çağdaş 2002). 
 
 
Boşanmış ailelerin çocukları genellikle kendini dışlanmış ve çelişkide 
hissedebilmektedir. Bu da çocuğun okuldaki veya çevresindeki 
aktivitelerden kendisini soyutlamasına neden olmaktadır (Yörükoğlu 2000). 
 
 
Uyumsuzluk belirtileri çocuğun yaşına, boşanmadan önceki örselenmesine 
ve boşanma sonrası dönemde anne ve babayla ilişkilerinin niteliğine göre 
değişmektedir. Ayrıca boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri 
sosyoekonomik statüye göre de değişiklik göstermektedir (Adams et al. 
1984, Yörükoğlu 2000).    
 
 
Boşanma, ölüm gibi doğal ve değiştirilmeyen bir olgunun sonucu değildir. 
Boşanmadan önceki devrede eşler arasındaki geçimsizlikler ve boşanmadan 
sonra kişisel ilişki hakkı ve nafaka gibi türlü nedenler, çocuğun gelişimini 
olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda da geçimsiz boşanmamış ve 
boşanmış aile ortamlarının çocuk üzerinde diğer çözülmüş aile tiplerine 
oranla iki kat daha olumsuz tepkide bulunduğu saptanmıştır (Karaoğlan 
1997). 
 
 
2.3.2. Ölüm sonucu oluşan yoksunluk 
 
 
Okul öncesi dönemde, çocuklar için çok soyut bir kavram olması nedeniyle, 
ölüm anlaşılması güç bir kavramdır. Çocuklar, ölen kişinin tekrar hayata 
döneceğine inanmaktadır. Ölüm, ilk çocukluk yaşlarında korkutucu değildir, 
belirsiz ve bulanık bir kavramdır (Torun 1986). 
 
 
Çocukların, ölümü anlama ve ona uyum gösterme yeteneklerini yaşadıkları 
gelişimsel dönem ve ölümden ne anladıkları etkilemektedir (Erden 2000). 
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Çocuklar, ölümle erken yaşlarda ilgilenmeye başlarlar. Anne-babanın 
konuşmalarını dinleyerek, ölüm haberlerini duyarak, ölü hayvanları görerek, 
sorular sorarak anlamaya çalışırlar. Genellikle beş yaşından önce "ölüm, 
ölmek, ölmüş" gibi sözler tam kavranmadan söylenir. Üç-dört yaş çocukları 
için ölüm, uzun bir ayrılık ya da dönüşü olan uzun bir yolculuktur. Bu 
yaşlarda ölümün yalnız canlılar için değil, cansızlar için de olabileceğine 
inanılır. Giderek ölümün uzun bir uyku ve kımıldamadan yatma olduğu 
düşüncesi gelişir. Ölümün sürekli ve geri dönülemez bir olgu olduğu 
kavranamaz. 
 
 
Beş yaşlarında, ölüm uzun bir uyku ile eş anlama gelir ve yavaş yavaş 
korkutucu olmaya başlar. Çocuk, annenin babanın ölüp ölmeyeceğini sık sık 
sorar. Eğer anne, yatıştırmak amacıyla ölümün uykuya benzediğini 
anlatmışsa, kimi çocuklar yatağa yatmaktan, uykuya dalmaktan 
korkabilirler. Beş-altı yaşlarında çocuklar, ölümle hastalık ve yaşlılık 
arasında bir ilişki olduğunu kavramaya başlarlar. Yaşlı ve ak saçlı herkesin 
yakında öleceğini sanırlar. Yine de ölümden, uykudan uyanır gibi geri 
dönülebileceği düşüncesi hakimdir. Genellikle sekiz-on yaşlarında, ölümün 
yaşamın geri dönülemez bir sonu olduğu gerçeği benimsenmeye başlar 
(Yörükoğlu 2000). 
 
 
Çocuğun ölümle ilgili soruları, soyut olan bir kavramı, somut olarak 
öğrenmek istediği için cevaplandırılması zor sorulardır. Küçük çocuklar her 
şeyi kendilerine dönük olarak düşündükleri için yapılan açıklamalar onları 
endişeye düşürmeye başlar. Ölüm konusu üzüntü belli edilmeden 
geçiştirilmeye çalışılırsa çocuk ölen kişinin değersiz olduğunu düşünebilir. 
 
 
Çocuğun ölüm kavramını anlaması genellikle yakınlarından birinin 
ölümüyle aynı tarihlere rastlar. Ölen kişinin teyze, komşu ya da bir köpek 
olması ölümün kavranmasına yardımcı olmaz (Salk 1995). 
 
 
Her iki ebeveynin kaybı da çocuğu sarsmaktadır. Yaşamın ilk yıllarında 
anne kaybı, baba kaybından daha önemli olmaktadır. Ebeveynin kaybı bir 
çocuğun hayatında yaşadığı en acı tecrübelerden birisidir. Kontrolsüzlük ve 
çaresizlik duygularının eşlik ettiği hüzün ve yas, bireyin tüm hayatında 
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etkili olur. Böylesi güçlü bir olay karşısında ebeveyn kendi duygusal 
karmaşası içinde çocuğu için duyduğu sorumluluk duygusuyla birlikte zor 
zamanlar geçirebilir (Torun 1986, Akaygün 2002). 
 
 
Yetişkinler ölüm karşısında yas tutarak tepki gösterirler. Çocuk, yetişkin 
gibi uzun süre üzüntülü ve acılı kalamaz, ne kadar tedirgin olsa da doğal 
hayat akışına ve oyununa devam eder. Kimi çocuklar ölüm karşısında 
umursamazlıktan da öte ruhsal bir durum içine girebilirler (Yörükoğlu 
2000). 
 
 
Çocuk üzülme ve yas tutma hakkından mahrum edilmemelidir. 
Kaybettikleri ile yüzleşebilmeleri için öncelikle çocukların üzülmelerine 
izin verilmelidir. Sevdiği bir varlığın ölümüne özgürce üzülebilmelidir. 
Çocuk üzüntüsünü, korkularını, kaygılarını ve duygularını anlatabilmelidir. 
Kendisini dinleyen, anlayan ve ilgilenen birilerinin olduğunu bilmek ve 
paylaşmak çocuğu rahatlatacaktır. Çocuk, ölümden şikayet edebildiği 
zaman hayatı anlam kazanır (Ginott 1999). 
 
 
Çocuk için gerçeği benimsemek, üstesinden gelemeyeceği duyguların 
baskısına yol açacaktır. Bunların en tedirgin edeni, kendini ortada bırakıp 
giden anne ya da babaya duyacağı öfkedir. Öfkesinin bilincine varmak, 
çocukta suçluluk duyguları doğuracaktır. Anne ya da babasını üzdüğünü 
düşünerek ölümüne neden olduğunu düşünmek çocuk için ayrı bir suçluluk 
kaynağı olacaktır. Çocukta kendisinin de öleceği düşüncesi, geri kalan anne 
ya da babayı da yitirme duyguları gelişebilir. Ailedeki ölümden sonra 
çocukta görülen ruhsal belirtiler; gece korkuları, karabasanlar, iç sıkıntıları, 
tikler, bayılma ve titreme nöbetleri, belirsiz bedensel yakınmalar, dalgınlık, 
okul başarısızlığı ve çok çeşitli hırçınlıklar, davranış bozukluklarıdır. 
 
 
Genellikle okul öncesi çağda anne ölümü, sonuçları bakımından, çok ağır 
ruhsal bozukluklara neden olabilir ya da önemli ruhsal uyumsuzluklara 
neden olabilir. Ancak anne ya da babasını yitirmiş her çocukta ruhsal 
uyumsuzluk görülmeyebilir. Burada çocuğun anne ya da baba ölümünden 
sonraki yaşantısı önem kazanır. Sonuç, annenin ya da babanın boşluğunu 
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kimin doldurduğuna, çocuğun onlarla kurduğu ilişkinin niteliğine bağlı 
olacaktır (Yörükoğlu 2000).   
 
 
Baba yokluğunda çocuklar çevrelerinde kontrol ve disiplin sağlamanın 
eksikliğini hissetmektedirler. Baba yokluğu erkek çocuğun modelden 
yoksun kalmasına ve uygun olmayan cinsel rolü benimsemesine neden 
olabilmektedir. Baba yokluğu kız çocuğunun da kimlik gelişimini 
etkilemektedir. Kız çocukları çevreden sürekli yardım almakta, çok erken 
yaşlarda erkeklerle ilişki kurabilmekte, erkeklere karşı güvensizlik 
geliştirebilmektedir. 
 
 
Ebeveynden birinin ölümü sonunda tek ebeveynle yaşamak zorunda kalan 
çocuklar, modelden yoksun olmaları nedeniyle aile bireylerine ilişkin rolleri 
öğrenmekte güçlük çekmektedirler. Anne, baba, eş rollerini ve bu rollerin 
aile içindeki fonksiyonlarını tam olarak anlayamamaktadırlar (Torun 1986). 
 
 
Babanın kaybı sadece çocuklar için değil, evi bir arada tutacak olan anne 
için de yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Evli kadın statüsünden dul kadınlığa 
geçiş, anne için rol değişimi olmaktadır. Ölümü içine sindirerek çocuklarını 
hayata motive etmek, duygularını ve sonsuz acısını içine gömmek, evin, 
çocukların ve hayatın sorumluluğunu tek başına üzerine almak, çocuklarının 
karşılanmayı bekleyen ihtiyaçlarını gidermek, ailesini ekonomik açıdan 
rahat ettirmek gibi kendisine ummadığı bir anda yüklenen pek çok görevin 
üstesinden gelmek zorundadır. Bu durum, ailenin yıkılması anlamına 
gelmemektedir. Normal ve sağlıklı bir aile ölümün yıkıcı etkilerini 
üzerinden atmayı, hayata tutunmayı ve eski alışkanlıklarına göre yaşamayı 
başarabilir. Aile, yeniden güç kazanabilir (Adams et al. 1984). 
 
 
 
2.3.3. Terketme sonucu oluşan yoksunluk 
 
 
Babaların babalık sorumluluğundan kaçma isteği terketmesinde önemli bir 
faktör olmasına karşılık, eşinden tatmin olmaması ve yaşamında karşılaştığı 
problemler genellikle daha önemlidir. Bu nedenle terkeden baba, eşinden 
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çok çocuklarından ayrıldığına ve babalık rolünü kaybettiğine üzülmektedir 
(Atilla 1989).  
 
 
Çocukların genel gereksinimlerinden olan emniyet ve güven duygusunun 
sağlanmasında babanın rolü çok büyüktür. Eğer baba evi terk etmişse, 
çocuk diğer ebeveyninin de gideceğinden endişe duyabilir. Ona karşı güçlü 
bir bağlanma gösterebilir ve ayrılık kaygısı bozukluğu yaşayabilir 
(Chapman ve Campbell 2003). 
 
 
2.3.4. Sık sık uzun süreli ayrı kalma sonucu oluşan yoksunluk 
 
 
Babanın evden kısa veya uzun süreli ayrılıkları çocukları olumsuz yönde 
etkilemektedir. Örneğin baba, askerlik ya da iş gereği aileden uzun süre ayrı 
kaldığında, özellikle erkek çocukların okul başarılarının düştüğü, daha 
güvensiz ve anneye daha bağımlı oldukları, davranışlarının bozulduğu 
saptanmıştır. Babanın ayrılığı okul öncesi yıllara rastlarsa, çocuk erkek 
kimliğini kazanmakta geri kalmaktadır. Uzun ayrılıklar anneye de taşınması 
güç sorumluluklar bırakmakta, onu güvensiz ve tedirgin kılmaktadır. Evin 
bütün yükünü taşımak zorunda kalan anne, çocuklarına karşı daha sabırsız 
ve daha az hoşgörülü davranmaktadır (Yörükoğlu 2000, Çağdaş 2002). 
 
 
2.3.5. Baba yoksunluğunun çocuk üzerindeki etkileri 
 
 
İlk yaşlarda anne ölümü, baba ölümünden çok daha yıkıcı sonuçlar ortaya 
koymaktadır. Ancak on yaşından sonra baba ölümü ile anne ölümü aynı 
ölçüde etkili olabilmektedir. 
 
 
Okul öncesi dönemde özellikle erkek çocuklarda babanın, çocuğun cinsel 
kimliğini benimsemesinde önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. 
Araştırmacılar, baba yokluğunun okul öncesi dönemde erkek çocuklarda 
cinsel rolün benimsenmesinde aksaklıklara yol açtığını belirtmektedirler. 
Anneleri tarafından büyütülen baba yoksunu olan erkek çocukların ileride 
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cinsel rollerin benimsenmesinde çatışmalar yaşadıkları ya da kadınsı 
davranışlar gösterdikleri ileri sürülmektedir (Çağdaş 2002). 
 
 
Babanın varlığı erkek çocuklar için olduğu kadar kız çocuklar için de büyük 
öneme sahiptir. Özellikle ergenlik öncesi dönemde kızlar babaları 
tarafından sevildiklerine dair bir takım işaretler ararlar. Erkek çocukların 
aksine koşulsuz sevilmenin önemi kız çocuklar için gitgide artar ve on bir 
yaşlarında doruğa ulaşır. Bu dönemde babanın varlığı, kız çocuklarının 
özgüvenlerinin ve cinsel kimliklerinin güçlü olmasında etkendir. Babaların 
kızlarıyla yeterince ilgilenmeleri, onlara sevgi göstermeleri onların ergenlik 
döneminde hem aynı cinsiyetten arkadaşlarıyla hem de erkek arkadaşlarıyla 
sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlar. Tutarlı ve sağlam davranış modelleri 
geliştirirler. Ancak evde eğer baba yoksa her şey baştan kaybedilmiş 
değildir. Yetişmekte olan kız, büyükbabasının, amcasının veya dayısının 
kimliğinde babanın yerini tutacak birini bulabilir. Bir çok babasız kız bugün 
sağlıklı birer kadındır (Chapman ve Campbell 2003). 
 
 
Babanın varlığı, anne-çocuk arasındaki ilişkinin daha sağlıklı bir temele 
oturmasını sağlamaktadır. Eğer karı-koca arasındaki ilişki sağlıklı değilse, 
anne bu boşluğu doldurmak için bütün ilgi ve sevgisini çocuğa 
aktarabilmekte bu da çocuğun bağımsız bir ilişki geliştirmesini engelleyici 
bir faktör olabilmektedir (Güngörmüş 1995).  
 
 
Babanın yokluğu, anne üzerindeki toplumsal baskıyı ve sorumlulukları 
arttırmaktadır. Bu durum annenin, çocuğuna karşı gereken sabır, anlayış ve 
hoşgörüyü göstermesinde sorunlara neden olabilmektedir (Çağdaş 2002). 
 
 
Baba yoksunluğundan alt sosyoekonomik düzeydeki çocukların daha fazla 
etkilendiği belirtilmektedir. Bu durumda babanın yokluğu sonucu ailenin 
diğer fertleri ekonomik açıdan problem yaşamaktadır (Aktaş 1993). 
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2.4. Kaygı 
 
 
Gerek edebiyat gerekse sosyal bilimlerde önemli bir kavram olarak 
gözlenen kaygı, 1890'dan bu yana psikoloji ve psikiyatri bilim dallarının 
önde gelen inceleme konularından biri olmuştur. İnsanlar arası etkileşimden 
kaynaklanan ve güdüleyici, ket vurucu etkileri olan kaygı, çeşitli ve çok 
yönlü duygularla birlikte hissedilmekte ve yaşanmaktadır (Yurtbay 1986).  
 
 
Teknolojinin hızla gelişmesi, bilimsel buluşlar, nüfus artışı ve ekonomi gibi 
çevresel faktörler insanların kaygı durumlarını da arttırmaktadır. 
Organizmanın refahını tehdit eden her durum kaygı oluşturabilir (Ulutaş 
1999). 
 
 
Toplumsal değerlerin etkisinin azalması, kültürler arası etkileşimler 
sonucunda yaşanan hızlı toplumsal değişmeler ve aynı topluma mensup 
bireylerin kültürel yaşam farklılıkları bireyin günlük yaşamını oldukça 
etkilemektedir. Bu zorluklar karşısında bireyin kişilik yapısı zayıflamakta 
ve kaygı kaynaklarıyla baş edebilme gücü azalmaktadır (Kaya 2001).  
 
 
Bireyin fizyolojik düzeyde dengesini bozan, tehdit eden faktörlere karşı 
gösterdiği tepki veya bozulan dengeyi tekrar kazanmak için gösterdiği 
çabaların başarıya ulaşamamasının bireyde yarattığı duruma kaygı denebilir. 
Kaygı, insanın varoluşundaki en temel duygulardan biri olup, çatışma ve 
engellenme sonucu meydana gelmekte, çoğu kez nedeni bilinmeyen iç 
gerginliği ve huzursuzluğu yaratmaktadır (Köknel 1985, Punar 1988). 
 
 
Kaygı, egoyu içten gelen tehlikeye karşı uyarır. Tehlike, içgüdüsel 
gereksinmelerin kişiyi ya da egoyu zor duruma sokmasından doğar. Birey 
bu tehlikeler sonucu kaygı halini dolaylı ve dolaysız olarak ifade edebilir. 
Dolaysız veya direkt kaygı belirtileri sinirlilik, huzursuzluk, ruhsal 
gerginlik, motor bozuklukları, titremeler, otonomik değişiklikler, dikkat 
veya konsantrasyon bozuklukları ve diğer çeşitli kaygı tepkileridir (Ulutaş 
1999). 
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Kaygının fizyolojik, bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutları vardır. 
Fizyolojik olarak vücut kendisini tehdide karşı koruyabilmek için hazırlanır. 
Bilişsel olarak da kişi, uyaranı değerlendirmeye devam eder, daha önce 
benzer durumlar olduysa bunlar hatırlanır, tehlikenin ne kadar büyük olduğu 
daha önceki durumların sonuçlarının değerlendirilmesiyle anlaşılmaya 
çalışılır. Duygusal olarak da gerginlik, rahatsızlık ve korku gibi duygular 
ortaya çıkar. Davranışın nasıl olacağı ise genellikle tehdidin büyüklüğü ile 
ilgili değerlendirmenin sonucuna göre belirlenir (Dürü 1998).  
 
 
Kaygı, kişide hafif tedirginlik ve gerginlikten panik derecesine varan 
şiddette belirebilir. Kaygı belirtileri kaygının tür ve derecesine göre ve 
kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Hafif derecedeki kaygılarda beden 
ısısında değişiklik, deride soğukluk, pupillalarda genişleme, ağızda kuruma, 
titreme, kaslarda gerginlik, sık idrara çıkma, uykusuzluk, halsizlik, solunum 
sayısında artma, kan basıncında düşme ya da yükselme, endişe, 
huzursuzluk, gerginlik, sıkıntı, korku duygusu ile baş ağrısı, iştahsızlık, 
bazen kusma ve terlemeler görülür. Orta dereceli kaygı durumunda dikkati 
toplayamama, çalışamama, kuvvetli baş ağrıları, çarpıntı, davranış 
bozuklukları görülebilir. Ağır dereceli kaygıda ise belirtiler daha belirgin ve 
şiddetli olup, aşırı zayıflık ya da şişmanlık görülebilir. Bazı bireyler yerinde 
duramama, anlamlı ya da anlamsız bazı hareketler yaparken, bazı bireyler 
hareketsiz ya da donukturlar (Powell ve Enright 1990, Emmelkamp et al. 
1994, Çatalbaş 1999).   
 
 
İnsanların çoğu, kaygının yaşamındaki öneminin pek az farkındadır. Kaygı 
yaygın olabilmekte ya da nöbetler şeklinde ortaya çıkabilmektedir. İnsanın 
bilinci dışında da yaşanabilmekte ve davranışların en önemli 
belirleyicilerinden biri olarak sürekli etkinlik göstermektedir. Kaygının 
içindeki dayanılması güç öğelerden birisi de çaresizlik olgusudur. Kaygı, 
mantık dışı bir özellik taşımakta ve mantık dışı güçlerin altında kalış 
insanlar için katlanılması güç bir durum yaratmaktadır (Çatalbaş 1999).   
 
 
Kaygı, genel olarak insanın varoluşu için gerekli yaşamsal bir güç, aynı 
zamanda da rahatsız edici ve acı verici bir duygudur. Kaygı kişinin yeni 
koşullara uyumunu sağladığı gibi, kişinin ruhsal gelişiminin daha üst 
basamaklara çıkmasında itici bir işlev görebilir. Kaygı, uyum sağlayıcı 
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ruhsal gelişimi olumlu yönde geliştirdiği gibi, engelleyici, ketleyici işlev de 
görebilir. Örneğin; sınavlar kişide kaygı yaratır. Sınavı başarmak, bir engeli 
aşmak olumlu bir işlevdir. Ancak sınavda donakalmak, bildiğini unutmak 
gibi durumlar yine kaygının ketleyici işlevi sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Kaygı, kişi tarafından tehlikeli olarak algılanıp yorumlanan bir durum veya 
herhangi bir nedenden kaynaklanan tehlike olasılığı durumunda ortaya 
çıkmaktadır (Işık 1996, Bilgin 2001). 
 
 
Kaygı, insanın güvenliğini sarsan gerçek ya da imgesel bir tehdide karşı 
yaşanan duygudur. Kaygının yoğunluğu, tehlikenin önemine ve kişinin 
savunma mekanizmalarının etkinlik oranına göre değişir. Kaygı, yoğunluk 
olarak artarsa gereksinimlerin karşılanmasını engeller, bireyin ilişki 
düzenini bozarak çaresizlik duygusuna yol açar. Az oranda kaygı, kişinin 
çevresini değerlendirmesine ve yaşamında yapması gereken değişiklikleri 
kolaylaştırmasına yardımcı olacak eğitici bir etki yapar (Kaya 2001).  
 
 
Kaygı çok yönlü duygusal bir durumdur. Bu duygu durumu, tehlike 
olasılığına, tehlikenin doğasına ve kişinin tehlike ile başa çıkma yetilerine 
ilişkin bilişsel öğeleri kapsadığı gibi, kişinin beklediği tehlikeye ilişkin 
öznel duygularını da kapsamaktadır. Ayrıca kalp atışının hızlanması, 
terleme, kas gerilmesi gibi fizyolojik belirtileri ve aktif kaçma veya pasif 
kaçınma gibi davranışları içerir. Kaygı durumu akut veya kronik olabilir. 
Kaygının gelişimi genetik ve biyolojik eğilimlerden, önceki öğrenme ve 
deneyimlerden içinde bulunulan ortama ilişkin durumsal ipuçlarından ve 
kişinin bilişlerinden etkilenir (Özusta 1993). 
 
 
Günümüzde insanların pek çok tehlikeli durumla karşılaşmaları, onların 
korku duymalarına neden olmaktadır. Tehlikeler karşısında duyulan 
korkuda dış korku nesnesi vardır. Dış korku nesnesi bulunmadan, korku 
anında görülen bütün fizyolojik ve psikolojik belirtilerin bulunduğu korku 
biçimi kaygıyı oluşturur (Akay 1992).  
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2.4.1. Korku ve kaygı 
 
 
Kaygı, korkuyla genellikle eş anlamlı kullanılmış olup, iki duygu 
durumunun da tehlike karşısında gösterilen heyecansal tepkiler olduğu 
şeklinde tanımlanmıştır. 
 
 
Korku; bilinçli olarak tanınan, belirli bir tehlike karşısında ortaya çıkan 
heyecansal bir tepkidir. Kaygı ise; nedeni bilinmeyen, belli olmayan, 
objesiz tehlikelere karşı verilen heyecansal bir tepkidir. Korku durumunda 
kişi tehlikeleri bilir ve kaçma, savaşma şeklinde davranışlar gösterebilir ve 
korku veren durum ortadan kalktığında rahatlar. Kaygı daha genel bir 
durumdur ve korkudan daha uzun sürelidir (Çevik 1993). 
 
 
Korku ile kaygı birbirinden farklı duygular olsa da korku veren durumların 
genellenmesi zamanla kaygı meydana getirebilir. Küçük çocuklar genellikle 
her türlü durum ve nesneden korkarlar. Bu korkular çocuk büyüdükçe 
azalır. Çocukta altı yaşından sonra gelişen korkular ergenlik dönemine 
kadar devam eder ve çocuğun kaygılı olmasına neden olur (Emmelkamp et 
al. 1994). 
 
 
Korku ile kaygı kavramları karşılaştırıldığında; 
 
• Korkuda tehlike nesneldir. Kaygıda tehlike gizli ve özneldir. 
• Korku dışarıdaki tehlike ile orantılıdır. Kaygıda ise durumla orantısız 
bir tehlike vardır. 
• Dış tehlike ortadan kalktığında korku duygusu kaybolur. Yani korku 
geçici bir duygudur. Kaygıda içsel tehlikeler süreklidir. İçsel tehlikelere 
bağlı olarak ortaya çıkan kaygı tepkisi de süreklidir. 
• Korkunun nedeni kişinin o anki yaşantısında var olan tehlikedir. 
Kaygının nedeni ise kişinin daha önceki yaşantılarından kaynaklanmaktadır. 
• Korku duygusu yaratan tehlike karşısında gösterilen tepki, başkalarınca 
olağan karşılanır ve anlaşılır. Kaygıda ise gösterilen tepki ile var olan 
durum arasındaki ilişki başkalarına göre olağan dışıdır ve anlaşılmaz. 
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• Korku karşısında birey kendini savunmak için bilinçli olarak bazı 
önlemler alırken, kaygıda kişiliğini korumak için bilinç dışı savunma 
mekanizmalarına başvurur. 
• Korku ve kaygı sonucunda ortaya çıkan bedensel belirtiler aynıdır. 
(Canbaz 2001).     
 
 
Korku ve kaygı, yaşamı sürdürebilmek için yararlı ve gerekli 
olabilmektedir. Bireyi günlük hayatta karşılaşabileceği tehlikelerden 
koruyabilirler. Ayrıca motivasyon konusunda da önemli bir araçtır. 
Örneğin; çoğu öğrenci kötü not alma korkusu yüzünden ders çalışmaya 
motive olurlar. Herkes belli durumlarda kaygı duyabilir. Bununla birlikte 
kaygı, kişinin günlük hayatını zora sokuyor ve onu özgürce hareket 
etmekten alıkoyuyorsa, anormal bir durumdan söz edilebilir. Normal ve 
verimli bir fonksiyonellik için kaygının motive edici ve engelleyici yönleri 
arasında denge kurulması gereklidir (Bilgin 2001). 
 
 
2.4.2. Kaygıyla ilgili kuramlar 
 
 
Kaygı, davranış bilimcilerin önemli inceleme konularından biridir. Tüm 
kişilik kuramlarında önemli rol oynar ve kavramsal olarak teoriden teoriye 
farklılık gösterir (Bilgin 2001). 
 
 
2.4.2.1.  Sigmund Freud ve kaygı 
 
 
Freud, psikanalitik kuramın kurucusudur. Kaygı sözcüğünü ilk kullanan ve 
kavram olarak tanımlayıp, nedenlerini araştıran ilk kuramcıdır. Freud, 
kaygıyı gündelik yaşamın bir parçası olarak görür ancak bazı kişilerin 
kaygıya neden daha yatkın olduklarını ve daha şiddetli yaşadıklarını 
anlamak için kaygıyla ilgili bir çok araştırma yapmıştır (Özusta 1993, 
Çatalbaş 1999). 
 
 
Freud, insan organizmasını tehlikeli ve düşman nitelikler gösteren fiziksel 
ve toplumsal çevresi içinde, kendini korumak ve yaşamını sürdürebilmek 
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amacıyla sürekli çaba gösteren bir varlık olarak görmüştür. İnsan, uyum 
yapabilme yeteneği sayesinde yaşamını sürdürür. Freud'a göre hiçbir 
davranış rastlantısal değildir ve organizmanın yaptığı her şey, yaşamı 
sürdürme çabasının farklı biçimleridir (Geçtan 2000). 
 
 
Freud'a göre kaygı, fiziksel ya da toplumsal çevreden gelen tehlikelere karşı 
bireyi uyarır, gerekli uyumu sağlama ve yaşamı sürdürebilme işlevlerine 
katkıda bulunur. İnsan, tehlikeli ve düşman nitelikler gösteren fiziksel ve 
toplumsal çevresi içinde, kendini korumak ve yaşamını sürdürebilmek 
amacı ile sürekli çaba göstermektedir (Yalçın 1997, Çatalbaş 1999). 
 
 
Freud, gelişim sürecinin farklı aşamalarında farklı tehlike durumlarının 
olduğunu öne sürer. Doğumdaki ani heyecanın yaşanan ilk kaygı ve daha 
sonraki kaygıların modeli olduğunu, nesne kaybı veya bakım veren kişinin 
kaybının daha sonraki yıllarda önem kazandığını savunur (Özusta 1993). 
 
 
Psikanalitik kurama göre çocuk ilk yıllarda, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını 
karşılayan annesinden ayrılma kaygısını yaşar. Üç-dört yaşlarını içeren 
oedipal dönemde erkek çocuklar iğdiş edilme duygusu, kızlar ise cinsel 
organlarının erkeklerden farklı olmasından dolayı bir kıskançlık duygusu 
yaşarlar. Daha ileri devre olan latent döneme gelindiğinde süperego'nun 
oluştuğu ve oedipus kompleksini bastırdığı görülür. Bu dönemde çocuktaki 
ayrılık kaygısı, kendini süperego onayından yoksun kalma kaygısı şeklinde 
gösterir (Ulutaş 1999). 
 
 
Yetişkin yaşamda karşılaşılan bazı uyaranlar, kaygı uyandıracak nitelikte 
olmamalarına karşın, ilk çocukluk yıllarına ait can sıkıcı uyaranları ya da 
olayları anımsattıkları için kaygıya neden olurlar (Geçtan 2000).    
 
 
Ego, engellemeler ve dış dünyadan gelebilecek saldırılar, id'in içgüdüsel ve 
gerçek dışı istekleri ve süperego'nun cezalandırılması şeklindeki tehlikelerle 
karşı karşıyadır. Kaygı, egonun tehlikeden kaçış yollarının bir anlatımı 
olduğundan, tehlikelere karşı üç tür kaygı geliştirilmektedir (Ulutaş 1999). 
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Gerçeklik Kaygısı: Freud'a göre, dış dünyadaki gerçek durumlarla ilgili 
olan bu duygu, 'korku' ile eş anlam taşır. Günlük yaşamda arada bir herkesin 
yaşadığı kaygı 'gerçekçi' kaygıdır. Yaşam için zorunlu bir objenin çevrede 
bulunmaması ya da yaşamın sürdürülmesini tehlikeye sokan bir objenin ya 
da durumun ortaya çıkmasından doğar. Freud, korkunun doğuştan var 
olabileceğinden söz etmişse de, bazı gerçeklik kaygılarının öğrenme 
süreçleri sonucu edinildiğini de kabul etmiştir. Gerçeklik kaygısı, beklenen 
ya da yaklaşan bir tehlikenin algılanması sonucu geliştirilen bir tepkidir. 
Tehlike kaynağı bireyin dışındadır (Çatalbaş 1999, Ulutaş 1999, Geçtan 
2000). 
 
 
Vicdani Kaygı: Ego'da suçluluk ya da utanç duygusu yaratır. Özellikle 
süperego'nun vicdan diye bilinen bölümü tarafından onaylanmayan 
durumlarda ortaya çıkar. Ana-baba otoritesinin içerikleşmiş bir öğesi olan 
vicdan, kusursuzluğa yönelik beklentilerine uygun düşmeyen düşünce ya da 
eylemlerinden ötürü ego'yu cezalandırmakla tehdit eder. Vicdani kaygının 
kökeninde çocukluk yıllarındaki cezalandırıcı anne-baba ile simgelenen 
nesnel ve gerçek bir korku yer almaktadır. Gerçeklik kaygısına karşıt olarak 
vicdani kaygıya neden olan durumdan kaçabilme olanağı yoktur (Çatalbaş 
1999, Ulutaş 1999, Geçtan 2000). 
 
 
Nevrotik Kaygı: İçgüdülerden gelen tehlikenin algılanmasıyla ortaya çıkar. 
Ego'nun içgüdülerin boşalma isteklerini engelleyemediğinde, sonucun ne 
olabileceğine ilişkin korkusudur. Ego'nun savunma mekanizmaları normal 
olarak, topluma aykırı düşen ve kaygı yaratabilecek dürtüleri baskı altında 
tutarlar. Ego, kendini korumak için olumsuz savunma mekanizmalarına da 
başvurabilir. Bunun sonucu olarak nevrotik belirtiler ortaya çıkar. Nevrotik 
kaygı, her zaman mantık dışıdır. Kökenini yetişkin yaşamından çok 
bebeklik yıllarından alır (Ulutaş 1999). 
 
 
Ego, kaygı yaratan durumlarla karşılaştığında hem dış dünyayla ilişkilerini 
sürdürebilmek hem de var olan düzenini korumak için yeni mantık 
bireşimleri yapmak zorundadır. 
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Freud'un kaygı olgusunu enerji dağılımı açısından incelemiş olduğu 
söylenebilir. Bireyin ruhsal yapısı, bedenindeki enerjiyi denetim altında 
tutmak zorundadır. Eğer bu görev gereğince yapılamazsa aşırı enerji 
bedensel yollardan boşalır ve kaygı yaşanır (Geçtan 2000). 
 
 
2.4.2.2.  Karen Horney ve kaygı 
 
 
Kaygı kavramının anlaşılabilmesinde en önemli katkılardan biri Karen 
Horney'den gelmiştir. Horney, korku ve kaygının tehlikeye karşı 
geliştirilmiş duygusal tepkiler olduğunu savunmuş ve bunları sık sık eş 
anlamda kullanarak aralarındaki yakınlığı belirtmeye çalışmıştır (Geçtan 
2000). 
 
 
Horney, insanların temel ihtiyaçlarının birbirleriyle ilişki kurmak olduğunu 
ve bu ilişkilerde güvensizlik olduğu takdirde temel kaygının ortaya 
çıkacağını savunur. Çocuk, doğduğu andan itibaren yabancı, düşman bir 
dünya karşısında yalnız, yardımsız ve çaresizdir. Bu durumda temel kaygı 
duygusu geliştirir (Özusta 1993, Çatalbaş 1999). 
 
 
Çoğu insan kaygı yaşadığının farkında değildir. Hırs, kızgınlık, kuşku gibi 
duygular çoğu kez o kadar hızlı gelip geçerler ki, insanın bilinç düzeyine 
bile çıkamaz ya da unutulurlar. Ancak bu duyguların bazılarının gerisinde, 
farkında olmadığımız dinamik güçler bulunur. Dolayısıyla, insanın bilinci 
dışında da kaygı yaşanabilir. Oysa nevrotik insanların çoğu, kaygılarının 
farkındadır. Kaygı belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kaygı yaygın 
olabilir veya kişi nöbetler geçirebilir (Ulutaş 1999, Geçtan 2000). 
 
 
Nevrotik insanların çoğu arada bir belirgin kaygı durumlarının farkında 
olmalarına karşın bunun üzerinde pek durmazlar. Kimi ise yalnızca 
yetersizlik duygularının, çöküntünün, cinsel yaşamındaki aksaklıkların 
farkındadır ve kaygı durumlarını doğrudan yaşamaz. Ancak yakından 
araştırıldığında, bu belirtilerin altında kaygıların varlığı her zaman ortaya 
çıkabilmektedir. İnsanın bilinci dışında da kaygı duygusu yaşanabilmekte 
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ve bu yaşamın en önemli belirleyicilerinden biri olarak sürekli etkinlik 
gösterebilmektedir (Ulutaş 1999). 
 
 
İnsanlar kaygıdan kaçabilmek için her türlü yola başvurmaktadırlar. Bunun 
nedeni, kaygının insanın yaşayabileceği en katlanılmaz duygulardan biri 
olmasıdır. Yoğun kaygı nöbetleri geçiren insanların bazıları ölümü bu 
yaşantıya tercih etmektedirler. Ayrıca kaygının içeriğinde kişi için 
gerçekten dayanılması güç bazı öğeler de bulunabilmektedir. Bunlardan en 
önemlileri çaresizlik ve kızgınlık duyguları, kaygının mantık dışı oluşudur 
(Geçtan 2000). 
 
 
Horney, Freud'a karşıt olarak kaygının içgüdüsel niteliğini reddeder ve 
cinsel dürtülerin kaygı yaratan bir güç olarak büyük önem taşımadığına 
inanır. Çocukluk yıllarındaki kaygının sonraki dönemlere temel 
oluşturduğunu kabul ederek, kaygının tümüyle çocukluk yıllarına ait bir 
tepki olmadığını savunur (Ulutaş 1999, Geçtan 2000). 
 
 
Horney, anne-babaların kendi nevrotik çatışmalarından dolayı, çocuğun 
kendisinin farkında olma eğilimini engelleyebilecekleri görüşü üzerinde 
durur. Bu durumda çocuk, ağır güvensizlik ve endişe duygularına sahip olur 
ve temel kaygı duygusuyla başa çıkabilmek ve güvenliklerini sağlayabilmek 
için bazı nevrotik eğilimler geliştirir. Bu güvenlik mekanizmaları sayesinde 
kişi,  kaygı duymadan yaşayabilir. Ancak bu mekanizmaların zayıfladığı 
veya yetersiz kaldığı durumda kaygı ortaya çıkar (Özusta 1993).  
 
 
Horney, kusurlu anne-baba tutumları sonucu çocuklukta oluşmaya başlayan 
temel kaygıyı 'düşman bir dünya içinde yalnızlık ve çaresizlik duygusu' 
olarak tanımlar. Çaresizlik, düşmanlık ve insanlardan soyutlanma duyguları, 
temel kaygının üç öğesidir. Bu duyguların yanı sıra çocuk, çevresine karşı 
tutumlarında üstü kapalı bir ikiyüzlülüğün varlığını da hissetmeye başlar 
(Geçtan 2000). 
 
 
Horney, çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirebilmesi için temel koşulun ona 
sevgi, destek ve anlayış sağlayabilen bir ortamın varlığı olduğu görüşünü 
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benimsemektedir. Kaygının oedipus karmaşasının çözümlenememesi 
sonucu oluştuğu kanısında olmayıp, çocuğun kendi kişiliğini bulabilmesi 
için gerekli olan doğal gelişiminin önlenmesinin kaygıyla sonuçlandığını 
savunmaktadır. Eğer çocuk, anne-babası tarafından açık ya da gizli bir 
biçimde itilmekte, onların katı beklentilerine uyduğunda onaylanmakta, 
tutarsız tutumlarıyla sık sık karşılaşmakta, yetenekleri küçümsenmekte veya 
aşırı korunarak bağımlılığa zorlanmakta ise, kendini gerçekleştirmesi 
mümkün olmayacak ve çocuk nevrotik bir kişilik geliştirecektir. Bu durum 
da temel kaygının oluşmasına neden olacaktır (Çatalbaş 1999, Ulutaş 1999).  
 
 
2.4.2.3.  Harry S. Sullivan ve kaygı 
 
 
Sullivan, kişilik ve psikopatoloji kuramlarıyla Freud'dan sonra kaygıyı 
anlamaya yönelik en önemli katkıyı yapanlardan birisidir. Sullivan, 
kaygının kişiler arası ilişkilerden kaynaklandığını savunur. İnsanı kültürün 
bütünleyici bir parçası olarak ele aldığından, kaygının da bireyin insan 
ilişkilerini tehlikeye sokan durumlardan kaynaklandığı görüşünü 
savunmuştur ( Özusta 1993, Ulutaş 1999). 
 
 
Sullivan kaygıyı, bireyin diğerleri karşısındaki başarısızlığının ifadesi 
olarak ele alır. Bu başarısızlık duygusu insanı çaresiz bırakır, çevreden 
koparır. Sullivan'a göre, kendimizi başkasının gözüyle görür, başkalarının 
bizi algıladıklarını sandığımız şekilde algılarız. İşte bu durum kaygıya yol 
açar (Yurtbay 1986). 
 
 
İnsanın geçmişindeki aksak yaşantılar sonucu kendine ilişkin olarak 
geliştirdiği yanlış görüşler, bu insanın bir kısır döngü içinde sıkışmasına ve 
uygunsuz durumlara düşmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda birey, 
açık düşünebilmesine, doğru algılayabilmesine ve uygun davranabilmesine 
engel olan kaygı içine gömülmektedir (Çatalbaş 1999). 
 
 
Sullivan, ilk kaygı duygusunu anneden çocuğa geçmesine yol açan empati 
ile açıklar. Annenin çocuğuna iyi bakıp bakamayacağı, iyi 
yetiştiremeyeceği, kazalardan ve hastalıklardan koruyamayacağı kaygısı 
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çocukla kendisi arasında kurulan empatik bağlantının bozulmasına neden 
olur. Annenin şefkati kaygıya dönüşeceğinden çocukta da kaygı başlar 
(Eagle ve Wolitzky 1988, Özusta 1993). 
 
 
Sullivan, normal dışı davranışları kaygı kavramı çerçevesinde ve kaygının 
oluşumuna neden olan etmenler ve kaygının yarattığı sonuçlar olmak üzere 
iki aşamalı olarak açıklar (Ulutaş 1999). 
 
 
Kaygının oluşumuna neden olan faktörlerin başında kişinin yetişmesinde 
etkin olan etmenler gelmektedir. Bu ilişkiler çocuğun anne-babası ve 
öğretmenleri gibi yetişkinlerin yanı sıra ev dışındaki sosyal çevreyi de 
içermektedir. Aşırı kaygı, özellikle çocuğun yakın çevresinde kaygılı 
insanların varlığı ile gelişmektedir. Bulaşıcı bir nitelik gösteren kaygı, 
anneden ya da onun yerini almış olan kişilerden çocuğa empati yoluyla 
geçmektedir. Çocuğun çevresinde bulunan kötü ve yıkıcı otorite figürleri 
(anne-baba, öğretmen gibi) çocukta kaygı duygusunun oluşmasına neden 
olabilmektedir. Anne ya da çocuğa bakan kişinin sürekli olarak incitici 
davranışlarda bulunmaları çocukta kaygı duygusunun yerleşmesinde etken 
olabilmektedir. Reddedici ve küçük düşürücü tutumlar kaygı ve güvensizlik 
duyguları geliştirebilmektedir. Kaygı, önemli kişilerin onaylarının olmayışı 
ile ilişkilidir. Özellikle ergenlik döneminde anne-baba ya da diğer 
yetişkinlerin alaycı ve küçük düşürücü tutumları çocuk üzerinde yıkıcı 
etkiler bırakmaktadır. 
 
 
Sullivan, kaygı yaratıcı etmenler arasında çocuğun ilk toplumsallaşma 
deneyimlerinin de yer alabileceğinden söz etmektedir. Çocuk, kendi 
yaşıtlarıyla da baş edebilmek için bazı yöntemler geliştirmek zorundadır. 
Arkadaş ilişkilerinde karşılaştığı itici ve küçük düşürücü davranışlar gibi 
benzer tepkilerle özellikle evde de karşılaşıyorsa, bu durum çocukta yıkıcı 
izler bırakabilir. Kaygının yoğunluğu oranında çocuğun davranışları da 
aksar, algılama ve dikkat bozuklukları ortaya çıkar (Ulutaş 1999). 
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2.4.2.4.  Otto Rank ve kaygı 
 
 
Otto Rank her çeşit kaygı nevrozunun başlangıcını doğum travmasına 
bağlar. Bütün ruhsal reaksiyonların, doğum sırasındaki reaksiyonların 
uyandırılmasıyla ilgili olduğunu, insan yavrusunun dar bir yoldan zorlukla 
geçmekte olduğunu ve çocuğun bu durumu gözleri ile fark edebileceğini 
iddia etmiştir. Temelinde anneden ayrılma olan doğum travması, insanın 
ileriki hayatında karşılaştığı bütün ayrılmalarda tekrarlanacağını bunun da 
kaygının evrensel temelini oluşturacağını savunur (Çifter 1985, Özusta 
1993, Ulutaş 1999). 
 
 
Rank, dölyatağında geçen rahat bir dönemden sonra, birden çaba ve girişimi 
gerektiren doğum sonrası koşullara geçişin çocukta yarattığı dehşetin, 
sonraki yaşamda en sağlıklı insanlarda bile sürekli olarak var olan birincil 
kaygının kökeni olduğu görüşünü savunmuştur (Geçtan 2000). 
 
 
Doğum anında ortaya çıkan dolaşım, solunum ve diğer değişmelerin 
kaygıda da görüldüğünü savunan Rank, insan yaşamındaki kaygıların 
çoğunu doğum anında yaşanmış olan ayrılık kaygısının bir tekrarı olarak 
yorumlamıştır. Ona göre gelişim sürecinin doğal bir sonucu olarak kurulan 
beraberlikler ilerde bir yenisi kurulmak üzere daima sona erer ve ayrılma 
kaygısı yaşam dönemlerinin her aşamasındaki olaylarda yeniden yaşanır 
(Çatalbaş 1999, Ulutaş 1999).   
  
 
Özellikle doğum travması açısından Freud ile aynı görüşü paylaşan Rank, 
anne ile bir bütün olmaktan yoksun kalma ve tek başına bir insan olarak var 
olmaya başlama korkusunun ifadesi olan kaygıya çok önem verir. Bu 
kopma ve ayrılık yaşantısının çocuğun anne sütünden kesilişinden şahsiyet 
gelişiminin bütün dönemlerine ve ölümdeki kesin ayrılığa kadar sürdüğünü 
savunur (Yurtbay 1986). 
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2.4.2.5.  Spielberger ve kaygı 
 
 
Spielberger kaygıyı, gerginlik, endişe, üzüntü gibi subjektif duygularla 
karakterize olan ve otonom sinir sisteminin artan faaliyetleri içinde 
hissedilen, geçici ve hoşnutsuzluk yaratan duygusal bir durum olarak 
tanımlar (Yurtbay 1986). 
 
 
Kaygıyı durumluk ve sürekli kaygı olarak ele alan araştırmacı 
Spielberger'dir. Durumluk ve sürekli kaygı anlayışı Cattel ve Scheier'in 
faktör analizi çalışmalarıyla ilk kez ileri sürülmüş, daha sonraları da 
Spielberger ve arkadaşlarının çalışmaları sonucu geliştirdikleri iki faktörlü 
kaygı kuramının özünü oluşturmuştur (Ulutaş 1999). 
 
 
Durumluk kaygı; bireyin içinde bulunduğu stresli durumdan dolayı 
hissettiği subjektif bir korkudur. İnsanın belirli bir uyarıcı ve durumu 
potansiyel olarak kendisi için zararlı, tehlikeli ve tehdit edici olarak 
algıladığında ortaya çıkar. Fizyolojik olarak da otonom sinir sisteminde 
meydana gelen bir uyarılma sonucu terleme, sararma, kızarma ve titreme 
gibi fiziksel değişmeler bireyin gerilim ve huzursuzluk duygularının 
göstergeleridir. Stresin yoğun olduğu zamanlar durumluk kaygı seviyesinde 
yükselmeler, stres ortadan kalkınca da düşmeler olur. Durumluk kaygının 
şiddeti ve süresi algılanan tehdidin miktarı ve kişinin tehlikeli durum 
yorumunun kalıcılığıyla ilişkilidir (Öner ve LeCompte 1985, Yurtbay 1986, 
Ulutaş 1999). 
 
 
Sürekli kaygı; bireyin kaygı yaşantısına olan yatkınlığıdır. Buna kişinin 
içinde bulunduğu durumları genellikle stresli olarak algılama ya da stres 
olarak yorumlama eğilimi neden olabilir. Objektif kriterlere göre nötr olan 
durumların birey tarafından tehlikeli ve özünü tehdit edici olarak algılaması 
sonucu oluşan hoşnutsuzluk ve mutsuzluk duygusudur. Sürekli kaygı, 
doğrudan doğruya davranıştan gözlenememekte, ancak insanın durumluk 
kaygısının sıklık ve şiddetindeki iniş çıkışlardan anlaşılmaktadır. Bu tür 
kaygı seviyesi yüksek olan bireylerin kolaylıkla incindikleri ve karamsarlığa 
büründükleri görülür. Bu bireyler durumluk kaygıyı da diğerlerinden daha 
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sık ve yoğun bir şekilde yaşarlar (Öner ve LeCompte 1985, Yurtbay 1986, 
Ulutaş 1999). 
 
     
2.4.2.6.  Öğrenme kuramı ve kaygı 
 
 
Öğrenme kuramına göre kaygı, öğrenilmiş bir süreçtir ve açlık, cinsellik 
gibi biyolojik kökenli birincil dürtüler yanında, insanı güdüleyici bir güç 
olarak görev yapan ikincil bir dürtüdür. Öğrenme kuramları her ne kadar 
korkuları açıklamakta onay görmüşse de yaygın kaygı bozukluğu ve panik 
bozukluk gibi bazı kaygı bozukluklarını açıklamakta yetersiz kalmışlardır 
(Ulutaş 1999). 
 
 
Öğrenme kuramında kaygı kavramı, tehdit edici durumlar karşısında 
genellenmiş şartlı bir yanıtlamadır. Kaygı, yanlış bir davranışın sonucunda 
ya da beceri yetersizliği nedeniyle başarısızlık olduğunda hissedilen bir yan 
üründür (Çatalbaş 1999). 
 
 
Öğrenme kuramının "uyaran tepkisi" kavramına göre kaygı, korkuyla 
ilişkilidir. Kişinin kendisini tehlikeli durumlardan korumasını sağlar. 
Örneğin; çocuk bir köpek tarafından ısırılmışsa, bir daha köpek gördüğünde 
kaygı tepkisi gösterecektir. Çocuk kafasında köpeği ısırma korkusuyla 
ilişkilendirdiği için bu tepki köpek çocuğu ısırmasa da olabilecek ve ileriki 
yaşamında köpekten kendini sakınma ve koruma davranışları geliştirecektir 
(Ulutaş 1999). 
 
 
Watson ve Morgan, Pavlow'un klasik koşullanma kuramından yola çıkarak 
kaygının koşullu bir tepki olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu modele göre 
koşullu bir uyaran, koşulsuz yanıta neden olur. Örneğin; korku uyandıran 
bir obje, sonuçta ağız kuruması, kalp çarpması gibi otonomik aktivite 
değişiklikleri oluşturur. Eğer koşullu bir uyaran koşulsuz bir uyaranla 
eşlenirse, koşullu uyaran koşulsuz bir yanıt olarak kaygıya neden olur. 
Örneğin; bazı çevresel uyaranlara bağlı olarak kaygı yaşantıları olan bireyde 
ileriki yaşam döneminde de bu yaşantılara benzer duygusal durumlarda, 
koşullanmış bir tepki olarak kaygı oluşabilir (koşullanmış kaygı). Sonuçta 
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ortaya çıkan koşullu uyaran, daha önceki özgül uyarandan çok farklı 
olabilir. Bu da "uyarıcı genellemesi" ile açıklanmaktadır. Ayrıca yine 
öğrenme kuramına göre insanoğlu, bebeklik çağlarından itibaren ebeveynini 
taklit ederek bazı davranış ve tepkileri öğrenir ve bunları kişiliğinin bir 
parçası haline getirebilir. Benzer şekilde, ebeveynin ortaya koyduğu kaygı 
tepkilerinin de taklit yoluyla öğrenilebileceği ileri sürülmektedir (Işık 1996, 
Ulutaş 1999).   
 
 
Kaygının davranışlar ve öğrenme üzerinde güdüleyici ve ket vurucu etkileri 
olmak üzere iki tür etkisinden söz edilir. Yeni davranışların kazanılmasında 
verim ve başarıda kaygının bir itici güç rolü oynadığı kabul edilir. Basit 
davranışların şartlanmasında yüksek kaygı etkili bir güdü rolü oynar ve 
şartlanmayı kolaylaştırır. Kaygı seviyesi yüksek olan bireyler düşük 
olanlardan daha kolay şartlanır (Gökçedağ 2001).  
 
 
2.4.2.7.  Bilişsel kuram ve kaygı 
 
 
Bilişsel işlevler beyinde oluşan herhangi bir hasar sonrasında 
etkilenmektedir. Dolayısıyla bilişsel olaylarda beynin önemli bir rolü 
olduğu söylenebilir. Ancak bilgilerin beyinde ne şekilde bulunduğu ve nasıl 
örgütlendiği konusunda kesin bulgular yoktur (Ertürk 1994).  
 
 
Bu yaklaşıma göre, kaygının nedeni olayların kendisi değil, bu olayların 
nasıl ve ne biçimde algılanıp yorumlandığıdır. Kişiler bazı ipuçları ile 
karşılaştıkları zaman zarar ve tehlike beklemeyi öğrenirler. Bu öğrenme, 
gözlemleyerek, bilgilendirilme ya da tepkisel koşullanma yoluyla 
gerçekleşir. Zarar beklentisiyle orantılı olarak kaygı ortaya çıkar. Bu 
nedenle bireyin herhangi bir olayı ilk değerlendirmesi önemlidir. Eğer bu 
değerlendirme tehlike içeriyorsa, kişinin bununla başa çıkma konusundaki 
gücüne, yeteneğine ve sahip olduğu desteklere ait algılamaları, daha önce 
başa çıkma konusunda gösterdiği başarıları, ortaya çıkabilecek kaygı 
üzerinde olumlu ve olumsuz rol oynayacaktır. Bu nedenle mantık dışı 
bilişler ya da korku uyandıran benlik yönergeleri kaygı gelişiminde olumsuz 
rol oynar. 
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Bilişsel modelde iki ayrı düşünce bozukluğuna rastlanır. Bunlardan biri 
olumsuz düşüncelerdir. Kişi, o an içinde bulunduğu ortamda olumsuz 
düşünce, yargı ve hayalleri ele alır. Örneğin; kişi bir toplumda 
konuştuğunda "acaba benim söylediklerimden sıkılırlar mı, beni can sıkıcı 
bulurlar mı, anlattıklarımı beğenirler mi" şeklinde düşünebilir. Diğer bir 
bozukluk ise kişiyi rahatsız eden düşünce ve inançlardır. Örneğin; toplumun 
kendisine vereceği değerlerle benlik değerini eş tutan kişi "benim 
konuşmamdan sıkılıyorlar öyleyse beni sevmiyorlar, eğer onlar beni 
sevmezse bende onları sevmiyorum" şeklinde düşünebilir. Bu durumun 
erken çocukluk yaşantılarından kaynaklandığı ve çocukların bu tür olumsuz 
düşünce ve kalıpları geliştirdikleri ve de özgün bir olay tarafından 
uyarılıncaya kadar bunların sessiz bir şekilde kalabilecekleri ileri 
sürülmektedir. Bu kalıplar bireyin düşünceyi yorumlamasında olumsuz rol 
oynar (Ulutaş 1999). 
 
 
Beck'e göre bilişsel kuram, dış olaylar kadar bilinçteki anlamlarla da 
ilgilenmektedir. Bir olay karşısında farklı duyguların oluşması, bireylerin 
olaylara farklı anlamlar vermesine bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. 
Bir olayın özel anlamının duygusal tepkiyi belirlediği savı, bilişsel modelin 
özünü oluşturmaktadır (Ertürk 1994). 
 
 
Bu kurama göre onaylanma duygusu, yetersizlik duygusu, denetim 
duygusu, kaygı duygusu gibi bilinçsel çarpıtmalar kaygıya neden 
olmaktadır (Ulutaş 1999). 
 
 
Bilişsel kuramcılara göre kaygı korkusu, geçmişteki kaygı yaşantılarından, 
mantık dışı düşüncelerden veya sosyal öğrenme süreçlerinden kaynaklanan 
inançlar tarafından belirlenmektedir. Kaygının sonuçları hakkındaki 
inançlar, kaygı bozukluklarına eğilimi doğurmada, bu bozuklukların ortaya 
çıkmasında ve sürdürülmesinde rol oynamaktadırlar.  
 
 
Bilişsel kuramcılar, bireylerin kaygı yaşadıklarında kendilerine ne olacağı 
konusunda çeşitli inançlara sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu inançlar 
mantık dışı olduklarında kaygı korkusunun gelişebileceğini savunmuşlardır. 
Bu korkular, kaygının çeşitli belirtilerine yol açabilir. Bilişsel kuramcılara 
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göre hangi belirtilerin ortaya çıkacağı, kaygı sonuçlarına ilişkin inançlardaki 
bireysel farklılıklara bağlıdır (Ertürk 1994). 
 
 
2.4.2.8.  Varoluşçu kuram ve kaygı 
 
 
Bu kurama göre, insan kendi sorumluluğunu üstlenebildiği oranda özgürdür 
ve yaşamını istediği biçimde çizebilir. Bu sorumluluk da bireyde varoluş 
kaygısını oluşturmaktadır (Hall ve Lindzey 1970). 
 
 
Doğduğunun, yaşadığının farkında olan tek canlı insandır. Hayatın anlamını 
oluşturma sorumluluğu gerçekte kişinin kendisine ait olan bir oluşumdur. 
Yani yaşamın anlamı, bizim ona verdiğimiz anlamdır. İşte özgür olma, 
kişiye yaşamın anlamını verme sorumluluğunu getirir. Bu sorumluluğun 
farkına varma ise Jean Paul Sartre'a göre kaygı demektir ve insanın 
varoluşunun temelinde bulunur (Ulutaş 1999). 
 
 
Gerek Kierkegard gerekse varoluşçu akım temsilcisi olan Heiddegger, kaygı 
konusunda ayrılma ve kopma duygularının da önemini vurgulamıştır. 
Heideger'e göre insan hem kendi varlığından haberdardır hem de başka 
varlıkların var oluşunu bilir. Onlarla aynı dünya içinde beraber varolur ama 
bu beraberliği kabul etmeyen, kendisine has özelliği ortaya koyarak diğer 
varlıklarla arasına bir uzaklık koymak isteyen insan, kendine, varoluşuna bir 
neden, bir anlam, bir sahip arar. Bu arayış gayreti ve yanlışlığın farkına 
varış, insanın kaygı duymasına neden olur (Gökçedağ 2001). 
 
 
Rollo May'e göre ise yaklaşmakta olan bir hiçe indirgenme tehdidinin 
yaşanmasıdır. O anda sahip olunan bir duygu değil, o andaki oluş biçimidir. 
İnsan bu katlanılması güç durumdan kurtulmak için özgürlüğünden kaçmayı 
yeğler. Çünkü yeni bir varoluş potansiyelini de içeren her özgürlük, 
beraberinde yok olma tehdidini de getirir (Işık 1996).   
 
 
Varoluşçu kurama göre insandan başka tüm varlıklar, varoluşundan önce 
yapılmışlar, biçimlenmişler ve nitelik kazanmışlardır. İnsan kendi kendini 
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yaratır, değerler edinir. İnsan kendi varlığını yarattığı için özgür ve sorumlu 
olmak zorundadır; bu sorumluluk nedeniyle bunalım, sıkıntı, kaygı duyar. 
Var olma sorumluluğundan doğan bu kaygı ve sıkıntı, insanın temel 
davranış ve eylem gücünü oluşturur (Çatalbaş 1999). 
 
 
2.4.3. Kaygının davranış üzerindeki etkisi 
 
 
Yaratıcılığı ortaya çıkarmada belli miktarda kaygı normal, yararlı ve 
gereklidir. Çalışmak için gerekli motivasyon ve işe devamın 
kolaylaşmasında belli bir miktar kaygının duyulması şarttır. Aynı zamanda 
kaygı, bireyin geleceğe ilişkin beklenti ve amaçlarına erişmesinde motive 
edici bir faktördür. 
 
 
Hafif düzeyli kaygıda birey daha dikkatli olur, daha fazla görür, duyar, 
kavrar, bağlantılar kurar, alarm kaynaklarını algıladıktan sonra savunmaya 
geçer. Orta düzeydeki kaygı bireyde algılama alanını daraltır. Şiddetli 
düzeyde kaygıda dikkat ayrıntılar üzerinde toplandığı halde olaylar arasında 
bağ kurulamaz. 
 
 
Hafiften orta düzeye doğru bir kaygı durumunda birey, problem çözmeye 
yeteneklidir. Gevşeklik durumunda öğrenmeye daha hazırlıklıdır. 
Gözleyebilir, tanıyabilir, analiz eder. Anlamları ve ilişkileri formüle 
edebilir. Diğerleriyle birlikte değerlendirme yapar. Bilgilerini test eder, 
aralarında bağlantı kurup, onları kullanır. Enerjisini öğrenme süresince 
kullanabilir (Çatalbaş 1999).    
 
 
Kaygılı bireyler her şey yolunda gitse bile kaygı duyacak birşeyler bulurlar. 
Sosyal ilişkilerinde aşırı duyarlıdırlar ve yaşadıkları günlük sorunlar 
karşısında kendilerini yetersiz bulur, kolayca çöküntüye girerler. Belirsiz 
kaygılar ve aşırı duyarlılık, sürekli sıkıntılı ve gergin olmalarına, umutlarını 
kolayca yitirmelerine neden olur. Dikkatlerini toplayamadıkları ve yanlış 
yapmaktan çok korktukları için karar vermekte güçlük çekerler. Kaygılı 
bireylerin üzüntü konusu yaratmadaki hayal güçleri sonsuzdur. Üzüntüler 
gece yatağa girdikten sonra da bitmez. Uykuya dalındığında da kaygı 
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içerikli rüyalar görülür ve ertesi sabah başlayan gün de kaygıyla karşılanır. 
Kaygılı insanların olaylara bakış biçimi oldukça karamsardır. Günlük 
olağan sorunları bile dünyanın sonu gelmişçesine yaşarlar (Geçtan 1993). 
 
 
Kaygı, kişinin sürekli bir gerilim, üzüntü, ve tedirginlik içerisinde 
yaşamasına neden olur. Kaygılı insan ilişkilerinde aşırı duyarlıdır, kendini 
yetersiz bulur ve kolayca çöküntüye girer, dikkatini toplayamadığı ve yanlış 
yapmaktan korktuğu için karar vermek ona güç gelir (Gökçedağ 2001). 
 
 
Kaygılı çocuk ise çabuk üzülen, çabuk heyecanlanan çocuktur. Hep gergin 
ve tedirgindir. Duygusal ve içlidir. Her şeyi büyütür, küçük şeyleri kendine 
dert eder, heyecandan dili tutulur, bildiğini söyleyemez, eli ayağı dolaşır. 
Yeni karşılaştığı durumlarda heyecanı çok artar. Tırnak yiyebilir, ellerini 
oynatır, kız çocuksa durmadan saçıyla oynar. Kaygılı çocuk genellikle 
sevecen ve acıma duygusu güçlü olan çocuktur. Kendisi gibi aile üyeleri 
için de üzülür. Arkadaş ilişkileri genellikle iyidir. Arkadaşlarına karşı 
vericidir, anlayışlıdır. Bu nedenle sevilir ve aranır. Öğretmenlerince de 
sevilir çünkü kurallara uymaya özen gösterir. Kendisine kızılmasına veya 
eleştiriye karşı duyarlıdır. Çünkü hep onaylanmak ve beğenilmek ister 
(Yörükoğlu 2000). 
  
 
Kaygı sorunu çeken çocuklar bu sorunu yaşamalarının yanı sıra bu 
rahatsızlığın beraberinde getirdiği durumlardan rahatsızlık duyabilirler. 
Fiziksel rahatsızlıklar, uyum sağlama sorunu, okulda performans düşüklüğü, 
yeni durumlardan ya da insanlardan kaçış, gerçek olmayan korkular, yorgun 
hissetme ve bir türlü dinlenememe sorunu, uyku ve odaklanma sorunu 
yaşayan çocuk, günlük hayatını rahatsız edebilecek kaygı belirtileriyle 
yaşamak durumundadır (Hoghughi 1992). 
 
 
Hangi biçimde yaşanırsa yaşansın kaygı ve buna eşlik eden çaresizlik 
duyguları, günlük yaşamın sorumluluklarını üstlenebilmek için gerekli 
beceri geliştirememiş ve gerçek benliğine yabancılaşmış olmanın 
belirtileridir. Bu becerilerden yoksun bir insan, hazırlıklı olmadığı yarışmalı 
bir dünya içinde kendini güvensiz ve yetersiz hisseder. Çocukluk yıllarından 
bu yana var olan hafif ve sürekli kaygılar, günlük yaşamda ortaya çıkan 
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yeni durumların yarattığı ek zorlanmalar karşısında yoğunlaşabilir. Kaygılı 
insan genellikle çevresindekileri de bıktırdığı için aradığı destek ve 
sevgiden de yoksun kalır. Bu da çaresizliğinin ve denetleyemediği olumsuz 
duyguların pekiştirilmesine neden olur (Geçtan 1993).  
 
 
2.4.4. Kaygının oluş nedenleri 
 
 
İnsanoğlunun varoluşundan bu yana varlığı kabul edilen kaygının genel bir 
amacı bulunmaktadır. Başlangıçta bu amaç, ilkel insanı çevresinden 
gelebilecek tehlikelere karşı koymaya yönelik iken, çağımızda benlik 
değerine yönelik tehditler, grup ve toplum dışına itilme, rekabet gücünden 
yoksun bırakma gibi tehditlerle ortaya çıkmaktadır (Molla 1999).  
 
 
Kaygının oluşumunda ve kaygı düzeyinin değişiminde kişilik katmanları 
(kalıtım cinsiyet, zeka, benlik, toplumsal rol, yaratıcılık vb.) rol 
oynamaktadır. Her bir kişilik katmanında ayrı ayrı ortaya çıkan kaygı 
düzeyleri toplamı durumluk kaygı düzeyini oluşturmaktadır. İnsanların 
doğal ve toplumsal ortamla bağlantısı, iletişimi, etkileşimi, sürekli kaygı 
düzeyinin yarattığı duygulanım ve buna bağlı zihinsel işlevlerle sürdürülür. 
Bu ortamlardan gelen iletilerin, uyaranların ruhsal, sosyal zararlı etken 
olarak değerlendirilmesi, sürekli kaygı düzeyine bağlıdır. Dış ortamlardan 
gelen ileti ve uyaranların zararlı etkenlerin yarattığı anlık kaygı düzeyi, 
kişilik yapısı ile bağlantılıdır (Çatalbaş 1999).  
 
 
Kaygının oluş nedenleri çok çeşitlidir. Bebeklik döneminde başlayan kaygı 
durumu yetişkinliğe kadar sürebilir ve bireyin olumlu kişilik özellikleri 
geliştirmesini engeller (Kaya 2001). 
 
 
Kaygı, genel olarak olumsuz duyguların yaşandığı durumlarda ortaya 
çıkmaktadır. Desteğin çekilmesi, olumsuz bir sonucu beklemek, iç çelişki, 
belirsizlik kaygının ortaya çıktığı ortamlardaki ortak yönlerden bazılarıdır 
(Cüceloğlu 1991).  
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Fiziksel rahatsızlıklar, yetersizlikler ya da yoksunluklar yaşayan çocuklarda 
kaygının görülme sıklığı daha fazladır. Kaygıyı ortaya çıkaran en belirgin 
etkenler sevilen bir insanın veya hayvanın kaybı, okul ya da ev değişimidir. 
Biyolojik ya da sosyal sebepleri bilinmese de kaygılı ebeveynlerin 
çocuklarının da kaygılı olma ihtimali yüksektir (Hoghughi 1992).   
 
 
Çocuğun rahatlığı ya da tedirginliği, çevresinde kişilerin bulunup 
bulunmamasına, gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmamasına bağlıdır. 
Bebeğin çevresindekilerle etkileşiminde güven duygusu egemen ise, bebek 
başkalarına güvenmeyi ve ana-babanın yokluğuna hoşgörüyle bakabilmeyi 
öğrenir. Bu etkileşimler sonucunda anne-babanın kestirilemez, güvenilemez 
ve gereksinildiğinde bulunamaz oldukları duygusu oluşmuş ise bebekler 
onların yanlarından ayrılmalarına dayanamazlar ve ayrılmak istediklerinde 
ise büyük bir korkuya ve kaygıya kapılırlar. Böylece bebeğin ilk toplumsal 
başarısı, büyük bir kaygı ya da öfkeye kapılmadan annesinin bir süre uzak 
kalmasına dayanabilmesidir. 
 
 
Kaygılı bir annenin duyguları çocuğa yaşamın ilk yıllarında geçer. İlk 
yıllarda bebeğin anne ile özel bir empatisi vardır. Öyle ki bebek, annedeki 
gerilimi kendiliğinden hisseder. Anne kaygılı ve gergin ise bebek de kaygılı 
ve gergindir. Anne sakin ise bebek de öyledir. Bu ilk etkileşimler yeri 
geldiğinde daha sonraki tutumları etkilerler. Bu yüzden anne-babaların 
kendilerinden emin ve güvenilir olmaları bebeklerin daha sonraki kişiler 
arası ilişkilerde kaygılı, korkak ve çekingen olmamaları açısından 
önemlidir. Bebeklik çağında elde edilen güvenlik duygusunun niceliği, 
bebeğe verilen besinlerin ya da sevgi gösterilerinin niceliğine değil, daha 
çok anne-çocuk ilişkisinin niteliğine bağlıdır. Anne-babanın yanlış 
telkinlerde bulunarak çocukları gelecekleri hakkında endişeye düşürmeleri, 
çocukları çoğu zaman anlayamayacakları ve açıklayamayacakları 
durumlarla karşı karşıya ve yalnız bırakarak korkunç yaşantılar yaşatmak 
çocukta kaygıya neden olmaktadır (Kaya 2001).  
 
 
Alışılmamış bir durum, çevre, nesne, kişi ya da engelle karşılaşıldığında 
duyulan kaygı kısa sürer ve şiddetli değildir. Köyden kente göç, aileden 
ayrılıp kendi başına yaşama, çocuğun okula başlaması, kardeşin doğumu, 
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odasının ayrılması gibi sosyal çevrenin ve rollerin değiştiği durumlarda yeni 
çevre ve rollere alışıncaya kadar kaygı hali yaşanabilmektedir. 
 
 
Belirli bir nesne olmaksızın, herhangi bir şeyi ya da durumu tasarlamanın 
yarattığı kaygı (korku kaygısı) bireyde korktuğu durumla her an 
karşılaşabileceği kaygısını yaşatmaktadır. 
 
 
Zorlu, takınaklı düşünce ve tutsaklıkların verdiği kaygı, bireyin düşünmek 
istemese de zihninden atamayacağı düşüncelerin yarattığı kaygıdır. 
 
 
İnsan, yaşamının her anında içten ve dıştan gelen birden çok güdüyle 
karşılaşır. Bunlar arasında seçim yapma zorunluluğunu duyar ve bu durum 
bireyde çatışma yaratır. Bunun sonucunda da kaygı meydana gelir. Çatışma 
türleri değişiktir. Olumlu ve olumsuz, aynı ve ters yönde olan güdüler 
çatışma yaratabilir. Aç olan birinin yemek bulamaması çatışma yaratacağı 
gibi, aynı anda çok sevdiği iki yemekten birini seçme durumunda kalışı da 
çatışmaya neden olabilir. İnsan bu tür durumlarda karar verirken, seçim 
yaparken kaygı duymaktadır (Ulutaş 1999).    
 
 
Karşılaştığı engellemeler kişinin amacına ulaşmasını engellediğinde, kişi bu 
engellemeye neden olan şeyi suçlamakta ve içinde ona karşı bir saldırganlık 
duygusu duymaktadır. Saldırganlık ise her zaman olumlu karşılanan bir 
duygu olmadığı için, kişide suçluluk duygusunu doğurması nedeniyle 
bastırılmaktadır. Bu bastırmada kişinin kendini suçlaması, gördüğü eğitimin 
böyle bir saldırganlığı açığa vurmasına izin vermemesinin yanı sıra 
cezalandırılmaktan korkma ya da suçladığı şeye karşı ikilemli bir duygu 
bağıntısı olması da rol oynamaktadır. Böylece bastırılarak dışarı boşalım 
bulamayan saldırganlık, bilinç dışı olarak kişinin kendisine yönelmektedir. 
Kişi, kendi kendini cezalandırma isteği duymaktadır. Bu da kaygı türündeki 
bir korku olarak açığa çıkmaktadır (Çatalbaş 1999). 
 
 
 
 
 



48 48 

2.4.5. Kaygıyı etkileyen etmenler 
 
 
2.4.5.1.  Yaş 
 
 
Kaygıyı etkileyen önemli faktörlerden biri yaştır. Çocuk, her yaşta kendine 
has gelişimsel özellikler gösterir ve çocuğun kaygısı da içinde bulunduğu 
yaşın özelliklerine göre değişir. İlk yıllarda anneye bağımlı olan çocuğun en 
büyük kaygısı annesinden ayrılma kaygısıdır. Üç-dört yaşlarında erkeklerde 
iğdiş edilme kaygısı, kızlarda babaların sevgisini kazanma, erkeklerde 
annelerinin sevgisini kazanma kaygısı görülür. İlkokul yıllarında arkadaş 
edinememe, derslerinde başarılı olamama kaygısı görülür. Ergenlik 
yıllarında ise yakın arkadaşlar edinme, karşı cinse hoş görünme ve 
bedenindeki değişikliklere karşı duyulan kaygılar görülür. Her yaşta 
kaygının şiddeti ve sürekliliği değişir. Kaygının en yoğun yaşandığı yıllar, 
doğumdan sonraki ilk yıl ve ergenlik yıllarıdır. Araştırmalar, küçük 
çocukların kaygı düzeyinin büyük çocuklardan daha düşük olduğunu 
göstermektedir (Geçtan 1993, Ulutaş 1999).    
 
 
2.4.5.2.  Cinsiyet 
 
 
Kaygı düzeyi cinsiyete göre farklılık gösterebilmektedir. Erkek çocuklar 
evden bağımsız yetiştirilirken, kızların eve bağımlı yetiştirilmeleri 
çevreleriyle daha az tecrübe kazanmalarına, kaygılı olaylardan uzak 
durmalarına neden olabilmektedir. Dolayısıyla kız çocuğu dış çevrenin 
neden olduğu sorunlarla baş başa kaldığında erkeklere göre duygusal 
tecrübesinin az olması nedeniyle kaygı halini daha uzun süreli ve daha 
yoğun yaşayabilmektedir. Araştırmalar kızların kaygı düzeylerinin 
erkeklerin kaygı düzeylerinden daha yüksek olduğunu göstermektedir (Ök 
1990, Özusta 1993, Ulutaş 1999). 
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2.4.5.3.  Kardeş Sayısı 
 
 
Kardeş sayısı ailenin tutumuna ve sosyoekonomik durumuna göre kaygıya 
etki edebilmektedir. Ebeveynlerin çocuğu yeni kardeşe hazırlamamaları, 
kardeşler arasında ayırım yapmaları, eşit olmayan tutumlar, kardeşler 
arasında anne ve babanın sevgisini kazanamama gibi kıskançlıktan doğan 
kaygılar olabilmektedir. Ekonomik düzeyi yetersiz olan ailelerde de 
çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanamamasından dolayı kaygılar 
yaşanabilir. Çocuğun tek çocuk olması veya kardeşinin olması onun kaygı 
düzeyini etkileyebilmektedir (Ulutaş 1999). 
 
 
2.4.5.4.  Sosyoekonomik düzey 
 
 
Sosyoekonomik düzeyin yetersiz olması ailenin temel ihtiyaçlarını 
karşılayamamasına, hayattan tatmin olamamalarına neden olabilmekte, bu 
durum da kaygıya neden olmaktadır. Aile ilişkilerindeki gerginlik, sinirlilik, 
sebatsızlık, tedirginlik çocuğun yaşamını sürdürme kaygılarının 
oluşmasında etkendir. Ayrıca çocuğun okulda veya ev çevresindeki 
arkadaşlarının yaşantılarına özenmeleri ev bu durumdan rahatsızlık 
duymaları kaygı düzeylerini arttırabilmektedir. Araştırmalar sosyoekonomik 
düzeyi düşük olan çocukların kaygı düzeylerinin yüksek olduğunu 
göstermektedir (Aral 1997, Ulutaş 1999).  
 
 
2.4.5.5.  Anne-baba tutumları 
 
 
Anne-babanın çocuk yetiştirmede izlediği tutumlar çocuğun kişiliği 
üzerinde etkilidir. Çocuğu eğitmek ve denetim altına almak için kullanılan 
bir takım ceza yöntemlerine anne-babanın reddedici davranışlarının eşlik 
etmesi çocukta korku ve kaygıya neden olmaktadır. Aşırı koruyucu ve 
dışlayıcı tutum, çocuğun benlik yapısının yetersiz gelişmesine neden 
olmaktadır (Kaya 2001). 
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Çocuk, sevgi ve ilgi görmek için yetişkinlerin kendisinden beklentilerini 
yerine getirmeye çalışır. Eğer yetişkinlerin sunduğu ilgi ve sevgi yetersizse 
kaygı duygusu oluşur. Çocuk, kaygıyı önlemek için bastırma, yansıtma, 
yüceltme, özdeşleşme gibi savunma mekanizmalarını kullanır. Bu 
mekanizmaların sık kullanılması kişiliğin oluşumunu olumsuz etkiler 
(Ulutaş 1999). 
 
 
Anne, baba ve çevreye güven duymak çocuğun hayatında önemli bir yere 
sahiptir. Bu güvenin sarsılması durumunda çocukta kaygı yaşanması 
olağandır. Anne-babanın tutumlarında tutarsız olması, çocuğun 
bireyselliğine saygı duyulmaması, çocuğa gösterilen ilginin yetersiz olması, 
baskılı davranma, çocuğu takdir etmeme gibi olumsuz etkenler çocukta 
temel güven duygusunun kazanılmasına engel olur. Güvensiz ve kaygılı 
olan çocuk, yalnızlık ve çaresizlik duygularının üstesinden gelebilmek için 
toplum tarafından kabul gören veya görmeyen bir takım davranışlar 
geliştirir. Bu da çocuğun yapay bir kişilik geliştirmesine ve kendi benliğine 
yabancılaşmasına neden olur (Yanbastı 1996).     
 
 
Çocukta temel güven duygusunun oluşumunu engelleyen en önemli 
etmenlerden biri kaygılı annedir. Kaygılı anne, aslında yetişkin yaşamının 
sorumluluklarını üstlenebilecek güce yeterince sahip olmayan biridir. 
Çocuk, tek güven kaynağı olan annenin kaygısını kolayca kendi 
varoluşunun bir parçası durumuna getirir. İlerde sürekli tedirgin ve kolayca 
telaşa kapılan bir yetişkin olur (Geçtan 1993). 
 
 
Anne-baba tutumlarının kaygı ile ilişkisini araştıran az sayıda araştırma 
olmasına rağmen, anne-baba tutumlarının çocuğun kaygı düzeyinde önemli 
bir faktör olduğu gözlenmiştir. Ebeveynlerin çocuklarına karşı sevgiyle 
yaklaşmalarının çocuğun kaygısını azalttığını, sosyal hayata uyumunu 
arttırdığını, stresli ortamlarla başa çıkmayı kolaylaştırdığını ortaya 
koymuşlardır (Wolfradt et al. 2003).  
 
 
Anne-babanın aşırı derecede koruma ve denetleme içgüdüsüyle davranması, 
çocukta güvensizliğe, yalnız bir şey yapamama kaygısının gelişmesine, 
bağımlılığa, bir takım saplantılı kişilik özelliklerinin gelişmesine yol 
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açabilmektedir. Çocuk, ailesinin kendine tanıdığı bağımsızlığın yanı sıra 
duygusal sıcaklığı, kabulü ve uygun bir disiplini öğrenebileceği kalıcı ve 
özel bir aileye ihtiyaç duyar (Çifter 1985, Kaya 2001). 
 
 
Çocuk, aile içinde katı bir disiplin süreciyle iç içe yaşıyorsa, çocuğun 
yetenekleri göz ardı ediliyor ve aşırı bağımlılığa zorlanıyorsa çocuk kendini 
ifade edemez. Sürekli boyun eğme ve karşı gelme çatışması yaşayan 
çocukta kaygı oluşur (Hatunoğlu 1997). 
 
 
Çocuk, algılama veya özdeşim yoluyla anne-babasını veya onların yerine 
geçen kişileri kendisine model alır. Çocuk, bu kişilerdeki kaygı, kızgınlık, 
düşmanlık gibi heyecan duygularını algılayabilir. Anneden geçen kaygı 
sonucu çocuk, zihninde yeni bağlantılar kurarak çevresindeki bazı kişiler ve 
durumlar karşısında da kaygı duymaya başlayabilir. Kaygı duygusu 
çevredeki kaygılı insanların varlığı ile gelişmektedir (Geçtan 1995). 
 
 
Bir çok araştırma tutarsız anne-baba tutumlarının sürekli kaygının 
nedenlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur (Geçtan 1993). 
 
 
Çocuklar hayatla başa çıkma yollarını öncelikle anne-babalarından 
öğrenirler. Çocuk ve gençlerin ruhsal sağlıkları, problemleri ile ailenin 
durum ve tutumu arasında büyük bir ilişki söz konusudur (Ekşi 1990). 
 
 
2.4.5.6.  Anne-baba öğrenim düzeyi 
 
 
Toplumu oluşturan bireylerin istenilen davranışları kazanması eğitim ve 
öğretim yoluyla olmaktadır (Başaran 1991). 
 
 
Okuma-yazma bilmeyen anne-baba için çocuğunu tanımak anlamak da 
zordur. Öğrenim görmek ebeveynlerin çocuklarını tanımalarını sağlarken, 
kendi davranışlarını eleştirme ve denetleme olanağı vermektedir. Bu 
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nedenle öğrenim düzeyi yüksek olan ebeveynlerin çocuklarının kaygı 
düzeylerinin de düşük olması beklenmektedir (Ulutaş 1999). 
 
 
2.4.6. Çocukta kaygı 
 
 
Altı-on iki yaşları arasındaki okul çağı dönemi çocuğun bağımsızlığını, 
kendi kişisel özelliklerini ve başarılarını keşfetmeye başladığı bir dönemdir. 
Bu dönemde nedensel ve mantıksal olaylar yerli yerine oturmaya, zaman, 
yer ve ölçüm kavramları belirginleşmeye başlamaktadır. Bu yeteneklerin 
ortaya çıktığı dönem, stresin de en etkileyici olduğu dönemdir. Okulda 
sorunlarla başa çıkmada üzüntü ya da endişeler ortaya çıkabilir. Bunun yanı 
sıra çocuğun ailede yaşadığı yoksunluklar bu stresli dönemi daha da 
körükleyerek çocuğun kaygılı, depresif özellikler geliştirmesine neden 
olabilir (Saylor 1993).    
 
 
Çocuklar genellikle yaşadıkları ya da yaşamayı bekledikleri değişiklikler, 
belirsizlikler için korku ve kaygı duyarlar. Zaman zaman kendisinin ve 
ailesinin beklentilerini karşılayamayacağını, başarılı olamayacağını 
düşünür. Özellikle ergenlik döneminde arkadaş edinememe, çevresine 
alınmayacağı korkusu ve kaygısını yaşarlar (Şener 2001). 
 
 
Kaygının kişilik gelişimindeki rolü ve çocuklarda kaygı belirtilerine sık 
rastlanması, çocuklarda kaygının anlaşılması ve ölçülmesinin gerekliliğini 
gündeme getirmiştir (Canbaz 2001).  
  
 
Çocuklarda görülen kaygıların büyük bölümü, okul yaşantısında anne-
babanın yüksek beklentilerine uygun bir performans göstermemelerinden 
kaynaklanmaktadır. Bu tip öğrenciler hırslı, çok çalışkan, çabalayan ama 
kendilerine güvenleri olmayan öğrencilerdir. Bu nedenledir ki hayal 
kırıklığı toleransı düşük olmakta ve gerçek durumla orantısız abartılı bir 
kaygı göstermektedirler. Böylece bu tür yaşantılar, çocuğun güçlüklerin 
üstesinden gelebilmesini ve ayakta durmasını engeller. Kapasitesinin 
üstünde zorlanan ve yapamadıklarından dolayı kendini suçlayan, çelişkiler 
içine giren çocuk kaygıyla birlikte yaşamaktadır (Kaya 2001). 
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Çocuk, ailesinin beklentilerine ve kurallarına ters düşmemek için kendi 
yeteneklerini, isteklerini bastırmakta ve kendisiyle yabancılaşmaktadır. Bir 
yanda kendi yapmak istedikleri, diğer yanda kendisinden beklenenlerin 
oluşturduğu çelişki çocukta kaygı oluşturur (Kuzgun 1981, Leigh ve Pare 
1982). 
 
 
Kaygı şiddetli veya yaygın olduğunda, çocukta istenmeyen psikolojik 
sıkıntıya yol açar ve uyum bozucu hale gelir. Belirtilerin bazıları kaygı 
bozukluğu tanısı almaksızın görülebildiğinden, tedavi ya da önleyici 
yaklaşımlara başlamadan önce bu normal korku ve kaygıların kaygı 
bozukluklarından ayırt edilmesi gereklidir. Çocukluk kaygıları, çocuk aile 
veya daha geniş sosyal çevre içinde ciddiyeti ya da süresi açısından çocuğu 
işlevselliğini olumsuz yönde etkilerse dikkati çeker ve müdahale edilmesi 
gerekir. Aksi takdirde çocuk, yetişkinliğe kaygı belirtilerini taşır (Özusta 
1993, Canbaz 2001).  
 
 
Bireylerin çocukluk yaşantılarında başarısız ve hoş olmayan deneyimler 
yaşamaları onların yetişkin yaşamdaki tepkilerini biçimlendirir. Çocukluk 
döneminde yaşanan kaygı tepkisi, sonraki yaşamda bireyin benzer uyarıcı 
etkenlerle karşılaşması sonucu tekrar ortaya çıkmaktadır (Kaya 2001). 
 
 
Çocuklarda kaygıyı değerlendirirken, bir çok noktayı göz önünde 
bulundurmak gerekir. Kaygı, anne-babadan ayrılma, okula gitme, okulda 
yapılan sınavlar, arkadaşları ve öğretmenleriyle olan ilişkisi gibi bir çok 
farklı duruma gösterilen tepki de olabilir. Kaygı, diğer bazı psikolojik ve 
fiziksel rahatsızlıkların belirtisi veya işareti olabilir. Kaygı dereceleri ve 
tepkileri çocuktan çocuğa değişiklik gösterebilir (Hoghughi 1992).  
 
 
Eğer kaygılı yaşamın farkına varılamazsa, çocuklar beceriksiz, isteksiz 
olurlar. Böylece endişe duyulamayacak şeylerden endişe duymayı öğrenirler 
ve bunu yaşamda alışkanlık haline getirirler. Böyle bir durum kişinin kendi 
benliği ve çevresiyle sağlıklı ilişki kurmasını engeller (Kaya 2001). 
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Çocuğun yaşadığı yerin gelişmişlik düzeyi, ailesinin geliri, eğitimi, özellikle 
annesinin eğitim düzeyi, kardeş sayısının azlığı çocuğun ekonomik değerini 
azaltmakta, psikolojik değerini arttırmaktadır. Az gelişmişlik ortamında 
çocuk, sağladığı maddi yarar bakımından değer taşırken, gelişme süreci ile 
çocuğun psikolojik değeri artmaktadır (Canbaz 2001).     
 
 
Normal çocuklarda, korku ve kaygıya sıkça rastlandığından, ciddiyeti ve 
tedavinin gerekli olup olmadığına karar vermek için çocuğun gelişimsel 
düzeyinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çocukların 
gelişimleri boyunca bir veya  daha fazla korku ve kaygı yaşadıkları ve 
bunların içeriğinin yaşla değiştiği bilinmektedir (Özusta 1993). 
 
 
Çocuklarda en sık rastlanan kaygı bozuklukları ayrılık kaygısı ve aşırı 
kaygıdır. Bu ikisi genellikle birlikte görülse de aralarında farklılıklar oluğu 
ortaya konmuştur (Ollendick ve Hersen 1989). 
 
 
Ayrılma Kaygısı Bozukluğu : Bu bozukluk, sevilen bir kişiyi, ebeveyni 
yitirme ya da ondan uzaklaşma, kopma bunaltısıdır. Temel özelliği ebeveyn 
ya da bağlanma figürlerinden ayrılma üzerine duyulan aşırı kaygıdır. 
Araştırma sonuçları en fazla problemin anneden ayrılma olduğunu 
göstermektedir. Küçük çocuğun annesinden ayrılması yaşamın belki en acı, 
en sıkıntı veren olaylarındandır (Özusta 1993, Çatalbaş 1999). 
 
 
Ayrılma kaygısı yedi yaş ve ilkokul öncesinin erken döneminde normal 
gelişimsel bir olaydır. Ancak kaygı bozukluğu olarak ayrılmaya reaksiyon, 
çocuğun gelişimsel düzeyine göre beklenenden çok fazladır. Ayrılma 
kaygısı bozukluğunun belirtileri; çocuğun ayrılma süresince kendine veya 
ebeveynlerine gelebilecek zarara karşı gerçek olmayan telaş, okul reddi, 
yalnızlıktan kaçınma, ayrılmayı işleyen, yineleyen kabuslar, fiziksel 
yakınmalar, ev veya asıl bağlandığı kişilerden ayrılacağı beklentisiyle 
yaşanan aşırı sıkıntı, engellenemez bir olayın çocuğu asıl bağlandığı 
kişilerden ayıracağı kaygısı, asıl bağlandığı kişilerden ayrı olmaya karşı 
isteksizlik, bağlandığı kişilerden ayrıldığında duyduğu aşırı sıkıntıdır 
(Özusta 1993). 
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Yaşamın ileriki döneminde sevilen ya da ileri derecede bağlılık duyulan 
kişiden ayrılma korkusu, çocukluk çağından kalan temel bunalımın yeniden 
yaşanması demektir. Birey, sevdiği kişiyi tümüyle yitirecekmiş ve dünyada 
yapayalnız, desteksiz ve çaresiz kalacakmış gibi hisseder (Çatalbaş 1999).  
 
 
Bu bozukluk, çocuğun arkadaşının evine gitmeyi, bir odada yalnız kalmayı, 
kampa gitmeyi reddetmesi gibi belirtilerle de başlayabilir. Ayrılık kaygısı 
bozukluğu yaşayan çocuk uyku sorunu çekebilir ya da kabuslar görebilir. 
Baş ağrısı, mide ağrısı gibi fiziksel rahatsızlıklardan şikayetçi olabilirler. 
Hayvanlara, canavarlara karşı korku duyabilirler. Ayrıldığı zaman ailesinin 
veya kendisinin kaza geçireceğini, ölebileceğini veya korkunç bir şey 
olabileceğini düşünerek korku ve kaygı duyarlar. Ayrılık kaygısı bozukluğu 
yaşayan çocuklar aile üyelerine fazlasıyla bağlı hale gelirler (Erickson 
1987).   
 
 
Ayrılma kaygısı, ergenlik öncesi çocuklardaki kaygı bozuklukları arasında 
en yaygın olanıdır. Ergenlerde çocuklara göre ayrılma kaygısı oranı daha 
düşüktür ve ayrılma kaygısı olan ergenlerde genellikle okul reddi ve 
somatik yakınmalara rastlanır. 
 
 
Ayrılma kaygısına normal gelişim gösteren çocuklarda da rastlanır. Çocuk, 
kendisi veya bağlanma figürüne zarar geleceğinden korkar. Ancak bu kaygı 
belirtileri, çocuğun uyumu ve işlevselliğini bozmadığından kaygı bozukluğu 
tanısı konmaz (Özusta 1993). 
 
 
Çocuklar hiçbir zaman terk edilmekle tehdit edilmemelidir. Ne bir jest ne de 
kızgınlıkla çocuğun bırakılabileceği söylenmelidir. Tehdit, çocuğun içindeki 
terk edilme korkusunu büyütür. Dünyada yapayalnız kalma korkusunu 
körükler. Bu da kaygıyı ortaya çıkarır (Ginott 1999). 
 
 
Aşırı Kaygı Duyma Bozukluğu : En yaygın çocukluk kaygısı bozukluğu 
olan aşırı kaygı duyma bozukluğunda temel problem genel olarak 
telaşlanmadır. Kaygı özel bir durum veya nesneye odaklanmamıştır. 
Çocuğun başarısı ve gelecekteki olaylar için aşırı kaygı duyması 
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başkalarının değerlendirmeleri ve onayına aşırı ihtiyaç duyması bu kaygının 
belirtileridir (Özusta 1993). 
 
 
Diğer kaygı bozukluklarının tersine, aşırı kaygı duyma bozukluğu belirli bir 
nesneye ya da duruma odaklanmayan kaygıyı içerir. Bu rahatsızlıkta çocuk, 
gelecek olaylar ve durumlar hakkında büyük bir endişe taşır. Rahatlama 
problemi çekebilir ve desteğe ihtiyaç duyabilir (Erickson 1987). 
 
 
Kaçınma Bozukluğu : Bu bozuklukta çocuk, sosyal ilişkileri etkileyecek 
düzeyde yabancı kişilerle olmaktan kaçınır, aile bireyleri veya tanıdık 
kişilerle olur. Yabancılardan kaçınma iki buçuk yaşına kadar normal bir 
olgu olduğu için bu tanı ancak bu yaştan sonra konulabilmektedir. Çocuk 
yaşına uygun ilişkiler kuramaz, aşırı utangaçtır. Diğer kaygı bozukluklarıyla 
karşılaştırıldığında çocukluk kaygıları arasında en az bilinen alandır (Özusta 
1993). 
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3. KAYNAK ÖZETLERİ 
 
 
Araştırmada, anne-babası ile yaşayan ve baba yoksunu olan çocukların 
kaygı düzeylerini belirlemek amaçlandığından, bu konularla ilgili olarak 
yapılan araştırmaların özetleri bu bölümde tarih sırasına göre sunulmuştur. 
 
  
Sutton-Smith et al. (1968) farklı kardeş sayılarına sahip ailelerde baba 
yoksunluğunu inceledikleri çalışmalarının sonucunda baba yoksunluğundan 
en fazla etkilenenlerin kardeşi olmayan çocuklar olduğu ortaya konmuş ve 
erkek kardeşi olmayan erkek çocukların da baba yoksunluğundan olumsuz 
etkilendikleri görülmüştür. 
 
 
Öner (1977) Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanterinin Türk toplumunda 
geçerliliği üzerine yaptığı çalışmaya, normal ve hasta olan 597 deneği dahil 
etmiştir. Sekiz denek grubundan oluşan örneklem, lise ve üniversite 
öğrencileri, üniversite öğrencilerinden bir bölümünün ebeveyn ve 
akrabaları, diş polikliniği, psikiyatri, kalp ve genel cerrahi hastaları ile 
diyaliz hastalarından oluşmaktadır. Deneklerin yaş, cinsiyet, meslek, eğitim 
ve sosyoekonomik düzeyleri kontrol altına alınmıştır. Araştırmada stres 
üzerinde durulmuştur. Denekler bir kez stres koşullarında, bir kez de normal 
koşullarda test edilmiştir. Stres koşulları olarak sınav, tedavi ve ameliyat 
öncesi zamanlar, normal koşullar olarak da sınav, tedavi ve ameliyat sonrası 
zamanlar kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda, stresin durumluk kaygıyı 
etkilediği, uyum bozuklukları gösteren psikiyatri ve diyaliz hastalarının 
dışında, stresin sürekli kaygıyı etkilemediği kanısına varılmıştır. Ölçeklerin 
kaygı davranışlarına göre, normal ve nevrotik bireyleri birbirinden 
ayırdettiği görülmüştür.    
 
 
Pedersen et al. (1979) babasız ailelerde bebeklerin gelişimini incelediği 
çalışmaya, babası olmayan beş-altı aylık zenci bebeklerle babası olan 
bebekleri dahil etmiştir. Bebeklere Bayley Gelişim Testi uygulamışlardır. 
Araştırmanın sonucunda babasız erkek bebeklerin babası olan erkek 
bebeklere oranla testten daha düşük puan aldıkları ve daha az sosyal tepkide 
bulundukları görülmüştür. Kız bebeklerin gelişimi ile baba yoksunluğunun 
olup olmaması arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  
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Aytar ve Erkman (1985) üniversite öğrencilerinin yaşam olayları, depresyon 
ve kaygıları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla planladığı çalışmasında 
Yaşam Olayları Anketi, Beck Depresyon Envanteri ve Sürekli Kaygı 
Envanterini kullanmıştır. 306 üniversite öğrencisinin katıldığı araştırma 
sonucunda, depresyon ve sürekli kaygı puanları yüksek olan öğrencilerin 
yaşam olaylarını negatif olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır.  
 
 
Güngörmüş (1986) ortaokul birinci sınıfa devam eden çocukların benlik 
kavramları üzerinde baba yoksunluğunun etkilerini belirleyebilmek ve bu 
öğrencilerin sorunlarının hangi alanlarda yoğunlaştığını saptamak amacıyla 
yaptığı çalışmasına; 60 babası ölmüş, 60 babası yaşayan olmak üzere 
toplam 120 öğrenci dahil etmiştir. Öğrencilere soru ölçeği, Piers-Harris 
Benlik Kavramı Ölçeği, Mooney Problem Tarama Listesi uygulanmıştır. 
Araştırma sonucunda; babası olan çocukların babasız çocuklara oranla daha 
olumlu bir benlik kavramına sahip olduklarını bulmuştur. Cinsiyet 
yönünden karşılaştırıldığında ise babasız kız ve erkeklerin, babası olan kız 
ve erkeklere oranla daha olumsuz bir benlik kavramına sahip oldukları 
belirlenmiştir. Babalı ve babasız grupta problemlerin yoğunlaştığı alanlar 
açısından bir fark görülmemiş, ancak babasız çocukların sorunlarının daha 
fazla sayıda olduğu bulunmuştur. Cinsiyet yönünden karşılaştırıldığında ise 
babasız kız öğrencilerin daha fazla sayıda soruna sahip oldukları 
bulunmuştur.  
 
 
Akman (1987) anaokulu çocuklarında görülen ayrılık kaygısının 
giderilmesinde farklı oyun tekniklerinin etkisini incelediği çalışmaya 433 
çocuğun öğretmen ve anne-babasını dahil etmiştir. Öğretmenlerin ve anne-
babaların katıldığı araştırma sonucuna göre, oyun tekniklerinin ayrılık 
kaygısının azaltılmasında etkisinin olduğu, oyun teknikleri arasında ise 
önemli bir fark bulunmadığı ortaya çıkmıştır.  
 
 
Punar (1988) alt sosyoekonomik düzeyden gelen ailesinin yanında kalan 
çocuklar ile yetiştirme yurdunda kalan on altı-on sekiz yaş grubu 
korunmaya muhtaç çocukların kaygı ve uyum düzeylerini belirlemek için 
yaptığı araştırmada bulgular 30 işe yönelik, 30 eğitime yönelik yetiştirme 
yurtları çocukları ile 30 aileli çocuk olmak üzere 90 çocuktan elde 
edilmiştir. Çocuklara Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri ve Uyumsal 
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Davranış Ölçeği uygulanmıştır. Sonuçta, işe yönelik yetiştirme yurdu 
çocuklarının durumluk ve sürekli kaygı puanlarının, eğitime yönelik 
yetiştirme yurdu çocuklarına ve ailesi yanında kalan çocuklara oranla daha 
yüksek olduğu bulunmuştur.  
 
 
Strauss et al. (1988) kaygı ile depresyon arasındaki ilişkiyi incelediği 
araştırmasında kaygı bozukluğu olan 106 çocuk ve ergen ile 34 
psikopatolojik rahatsızlığı olan çocuk ve ergeni dahil etmiştir. Araştırmaya 
katılan çocuk ve ergenlere "Stait-Trait Anxiety Inventory For Children 
(Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri)", "Children Manifest 
Anxiety Scale-Revised (Çocuklar için Kaygı Skalası)", "Fear Survey 
Schedule For Children (Çocuklarda Korkunun İncelenmesi)" uygulamıştır. 
Araştırmanın sonucunda çocukluk ve ergenlikte kaygı ile depresyonun 
birlikte oluştuğu ortaya çıkmıştır.   
 
 
Özmen (1989) annesiz veya babasız büyüyen beş – sekiz yaş çocuklarının 
kişilik özelliklerini incelediği çalışmasının bulgularını 69 annesiz, 61 
babasız olmak üzere toplam 130 çocuktan elde etmiştir. Annesiz veya 
babasız büyümenin anaokulu ve ilkokula devam eden, yaşları beş ile sekiz 
yaş arasında değişen çocukların kişilik özelliklerini etkilediği sonucuna 
ulaşmıştır.  
 
 
Özyürek (1989) üniversite öğrencilerinin kişisel bazı nitelikleri ile çeşitli 
problemlerinin kaygı düzeylerine etkisini araştırmıştır. Araştırma 
bulgularını 705 üniversite öğrencisinden elde etmiş,  Problem Envanteri ve 
Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanterini uygulamıştır. Okul, gelecek, ev-
aile, arkadaşlık, iç yaşam ve sağlık problemleri yüksek öğrencilerin 
durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin de yüksek olduğu saptanmıştır. 
Problemleri yüksek kız ve erkek öğrencilerin kaygı düzeylerinin de yüksek 
olduğu, ayrıca sınıf düzeyi yükseldikçe problemleri yüksek öğrencilerin 
kaygı düzeylerinin yükseldiği görülmüştür. Sosyoekonomik düzeyi düşük 
olan ve problemleri yüksek olan öğrencilerin, kaygı düzeylerinin de yüksek 
olduğu saptanmıştır. 
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Aydın (1990) üniversite öğrencilerinin kaygı düzeyleri ile ders çalışma 
tutum ve alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmada Durumluk 
ve Sürekli Kaygı Envanterini ve Ders Çalışma Tutum ve Alışkanlıkları 
Envanterini uygulamıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin sürekli kaygı 
düzeyleri ile zamanı değerlendirme, çalışmayı etkileyebilecek kişisel 
özellikler ve eğitim anlayışı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. 
 
 
Girgin (1990) farklı sosyoekonomik düzeyden gelen on üç-on beş yaş grubu 
öğrencilerde kaygı alanları ve kaygı düzeyinin başarıyla ilişkisini araştırdığı 
çalışmasında, Sürekli Kaygı Envanterini ve Problem Tarama Envanterini 
uygulamıştır. Cinsiyet, kaygı, sorun alanları ve sosyoekonomik faktörlerin 
öğrencilerin başarısında önemli rol oynadığı sonucunu saptamıştır. 
 
 
Kashani and Orvaschel (1990) çocuk ve ergenlerde kaygıyı araştırdıkları 
çalışmalarına sekiz-on iki-on yedi yaşlarında toplam 210 çocuğu dahil 
etmişlerdir. Çocuklara "Child Assessment Schedule (Çocuk Değerlendirme 
Ölçeği)" ve "Revised Children's Manifest Anxiety Scale (Çocuklar için 
Kaygı Skalası)" uygulamışlardır. Araştırma sonucunda kaygılı grubun 
kaygılı olmayan gruptan daha fazla psikopatolojik belirtiler, somatik 
şikayetler gösterdiği, okul problemlerinin fazla olduğu ve benlik imajlarının 
zayıf olduğu ortaya konmuştur.   
 
 
Ök (1990) on üç-on beş yaş grubu orta öğrenim öğrencilerinde kaygı 
düzeyini incelediği araştırmasında bulguları 471 öğrenciden elde etmiş ve 
Bilgi Formunu ve Durumluk Sürekli Kaygı Envanterini uygulamıştır. 
Sonuçta yaş arttıkça kaygının yükseldiği, cinsiyet ile kaygı arasında 
erkeklere göre kızlarda kaygının daha yüksek olduğu, aile tutum ve 
davranışları ile kaygı arasında olumsuz tutum ve davranışlarda bulunan 
ailelerin çocuklarında kaygının yüksek olduğu doğrultusunda bulgular elde 
edilmiştir. 
 
 
Sargın (1990) lise birinci ve lise üçüncü sınıf öğrencilerinin durumluk ve 
sürekli kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmasında 
örneklemi 411 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilere Bilgi Formu ve 
Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri uygulanmıştır. Kaygı seviyesinin 
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cinsiyet, arkadaş ilişkileri, anne-baba tutumları, karşı cinsle ilişkileri, 
arkadaş ilişkileri, rehberlik hizmeti görememe ve cinsel ilişkiler gibi 
alanlarda yükseldiğini belirlemiştir. 
 
 
Varol (1990) lise son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerini etkileyen 
etmenleri belirlemek amacıyla yaptığı araştırmada Kişisel Bilgi Anketi ve 
Kendini Değerlendirme Anketini uygulamıştır. Araştırma sonucunda, erkek 
öğrencilerin kaygı düzeylerinin kızlara göre daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca başarı durumları düşük olan öğrencilerle, arkadaş 
ilişkileri yetersiz olan öğrencilerin kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu 
bulunmuştur. 
 
 
Akçalı (1991) kaygı seviyesinin empatik beceriye etkisini belirlemek 
amacıyla yaptığı araştırmaya iki farklı üniversiteden birinci ve dördüncü 
sınıfa devam eden öğrencileri dahil etmiştir. Araştırma; psikolojik danışma 
eğitiminin empatik becerinin gelişmesini olumlu yönde etkilediği sonucunu 
ortaya çıkarmıştır. 
 
 
Özbay vd (1991) on bir-yirmi bir yaşları arasında çalışan ergenlerle öğrenci 
ergenlerin benlik imajı, kaygı düzeyleri ve depresyon durumlarını 
karşılaştırmalı olarak incelediği araştırma sonucunda, çalışan ergenlerin 
öğrenci ergenlere göre benlik imajlarının daha olumsuz, kaygı puanlarının 
daha yüksek olduğu, benlik imajı, kaygı ve depresyon arasındaki ilişkilerin 
önemli olduğu belirlenmiştir. 
 
 
Barut (1992) parçalanmış ailelerden gelen on beş-on sekiz yaş grubu 
yetiştirme yurdu çocuklarıyla normal aile çocuklarında görülen kaygı ve 
depresyon sıklığını incelemiştir. Cinsiyet açısından incelendiğinde hem 
ailesi yanında hem de yetiştirme yurdunda kalan kız öğrencilerin erkek 
öğrencilere oranla daha kaygılı, daha depresif oldukları bulunmuştur.  
 
 
Korkut (1992) Gestalt yaklaşımına dayalı olarak yapılan bireysel 
danışmanın sürekli kaygı üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmasını orta 
öğrenim öğrencileri üzerinde gerçekleştirmiştir. Sonuçta; Gestalt 
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yaklaşımına göre yapılan bireysel danışmanın sürekli kaygıyı azaltmada 
etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.  
 
 
Tannenbaum et al. (1992) "Children's Depression Inventory (Çocuk 
Depresyon Ölçeği)" ile "Revised Children's Manifest Anxiety Scale 
(Çocuklar için Kaygı Skalası)" arasındaki ilişkiyi araştırdıkları 
çalışmalarında 150 ergene bu ölçekleri uygulamışlardır. Araştırma 
sonucunda kaygı ve depresyon ölçeklerinin birbiriyle ilişkili oldukları 
ortaya konmuştur. 
 
 
Özusta (1993) çocuklar için durumluk-sürekli kaygı envanterinin uyarlama, 
geçerlik ve güvenirlik çalışması yapmıştır. Sonuçta envanterin güvenilir bir 
ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. Normatif grubun yaş ve cinsiyete göre 
durumluk ve sürekli kaygı alt ölçeklerinden aldıkları puanlara ilişkin 
karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda, genel olarak on 
bir-on iki yaş çocuklarının, dokuz-on yaş çocuklarına göre durumluk ve 
sürekli kaygı ölçeklerinden anlamlı düzeyde yüksek puan aldıkları 
bulunmuştur. Çocukluk kaygılarının bilişsel gelişime göre değişiklikler 
gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle, çocuklar için durumluk-sürekli kaygı 
envanterinin faktör yapısına ilişkin çalışmalar yapılmasının gerekli 
olabileceği düşünülmektedir.   
 
 
Dong et al. (1994) Çinli çocuk ve ergenlerde korkuyu ve bunun kaygı ve 
depresyon açısından ilişkisini araştırdıkları çalışmalarına yedi-on yedi yaş 
grubundan 825 çocuğu dahil etmişlerdir. Çocuklara "Fear Survey For 
Children Revised (Çocuklarda Korkunun İncelenmesi)", "Revised 
Children's Manifest Anxiety Scale (Çocuklar için Kaygı Skalası)" ve 
"Children's Depression Inventory (Çocuk Depresyon Ölçeği)" 
uygulamışlardır. Araştırma sonucunda, Çinli çocuk ve ergenlerin kaygı 
düzeyinin batılı çocuk ve ergenlerden düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca 
depresyon ile kaygı arasındaki ilişkinin kaygı ve korku veya depresyon ve 
korku arasındaki ilişkiden fazla olduğu ortaya konmuştur. 
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Öy vd (1994) sağlıklı çocuklar ile çocuk ruh sağlığı kliniğine başvuran 
çocuklarda depresyon ve kaygı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma 
bulgularını 77 hasta çocuk ile dördüncü ve sekizinci sınıftaki 180 
öğrenciden elde etmiştir. Çocuk Depresyon Ölçeğini ve Durumluk ve 
Sürekli Kaygı Envanterini uyguladığı araştırma sonucuna göre, hasta ve 
sağlıklı çocuklarda kaygı düzeyleri ile depresyon arasında yakın ilişki 
bulunmuştur. Depresyon düzeyi ile durumluk-sürekli kaygı arasında pozitif 
bir ilişki ortaya çıkmıştır.  
 
 
Güneri (1996) ilkokul beşinci sınıfa devam eden öğrencilerin durumluk-
sürekli kaygı ile sınav kaygısı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma 
bulgularını 38 öğrenciden elde etmiştir. Sonuçta, durumluk-sürekli kaygı 
puanları ile sınav kaygısı puanları arasında pozitif bir ilişki ortaya çıkmıştır.  
 
 
Aral (1997) fiziksel istismar edilen ve edilmeyen, alt ve üst sosyoekonomik 
düzeyden gelen, ilkokul beşinci sınıfa devam eden çocukların anne-baba 
tutumlarını algılayışları, benlik imajları ve kaygı düzeylerinin fiziksel 
istismar durumuna göre belirlenmesi, cinsiyetin, kardeş sayısının, doğum 
sırasının, anne-baba eğitim düzeyinin kaygı üzerinde etkili olup olmadığının 
saptanması ve anne-baba tutumlarını algılayışları, benlik imajları ve kaygı 
düzeyleri arasında ilişki bulunup bulunmadığını incelemiştir. Sonuçta, 
fiziksel istismar edilen ve edilmeyen deneklerin durumluk kaygıları ile 
sosyoekonomik düzey, anne-baba eğitim düzeyi ve istismar eden kişi 
arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Sürekli kaygı ile 
sosyoekonomik düzey, kardeş sayısı, doğum sırası, anne-baba eğitim 
durumu ve istismar eden kişi arasında anlamlı bir fark olduğu; kaygı düzeyi 
ile cinsiyet arasında ise anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca 
benlik imajı olumsuzlaştıkça kaygı düzeyinin yükseldiği görülmüştür.  
 
 
Aral ve Baran (1997) yurtlarda ve ailesiyle birlikte yaşayan üniversite 
öğrencilerinin ruhsal durumlarını incelediği araştırmalarında bireyin içinde 
bulunduğu çevre koşullarının, aile ilişkilerinin niteliğinin ergenin bu 
dönemi sarsıntılı ya da sarsıntısız bir şekilde geçirmesinde etkili olduğunu 
belirlemişlerdir. Ayrıca gencin istediği bir alanda öğrenim görmemesinin de 
gençte stres ve kaygıya neden olduğu da elde edilen bulgular arasındadır.  
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Gümüş (1997) üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin çeşitli 
değişkenlere göre incelediği çalışmasına 608 üniversite öğrencisini dahil 
etmiştir. Sonuçta, öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerinin cinsiyet, yaş, 
akademik başarı durumu ve devam edilen fakülteye göre faklılaşmadığını 
belirlemiştir. Araştırma sonucunda ayrıca, anne-babaların eğitim 
düzeylerinin öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerini etkilediği ve lise ve 
üniversite mezunu olan annelere sahip öğrencilerin sosyal kaygılarının daha 
az olduğu bulunmuştur.  
 
 
Hatunoğlu (1997) ailenin sosyoekonomik ve kültürel düzeyinin çocuğun 
kaygı düzeyine etkisini araştırdığı çalışmasında; dokuz-on bir yaş grubu 
çocuklarla çalışmıştır. Sosyoekonomik düzeyin durumluk ve sürekli kaygı 
düzeyini etkilediği; yaşın durumluk kaygıda etkili, sürekli kaygıda etkisiz 
oluğunu  ve cinsiyetin durumluk kaygı üzerinde etkisiz, sürekli kaygı 
üzerinde etkili olduğu sonucuna varmıştır.  
 
 
Karaoğlan (1997) boşanmaların gencin kişiliğine etkisini incelediği 
araştırmasında; boşanmaların geniş aileye oranla çekirdek ailelerde daha 
fazla olduğu; çekirdek ailede yetişen gencin daha olumlu kişilik özellikleri 
geliştirdiği ve gençlerin % 86.7’sinin yaşadıkları ortamdan mutlu 
olmadıkları sonucuna varmıştır. Ayrıca, öğrenim, iş ve yaşam durumu iyi 
olan ailelerde, olmayanlara göre kişilik bozukluklarının daha az olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Gençlerin anne-babalarının sağ olmaları ve gençlerin 
onlarla birlikte yaşamalarının da kişilik boyutlarına olumlu etkisinin olduğu 
gözlenmiştir. Boşanmış aileye sahip gençler, babalarını genelde ilgisiz, 
baskıcı, sinirli ve hırçın bulduklarını belirtirken, annelerini ise daha 
anlayışlı, ilgili ve demokratik bulduklarını belirtmişlerdir. 
 
 
Kaya (1997) grup rehberliğinin anne-babaların çocuklarına yönelik 
davranışları ve çocukların sınav kaygısı düzeylerine etkisini araştırdığı 
çalışmada bulguları 54 anne-baba ve çocuklarından elde etmiştir. Anne-
Baba Davranış Envanteri Anne-Baba Formu ve Anne-Baba Davranış 
Envanteri Öğrenci Formu uygulamıştır. Anne-babalara yönelik yapılan grup 
rehberliğinin anne-babaların çocuklarına olan davranışlarını olumlu yönde 
etkilediği sonucuna varılmıştır. 
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Yalçın (1997) genel lise öğrencileri ile meslek lisesi öğrencilerinin gelecek 
kaygılarını karşılaştırmıştır. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha 
kaygılı oldukları ortaya çıkmıştır. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin diğer 
lise öğrencilerine oranla daha kaygılı oldukları bulunmuştur.   
 
 
Aral ve Başar (1998) farklı sosyoekonomik düzeyde bulunan çocukların 
kaygı düzeyleri üzerinde yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve ailenin 
parçalanma durumu gibi değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığının 
belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmaya 300 çocuğu dahil etmişlerdir. 
Kişisel Bilgi Formu ve Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri 
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda çocukların kaygı düzeyleri üzerinde 
yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey gibi değişkenlerin farklılık 
yaratmadığı saptanırken; ailenin parçalanma durumu değişkeninin 
istatistiksel açıdan önemli farklılık yarattığını tespit etmişlerdir. 
 
 
Aslan vd. (1998) annedeki sürekli depresyonun, çocuktaki depresyon ve 
kaygı düzeyine etkisini araştırdığı çalışma sonucunda, süreğen depresyonu 
olan annelerin çocuklarının depresyon ve kaygı düzeylerinin yüksek olduğu 
ortaya çıkmıştır.  
 
 
Aslıhan (1998) parçalanmış veya tam aileye sahip çocukların öz-kavramı, 
depresyon düzeyleri ve akademik başarılarını yaş ve cinsiyet yönünden 
karşılaştırdığı araştırmasına; 315 tam aileye sahip, 317 parçalanmış aileye 
sahip olmak üzere 632 öğrenciyi dahil etmiştir. Öğrencilere Kişisel Bilgi 
Formu, Piers-Harris Öz-kavram Ölçeği ve Çocuk Depresyon Ölçeğini 
uygulamıştır. Aile ve cinsiyetin çocukların öz-kavramlarına etkisinin 
olmadığını; aile yapısı, yaş ve cinsiyetin depresyon düzeyine etki ettiği 
ortaya çıkmıştır. Ayrıca aile yapısı, öz-kavramı ve depresyon düzeyi ile 
akademik başarı arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Depresyon 
düzeyi arttıkça, öz-kavramının düştüğü ve bunların da akademik başarıyı 
olumsuz etkilediği sonucuna varmıştır.  
 
 
Altınsoy (1999) aile yanında kalan ve yetiştirme yurdunda yetişen, kimlik 
geliştirme dönemindeki dokuz – on altı yaş grubu gençlerin öz-
kavramlarının karşılaştırılması amacıyla yaptığı çalışmasında Anket Formu 
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ve Piers-Harris Öz-kavram Ölçeğini kullanmıştır. Ailenin çocuğun 
psikolojik ve sosyal gelişiminde çok önemli bir görevi olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Aile sevgisinden yoksun büyüyen yuva ve yurt çocuklarının öz-
kavramları, aile ortamında yetişen çocuklara oranla daha düşük 
bulunmuştur. İyi bir aile ortamının çocuğun mutlu olmasını ve kendisine 
güvenmesini sağladığını ortaya çıkarmıştır. 
 
 
Çatalbaş (1999) üniversite öğrencilerinin psikolojik gereksinimleri ile kaygı 
düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasına dördüncü sınıflardan 
250 öğrenciyi dahil etmiştir. Araştırma sonucunda; kız öğrencilerin 
yakınlık, duyguları anlama, ilgi görme gereksinim puanları erkek 
öğrencilerin puanlarından yüksek bulunmuştur. Erkek öğrencilerin gösteriş, 
özerklik, karşı cinsle ilişki ve saldırganlık puanları da kız öğrencilerin 
puanlarından yüksek bulunmuştur. Durumluk-sürekli kaygı puanları 
yönünden kız ve erkek öğrenciler arasında fark bulunmamıştır. 
 
 
Molla (1999) Edirne merkezindeki ilkokul öğrencilerinde kaygı düzeyleri 
ve sosyo-demografik özelliklerle ilişkisini incelemiştir. Sonuçta; okuduğu 
sınıf düzeyi düştükçe öğrencinin kaygı düzeyinin yükselmekte olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Annenin eğitim düzeyi düştükçe öğrencinin kaygı 
düzeyinde yükselme olmakla birlikte, babası ilkokulu bitirmiş olanların, 
babası lise ve yüksekokul bitirmiş olan öğrencilere göre daha yüksek kaygılı 
olduğu bulunmuştur. Sevecen olmayan, sert tutumlu, müdahaleci, aşırı 
koruyucu, ihmalkar anne-baba tutumlarının çocuğun kaygı düzeyini 
yükselttiği ortaya çıkmıştır. Cinsiyet, ailenin yapısal özellikleri, yaşanan 
evin özellikleri, anaokuluna gidip gitmeme durumu, sağlık sorunu yaşaması 
gibi değişkenlerin kaygı üzerinde etkili olmadığı bulunmuştur.  
 
 
Türkbay (1999) ayrılık kaygısı bozukluğunda psikolojik, ailesel ve sosyal 
etmenleri araştırdığı çalışmasında erkek çocukların kız çocuklara göre daha 
çok okula gitmeyi reddettiklerini saptamıştır. Ayrılık kaygısı bozukluğu 
yaşayan çocukların kaygı/depresyon, sosyal içe dönüklük ve içe yönelim 
puanları normal çocuklara göre yüksek bulunmuştur. Ayrıca ayrılık kaygısı 
yaşayan çocukların annelerinin de kaygılı, alıngan, kolay ve çabuk tepkiler 
veren, aşırı duyarlı, güvensiz, psikosomatik yakınmaları fazla olan bireyler 
oldukları saptanmıştır.   
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Ulutaş (1999) ilköğretim okullarına devam eden on yaş çocuklarının 
denetim odağı ve kaygı düzeylerini incelediği araştırmasında annelerin 
öğrenim düzeyleri ve yaşlarının çocukların durumluk kaygı düzeylerinde, 
doğum sırasının, babaların öğrenim düzeylerinin ve mesleklerinin 
çocukların sürekli kaygı düzeyleri üzerinde, annelerin ve babaların öğrenim 
düzeylerinin de çocukların denetim odağı üzerinde önemli bir farklılığa 
neden olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  
 
 
Yıldız (1999) farklı sosyoekonomik düzeydeki orta ikinci sınıfa devam eden 
çocukların okul başarısında aile ve çevresel faktörlerin rolünü araştırmıştır. 
Araştırmaya on ayrı ilköğretim okullarının yedinci sınıflarındaki toplam 447 
öğrenciyi dahil etmiştir. Sonuçta alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerin 
çocukları ile üst sosyoekonomik düzeydeki gruba mensup ailelerin 
çocukları arasında büyük öğrenim farkı olduğu ortaya çıkmıştır. Kültür 
farklılıklarının özellikle ortaöğretimde başarısızlıklara neden olduğu ileri 
sürülmüştür. Okullardaki araç-gereç yetersizliklerinin, öğretmen 
eksiklerinin, sınıf kalabalığının başarıyı olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştır.   
 
 
Baran ve Şimşek (2000) üniversite giriş sınavına hazırlanan gençlerin sınav 
öncesi durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi, öğrenci ve 
ailesine ilişkin çeşitli değişkenlerin kaygı düzeylerinde farklılık yaratıp 
yaratmadığını incelemişlerdir. Araştırmaya 198 genç dahil edilmiş ve 
Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, 
gencin sosyoekonomik düzeyi, anne ve baba öğrenim düzeyi, ailesi ve 
arkadaşlarıyla olan ilişkileri, sınava hazırlanma şekli ve sınava hazırlanma 
süresinin durumluk-sürekli kaygı puanlarında farklılık yarattığı 
belirlenmiştir. Gencin cinsiyeti, arkadaşlarıyla olan ilişkileri ve sınavdan 
beklentilerinin ise kaygı puanlarında anlamlı bir farklılık yaratmadığı 
bulunmuştur. 
 
 
Sekmenli (2000) lise birinci sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeyleri 
ile sürekli kaygı düzeylerini bazı değişkenlere göre incelediği 
araştırmasında, cinsiyete göre kızların erkeklere oranla mesleki olgunluk 
düzeyleri ve sürekli kaygı düzeylerinin yüksek olduğunu saptamıştır. Başarı 
düzeyi arttıkça mesleki olgunluk düzeyinin arttığı, sürekli kaygı düzeyinin 
azaldığı, anne-babanın eğitim düzeyi yükseldikçe mesleki olgunluk 
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düzeyinin arttığı, sürekli kaygı düzeyinin azaldığı belirlenmiştir. 
Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri ile mesleki olgunluk düzeyleri 
arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenirken, sosyoekonomik düzey 
yükseldikçe sürekli kaygı düzeylerinin azaldığı saptanmıştır. 
 
 
Bilgin (2001) ergenlerde kaygı ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi 
incelediği çalışmasında on iki-on dört yaş arasında 600'ü alt sosyoekonomik 
düzeyden, 831'i üst sosyoekonomik düzeyden olmak üzere 1431 öğrenci 
örneklemi oluşturmuştur. Öğrencilere Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri 
ve Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri uygulanmıştır. Araştırma 
sonucunda; ergenlerin benlik saygısı düzeyleri ile sürekli kaygı düzeyleri 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine göre 
ergenlerin durumluk kaygı düzeyleri erkek ergenler aleyhine 
farklılaşmaktadır. Ergenlerin yaşları yükseldikçe durumluk ve sürekli kaygı 
düzeyleri düşmekte, babanın vefatı sürekli kaygıyı arttırmaktadır. Alt 
sosyoekonomik düzeydeki kız ve erkek ergenlerin sürekli kaygı düzeyleri 
değişmezken, üst sosyoekonomik düzeydeki kız ve erkek ergenlerin sürekli 
kaygı puanları kız ergenlerin aleyhine değişmektedir. Ergenlerin 
sosyoekonomik düzeyleri arttıkça durumluk kaygı düzeyleri düşmektedir. 
Ergenlerin sosyoekonomik düzeyleri arttıkça benlik saygısı düzeyleri de 
artmaktadır. Benlik saygısı düzeyi, üst sosyoekonomik düzeye sahip kız ve 
erkek ergenler arasında farklılaşmazken, alt sosyoekonomik düzeye sahip 
erkek ergenlerde kızlara oranla yüksek bulunmuştur.   
 
 
Gökçedağ (2001) lise öğrencilerinin okul başarısı ve kaygı düzeyi üzerinde 
anne-baba tutumlarının etkilerini incelediği araştırmasının sonucunda; 
sürekli kaygı düzeyi, akademik başarı ve anne-baba tutumları arasındaki 
ilişki anlamlı bulunmuştur. Otoriter tutum sergileyen anne-babaların 
çocuklarının sürekli kaygı düzeylerinin arttığı ve akademik başarılarının 
düştüğü, demokratik tutum sergileyen anne-babaların çocuklarının ise 
sürekli kaygı düzeylerinin düşük ve akademik başarılarının yüksek olduğu 
bulunmuştur.  
 
 
Kaya (2001) meslek lisesi öğrencilerinin atılganlık ve sürekli kaygı 
düzeylerini karşılaştırdığı araştırmasında öğrencilerin atılganlık ve sürekli 
kaygı düzeyleri arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu görülmüş, bireysel 
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ve ailesel faktörlerin öğrencilerin atılganlık ve kaygı düzeylerini farklı 
oranlarda etkilediği saptanmıştır. Sonuçta atılganlık düzeyi yükseldikçe 
bireyin olumlu algılarının yükseldiğini ve kaygının azaldığı belirlenmiştir. 
Ayrıca araştırma sonucunda, öğrencinin atılganlık ve kaygı düzeylerinin 
bireysel ve ailesel değişkenlere göre değiştiği de saptanmıştır. 
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4. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
 
4.1. Evren ve Örneklem 
 
 
Araştırmaya Ankara'daki alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeydeki 
semtlerde bulunan ilkokulların dördüncü ve beşinci sınıflarına devam eden, 
anne-babasıyla yaşayan çocuklar ile baba yoksunu olan çocuklar dahil 
edilmiştir. Alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeyin saptanmasında Devlet 
İstatistik Enstitüsü'nün Ankara İl Merkezi için yapmış olduğu sınıflandırma 
esas alınmıştır. Her sosyoekonomik düzeyi temsil edebilecek 14'er okul 
olmak üzere toplam 42 okul basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiştir. 
Veriler 29 okuldan elde edilmiştir. Seçilen okullardaki idareciler, okul 
rehberlik servisleri, öğretmenler ile görüşülerek baba yoksunu olan çocuklar 
belirlenmiştir. Herhangi bir engeli olmayan baba yoksunu olan her 
sosyoekonomik düzeyden 50 çocuğa ulaşılıncaya kadar bu işlemlere devam 
edilmiştir. Anne-babası ile yaşayan çocuklar ise baba yoksunu olan 
çocukların devam ettikleri okullardan, aynı sınıflardan ve aynı cinsiyetten 
basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiştir. Her sosyoekonomik düzeyden 
baba yoksunu olan 50, anne-babasıyla yaşayan 50 çocuk olmak üzere 
toplam 300 çocuk araştırmaya dahil edilmiştir. 
 
 
Araştırmaya dahil edilen baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan 
çocukların farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim okullarına göre 
dağılımı çizelge 4.1'de verilmiştir. 
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Çizelge 4.1 Araştırmaya dahil edilen baba yoksunu olan ve anne-babasıyla  
      yaşayan çocukların farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim  
      okullarına göre dağılımı 

 

    
A-B ile 

Yaşayan 
B. Yok. 

Olan 
Genel 

 OKULLAR      

ALT SED H.Şaşmaz İlköğretim Okulu 10 10 20 

 Evliya Çelebi İlköğretim Okulu 5 5 10 

 
Süleyman Nazif İlköğretim 
Okulu 

4 4 8 

 Ahmet Hızal İlköğretim Okulu 2 2 4 

 Atatürk İlköğretim Okulu 4 4 8 

 Bağlum İlköğretim Okulu 3 3 6 

 Ufuktepe İlköğretim Okulu 6 6 12 

 Ankara Ticaret Odası 
İlköğretim Okulu 

5 5 10 

 Paşalı Necati ilköğretim Okulu 4 4 8 

 29 Ekim İlköğretim Okulu 3 3 6 

 Mehmet Çekiç İlköğretim 
Okulu 

4 4 8 

TOPLAM    50 50 100 

ORTA SED Yalçın Eskiyapan İlköğretim 
Okulu 

7 7 14 

 Ahiler İlköğretim Okulu 6 6 12 

 Aydınlıkevler İlköğretim Okulu 15 15 30 

 Sokullu Mehmet Paşa 
İlköğretim Okulu 

7 7 14 

 Ahmet Haşim İlköğretim Okulu 5 5 10 

 Kalaba İlköğretim Okulu 2 2 4 

 Atatürk İlköğretim Okulu 3 3 6 

 Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu 2 2 4 

 İltekin İlköğretim Okulu 3 3 6 

TOPLAM    50 50 100 
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Çizelge 4.1 devam 
 

    
A-B ile 

Yaşayan 
B. Yok. 

Olan 
Genel 

 OKULLAR      

ÜST SED Hamdullah Suphi İlköğretim 
Okulu 

11 11 22 

 Bahçelievler İlköğretim Okulu  2 2 4 

 
Ulubatlı Hasan İlköğretim 
Okulu 

12 12 24 

 Alparslan İlköğretim Okulu 3 3 6 

 
Mesa Koru Sitesi İlköğretim 
Okulu 

5 5 10 

 Konutkent İlköğretim Okulu 7 7 14 

 Çankaya İlköğretim Okulu 3 3 6 

 Yücetepe İlköğretim Okulu 3 3 6 

 Maltepe İlköğretim Okulu 4 4 8 

TOPLAM    50 50 100 
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4.2. Veri Toplama Araçları 
 
 
Araştırmada çocuklar ve aileleri hakkında demografik bilgileri ve baba 
yoksunu olan çocuklara ait bilgileri saptayabilmek için "Genel Bilgi Formu 
(Ek-1)" ile kaygı düzeylerini saptayabilmek amacıyla "Durumluk ve Sürekli 
Kaygı Envanteri" uygulanmıştır. 
 
 
4.2.1. Genel bilgi formu (Ek-1) 
 
 
Genel bilgi formunda çocuk ve ailesi ile ilgili genel sorularla birlikte, baba 
yoksunu olan çocuklara yönelik olan sorular yer almaktadır. Çocukların 
kardeş sayıları, doğum sıraları, annelerinin ve babalarının öğrenim düzeyleri 
Genel Bilgi Formu'nda yer alan sorulardır. Baba yoksunluklarının nedeni, 
babalarından ne kadar süredir ayrı oldukları, babalarından ayrıldıkları 
zaman kaç yaşında oldukları ve babalarını hangi sıklıkta gördükleri baba 
yoksunu olan çocuklara ayrıca sorulan sorulardır.  
 
 
Araştırmaya dahil edilen çocukların demografik özelliklerine göre dağılımı 
çizelge 4.2'de, baba yoksunu olan çocukların dağılımı çizelge 4.3'te 
verilmiştir. 
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Çizelge 4.2. Araştırmaya dahil edilen baba yoksunu olan ve anne-babasıyla  
      yaşayan çocukların demografik özelliklerine göre dağılımı 

 

 
A-B ile 

Yaşayan 
B. Yok. Olan Genel 

Kız 78 78 156 

Erkek 72 72 144 
TOPLAM 150 150 300 

10 Yaş 51 51 102 

11 Yaş 99 99 198 

TOPLAM 150 150 300 

Tek Çocuklar 18 47 65 

1-2 Kardeşi Olanlar 103 71 174 

3 ve Daha Fazla Kardeşi 
Olanlar 

29 32 61 

TOPLAM 150 150 300 

İlk Doğanlar 74 78 152 

Ortanca veya 
Ortancalardan Biri Olarak 
Doğanlar 

15 17 32 

Son Doğanlar 61 55 116 

TOPLAM 150 150 300 
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Çizelge 4.2. devam 
 

 
A-B ile 

Yaşayan 
B. Yok. Olan Genel 

Annesi Okuma-Yazma 
Bilmeyenler 

14 15 29 

Annesi Okur-Yazar İlkokul 
Mezunu Olanlar 

40 39 79 

Annesi Ortaokul ya da 
Lise Mezunu Olanlar 

60 65 125 

Annesi Yüksekokul 
Mezunu Olanlar 

36 31 67 

TOPLAM 150 150 300 

Babası Okuma-Yazma 
Bilmeyenler 

3 10 13 

Babası Okur-Yazar İlkokul 
Mezunu Olanlar 

32 37 69 

Babası Ortaokul ya da 
Lise Mezunu Olanlar 

60 64 124 

Babası Yüksekokul 
Mezunu Olanlar 

55 39 94 

TOPLAM 150 150 300 
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Çizelge 4.3. Araştırmaya dahil edilen baba yoksunu olan çocukların  
       demografik özelliklerine göre dağılımı 

 

  
Baba Yoksunu 

Olan 
Genel 

Ölüm Nedeniyle Yoksunluk 
Yaşayanlar 

 58 58 

Boşanma Nedeniyle Yoksunluk 
Yaşayanlar 

 71 71 

Terketme Nedeniyle Yoksunluk 
Yaşayanlar 

 11 11 

Uzun Süreli Sey. Ned. Yoksunluk 
Yaşayanlar 

10 10 

TOPLAM  150 150 

Babasından 0-1 Yıldır Ayrı Olanlar  29 29 

Babasından 2-4 Yıldır Ayrı Olanlar   39 39 

Babasından 4 Yıl ve Daha Uzun 
Zamandır Ayrı Olanlar 

 82 82 

TOPLAM  150 150 

Babasındandan 0-1 Yaşındayken 
Ayrılanlar 

 21 21 

Babasından 2-5 Yaşındayken 
Ayrılanlar 

 34 34 

Babasından 5 Yaş ve 
Üstündeyken Ayrılanlar 

 95 95 

TOPLAM  150 150 

Babasını Haftada Birkaç Kez 
Görenler 

 22 22 

Babasını Ayda Birkaç Kez 
Görenler 

 22 22 

Babasını Yılda Birkaç Kez 
Görenler 

 17 17 

Babasını Hiç Görmeyenler  89 89 

TOPLAM  150 150 
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4.2.2. Durumluk ve sürekli kaygı envanteri (Ek-2) 
 
 
Spielberger ve arkadaşları tarafından geliştirilen "Durumluk ve Sürekli 
Kaygı Envanteri", Öner ve LeCompte (1985) tarafından Türkçe'ye 
uyarlanmıştır. Envanter kısa ifadelerden oluşan bir öz-değerlendirme 
anketidir. "Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri" toplam kırk maddeden 
oluşan iki ayrı ölçeği içerir. "Durumluk Kaygı Ölçeği", bireyin belirli bir 
anda ve belirli koşullarda kendisini nasıl hissettiğini betimlemesini, içinde 
bulunduğu duruma ilişkin duygularını dikkate alarak cevaplamasını 
gerektirir. "Sürekli Kaygı Ölçeği" ise bireyin genellikle kendisini nasıl 
hissettiğini betimlemesini gerektirir. İki ayrı form şeklinde olan bu iki ayrı 
ölçek yirmişer maddeden oluşmaktadır. 
 
 
"Durumluk Kaygı Ölçeği" maddelerinde ifade edilen duygu ya da 
davranışlar bu tür davranışların şiddet derecesine göre (1) hiç, (2) biraz, (3) 
Çok, (4) tamamıyla şeklindeki şıklardan birini işaretleyerek cevaplandırılır. 
"Sürekli Kaygı Ölçeği" maddelerinde ifade edilen duygu ya da davranışlar 
ise sıklık derecesine göre; (1) hemen hiçbir zaman, (2) bazen, (3) çok 
zaman, (4) hemen her zaman şeklinde işaretlenir (Öner ve LeCompte 1985). 
 
 
Her iki ölçekte de cevap seçenekleri dört tanedir ve seçeneklerin ağırlık 
dereceleri 1'den 4'e kadar değişmektedir. Ölçekler 20'şer ifadeden 
oluştuğundan, her ölçekten elde edilen toplam puan 20 ile 80 arasında 
değişebilmektedir. Puanın yüksek olması kaygı seviyesinin yüksek olmasına 
işaret etmektedir. Envanterde iki tür ifade bulunmaktadır. Bunlara (1) 
doğrudan ya da düz (direct) ve (2) tersine dönmüş (reverse) ifadeler 
denmektedir. Doğrudan ifadeler olumsuz duyguları; tersine dönmüş ifadeler 
ise olumlu duyguları dile getirmektedir. Tersine ifadeler puanlanırken 1 
ağırlık değerinde olanlar 4'e, 4 ağırlık değerindekiler ise 1'e dönüşmektedir. 
Doğrudan ifadelerde 4 değerindeki cevaplar kaygının yüksek olduğunu, 
tersine dönmüş ifadelerde ise 1 değerindeki cevaplar yüksek kaygıyı, 4 
değerindeki ifadeler düşük kaygıyı göstermektedir. 
 
 
 



78 78 

Durumluk Kaygı Envanterinde on tane (1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20. 
maddeler); Sürekli Kaygı Envanterinde ise yedi tane (21, 26, 27, 30, 33, 36, 
39. maddeler) tersine dönmüş ifade bulunmaktadır (Öner ve LeCompte 
1985).   
 
 
Puanlama elle yapılmakta, her ifadenin doğrudan ve tersine dönmüş puan 
değerleri kendi içinde toplanıp birbirinden çıkarılmakta ve bu sayılara 
Durumluk Kaygı Envanteri için sabit değer olan 50; Sürekli Kaygı 
Envanteri için sabit değer olan 35 eklenmektedir. En son elde edilen değer 
bireyin kaygı puanını oluşturmaktadır. 
 
 
4.2.3. Testin güvenirliği ve geçerliği 
 
 
Güvenirlik : Kuder Richordson 20 Formülü'nün genelleştirilmiş bir formu 
olan Alpa Korelasyonu ile saptanan güvenirlik katsayılarının Sürekli Kaygı 
Ölçeği için .83 ile .87 arasında; Durumluk Kaygı Ölçeği için .94 ile .96 
arasında olduğu bulunmuştur. İngilizce formunda bu güvenirlik katsayıları 
Sürekli Kaygı Ölçeği için .86 ile .92; Durumluk Kaygı Ölçeği için .83 ile 
.92 arasındadır. Bu verilerden Türkçe ölçeklerin yüksek madde homojenliği 
ve iç tutarlılığı olduğu görülmüştür. Test tekrar-test tekniği ile güvenirlik 
katsayılarının Sürekli Kaygı Ölçeği için .71 ile .86 arasında; Durumluk 
Kaygı Ölçeği için .26 ile .68 arasında bulunmuştur.  
 
 
Geçerlik : Ölçeklerin geçerliği hakkındaki açıklamayı Şahin (1985) Öner'in 
"Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri'nin Türk Toplumundaki Geçerliği" 
çalışmalarından yararlanarak şöyle açıklamaktadır. Kurumsal beklentilere 
paralel olarak stres koşullarında bireylerin durumluk kaygı düzeylerinin 
yükselebilecek, stres ortadan kalktıktan sonra kaygı düzeyinde düşmeler 
olacak; buna karşılık sürekli kaygı düzeyinde stres ve stres sonrasında 
önemli değişmeler olmayacaktır. Sınav, tedavi ve ameliyattan önce ve sonra 
uygulanan kaygı ölçeklerinden elde edilen puanlar karşılaştırılmış, bulgular 
beklentiler doğrultusunda olmuştur.    
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4.3.  Veri Toplama Yöntemi 
 
 
Baba yoksunu olup olmama durumlarını saptamada öğretmen, idareci ve 
okul rehberlik servislerinin bilgilerinden yararlanılmıştır. Uygulama 
yapılmadan önce okul yönetimi, okul rehberlik servisleri ve ilgili sınıf 
öğretmenleriyle önceden görüşülerek araştırmanın amacı ve uygulamanın 
nasıl yapılacağı açıklanmış,  anketin uygulanacağı gün ve saatler 
saptanmıştır. Araştırmaya dahil edilen çocuklar her bir sınıftan küçük 
gruplar halinde seçilmiştir. Çocuklardan öncelikle baba yoksunu olanlar 
belirlenmiş ve bu çocuklar boş olan bir sınıfa alınmıştır. Baba yoksunu olan 
çocukların bulunduğu her bir sınıftan aynı sayıda ve cinsiyette anne-
babasıyla yaşayan çocuklar seçilmiş ve onlar da ayrı bir sınıfa alınarak 
anketler uygulanmıştır. Anketleri baba yoksunu olan ve anne-babasıyla 
yaşayan çocuklara ayrı sınıflarda uygulanmasının amacı, baba yoksunu olan 
çocuklara fazladan sorulan yoksunlukla ilgili soruların çocukların dikkatini 
çekmemesidir.  Uygulamadan önce çocuklara bu çalışmanın bilimsel bir 
araştırma için yapıldığı, verecekleri cevapların gizli kalacağı, içten ve 
samimi olmalarının, doğru bilgi vermelerinin ilerde kendilerine yardımı 
olabilecek sonuçlara ulaşılması için önemli olduğu açıklanmıştır. Baba 
yoksunu olan çocukların herhangi bir şekilde rahatsızlık hissetmemesi 
amacıyla çocuklara tüm araştırma grubunun kura yoluyla seçildiği 
açıklanmıştır. Uygulama için bir zaman sınırlaması yapılmamıştır. 
 
 
Veriler 2001-2002 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında toplanmıştır. 
 
 
4.4. Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi 
 
 
Toplanan veriler dört aşamada değerlendirilmiştir. 
 
 
Birinci aşamada toplanan genel bilgi formları  değerlendirilerek baba 
yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların formları ayrılmıştır.  
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İkinci aşamada baba yoksunu olan çocuklara ait formlar değerlendirilerek 
baba yoksunluğu hakkında bilgiler elde edilmiştir. 
 
 
Üçüncü aşamada çocukların durumluk ve sürekli kaygılarını saptamak 
amacıyla kullanılan "Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri" 
değerlendirilmiştir. Ölçeğin değerlendirme ilkelerine uyularak durumluk ve 
sürekli kaygı düzeylerinden iki ayrı puan elde edilmiştir. 
 
 
Elde edilen tüm bilgiler ve puanlar kayıt formuna işlenmiş ve analizlerin 
yapılması için bilgisayara girilmiştir. 
 
 
İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıfa devam eden, anne-babasıyla yaşayan 
ve baba yoksunu olan çocukların kaygı düzeylerinde sosyoekonomik düzey, 
yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası, annenin öğrenim düzeyi, babanın 
öğrenim düzeyi gibi değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığını 
saptayabilmek amacıyla veriler çift yönlü varyans analizi ile; baba 
yoksunluğunun nedeni, babadan ayrılma süresi, babadan ayrılma yaşı ve 
babayı görme sıklığının farklılık yaratıp yaratmadığını saptayabilmek için 
de veriler tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiştir. 
 
 
Yapılan varyans analizi sonucunda, ortalamalar arasındaki farklılığın 
önemli bulunduğu kardeş sayısı, doğum sırası, annenin öğrenim düzeyi, 
babanın öğrenim düzeyi ve baba yoksunluğunun nedeni değişkenlerinde 
farklılığı yaratan grubu saptayabilmek amacıyla "Duncan Testi" 
uygulanmıştır. 
 
 
Verilerin analizinde SPSS 10.0 istatistik programı kullanılmıştır.  
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5. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
 
Araştırmada İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıfa devam eden, anne-
babasıyla yaşayan ve baba yoksunu olan çocukların kaygı düzeylerini 
belirlemek ve bazı değişkenlerin durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri 
üzerinde fark yaratıp yaratmadığını incelemek amaçlanmıştır.  
 
 
Araştırmayla ilgili olarak toplanan bilgiler değerlendirilerek analiz edilmiş 
ve bulgular çizelgeler halinde verilmiştir. Baba yoksunu olan ve anne-
babasıyla yaşayan çocukların sosyoekonomik düzeylerine, yaşlarına, 
cinsiyetlerine, kardeş sayısına, doğum sırasına, annenin öğrenim düzeyine, 
babanın öğrenim düzeyine göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait 
ortalamalar ve ortalamalar arasında fark olup olmadığını belirlemek 
amacıyla yapılan çift yönlü varyans analizi sonuçları çizelge 5.1 - 5.14 
arasında verilmiştir. 
 
 
Baba yoksunluğunun nedenine, babadan ayrılma süresine, babadan ayrılma 
yaşına ve babayı görme sıklığına göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait 
ortalamalar ve ortalamalar arasında fark olup olmadığını belirlemek 
amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları çizelge 5.15 - 5.22 
arasında verilmiştir. Yapılan varyans analizi sonucunda farklılık önemli 
bulunduğunda, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını saptayabilmek için 
yapılan Duncan Testi sonuçları çizelgelerde harflerle gösterilmiştir. 
 
 
Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların durumluk ve 
sürekli kaygı puan ortalamalarının sosyoekonomik düzeye göre dağılımı 
çizelge 5.1'de sunulmuştur.  
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Çizelge 5.1. Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların  
       sosyoekonomik düzeylerine göre durumluk ve sürekli  
       kaygılarına ait ortalamalar ve standart sapmalar   

 
Baba Yoksunu 
Olma Durumu                                                      KAYGI DURUMU 
Ve 

Sosyoekonomik Düzey N Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

BABA YOKSUNU OLAN    

Alt SED 50 36.54±09.15 43.32±09.22 

Orta SED 50 36.08±09.62 41.84±08.48 

Üst SED 50 36.00±11.67 44.44±11.14 

Toplam 150 36.21±10.14 43.20±09.67 
ANNE-BABASIYLA 
YAŞAYAN 

   

Alt SED 50 32.92±10.64 40.12±08.22 

Orta SED 50 33.30±09.00 38.26±07.72 

Üst SED 50 29.38±07.43 36.74±06.55 

Toplam 150 31.87±09.23 38.37±07.61 

GENEL    

Alt SED 100 34.73±10.04 41.72±08.83 

Orta SED 100 34.69±09.37 40.05±08.27 

Üst SED 100 32.69±10.29 40.59±09.88 
 
 
Çizelge 5.1 incelendiğinde, anne-babasıyla yaşayan alt sosyoekonomik 
düzeydeki çocukların durumluk kaygı puan ortalamalarının 32.92 ± 10.64, 
sürekli kaygı puan ortalamalarının 40.12 ± 8.22, baba yoksunu olan alt 
sosyoekonomik düzeydeki çocukların durumluk kaygı puan ortalamalarının 
36.54 ± 9.15, sürekli kaygı puan ortalamalarının 43.32 ± 9.22 olduğu; anne-
babasıyla yaşayan orta sosyoekonomik düzeydeki çocukların durumluk ve 
sürekli kaygı puanlarının sırasıyla 33.30 ± 9.00 ve 38.26 ± 7.72 olduğu, 
baba yoksunu olan orta sosyoekonomik düzeydeki çocukların durumluk 
kaygı puanlarının 36.08 ± 9.62, sürekli kaygı puanlarının 41.84 ± 8.48 
olduğu görülmektedir. Çizelgede üst sosyoekonomik düzeydeki anne-
babasıyla yaşayan çocukların durumluk kaygı puanlarının 29.38 ± 7.43, 
sürekli kaygı puanlarının 36.74 ± 6.55 olduğu, baba yoksunu olan 
çocukların ise durumluk kaygı puanlarının 36.00 ± 11.67, sürekli kaygı 
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puanlarının 44.44 ± 11.14 olduğu göze çarpmaktadır. Sonuçlar 
incelendiğinde, araştırmaya dahil edilen baba yoksunu olan çocukların 
durumluk ve sürekli kaygı puanlarının (36.21 ± 10.14, 43.20 ± 5.67), anne-
babasıyla yaşayan çocukların puanlarından (31.87 ± 9.23, 38.37 ± 7.61) 
yüksek olduğu görülmektedir. 
 
 
Baba yoksunu olan çocukların durumluk kaygıları sosyoekonomik düzeye 
göre incelendiğinde puan ortalamalarının birbirine çok yakın olduğu 
görülmektedir.  Sürekli kaygı açısından ise, orta sosyoekonomik düzeyden 
gelen çocukların puan ortalamalarının düşük olduğu görülmektedir. Bunun 
nedeni olarak; maddi imkanlar açısından ne çok yetersiz ne de çok rahat bir 
hayata sahip olmalarının çocukların kaygılarını normal düzeyde 
yaşamalarını sağladığı söylenebilir. En fazla kaygının üst sosyoekonomik 
düzeyde görülmesinin nedeni ise annenin eşi olmadan sahip olduğu 
ekonomik düzeyi koruyamayacağı düşüncesiyle yaşadığı kaygının çocuğa 
yansımış olması olabilir. Bir başka neden olarak ise ailenin çocuğa her türlü 
imkan ve olanakları sağlaması ve dolayısıyla çocuğa yönelik beklentilerinin 
yüksek olması görülebilir. Bu durumun çocuğun geleceğe yönelik kaygısını 
baba yoksunluğunun da etkisiyle arttırdığı düşünülebilir. Anne-babasıyla 
yaşayan çocuklarda ise alt sosyoekonomik düzeye sahip çocuklar diğer 
sosyoekonomik düzeydekilere göre daha kaygılı görülmektedir. Ailenin 
çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayamamasının, stresli bir aile ortamının 
olmasının ve çocuğun geleceğe umutsuzca bakmasının çocuktaki kaygıyı 
arttırdığı söylenebilir. Farklı sosyoekonomik düzeydeki çocukların okul 
başarısında aile ve çevresel faktörlerin araştırıldığı bir çalışmada alt 
sosyoekonomik düzeydeki çocukların yaşamlarını üst sosyoekonomik 
düzeydekilere göre zor şartlar içinde sürdürdükleri sonucuna varılmıştır 
(Yıldız 1999). 
 
 
Yapılan araştırmalarda sosyoekonomik düzey yükseldikçe kaygının azaldığı 
vurgulanmaktadır (Aral 1997, Hatunoğlu 1997, Baran ve Şimşek 2000, 
Sekmenli 2000). 
 
 
Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların sosyoekonomik 
düzeye göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait varyans analizi sonuçları 
çizelge 5.2'de verilmiştir. 



84 84 

Çizelge 5.2. Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların  
       sosyoekonomik düzeylerine göre durumluk ve sürekli  
       kaygılarına ait varyans analizi sonuçları 

 
VARYANS ANALİZİ                                         KAYGI DURUMU 
SONUÇLARI                         

Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

 SD KO F KO F 

Baba Yoksunu 
Olma Durumu 

1 1412.67 15.08** 1747.25 23.25** 

 
Sosyoekonomik 
Düzey 

2 136.05 1.45 72.62 0.97 

 
BYODxSED 

2 101.88 1.09 155.70 2.07 

Hata 294 93.65  75.14  

Toplam 300     

**P<0.01 
 
 
Çizelge 5.2'de yapılan varyans analizi sonuçları incelendiğinde baba 
yoksunu olup olmama durumuna göre durumluk ve sürekli kaygı puan 
ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) olduğu, 
sosyoekonomik düzey ve baba yoksunu olup olmama sosyoekonomik düzey 
interaksiyonuna göre durumluk ve sürekli kaygı puanları arasındaki farkın 
anlamlı olmadığı (p>0.05) saptanmıştır. 
 
 
Baba yoksunu olan çocukların kaygı puan ortalamalarının anne-babası ile 
birlikte yaşayan çocukların kaygı puan ortalamalarından yüksek olduğu 
çizelge 5.1'de görülmektedir. 
 
 
Baba yoksunu olan çocukların yaşamları anne-babası ile yaşayan çocukların 
yaşamlarına göre oldukça zordur. Baba yokluğunda çocuklar çevrelerinde 
kontrol ve disiplin sağlamanın eksikliğini hissettikleri için daha fazla sorun 
yaşayabilirler. Yaşadıkları sorunlar da çocukların kaygılarını arttırabilir. 
Aral ve Başar (1998) yaptığı çalışmada ailenin parçalanma durumunun 
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kaygı üzerinde anlamlı derecede etkili olduğunu bulmuşlardır. Özmen 
(1989), annesiz veya babasız büyüyen beş-sekiz yaş çocuklarının kişilik 
özelliklerini incelediği çalışmada da, anne veya baba yoksunluğunun 
çocuğun kişilik özelliklerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Babası 
ilgilenen ve sevgi gösterilen çocukların arkadaşlarıyla ilişkileri daha iyi 
olan, liderlik özelliklerine sahip ve daha uyumlu çocuklar oldukları 
görülmektedir. Baba tarafından desteklenen, başarıya teşvik edilen çocuklar, 
hayatta başarıya ulaşmak için daha hırslı ve istekli olmaktadırlar (Elliot 
1994, Güngörmüş 1995). Buna göre, baba yoksunluğunun olumsuz 
etkilerinin çocuğun gelişiminde aksaklıklara neden olabileceği 
düşünülmektedir.  
 
 
Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların durumluk ve 
sürekli kaygı puan ortalamalarının yaşa göre dağılımı çizelge 5.3'de 
sunulmuştur.  
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Çizelge 5.3. Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların  
       yaşlarına göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait ortalamalar  
       ve standart sapmalar   

 
Baba Yoksunu 
Olma Durumu                                                   KAYGI DURUMU 
Ve 

Yaş N Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 
BABA YOKSUNU 
OLAN 

   

10 Yaş 51 36.94±11.24 42.41±09.80 

11 Yaş 99 35.83±09.57 43.61±09.62 

Toplam 150 36.21±10.14 43.20±09.67 
ANNE-BABASIYLA 
YAŞAYAN 

   

10 Yaş 51 34.86±11.62 39.80±06.50 

11 Yaş 99 30.32±07.31 37.64±08.05 

Toplam 150 31.87±09.23 38.37±07.61 

GENEL    

10 Yaş 102 35.90±11.42 41.11±08.38 

11 Yaş 198 33.08±08.93 40.62±09.34 
 
 
Çizelge 5.3'e göre anne-babasıyla yaşayan on yaşındaki çocukların 
durumluk kaygı puan ortalamalarının 34.86 ± 11.62, sürekli kaygı puan 
ortalamalarının 39.80 ± 6.50; baba yoksunu olan on yaşındaki çocukların 
durumluk kaygı puan ortalamalarının 39.94 ± 11.24, sürekli kaygı puan 
ortalamalarının 42.41 ± 9.80 olduğu, anne-babasıyla yaşayan on bir 
yaşındaki çocukların durumluk kaygı puan ortalamalarının 30.32 ± 7.31, 
sürekli kaygı puan ortalamalarının 37.64 ± 8.05; baba yoksunu olan on bir 
yaşındaki çocukların durumluk kaygı puan ortalamalarının 35.83 ± 9.57, 
sürekli kaygı puan ortalamalarının 43.61 ± 9.62 olduğu görülmektedir. 
 
 
Çizelge incelendiğinde baba yoksunu olan büyük yaştaki çocukların 
durumluk kaygılarının on yaş çocuklarına göre daha düşük, sürekli 
kaygılarının ise daha yüksek olduğu görülmektedir. Anne-babasıyla yaşayan 
çocuklarda ise on yaş çocukları, on bir yaşa göre durumluk ve sürekli kaygı 
açısından daha yüksek kaygılı bulunmuştur.  



87 87

 
 
Çizelge incelendiğinde, araştırmaya dahil edilen çocukların yaşları 
büyüdükçe kaygı puan ortalamalarında bir düşüş olduğu görülmektedir. 
Küçük çocuklar olgunlaşma süreci içinde olduklarından, onların olayları 
değerlendirmede büyük çocuklara göre daha yetersiz kaldıkları söylenebilir. 
Yaşla birlikte her yönden olgunlaşan çocuklar, kaygıyı daha normal 
boyutlarda yaşayabilirler.  
 
 
Genel lise öğrencileri ile meslek lisesi öğrencilerinin gelecek kaygılarının 
karşılaştırıldığı çalışmada, on dört-on altı yaş grubundaki öğrencilerde 
gözlenen sürekli kaygının  on yedi ve üzerindeki yaş grubundan ve genel 
grup ortalamasından yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Yalçın 1997). 
 
 
Edirne merkezindeki ilkokul öğrencilerinde kaygı düzeyleri ve sosyo-
demografik özelliklerle ilişkisinin incelendiği çalışmada öğrencinin 
okuduğu sınıf düzeyi düştükçe kaygı düzeyinin yükselmekte olduğu 
bulunmuştur (Molla 1999).  
 
 
Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların yaşa göre 
durumluk ve sürekli kaygılarına ait varyans analizi sonuçları çizelge 5.4'te 
verilmiştir. 
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Çizelge 5.4. Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların  
       yaşlarına göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait varyans  
       analizi sonuçları 

 
VARYANS ANALİZİ                                           KAYGI DURUMU 
SONUÇLARI                         

Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

 SD KO F KO F 

Baba Yoksunu Olma 
Durumu 

1 967.88 10.50** 1238.25 16.40** 

 
Yaş 

1 537.71 5.84* 15.94 0.21 

 
BYODxYaş 

1 197.61 2.15 190.21 2.52 

Hata 296 92.14  75.48  

Toplam 300     

**P<0.01 *P<0.05 
 
 
Çizelge 5.4 incelendiğinde, baba yoksunu olup olmama durumuna göre 
durumluk ve sürekli kaygı puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı (p<0.01) olduğu bulunmuştur. Yaşa göre durumluk kaygı 
puanı arasındaki fark anlamlı (p<0.05) bulunurken, baba yoksunu olup 
olmama yaş interaksiyonuna göre durumluk ve sürekli kaygı puanı 
arasındaki farkın anlamlı olmadığı (p>0.05) bulunmuştur.  
 
 
Ailenin sosyoekonomik ve kültürel düzeyinin çocuğun kaygı düzeyine 
etkisinin araştırıldığı çalışmada yaşın durumluk kaygıda etkili, sürekli 
kaygıda etkisiz olduğu sonucuna varılmıştır (Hatunoğlu 1997).  
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Farklı sosyoekonomik düzeyde bulunan çocukların kaygı düzeylerinin 
incelendiği araştırma sonucunda ise on yaşındaki çocukların sürekli 
kaygılarının on bir yaşındaki çocuklardan biraz daha yüksek olduğu, 
puanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı ortaya çıkmıştır (Aral ve 
Başar 1998). 
 
 
Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların durumluk ve 
sürekli kaygı puan ortalamalarının cinsiyete göre dağılımı çizelge 5.5'te 
sunulmuştur.  
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Çizelge 5.5. Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların  
       cinsiyetlerine göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait  
       ortalamalar ve standart sapmalar   

 
Baba Yoksunu 
Olma Durumu                                                        KAYGI DURUMU 
Ve 

Cinsiyet N Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

BABA YOKSUNU 
OLAN 

   

Kız 78 35.87±09.08 43.61±09.46 

Erkek 72 36.57±11.23 42.75±09.94 

Toplam 150 36.21±10.14 43.20±09.67 

ANNE-BABASIYLA 
YAŞAYAN 

   

Kız 78 32.00±09.30 39.27±07.86 

Erkek 72 31.72±09.21 37.40±07.25 

Toplam 150 31.87±09.23 38.37±07.61 

GENEL    

Kız 156 33.94±09.36 41.44±08.94 

Erkek 144 34.15±10.52 40.08±09.07 

 
 
Çizelge 5.5'e göre anne-babasıyla yaşayan kız çocukların durumluk kaygı 
puan ortalamalarının 32.00 ± 9.30, sürekli kaygı puan ortalamalarının 39.27 
± 7.86; baba yoksunu olan kız çocukların durumluk kaygı puan 
ortalamalarının 35.87 ± 9.08, sürekli kaygı puan ortalamalarının 43.61 ± 
9.46 olduğu, anne-babasıyla yaşayan erkek çocukların durumluk kaygı puan 
ortalamalarının 31.72 ± 9.21, sürekli kaygı puan ortalamalarının 37.40 ± 
7.25; baba yoksunu olan erkek çocukların durumluk kaygı puan 
ortalamalarının 36.57 ± 11.23, sürekli kaygı puan ortalamalarının 42.75 ± 
9.94 olduğu görülmektedir. 
 
 



91 91

Anne-babasıyla yaşayan kız çocukların durumluk ve sürekli kaygıları 
erkeklere oranla yüksektir. Baba yoksunu olan kız ve erkek çocuklarda 
durumluk ve sürekli kaygı puan ortalamalarının birbirine çok yakın olduğu 
görülmektedir. Araştırmaya dahil edilen çocukların puan ortalamaları 
cinsiyete göre incelendiğinde, kızların sürekli kaygı puan ortalamalarının 
yüksek olduğu gözlenmektedir. Kızların hayata dair ince ayrıntılara önem 
vermeleri ve olayları ve dolayısıyla yoksunluk durumunu yoğun yaşamaları 
sürekli kaygılarının yüksek olmasında etken olduğunu düşündürmektedir. 
Ailede erkek çocuğa daha fazla önem verilmesi, kız çocukların daha 
duygusal, dış çevreden soyut yetiştirilmesi sonucu kız çocukların olaylarla 
başa çıkmada tecrübesiz, telaşlı ve kaygılı davrandıkları söylenebilir. 
 
 
Yapılan bir çalışmada dört aylık kız çocuklar yabancı bir ortama 
sokulduğunda erkeklere göre daha donuk, içe kapanık davranış sergilerken, 
erkeklerin daha aktif oldukları gözlenmiştir. Bir yaşın altındaki kız çocuklar 
erkek çocuklara göre ağlamaya daha eğilimli ve beklenmedik yabancı bir 
obje kendilerine sunulduğunda daha huzursuz olmaktadırlar. Oyun 
açısından bakıldığında, kızlar evcilik gibi daha çok ev içi oyunlarla 
ilgilenirken, erkekler uçak uçurma, araba sürme gibi ev dışındaki 
faaliyetlerle ilgili oyunları tercih etmektedirler (Güngörmüş 1995). Bu 
özelliklerinden dolayı kızların daha duygusal oldukları ve kaygı 
yaşantılarının erkeklerden daha fazla olduğu söylenebilir.  
 
 
Yapılan araştırmalarda kızların kaygı puan ortalamalarının erkeklere göre 
yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Yurtbay 1986, Ök 1990, Barut 1992)  
 
Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların cinsiyete göre 
durumluk ve sürekli kaygılarına ait varyans analizi sonuçları çizelge 5.6'da 
verilmiştir. 
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Çizelge 5.6. Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların 
cinsiyetlerine göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait varyans analizi 
sonuçları 
 
VARYANS ANALİZİ                                           KAYGI DURUMU 
SONUÇLARI                         

Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

 SD KO F KO F 

Baba Yoksunu Olma 
Durumu 

1 1423.12 15.05** 1758.96 23.25** 

 
Cinsiyet 

1 3.30 0.04 139.71 1.85 

 
BYODxCinsiyet 

1 17.81 0.13 18.76 0.25 

Hata 296 94.56  75.64  

Toplam 300     

**P<0.01 
 
 
Çizelge 5.6'da yapılan varyans analizi sonuçları incelendiğinde, baba 
yoksunu olup olmama durumuna göre durumluk ve sürekli kaygı puan 
ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) olmasına 
karşın, cinsiyet ve baba yoksunu olup olmama durumu cinsiyet 
interaksiyonuna göre durumluk ve sürekli kaygı puanları arasındaki farkın 
anlamlı olmadığı (p>0.05) saptanmıştır. 
 
 
Babanın varlığı erkek çocuklar için olduğu kadar kız çocuklar için de büyük 
öneme sahiptir. Özellikle ergenlik öncesi dönemde kızlar babaları 
tarafından sevildiklerine dair bir takım işaretler ararlar. Erkek çocukların 
aksine koşulsuz sevilmenin önemi kız çocuklar için gitgide artar ve on bir 
yaşlarında doruğa ulaşır. Bu dönemde babanın varlığı, kız çocuklarının 
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özgüvenlerinin ve cinsel kimliklerinin güçlü olmasında etkendir (Chapman 
ve Campbell 2003). Dolayısıyla babanın olmamasının kız çocuklarının 
sürekli kaygılarının artmasında etken olduğu düşünülebilir. Güngörmüş 
(1986), benlik kavramı üzerine baba yoksunluğunun etkisini araştırdığı 
çalışmasında, cinsiyet yönünden babasız kız öğrencilerin erkeklere göre 
daha çok soruna sahip oldukları bulunmuştur. Sorunlu bir yaşantıyı 
sürdürmenin sürekli kaygıyı arttıracağı söylenebilir. Babası olmayan beş-
altı aylık zenci bebeklerle babalı bebeklerin karşılaştırıldığı çalışmada da, 
babasız erkek bebeklerin babalı erkek bebeklere oranla daha az sosyal 
tepkide bulundukları görülmüştür (Pedersen et al. 1979). Dolayısıyla baba 
yoksunu olan erkek çocukların anne-babasıyla yaşayan erkek çocuklara 
göre daha fazla kaygı yaşantısı geliştirdikleri söylenebilir. 
 
 
Değişik yaş gruplarında ve farklı özellikleri belirlemeye yönelik yapılan 
çalışmalarda kaygı puan ortalamalarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
göstermediği sonucuna varılmıştır (Aral 1997, Gümüş 1997, Molla 1999, 
Baran ve Şimşek 2000). 
 
 
Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların durumluk ve 
sürekli kaygı puan ortalamalarının kardeş sayısına göre dağılımı çizelge 
5.7'de sunulmuştur.  
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Çizelge 5.7. Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların  
       kardeş sayılarına göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait  
       ortalamalar ve standart sapmalar   

 
Baba Yoksunu 
Olma Durumu                                                        KAYGI DURUMU 
Ve 

Kardeş Sayısı N Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 
BABA YOKSUNU 
OLAN 

   

Tek Çocuk 47 34.62±09.53 40.04±08.82 

1-2 Kardeş 71 36.01±09.78 43.41±10.13 

3 ve Daha Fazla 32 38.97±11.47 47.38±08.32 

Toplam 150 36.21±10.14 43.20±09.67 
ANNE-BABASIYLA 
YAŞAYAN 

   

Tek Çocuk 18 29.39±08.77 32.22±06.40 

1-2 Kardeş 103 31.81±09.56 38.51±07.01 

3 ve Daha Fazla 29 33.62±08.13 41.69±08.24 

Toplam 150 31.87±09.23 38.37±07.61 

GENEL    

Tek Çocuk 65 33.17±09.56 C  37.88±08.90 

1-2 Kardeş 174 33.52±09.85 B  40.51±08.74 

3 ve Daha Fazla 61 36.43±10.30 A  44.67±08.70 
 
 
Çizelge 5.7 incelendiğinde, anne-babasıyla yaşayan kardeşi olmayan 
çocukların durumluk kaygı puan ortalamalarının 29.39 ± 8.77, sürekli kaygı 
puan ortalamalarının 32.22 ± 6.40, baba yoksunu olan kardeşi olmayan 
çocukların durumluk kaygı puan ortalamalarının 34.62 ± 9.53, sürekli kaygı 
puan ortalamalarının 40.04 ± 8.82 olduğu; anne-babasıyla yaşayan bir-iki 
kardeşi olan çocukların durumluk ve sürekli kaygı puanlarının sırasıyla 
31.81 ± 9.56 ve 38.51 ± 7.01 olduğu, baba yoksunu olan bir-iki kardeşi olan 
çocukların durumluk kaygı puanlarının 36.01 ± 9.78, sürekli kaygı 
puanlarının 43.41 ± 10.13 olduğu görülmektedir. Çizelgede üç ve daha fazla 
kardeşi olan anne-babasıyla yaşayan çocukların durumluk kaygı puanlarının 
33.62 ± 8.13, sürekli kaygı puanlarının 41.69 ± 8.24 olduğu, baba yoksunu 
olan çocukların ise durumluk kaygı puanlarının 38.97 ± 11.47, sürekli kaygı 
puanlarının 47.38 ± 8.32 olduğu göze çarpmaktadır. 
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Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocuklardan üç ve daha fazla 
kardeşe sahip olan çocukların durumluk ve sürekli kaygı puan ortalamaları, 
bir-iki kardeşe sahip veya tek çocukların kaygı puan ortalamalarından daha 
yüksek olduğu görülmektedir. 
 
 
Yapılan araştırmalarda da kardeş sayısı arttıkça kaygının yükseldiği 
sonuçları ortaya çıkmıştır. Fazla kardeşe sahip olan çocukların kaygılarının 
yüksek olmasının nedenleri arasında ebeveynlerin kardeşler arasında ayırım 
yapmaları, eşit olmayan tutumlar sergilemeleri görülebilir. Ayrıca 
yoksunluk yaşayan fazla kardeşi olan çocukların gelecek kaygısı duymaları 
da kaygılarını arttıran bir başka neden olarak görülebilir. Tek çocukların 
ihtiyaçlarının anne-baba tarafından fazlasıyla karşılanması, şımartılması, 
yaşamdan soyut bir şekilde yetiştirilmelerine neden olmuş ve kaygı 
duymalarında etken olmuş olabileceği düşünülmektedir.  
 
 
Ailede tek çocuk ya da kardeşe sahip olmanın korku, kaygı ve depresyon 
üzerindeki etkisinin incelendiği bir çalışma sonucunda, kardeşi olan 
çocukların korku, kaygı ve depresyon düzeylerinin tek çocuk 
olanlarınkinden yüksek olduğu ortaya konmuştur (Yang et al. 1995).    
 
 
Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların kardeş sayısına 
göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait varyans analizi sonuçları çizelge 
5.8'de verilmiştir. 
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Çizelge 5.8. Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların  
       kardeş sayılarına göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait  
       varyans analizi sonuçları 

 
VARYANS ANALİZİ                                    KAYGI DURUMU 
SONUÇLARI                         

Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

 SD KO F KO F 

Baba Yoksunu 
Olma Durumu 

1 1313.91 14.08** 2035.03 29.16** 

 
Kardeş Sayısı 

2 263.96 2.83 992.93 14.23** 

 
BYODxKS 

2 9.98 0.11 42.61 0.61 

Hata 294 93.35  69.79  

Toplam 300     

**P<0.01 
 
 
Çizelge 5.8'de yapılan varyans analizi sonuçları incelendiğinde baba 
yoksunu olup olmama durumuna göre durumluk ve sürekli kaygı puan 
ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) olduğu 
saptanmıştır. Kardeş sayısına göre sürekli kaygı puanı arasındaki fark 
anlamlı (p<0.01) iken, durumluk kaygı arasındaki farkın anlamlı olmadığı 
(p>0.05) saptanmıştır. Kardeş sayısına göre sürekli kaygı puanı arasındaki 
farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Duncan 
Testi sonucunda hiç kardeşi olmayan çocuklar, bir-iki kardeşi olan çocuklar 
ve üç ve daha fazla kardeşi olan çocuklar arasındaki farkın önemli olduğu 
tespit edilmiştir. Duncan Testi sonuçları çizelge 5.7'de harflerle 
gösterilmiştir.  
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Yapılan çalışmalarda da çocukların kardeş sayıları arttıkça kaygı 
durumlarının arttığı, kardeş sayısı ile kaygı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir (Kayır 1984, Sargın 1990, Aral 
1997, Ulutaş 1999). 
 
 
Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların durumluk ve 
sürekli kaygı puan ortalamalarının doğum sırasına göre dağılımı çizelge 
5.9'da sunulmuştur.  
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Çizelge 5.9. Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların  
       doğum sıralarına göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait  
       ortalamalar ve standart sapmalar   

 
Baba Yoksunu 
Olma Durumu                                                       KAYGI DURUMU 
Ve 

Doğum Sırası N Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 
BABA YOKSUNU 
OLAN 

   

İlk 78 34.08±09.48 41.18±09.11 
Ortanca veya 
Ortancalardan Biri 

17 40.29±09.70 46.35±07.86 

Son 55 37.96±10.62 45.09±10.43 

Toplam 150 36.21±10.14 43.20±09.67 
ANNE-BABASIYLA 
YAŞAYAN 

   

İlk 74 31.16±09.49 37.26±07.25 
Ortanca veya 
Ortancalardan Biri 

15 33.33±07.55 40.67±06.41 

Son 61 32.36±09.34 39.16±08.16 

Toplam 150 31.87±09.23 38.37±07.61 

GENEL    

İlk 152 B  32.66±09.57 B  39.27±08.46 
Ortanca veya 
Ortancalardan Biri 

32 A  37.03±09.31 A  43.69±07.66 

Son 116 AB  35.02±10.31 AB  41.97±09.73 

 
 
Çizelge 5.9 incelendiğinde, anne-babasıyla yaşayan ilk doğan çocukların 
durumluk kaygı puan ortalamalarının 31.16 ± 9.49, sürekli kaygı puan 
ortalamalarının 37.26 ± 7.25, baba yoksunu olan ilk doğan çocukların 
durumluk kaygı puan ortalamalarının 34.08 ± 9.48, sürekli kaygı puan 
ortalamalarının 41.18 ± 9.11 olduğu; anne-babasıyla yaşayan ortanca veya 
ortancalardan biri olarak doğan çocukların durumluk ve sürekli kaygı 
puanlarının sırasıyla 33.33 ± 7.55 ve 40.67 ± 6.41 olduğu, baba yoksunu 
olan ortanca veya ortancalardan biri olarak doğan çocukların durumluk 
kaygı puanlarının 40.29 ± 9.70, sürekli kaygı puanlarının 46.35 ± 7.86 
olduğu görülmektedir. Çizelgede son doğan anne-babasıyla yaşayan 
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çocukların durumluk kaygı puanlarının 32.36 ± 9.34, sürekli kaygı 
puanlarının 39.16 ± 8.16 olduğu, baba yoksunu olan son doğan çocukların 
ise durumluk kaygı puanlarının 37.96 ± 10.62, sürekli kaygı puanlarının 
45.09 ± 40.43 olduğu göze çarpmaktadır. 
 
 
Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocuklardan ortanca veya 
ortancalardan biri olarak doğan çocukların ilk ve son çocuk olarak 
doğanlara göre daha kaygılı oldukları ortaya çıkmıştır.  
 
 
On yaş çocuklarının denetim odağı ve kaygı düzeylerinin incelendiği 
araştırmada, araştırmaya alınan çocukların doğum sıralarına göre durumluk 
kaygı puan ortalamaları arasında çok büyük fark olmadığı sonucuna 
varılmıştır. Sürekli kaygı açısından ise ortanca çocukların yüksek kaygılı 
oldukları ortaya çıkmıştır (Ulutaş 1999). 
 
 
Ortanca veya ortancalardan biri olarak doğan çocukların yüksek kaygılı 
olmalarının nedeni, ebeveynlerin ilk doğan ve son doğan çocuklara karşı 
tutumlarının farklı olması, onlara daha fazla ilgi göstermeleri olabilir. 
Ortanca çocuğun kendinden büyük ve kendinden küçük kardeş arasında 
kalmış olması, anne-babasının ilgisini paylaşmak durumunda olması 
çocuğun kıskançlık duygusu geliştirmesine ve bu da kaygısının artmasına 
neden olmuş olabilir.  
 
 
Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların doğum sırasına 
göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait varyans analizi sonuçları çizelge 
5.10'da verilmiştir. 
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Çizelge 5.10. Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların  
         doğum sıralarına göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait  
         varyans analizi sonuçları 

 
VARYANS ANALİZİ                                     KAYGI DURUMU 
SONUÇLARI                         

Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

 SD KO F KO F 

Baba Yoksunu 
Olma Durumu 

1 1285.33 13.94** 1294.89 17.58** 

 
Doğum Sırası 

2 348.68 3.78* 409.00 5.55** 

 
BYODxDS 

2 88.93 0.96 35.84 0.49 

Hata 294 92.24  73.66  

Toplam 300     

**P<0.01 *P<0.05 
 
 
Yapılan varyans analizi sonuçları incelendiğinde, baba yoksunu olup 
olmama durumuna göre durumluk ve sürekli kaygı puan ortalamaları 
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) olduğu saptanmıştır. 
Doğum sırasına göre durumluk kaygı ve sürekli kaygı puan ortalamaları 
arasındaki farkın da anlamlı (p<0.01,p<0.05) olduğu belirlenmiştir. 
 
 
Doğum sırasının çocukların durumluk ve sürekli kaygı puan ortalamaları 
üzerinde yarattığı farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını saptayabilmek 
amacıyla yapılan Duncan Testi sonucunda, farklılığın ilk çocuk ile ortanca 
veya ortancalardan biri olan çocukların puanlarından kaynaklandığı tespit 
edilmiştir. Duncan Testi sonuçları çizelge 5.9'da harflerle gösterilmiştir. 
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Fiziksel istismar edilen ve edilmeyen çocukların kaygılarının incelendiği 
araştırmada, ilk ve son çocukların kaygı puan ortalamalarının ortanca 
çocukların kaygı puan ortalamalarından düşük olduğu, sürekli kaygı puan 
ortalamasının kardeş sayısına göre anlamlı olduğu bulunmuştur (Aral 1997). 
 
 
Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların durumluk ve 
sürekli kaygı puan ortalamalarının annenin öğrenim düzeyine göre dağılımı 
çizelge 5.11'de sunulmuştur.  
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Çizelge 5.11. Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların  
         annelerinin öğrenim düzeylerine göre durumluk ve sürekli  
         kaygılarına ait ortalamalar ve standart sapmalar 

   
Baba Yoksunu 
Olma Durumu                                                       KAYGI DURUMU 
Ve 
Annenin Öğrenim 
Düzeyi 

N Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

BABA YOKSUNU 
OLAN 

   

Okuma-Yazma 
Bilmeyen 

15 40.53±10.17 44.00±06.15 

Okur-Yazar 
İlkokul Mezunu 

39 36.62±09.74 44.21±09.88 

Ortaokul ya da 
Lise Mezunu 

65 36.72±10.59 44.26±09.74 

Yüksekokul 
Mezunu 

31 32.52±08.88 39.32±10.06 

Toplam 150 36.21±10.14 43.20±09.67 
ANNE-BABASIYLA 
YAŞAYAN 

   

Okuma-Yazma 
Bilmeyen 

14 33.07±09.64 42.14±10.14 

Okur-Yazar 
İlkokul Mezunu 

40 34.33±09.73 40.68±06.89 

Ortaokul ya da 
Lise Mezunu 

60 32.25±09.42 37.77±07.33 

Yüksekokul 
Mezunu 

36 28.03±07.06 35.36±06.56 

Toplam 150 31.87±09.23 38.37±07.61 

GENEL    
Okuma-Yazma 
Bilmeyen 

29 A  36.93±10.45 A  43.10±08.22 

Okur-Yazar 
İlkokul Mezunu 

79 A  35.46±09.74 A  42.42±08.63 

Ortaokul ya da 
Lise Mezunu 

125 AB  34.58±10.25 AB  41.14±09.22 

Yüksekokul 
Mezunu 

67 B  30.10±08.21 B  37.19±08.53 
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Çizelge 5.11 incelendiğinde, anne-babasıyla yaşayan annesi okuma yazma 
bilmeyen çocukların durumluk kaygı puan ortalamalarının 33.07 ± 9.64, 
sürekli kaygı puan ortalamalarının 40.68 ± 6.89, baba yoksunu olan annesi 
okuma yazma bilmeyen çocukların durumluk kaygı puan ortalamalarının 
40.53 ± 10.17, sürekli kaygı puan ortalamalarının 44.00 ± 6.15 olduğu; 
anne-babasıyla yaşayan annesi okur yazar ilkokul mezunu olan çocukların 
durumluk ve sürekli kaygı puanlarının sırasıyla 34.33 ± 9.73 ve 40.68 ± 
6.89 olduğu, baba yoksunu olan annesi okur yazar ilkokul mezunu olan 
çocukların durumluk kaygı puanlarının 36.62 ± 9.74, sürekli kaygı 
puanlarının 44.21 ± 9.88 olduğu görülmektedir. Çizelgede annesi ortaokul 
veya lise mezunu olan anne-babasıyla yaşayan çocukların durumluk kaygı 
puanlarının 32.25 ± 9.42, sürekli kaygı puanlarının 37.77 ± 7.33 olduğu, 
baba yoksunu olan çocukların ise durumluk kaygı puanlarının 36.72 ± 
10.59, sürekli kaygı puanlarının 44.26 ± 9.74, anne-babasıyla yaşayan 
annesi yüksekokul mezunu olan çocukların durumluk ve sürekli kaygı puan 
ortalamaları sırasıyla 28.03 ± 7.06, 35.36 ± 6.56, baba yoksunu olan annesi 
yüksekokul mezunu olan çocukların durumluk ve sürekli kaygı puan 
ortalamaları da sırasıyla 32.52 ± 8.88, 39.32 ± 10.06 olduğu göze 
çarpmaktadır. 
 
 
Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocuklardan anneleri 
yüksekokul mezunu olan çocukların puan ortalamaları diğerlerine göre daha 
düşüktür.  
 
 
Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların annelerinin 
öğrenim düzeyine göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait varyans analizi 
sonuçları çizelge 5.12'de verilmiştir. 
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Çizelge 5.12. Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların  
         annelerinin öğrenim düzeylerine göre durumluk ve sürekli  
         kaygılarına ait varyans analizi sonuçları 

 
VARYANS ANALİZİ                                         KAYGI DURUMU 
SONUÇLARI                         

Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

 SD KO F KO F 

Baba Yoksunu 
Olma Durumu 

1 1247.06 13.75** 893.87 12.31** 

 
Annenin Öğrenim 
Düzeyi 

3 451.15 4.98** 388.06 5.35** 

 
BYODxAÖD 

3 50.92 0.56 65.05 0.90 

Hata 292 90.69  72.61  

Toplam 300     

**P<0.01 
 
 
Çizelge 5.12'de yapılan varyans analizi sonuçları incelendiğinde baba 
yoksunu olup olmama durumuna ve anne öğrenim düzeyine göre durumluk 
ve sürekli kaygı puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı (p<0.01) olduğu bulunmuştur. Baba yoksunu olup olmama anne 
öğrenim düzeyi interaksiyonuna göre durumluk ve sürekli kaygı puanları 
arasındaki farkın anlamlı olmadığı (p>0.05) bulunmuştur. 
 
 
Annenin öğrenim düzeyinin çocukların durumluk ve sürekli kaygı puan 
ortalamaları üzerinde yarattığı farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını 
saptamak amacıyla yapılan Duncan Testi sonucunda, farklılığın anneleri 
okuma-yazma bilmeyen, okur-yazar ilkokul mezunu olan çocuklar ile 
anneleri yüksekokul mezunu olan çocuklardan kaynaklandığı tespit 
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edilmiştir. Duncan Testi sonuçları çizelge 5.11'de harflerle gösterilmiştir. 
Çizelge 5.11'de de görüldüğü gibi öğrenim düzeyi arttıkça kaygı puan 
ortalamalarının düştüğü saptanmıştır.  
 
 
Eğitim düzeyinin yüksek olmasının ebeveynin çocukla olan ilişkisini 
olumlu etkilediğini düşündürmektedir. Sağlıklı iletişim içinde büyüyen 
çocukta güven ve sevgi duyguları gelişeceğinden, çocukta kaygı seviyesi de 
düşük olacaktır. Ebeveynlerin bilinçli olmaları hem kendi kaygılarını 
çocuklarına daha az yansıtmalarına hem de çocuklarının kaygıyla başa 
çıkmalarına yardımcı olmalarında etkili olduğu düşünülmektedir. 
 
 
Fiziksel istismar edilen ve edilmeyen deneklerin kaygı durumlarının 
incelendiği araştırmada, fiziksel istismar edilen deneklerden  annesi okur-
yazar olmayanların kaygı seviyeleri yüksekken, annesi yüksekokul mezunu 
olanların kaygıları düşük bulunmuştur. İstismar edilmeyen deneklerin de 
annelerinin öğrenim düzeyleri yükseldikçe kaygıları da düşmüştür (Aral 
1997). 
 
 
Yapılan bir araştırmada anne-babaların öğrenim düzeyi yükseldikçe  
üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin düştüğü sonucu ortaya 
çıkmıştır (Gümüş 1997). 
 
 
On yaş çocuklarının denetim odağı ve kaygı düzeylerinin incelendiği 
araştırmada, annesi okur-yazar olmayan çocukların durumluk kaygılarının 
diğer gruplardan daha yüksek olduğu, annesi lise mezunu olan çocukların 
da en düşük durumluk kaygıya sahip oldukları bulunmuştur. Sürekli kaygı 
açısından ise annesi ilkokul mezunu olan çocukların daha kaygılı oldukları, 
annesi lise ve yüksekokul mezunu olanların ise düşük kaygılı oldukları 
ortaya çıkmıştır. Babası ilkokul mezunu olan çocukların durumluk 
kaygılarının diğerlerinden daha yüksek olduğu, babası yüksekokul mezunu 
olanların durumluk kaygılarının ise diğerlerinden düşük olduğu 
bulunmuştur. Sürekli kaygı açısından ise babası ilkokul mezunu olan 
çocukların en yüksek kaygıya sahip oldukları, babası yüksekokul mezunu 
olanların kaygılarının ise düşük olduğu bulunmuştur (Ulutaş 1999). 
 



106 106 

Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların durumluk ve 
sürekli kaygı puan ortalamalarının babanın öğrenim düzeyine göre dağılımı 
çizelge 5.13'te sunulmuştur.  
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Çizelge 5.13. Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların  
         babalarının öğrenim düzeylerine göre durumluk ve sürekli  
         kaygılarına ait ortalamalar ve standart sapmalar   

 
Baba Yoksunu 
Olma Durumu                                                       KAYGI DURUMU 
Ve 
Babanın Öğrenim 
Düzeyi 

N Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

BABA YOKSUNU 
OLAN 

   

Okuma-Yazma 
Bilmeyen 

10 40.10±09.16 46.00±05.50 

Okur-Yazar 
İlkokul Mezunu 

37 35.19±10.02 44.43±09.56 

Ortaokul ya da 
Lise Mezunu 

64 37.97±10.76 43.81±10.23 

Yüksekokul 
Mezunu 

39 33.28±08.79 40.31±09.31 

Toplam 150 36.21±10.14 43.20±09.67 
ANNE-BABASIYLA 
YAŞAYAN 

   

Okuma-Yazma 
Bilmeyen 

3 35.00±11.00 44.00±14.11 

Okur-Yazar 
İlkokul Mezunu 

32 30.94±07.50 39.97±07.89 

Ortaokul ya da 
Lise Mezunu 

60 34.03±10.78 39.13±07.12 

Yüksekokul 
Mezunu 

55 29.87±07.80 36.31±07.26 

Toplam 150 31.87±09.23 38.37±07.61 

GENEL    
Okuma-Yazma 
Bilmeyen 

13 A  38.92±09.38 A  45.54±07.52 

Okur-Yazar 
İlkokul Mezunu 

69 AB  33.22±09.13 AB  42.36±09.05 

Ortaokul ya da 
Lise Mezunu 

124 AB  36.06±10.91 AB  41.55±09.13 

Yüksekokul 
Mezunu 

94 B  31.29±08.35 B  37.97±08.36 
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Çizelge 5.13 incelendiğinde, anne-babasıyla yaşayan babası okuma yazma 
bilmeyen çocukların durumluk kaygı puan ortalamalarının 35.00 ± 11.00, 
sürekli kaygı puan ortalamalarının 44.00 ± 14.11, baba yoksunu olan babası 
okuma yazma bilmeyen çocukların durumluk kaygı puan ortalamalarının 
40.10 ± 9.16, sürekli kaygı puan ortalamalarının 46.00 ± 5.50 olduğu; anne-
babasıyla yaşayan babası okur yazar ilkokul mezunu olan çocukların 
durumluk ve sürekli kaygı puanlarının sırasıyla 30.94 ± 7.50 ve 39.97 ± 
7.89 olduğu, baba yoksunu olan babası okur yazar ilkokul mezunu olan 
çocukların durumluk kaygı puanlarının 35.19 ± 10.02, sürekli kaygı 
puanlarının 44.43 ± 9.56 olduğu görülmektedir. Çizelgede babası ortaokul 
veya lise mezunu olan anne-babasıyla yaşayan çocukların durumluk kaygı 
puanlarının 34.03 ± 10.78, sürekli kaygı puanlarının 39.13 ± 7.12 olduğu, 
baba yoksunu olan çocukların ise durumluk kaygı puanlarının 37.97 ± 
10.76, sürekli kaygı puanlarının 43.81 ± 10.23, anne-babasıyla yaşayan 
babası yüksekokul mezunu olan çocukların durumluk ve sürekli kaygı puan 
ortalamaları sırasıyla 29.87 ± 7.80, 36.31 ± 7.26, baba yoksunu olan babası 
yüksekokul mezunu olan çocukların durumluk ve sürekli kaygı puan 
ortalamaları da sırasıyla 31.29 ± 8.35, 37.97 ± 8.36 olduğu göze 
çarpmaktadır. 
 
 
Anne öğrenim durumunda olduğu gibi baba öğrenim durumu yükseldikçe 
kaygı puan ortalamalarının düştüğü görülmektedir. Üniversite giriş sınavına 
hazırlanan gençlerin kaygı düzeyinin incelendiği araştırma sonucunda, anne 
babası yüksekokul mezunu olan gençlerin durumluk ve sürekli kaygı 
puanlarının diğerlerine göre düşük olduğu bulunmuştur (Baran ve Şimşek 
2000). Mesleki olgunluk düzeyi ile sürekli kaygının incelendiği araştırma 
sonucunda da, anne-babanın eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin mesleki 
olgunluk düzeylerinin arttığı, sürekli kaygılarının ise azaldığı ortaya 
çıkmıştır (Sekmenli 2000). 
 
 
Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların babalarının 
öğrenim düzeyine göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait varyans analizi 
sonuçları çizelge 5.14'te verilmiştir. 
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Çizelge 5.14. Baba yoksunu olan ve anne-babasıyla yaşayan çocukların  
         babalarının öğrenim düzeylerine göre durumluk ve sürekli      
         kaygılarına ait varyans analizi sonuçları 

 
VARYANS ANALİZİ                                       KAYGI DURUMU 
SONUÇLARI                         

Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

 SD KO F KO F 

Baba Yoksunu 
Olma Durumu 

1 491.03 5.36* 403.83 5.45* 

 
Babanın Öğrenim 
Düzeyi 

3 402.73 4.40** 306.65 4.14** 

 
BYODxBÖD 

3 3.65 0.04 6.37 0.09 

Hata 292 91.54  74.04  

Toplam 300     

**P<0.01 *P<0.05 
 
 
Çizelge 5.14'te yapılan varyans analizi sonuçları incelendiğinde baba 
yoksunu olup olmama durumuna ve baba öğrenim düzeyine göre durumluk 
ve sürekli kaygı puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı (p<0.01,p<0.05) olduğu bulunmuştur. Baba yoksunu olup olmama 
baba öğrenim düzeyi interaksiyonuna göre durumluk ve sürekli kaygı 
puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığı (p>0.05) bulunmuştur. 
 
 
Babanın öğrenim düzeyinin çocukların durumluk ve sürekli kaygı puan 
ortalamaları üzerinde yarattığı farklılığın babaları okuma-yazma bilmeyen 
çocuklar ile babaları yüksekokul mezunu olan çocuklardan kaynaklandığı 
saptanmıştır. Duncan Testi sonuçları çizelge 5.13'te harflerle gösterilmiştir. 



110 110 

Fiziksel istismar edilen ve edilmeyen deneklerin babalarının eğitim düzeyi 
yükseldikçe kaygılarının düştüğü sonucuna varılmıştır  (Aral 1997).  
 
 
Baba yoksunu olan çocukların durumluk ve sürekli kaygı puan 
ortalamalarının baba yoksunluklarının nedenlerine göre dağılımı çizelge 
5.15'te sunulmuştur.  
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Çizelge 5.15. Baba yoksunu olan çocukların baba yoksunluklarının  
         nedenlerine göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait  
         ortalamalar ve standart sapmalar 

 
Baba Yoksunu 
Olma Durumu                                                       KAYGI DURUMU 
Ve 
Baba 
Yoksunluğunun 
Nedeni 

N Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

    

Ölüm 58 37.03±09.91 AB  44.12±09.01 

Boşanma 71 34.94±09.70 B  42.03±09.38 

Terk 11 40.27±14.52 A  49.45±13.02 

Uzun Süreli Seyahat 10 35.90±08.76 B  39.30±08.92 

Toplam 150 36.21±10.14 43.20±09.67 

 
 
Çizelge 5.15'e göre babasının ölümü nedeniyle baba yoksunu olan 
çocukların durumluk kaygı puan ortalamaları 37.03 ± 9.91, sürekli kaygı 
puan ortalamaları 44.12 ± 9.01; boşanma nedeniyle için baba yoksunu olan 
çocukların durumluk kaygı puanları 34.94 ± 9.70, sürekli kaygı puanları 
42.03 ± 9.38; babasının terketmesi nedeniyle baba yoksunu olan çocukların 
durumluk kaygı puanları 40.27 ± 14.52, sürekli kaygı puanları 49.45 ± 
13.02, babasının uzun süreli seyahatlere gitmesi nedeniyle baba yoksunu 
olan çocukların durumluk kaygı puanları 35.90 ± 8.76, sürekli kaygı 
puanları 39.30 ± 8.92 bulunmuştur.  
 
 
Baba yoksunu olan çocukların baba yoksunluğunun nedenine göre 
durumluk ve sürekli kaygılarına ait varyans analizi sonuçları çizelge 5.16'da 
verilmiştir. 
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Çizelge 5.16. Baba yoksunu olan çocukların baba yoksunluklarının  
         nedenlerine göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait varyans  
         analizi sonuçları 

 
VARYANS ANALİZİ                                      KAYGI DURUMU 
SONUÇLARI                         

Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

 SD KO F KO F 
 
Baba 
Yoksunluğunun 
Nedeni 

3 111.94 1.09 243.03 2.69* 

Hata 146 102.65  90.42  

Toplam 149     

*P<0.05 
 
 
Yapılan varyans analizi sonuçları incelendiğinde baba yoksunluğunun 
nedenine göre sürekli kaygı puan ortalaması arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı (p<0.05) olmasına karşın, durumluk kaygı puanı arasındaki 
farkın anlamlı olmadığı (p>0.05) saptanmıştır. 
 
 
Yapılan Duncan Testi sonucunda baba yoksunluğunun nedeninin çocukların 
sürekli kaygı puan ortalamaları üzerinde yarattığı farklılığın babalarının 
terketmesi nedeniyle baba yoksunu olan çocuklar ile boşanma nedeniyle 
baba yoksunu olan çocuklardan kaynaklandığı saptanmıştır. Duncan Testi 
sonuçları çizelge 5.15'te harflerle gösterilmiştir.      
 
 
Çizelge 5.15 incelendiğinde baba yoksunu olan çocuklardan babası terk 
edenlerin ve babası ölenlerin durumluk ve sürekli kaygı açısından yüksek 
puan ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. Terk edilmenin çocukta 
utanç, üzüntü, kendini suçlu görme vb. gibi etkiler yarattığı ve bunun da 
başta ayrılık kaygısı bozukluğu olmak üzere diğer kaygıları arttırdığı 
söylenebilir. Boşanmaların gencin kişiliğine etkisinin incelendiği 
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araştırmada, gençlerin anne-babalarının sağ olmaları ve gençlerin onlarla 
birlikte yaşamalarının kişiliklerini olumlu etkilediği ortaya çıkmıştır 
(Karaoğlan 1997). Durumluk kaygısı en az olanlar boşanmış aileye sahip 
çocuklardır. Günümüzde boşanan ebeveynlerin sayısının giderek artması, 
çocukların bu konuda anlık kaygı yaşayabildiklerini, ama bunu gelecek 
yaşantılarına yansıtmadıklarını düşündürmektedir. Ergenlerde kaygı ile 
benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada, babanın vefatının 
sürekli kaygıyı arttırdığı bulunmuştur (Bilgin 2001). Sürekli kaygı açısından 
ise seyahat nedeniyle yoksunluk yaşayan çocuklar en az kaygılıdır. Bunun 
nedeni olarak da aile bütünlüğünün bozulmamış olması görülebilir. 
 
 
Baba yoksunu olan çocukların durumluk ve sürekli kaygı puan 
ortalamalarının babadan ayrılma süresine göre dağılımı çizelge 5.17'de 
sunulmuştur.  
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Çizelge 5.17. Baba yoksunu olan çocukların babalarından ayrılma süresine  
         göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait ortalamalar ve  
         standart sapmalar   

 
Baba Yoksunu 
Olma Durumu                                                      KAYGI DURUMU 
Ve 
Babadan Ayrılma 
Süresi 

N Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

    

0-1 Yıl 29 34.83±10.03 42.45±09.10 

2-4 Yıl 39 35.08±09.72 40.90±08.06 

4 Yıl ve Daha 
Fazla 

82 37.23±10.38 44.56±10.40 

Toplam 150 36.21±10.14 43.20±09.67 

 
 
Çizelge 5.17'ye göre baba yoksunu olan babasından en fazla bir yıldır ayrı 
olan çocukların durumluk kaygı puan ortalamalarının 34.83 ± 10.03, sürekli 
kaygı puan ortalamalarının 42.45 ± 9.10 olduğu; babasından iki-dört yıldır 
ayrı olan çocukların durumluk kaygı puanlarının 35.08 ± 9.72, sürekli kaygı 
puanlarının 40.90 ± 8.06 olduğu; babasından dört yıl ve daha fazla süredir 
ayrı olan çocukların durumluk  ve sürekli kaygı puanlarının sırasıyla 37.23 
± 10.38, 44.56 ± 10.40 olduğu görülmektedir. 
 
 
Baba yoksunu olan çocukların babalarından ayrılma sürelerine göre 
durumluk ve sürekli kaygılarına ait varyans analizi sonuçları çizelge 5.18'de 
verilmiştir. 
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Çizelge 5.18. Baba yoksunu olan çocukların babalarından ayrılma  
         sürelerine göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait varyans  
         analizi sonuçları 

 
VARYANS ANALİZİ                                      KAYGI DURUMU 
SONUÇLARI                         

Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

 SD KO F KO F 

 
Babadan Ayrılma 
Süresi 

2 95.54 0.93 187.52 2.03 

Hata 147 102.94  92.21  

Toplam 149     

 
 
Yapılan varyans analizi sonuçları incelendiğinde babadan ayrılma süresine 
göre durumluk ve sürekli kaygı puan ortalaması arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0.05) saptanmıştır. 
 
 
Babasından dört yıl ve daha uzun zamandır ayrı olanların durumluk ve 
sürekli kaygısı diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Ailenin çocuğun 
kişilik gelişimi, ruh ve beden sağlığı açısından büyük önem taşıdığı bilinen 
bir gerçektir. Ailenin çeşitli nedenlerle parçalanması çocuğun sağlıklı aile 
ortamından mahrum kalmasına, dolayısıyla ruhsal, bedensel ve zihinsel 
açıdan zarar görerek kaygılı ve endişeli bir kişilik yapısı geliştirmesine 
neden olabilmektedir (Aral ve Başar 1998). Hayat deneyimleri arttıkça baba 
yoksunluğunun getirdiği eksikliklerin daha hissedilir olması sonucu 
kaygının arttığı söylenebilir. 
 
 
Baba yoksunu olan çocukların durumluk ve sürekli kaygı puan 
ortalamalarının babadan ayrılma yaşına göre dağılımı çizelge 5.19'da 
sunulmuştur.  
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Çizelge 5.19. Baba yoksunu olan çocukların babalarından ayrılma yaşına  
         göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait ortalamalar ve  
         standart sapmalar   

 
Baba Yoksunu 
Olma Durumu                                                  KAYGI DURUMU 
Ve 
Babadan 
Ayrılma Yaşı 

N Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

    

0-1 Yaş 21 36.48±11.04 42.95±07.00 

2-5 Yaş 34 34.53±07.69 41.76±08.21 

5 Yaş ve Üstü 95 36.75±10.72 43.77±10.63 

Toplam 150 36.21±10.14 43.20±09.67 

 
 
Çizelge 5.19'a göre baba yoksunu olan babasından bir yaşından önce 
ayrılmış çocukların durumluk kaygı puan ortalamaları 36.48 ± 11.04, 
sürekli kaygı puan ortalamaları 42.95 ± 7.00; babasından iki-beş 
yaşındayken ayrılmış çocukların durumluk kaygı puanları 34.53 ± 7.69, 
sürekli kaygı puanları 41.76 ± 8.21; babasından beş yaş ve daha 
üstündeyken ayrılmış çocukların durumluk  ve sürekli kaygı puanları 
sırasıyla 36.75 ± 10.72, 43.77 ± 10.63 bulunmuştur. 
 
 
Baba yoksunu olan çocukların babalarından ayrılma yaşına göre durumluk 
ve sürekli kaygılarına ait varyans analizi sonuçları çizelge 5.20'de 
verilmiştir. 
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Çizelge 5.20. Baba yoksunu olan çocukların babalarından ayrılma yaşına  
         göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait varyans analizi  
         sonuçları 

 
VARYANS ANALİZİ                                       KAYGI DURUMU 
SONUÇLARI                         

Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

 SD KO F KO F 

 
Babadan Ayrılma 
Yaşı 

2 62.47 0.60 51.01 0.54 

Hata 147 103.39  94.07  

Toplam 149     

 
 
Çizelge 5.20'de yapılan varyans analizi sonuçları incelendiğinde babadan 
ayrılma yaşına göre durumluk ve sürekli kaygı puan ortalaması arasındaki 
farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0.05) saptanmıştır. Ancak 
çizelge 5.19'da da görüldüğü gibi, babasından beş yaş ve üstündeyken 
ayrılan çocukların durumluk ve sürekli kaygı puan ortalamalarının yüksek 
olduğu görülmektedir. Baba yoksunu olan çocuklardan babadan beş 
yaşındayken veya daha büyükken ayrılanlar ile bir yaşından önce 
ayrılanların çok az bir farkla diğer gruba göre en yüksek kaygıya sahip 
olduğu görülmektedir. Yaşamın ilk yıllarında güven, kabul ve sevgi 
arayışının sadece tek ebeveynden sağlanmasının çocuğun ileriki yıllarında 
kaygı seviyesini arttırdığı söylenebilir. Okula başlamayla birlikte, hayatla ve 
çevreyle iletişimin çoğalması sonucu baba yoksunluğunun etkilerini daha 
çok hissetmesi ve bunu mantık çerçevesine oturtmaya başlaması kaygısının 
da artmasına neden olabilmektedir. 
 
 
Bebeğin doğumunda yanında bulunan ve fiziksel temas kurmalarına izin 
verilen babalarla çocuklar arasında daha güçlü bir bağlanma olduğu ve 
bunun çocuğun ileriki yaşantısını olumlu etkilediği ortaya çıkmıştır (Çağdaş 
2002). Dolayısıyla baba yoksunluğunu yaşamın ilk yıllarında yaşamış olan 
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çocukların daha sonraki yaşantılarında kaygı yaşantısı geliştirme 
olasılıklarının yüksek olduğu düşünülmektedir. 
 
 
Baba yoksunu olan çocukların durumluk ve sürekli kaygı puan 
ortalamalarının babalarını görme sıklıklarına göre dağılımı çizelge 5.21'de 
sunulmuştur.  
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Çizelge 5.21. Baba yoksunu olan çocukların babalarını görme sıklıklarına  
         göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait ortalamalar ve  
         standart sapmalar   

 
Baba Yoksunu 
Olma Durumu                                                   KAYGI DURUMU 
Ve 
Babayı Görme 
Sıklığı 

N Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

Haftada Birkaç 
Kez 

22 34.59±10.23 41.91±09.85 

Ayda Birkaç Kez 22 35.55±09.39 42.23±09.75 

Yılda Birkaç Kez 17 35.47±10.38 42.35±07.12 

Hiç 89 36.91±10.35 43.92±10.09 

Toplam 150 36.21±10.14 43.20±09.67 

 
 
Çizelge 5.21'e göre baba yoksunu olan babasını haftada birkaç kez gören 
çocukların durumluk kaygı puan ortalamaları 34.59 ± 10.23, sürekli kaygı 
puan ortalamaları 41.91 ± 9.85; babasını ayda birkaç kez gören çocukların 
durumluk kaygı puanları 35.55 ± 9.39, sürekli kaygı puanları 42.23 ± 9.75; 
babasını yılda birkaç kez gören çocukların durumluk  kaygı puan 
ortalamaları 35.47 ± 10.38, sürekli kaygı puan ortalamaları 42.35 ± 7.12; 
babasını hiç görmeyen çocukların durumluk ve sürekli kaygı puanları 
sırasıyla 36.91 ± 10.35, 43.92 ± 10.09 bulunmuştur. 
 
 
Baba yoksunu olan çocukların babalarını görme sıklıklarına göre durumluk 
ve sürekli kaygılarına ait varyans analizi sonuçları çizelge 5.22'de 
verilmiştir. 
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Çizelge 5.22. Baba yoksunu olan çocukların babalarını görme sıklıklarına  
         göre durumluk ve sürekli kaygılarına ait varyans analizi  
         sonuçları 

 
VARYANS ANALİZİ                                           KAYGI DURUMU 
SONUÇLARI                         

Durumluk Kaygı Sürekli Kaygı 

 SD KO F KO F 

 
Babayı Görme 
Sıklığı 

3 40.10 0.39 38.66 0.41 

Hata 146 104.13  94.62  

Toplam 149     

 
 
Yapılan varyans analizi sonuçları incelendiğinde babayı görme sıklığına 
göre durumluk ve sürekli kaygı puan ortalaması arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0.05) saptanmıştır. Ancak Çizelge 
5.21'de de görüldüğü gibi, baba yoksunu olan çocuklardan babasını hiç 
görmeyenlerin puan ortalamaları diğerlerine oranla daha yüksektir. Aile 
içinde baba modelinin olmamasının, babanın sağlayacağı güven, koruma 
duygularının eksikliğinin çocuktaki kaygıyı arttıracağı düşünülmektedir. 
Babalarını haftada birkaç kez görenler en az kaygılıdır. Aile bütünlüğü 
bozulmuş olsa da babanın varlığını hissetmek ve babanın çocuğuna hala 
zaman ayırıyor olmasının çocuktaki kaygıyı azalttığı söylenebilir. 
Güngörmüş (1986), benlik kavramı üzerine baba yoksunluğunun etkisini 
araştırdığı çalışmada, babası olan çocukların babası olmayan çocuklara göre 
daha olumlu benlik kavramına sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca 
babasız çocukların sorunlarının babalı olanlara göre daha çok olduğu 
bulunmuştur  Bu doğrultuda, babasını belirli aralıklarla gören çocukların 
babasını hiç görmeyenlere oranla daha az kaygılı oldukları söylenebilir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 
Araştırmada, ilköğretim dört ve beşinci sınıfa devam eden, anne-babası ile 
yaşayan ve baba yoksunu olan çocukların kaygı düzeylerini belirlemek ve 
bazı değişkenlerin kaygı düzeyi üzerinde fark yaratıp yaratmadığını 
incelemek amaçlanmıştır. Araştırmaya baba yoksunu olan 150 ve anne-
babasıyla yaşayan 150 çocuk olmak üzere toplam 300 çocuk dahil edilmiş 
olup, çocuklara "Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri" uygulanmıştır.  
 
 
Yapılan analiz sonucunda, baba yoksunu olan çocukların sosyoekonomik 
düzey, yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası, anne ve babanın öğrenim 
düzeyi gibi değişkenler açısından durumluk ve sürekli kaygılarının anne-
babasıyla yaşayan çocuklarınkinden yüksek olduğu ve aradaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) olduğu saptanmıştır.  
 
 
Doğum sırasının çocukların durumluk kaygı (p<0.05) ve sürekli kaygı 
(p<0.01) puan ortalamalarında önemli bir farklılık oluşturduğu 
belirlenmiştir. Farklılığın ilk doğan çocuk ile ortanca veya ortancalardan 
biri olarak doğan çocuktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. 
 
 
Annenin öğrenim düzeyinin çocukların durumluk ve sürekli kaygı puan 
ortalamaları üzerinde farklılık yarattığı (p<0.01), bu farklılığın anneleri 
okuma-yazma bilmeyen ve anneleri okur-yazar ilkokul mezunu olan 
çocuklar ile anneleri yüksekokul mezunu olan çocuklardan kaynaklandığı 
tespit edilmiştir. 
 
 
Babanın öğrenim düzeyinin çocukların durumluk ve sürekli kaygı puan 
ortalamaları üzerinde farklılığa neden olduğu (p<0.01) saptanmıştır. 
Farklılığın babaları okuma-yazma bilmeyen çocuklar ile babaları 
yüksekokul mezunu olan çocuklardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 
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Kardeş sayısının sürekli kaygı puan ortalamalarında farklılığa neden olduğu 
görülmüştür (p<0.01). Hiç kardeşi olmayan çocuklar, bir-iki kardeşi olan 
çocuklar ve üç ve daha fazla kardeşi olan çocuklar arasındaki farkın önemli 
olduğu tespit edilmiştir. 
 
 
Baba yoksunluğunun nedeninin çocukların sürekli kaygı puan ortalamaları 
üzerinde farklılık yarattığı (p<0.05), bu farklılığın babalarının terketmesi 
nedeniyle baba yoksunu olan çocuklardan, babalarının sık sık uzun süreli 
seyahat etmesi nedeniyle baba yoksunu olan çocuklardan ve boşanma 
nedeniyle baba yoksunu olan çocuklardan kaynaklandığı saptanmıştır.  
  
 
Yapılan analiz sonucunda, sosyoekonomik düzey, yaş, cinsiyet, anne 
öğrenim düzeyi, baba öğrenim düzeyi, babadan ayrılma süresi, babadan 
ayrılma yaşı ve babayı görme sıklığı değişkenleri ve baba yoksunu olup 
olmama interaksiyonuna göre durumluk ve sürekli kaygı puanları arasındaki 
farkın anlamlı olmadığı (p>0.05) saptanmıştır. Kardeş sayısı ve baba 
yoksunluğunun nedeni değişkenleri ile durumluk kaygı arasındaki farkın da 
anlamlı olmadığı (p>0.05) saptanmıştır.  
 
 
Aile, çocuğun kimliğini kazandığı, sosyal ve kültürel değerleri öğrendiği bir 
ortamdır. Çocuğun zeka, yetenek ve kişiliğinin gelişiminde de ailenin 
önemli bir yeri vardır. Bu nedenle çocuk, yetişkin bir insan olduğunda kendi 
kuracağı ailede ve toplumda rol alabilmeyi, olumlu ilişkiler kurabilmeyi 
sağlıklı bir aile ortamında yaşayarak öğrenir. 
 
 
Toplumsal gereksinimler, duygusal gereksinimlere sıkı sıkıya bağlıdır. 
Çocukların gerek yaşıtlarıyla gerek aile içindeki bireylerle iyi ilişkiler 
kurabilmeleri için fırsatlar sağlanması ve bunların geliştirilmesi 
gerekmektedir. Çocuk, başkalarına karşı nasıl davranacağını, toplumda 
karşılaştığı çeşitli durumlarla başa çıkabilmeyi öğrenmek zorundadır. Bu 
alanda uygun bir örnek oluşturmanın ve çocuğun toplumsal davranışına 
şekil verebilmenin sorumluluğu da aileye düşer.  
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Çocuğun sağlıklı gelişiminde temel amaç onun fiziksel, zihinsel, sosyal ve 
duygusal yönden tüm ihtiyaçlarının gereği gibi karşılanmasıdır. Duygusal 
gelişim anne-baba-çocuk etkileşiminden kaynaklanmakta ve sevgi olgusuna 
dayanmaktadır. Çocuğun duygusal ihtiyacı anne-babası tarafından sevilmek, 
sözel olarak desteklenmek, korunmak ve ilgi görmektir. Bu ihtiyaçların 
karşılanmaması veya karşılanmasındaki aksaklıklar, dengesizlikler, 
duygusal örselenmelere neden olmaktadır. Örselenmeler önlenemediğinde 
ise çocukta süreğen kaygının oluşması olağandır.   
 
 
Anne-baba kendinde var olan kaygıları çocuklarına yansıtarak onların 
kaygılı bireyler olmalarına zemin hazırladıkları unutulmamalıdır. Bu 
nedenle anne-babalar çocuklarına sakin, güvenli bir ortam sağlamaya 
çalışmalıdırlar. Çocuklarını iyi gözlemlemeli, olağan dışı tutum ve 
davranışlarda uzmanlara danışmalıdırlar. 
 
 
Anne-babanın tutumları çocukları zorlayıcı, baskı altına alıcı tarzda olursa 
çocuğun kaygı düzeyi yükselebilir. Çocuğun sağlıklı bir birey olarak 
gelişmesinde anne-baba desteği, tutumları önemli yer tutmaktadır. Ailesinin 
kendisinin yanında olduğunu hisseden çocuğun problem çözme yeteneği 
artmakta ve güven duygusu gelişmektedir.  
 
 
Çocuğun gerek annesi ve babası gerekse okulda öğretmeni tarafından iyi 
tanınması gereklidir. Çocuk, sahip olduğu yetenekler için övülmeli, 
başarıları için motive edilmeli, başaramadıkları için eleştirilip, 
arkadaşlarıyla kıyaslamaktan kaçınılmalı, bir daha denemeye teşvik 
edilmelidir. Çocuğun özgüven geliştirmesi sağlanmalıdır. Bunlar çocuğun 
kaygı halinin azalmasını sağlayacaktır. 
 
 
Çocuğun yaşadığı kaygı halini gözlemlemek, tanımlamak ve doğru şekilde 
müdahale etmek için sadece aile içi yaşantısı değil, okulda öğretmen ve 
arkadaşlarıyla olan yaşantısı da önemlidir. Kaygı bozukluğunun okulda 
giderilmeye çalışılmasında özellikle okul-aile işbirliği sağlanmalı, çocuğa 
ceza yerine pekiştiricilerle yaklaşılmalıdır. 
Okullarda çocukların problem davranışlarını ve kaygı düzeylerini saptamak 
için çeşitli ölçeklerle tarama çalışmaları yapılması, kaygı düzeyinin 
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ölçülmesinde kullanılacak gözlem formlarının oluşturulması ve bu formlarla 
öğrencilerin izlenmesi, tarama ve gözlem sonuçlarına göre kaygı düzeyi 
yüksek öğrencilerin saptanarak, profesyonel yardımın sağlanması yararlı 
olabilir. Bu anlamda psikolojik danışma hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve 
işlerliğinin arttırılması gerekebilir. 
 
 
Çocuğun hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için yaşına göre 
yapabileceği işlere ilişkin yetenekler kazandırılmalı, sorumluluklar 
yüklenmelidir. Böylece çocuğun uyum sağlaması kolaylaşacak ve kaygı 
ortadan kalkacaktır. Çocuğun sosyal ilişkilerindeki başarısızlıklar kaygıyı 
arttırdığı için sosyal destek sağlanmalıdır. 
 
 
Aile ortamında, çocuğun hem anneye hem babaya gereksinimi vardır. 
Çocuğu aile içinde benimsediği davranışlar, toplum içinde onu 
yönlendirmektedir. Çocuğun tüm gelişim alanlarının olumlu desteklenmesi 
açısından en önemli etken, sıcak bir aile ortamında geçen çocukluk 
yıllarıdır. Bu nedenle annesiz babasız büyümek ya da anneden babadan ayrı 
olmak çocuğu ruh sağlığını etkileyebilecek en ağır durumdur. 
 
 
Günümüzde sıkça rastlanan ailenin parçalanması olayının çocukları 
örselediği bilinen bir gerçektir. Toplumların sağlıklı gelişmesinin, 
gelecekteki başarılarının ve kültürel mirasın devamlılığının her yönden iyi 
yetiştirilmiş sağlam kişilikli, kendine güveni ve saygısı olan bugünün 
çocuklarıyla gerçekleşebileceği düşünülürse, anne ve babalara önemli 
sorumluluklar düşmektedir. 
 
 
Çocuğun gelişiminde anne-baba-çocuk ilişkisi çok önemlidir. Yosunluk 
yaşayan çocuğun gelişiminin aksamaması için özellikle parçalanma sonrası 
birlikte yaşadığı ebeveynin bilinçlendirilmesi de gerekmektedir. Çocuk 
rehberlik büroları, ana-çocuk sağlığı merkezleri, ruh sağlığı dispanserleri, 
çocuk psikiyatri klinikleri, dernekler, kitle iletişim araçları bu konuda 
yardımcı olabilecek kaynaklardır. 
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Baba-çocuk ilişkisi değişen dünya ve gelişen teknolojiyle birlikte 
günümüzde daha çok ilgi duyulan bir konu olmuştur. Günümüz babalarının 
çocuklarına olan ‘gerçek’ ilgisi, çocukların gelişiminde sadece annenin 
etkisi olduğu fikrini çürütmektedir. Tabi babalar bu özel ve anlamlı ilişkiyi 
güçlendirmek için biraz daha çaba sarfetmelidirler.    
 
 
Etkin baba olmak yalnızca çocuğu sevmek ve ekonomik ihtiyaçlarını 
gidermek değildir. Etkin baba olmak sevgisini sözel ve tensel olarak ifade 
etmektir. Çocuğu yanıtsız bırakmamak, ona zaman ayırmak birlikte çeşitli 
etkinliklerde bulunmaktır. Çocuğun asıl ihtiyacı olan gerektiğinde 
konuşabileceği, gerektiğinde oynayıp haylazlık yapabileceği, gerektiğinde 
ise gücünü hissedebileceği bir baba modelidir. Çocuklara babalarıyla 
paylaşacakları özel deneyimler için fırsat yaratılmalıdır. Özellikle hafta 
sonları baba ile zaman geçirmek çocuk için son derece önemlidir. Baba ve 
çocuğun birlikte yapacağı bir yürüyüş, sinema ya da tiyatro planı, dışarıda 
yemek yemek çocuğu çok mutlu edecektir. 
 
 
Hem çocuk hem de baba için en iyi iletişim 'paylaşmaktan' geçmektedir. 
Bunun için ne bir yaş ne bir sınır ne de bir dönem vardır. Bir baba 
çocuğuyla ilk defa ne zaman herhangi bir şeyi paylaştıysa, işte o zaman 
aralarında gerçek bir iletişim kurulmuş olur. Bu paylaşımlar ne kadar 
ertelenirse, çocukla baba arasındaki uzaklık o kadar artar. 

 
 
Babalar istekli oldukları ve onlara fırsat tanındığı takdirde, bebeğin 
davranışlarına karşı anneler kadar duyarlı olabilmektedirler. Babalar 
destekleyici ebeveynler ve ilgili bakıcılar olurlarsa, bebekleri ile aralarında 
güvenli bağ kuracaklardır. İlgili bir babayla büyüyen çocuklar diğerlerine 
göre yaratıcı, zihinsel ve sosyal beceriler geliştirmiş, olumlu bir beden 
yapısına sahip bireyler olmaya daha yatkındırlar.  
 
 
Her anne-babanın görevi, çocuğunu dünyaya getirdikten sonra ona iyi bir 
gelecek hazırlamak, onları ihtiyaçlarının karşılandığı sağlıklı bir ortamda 
yetiştirmektir. Babanın çocuğun hayatındaki gerçek önemi o 
kaybedildiğinde ortaya çıkmaktadır. O zamana kadar babalarıyla gerçek 
anlamda paylaşımlar yaşamamış çocuklar için babanın yokluğunun üzücü 
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sonuçları artmaktadır. İnsanlar maalesef sahip olduklarının değerini onu 
kaybedince anlıyorlar. Belki de sevgilerini göstermeyi bilmedikleri için acı 
çekiyorlar. İşte bunları yaşamış olan aileler kaybettikleri ebeveynlerinin 
arkasından yas tutmaktansa birbirlerine ve hayata daha sıkı tutunmayı 
başarmaya çalışmalılar, hiç değilse geride kalan ebeveynleri için aynı 
hatalara düşmemeliler. Bu yoksunluğu yaşamamış 'şanslı' aileler ise sahip 
oldukları hayatın tadını mutluluğu ve sevgiyi paylaşarak çıkarmalılar. 
 
 
Bu sonuçlar doğrultusunda bundan sonra bu konuda çalışacak olan 
araştırmacılara şunlar önerilebilir; 
 
 
Bu araştırmada baba yoksunluğu yaşayan çocuklardan babası ölmüş olanlar, 
boşanmış olanlar, terketmiş olanlar ve uzun süreli ayrılık yaşayanlar baba 
yoksunu olarak ele alınmıştır. Yapılacak diğer araştırmalarda sadece babası 
ölmüş olan çocuklar örnekleme alınabilir. 
 
 
Araştırma ilköğretim dört ve beşinci sınıfa devam eden çocukları 
kapsamaktadır. Benzer araştırma daha küçük ya da daha büyük yaş 
düzeylerinde de yapılabilir. 
 
 
Bu araştırma baba yoksunu olan çocuklar üzerinde yapılmıştır. Aynı 
araştırma anne yoksunu olan çocuklar üzerinde de yapılabilir. Ayrıca anne 
yoksunu ve baba yoksunu olan çocuklar da ayrı ayrı incelenip, iki 
yoksunluk arasındaki farklılıklar ve benzerlikler karşılaştırılabilir.   
 
 
Baba yoksunluğunun çocuğun tüm gelişim alanlarını olumsuz etkilediği 
düşünülürse, baba yoksunu olan çocukların kaygı düzeyleri ve diğer 
değişkenler açısından anne-babasıyla yaşayan çocuklarınkinden farklı olup 
olmadığını ayrıntılı bir şekilde saptayabilmek için yeni araştırmalara 
gereksinim vardır.  
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EK-1 
 
GENEL BİLGİ FORMU 
 
SINIFINIZ : 
CİNSİYETİNİZ : 
DOĞUM TARİHİNİZ : 
 
1. Kaç kardeşiniz var?. 

a) Tek çocuk (Hiç yok). 
b) 1-2 Kardeş 
c) 3 ve daha fazla 

 
2. Kaçıncı çocuksunuz ?. 

a) İlk 
b) Ortanca veya ortancalardan biri 
c) Son 

 
3. Annenizin öğrenim durumu nedir ?. 

a) Okuma-yazma bilmiyor 
b) Okur-yazar ilkokul mezunu 
c) Ortaokul ya da lise mezunu 
d) Yüksekokul mezunu 

 
 
4. Babanızın öğrenim durumu nedir ?. 

a) Okuma-yazma bilmiyor 
b) Okur-yazar ilkokul mezunu 
c) Ortaokul ya da lise mezunu 
d) Yüksekokul mezunu 
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EK-1 Devam 
 
BABA YOKSUNU OLAN ÇOCUKLARA AİT SORULAR 
 
1. Baba yoksunluğunuzun nedeni hangisidir?. 

a) Ölüm 
b) Boşanma 
c) Terk 
d) Uzun süreli seyahatler 

 
2. Babanızdan ne kadar zamandır ayrısınız?. 

a) 0-1 yıl 
b) 2-4 yıl 
c) 4 yıl ve daha fazla 

 
3. Babanızdan ayrıldığınız zaman kaç yaşındaydınız?. 

a) 0-1 yaş 
b) 2-5 yaş 
c) 5 yaş ve daha üstü 

 
 
4. Babanızı ne kadar sıklıkla görüyorsunuz?. 

a) Haftada birkaç kez 
b) Ayda birkaç kez 
c) Yılda birkaç kez 
d) Hiç görmüyorum 
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EK-2 
 
DURUMLUK SÜREKLİ KAYGI ENVANTERİ 
 
Yönerge : Aşağıda kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada 
kullandıkları bir takım ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da o 
anda nasıl hissettiğinizi ifadelerin sağ tarafındaki parantezlerden uygun 
olanını karalamak suretiyle belirtin. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. 
Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarfetmeksizin anında nasıl 
hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin. 
 

  Hiç Biraz Çok Tamamıyla 
1. Şu anda sakinim (     ) (     ) (     ) (     ) 
2. Kendimi emniyette     
hissediyorum (     ) (     ) (     ) (     ) 
3. Şu anda sinirlerim      
gergin  (     ) (     ) (     ) (     ) 
4. Pişmanlık duygusu     
 içindeyim  (     ) (     ) (     ) (     ) 
5. Şu anda huzur  (     ) (     ) (     ) (     ) 
içindeyim  (     ) (     ) (     ) (     ) 
6. Şu anda hiç keyfim     
 yok  (     ) (     ) (     ) (     ) 
7. Başıma geleceklerden     
endişe ediyorum (     ) (     ) (     ) (     ) 
8. Kendimi dinlenmiş      
hissediyorum (     ) (     ) (     ) (     ) 
9. Şu anda kaygılıyım (     ) (     ) (     ) (     ) 
10. Kendimi rahat      
hissediyorum (     ) (     ) (     ) (     ) 
11. Kendime güvenim     
 var  (     ) (     ) (     ) (     ) 
12. Şu anda asabım     
 bozuk  (     ) (     ) (     ) (     ) 
13. Çok sinirliyim (     ) (     ) (     ) (     ) 
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EK-2 Devam 
 

  Hiç Biraz Çok Tamamıyla 
14. Sinirlerimin çok gergin    
 olduğunu      
hissediyorum (     ) (     ) (     ) (     ) 
15. Kendimi rahatlamış    
 hissediyorum (     ) (     ) (     ) (     ) 
16. Şu anda halimden     
 memnunum (     ) (     ) (     ) (     ) 
17. Şu anda      
endişeliyim (     ) (     ) (     ) (     ) 
18. Heyecandan kendimi    
 şaşkına dönmüş  (     ) (     ) (     ) (     ) 
hissediyorum     
19. Şu anda      
sevinçliyim  (     ) (     ) (     ) (     ) 
20. Şu anda keyfim     
 yerinde  (     ) (     ) (     ) (     ) 
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EK-2 Devam 
 
Yönerge : Aşağıda kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada 
kullandıkları bir takım ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun ve genel 
olarak kendinizi nasıl hissettiğinizi ifadelerin sağ tarafındaki parantezlerden 
uygun olanını karalamak suretiyle belirtin. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. 
Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarfetmeksizin genel olarak 
nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin. 
 

  Hemen   Çok  Hemen 
  hiçbir 

zaman  
Bazen zaman herzaman 

21. Genellikle keyfim     
yerindedir  (     ) (     ) (     ) (     ) 
22. Genellikle çabuk     
yorulurum  (     ) (     ) (     ) (     ) 
23. Genellikle kolay     
ağlarım  (     ) (     ) (     ) (     ) 
24. Başkaları kadar     
 mutlu olmak isterim (     ) (     ) (     ) (     ) 
25. Çabuk karar     
veremediğim için      
fırsatları kaçırırım (     ) (     ) (     ) (     ) 
26. Kendimi dinlenmiş    
 hissederim (     ) (     ) (     ) (     ) 
27. Genellikle sakin,     
kendime hakim ve      
soğukkanlıyım (     ) (     ) (     ) (     ) 
28. Güçlüklerin      
yenemeyeceğim     
kadar biriktiğini     
hissederim  (     ) (     ) (     ) (     ) 
29. Önemsiz şeyler      
hakkında 
endişelenirim 

(     ) (     ) (     ) (     ) 

30. Genellikle     
mutluyum  (     ) (     ) (     ) (     ) 
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EK-2 Devam 
 

  Hemen   Çok  Hemen 
  hiçbir 

zaman  
Bazen zaman herzaman 

31. Her şeyi ciddiye     
alır ve etkilenirim (     ) (     ) (     ) (     ) 
32. Genellikle kendime    
güvenim yoktur (     ) (     ) (     ) (     ) 
33. Genellikle kendimi    
emniyette hissederim (     ) (     ) (     ) (     ) 
34. Sıkıntılı ve güç     
durumlarla      
karşılaşmaktan     
kaçınırım  (     ) (     ) (     ) (     ) 
35. Genellikle kendimi    
hüzünlü hissederim (     ) (     ) (     ) (     ) 
36. Genellikle     
hayatımdan     
memnunum (     ) (     ) (     ) (     ) 
37. Olur olmaz     
düşünceler beni     
rahatsız eder (     ) (     ) (     ) (     ) 
38. Hayal kırıklıklarını     
öylesine ciddiye     
alırım ki hiç     
unutamam  (     ) (     ) (     ) (     ) 
39. Aklı başında ve      
kararlı bir insanım (     ) (     ) (     ) (     ) 
40. Son zamanlarda     
kafama takılan konular    
beni tedirgin eder (     ) (     ) (     ) (     ) 
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