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ÖZET 

KARDEŞ İLİŞKİLERİ,  ANNE-BABA TUTUMLARI, DAVRANIŞ ve UYUM 

PROBLEMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

Erginoğlu, Esra Seda 

Yüksek Lisans, İlköğretim Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çağlayan Dinçer

Temmuz 2015, 105 Sayfa 

Bu çalışmada okulöncesi dönemde kardeşi olan, ilköğretime devam eden 

çocukların anne-babaların tutumlarının çocuğun kardeş ilişkilerine, davranış ve uyum 

problemlerine etki eden değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli 

niteliğinde olan araştırmanın çalışma grubunu, 7-11 yaş aralığında (her yaş aralığında 

50 çocuk olmak üzere), 125’i kız 125’i erkek olmak üzere toplam 250 ilköğretim 

öğrencisi ve aileleri oluşturmuştur. Araştırmada Kardeş İlişkileri Anketi, Farklı 

Deneyimlere Dayanan Kardeş Envanteri, Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum 

Ölçeği, 6-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği ve 

kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında 

çözümlenmiştir. Normallik testi sonucunda, gruplar arasında farklılık incelenirken 

ikili gruplarda normal dağılmayan değişkenlerde Mann Whitney U Testi 

kullanılmıştır. İkiden fazla gruplarda ise normal dağılmayan değişkenlerde 

Bonferroni düzeltmeli Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişki 

Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Analizi ile incelenmiştir. Bu araştırmada, 

olumsuz anne-baba tutumlarının; çocuğun kardeş ilişkilerini olumsuz etkilediğini, 

davranış ve uyum problemlerinin de oluşmasında bir etken olduğu görülmüştür. 

Ayrıca büyük çocuğun cinsiyetinin ve kardeşler arası yaş farkı değişkenlerinin; anne-

baba tutumunun, anne-babanın farklılaşmış yaklaşımının, kardeş ilişkileri davranış 

ve uyum problemlerinin önemli yordayıcıları olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Anne-Baba Tutumu, Anne-Babanın Farklılaşmış Yaklaşımı, 

Kardeş İlişkileri, Davranış ve Uyum Problemleri. 
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ABSTRACT 

EVALUATİON OF SİBLİNG RELATİONS, MOTHER-FATHER ATTİTUDES, 

BEHAVİORAL AND ADAPTATİON PROBLEMS REGARDİNG SEVERAL 

VARİABLES 

Erginoğlu, Esra Seda 

Masters, Department of Primary Education  

Supervisor: Prof. Dr. Çağlayan Dinçer

June 2015, 105 Pages 

This study aims to identify the variables relating to the effect of parents’ 

attitude on preschool children’s sibling relationship, behaviour and adjustment 

problems. Working group of this survey is composed of 125 female and 125 male, 

totalling 250 primary school students between the ages of 7 and 11 (50 children in 

each age range) along with their families. Sibling Relationship Questionnaire, 

Sibling Invertory of Differential Experiences Inventory, Parental Attitude Research 

Instrument, Child Behavior Check List For Age 6-18 and a personal information 

survey were used. The data collected were analysed through SPSS program. At the 

end of the normality test, Mann Whitney U Test was used for non-normally 

distributed variables in bilateral groups when analysing the differences between 

groups. In groups of more than two, Bonferroni corrected Kruskal Wallis H Test was 

used for non-normally distributed variables. Pearson Moment Correlation Analysis 

was used to analyse the relationships among variables. This study reveals that 

negative parental attitude negatively affects the sibling relationships and could lead 

to behaviour and adjustment problems. Furthermore, variables like gender of the 

elder child, age difference between siblings are found to be major predictors of 

parental attitude, differentiated approach of parents, sibling relationships, behaviour 

and adjustment problems.  

Keywords: Attitudes of Parents, Differentiated Approach of Parents, Sibling 

Relationships, Behaviour and Adjustment Problems. 



v 

 

 

ÖNSÖZ 

 

 Bu araştırmanın amacı, anne-baba tutumunun çocuğun kardeş ilişkilerine, 

davranış ve uyum problemlerine olan etkisini incelemektir.  

 Araştırmanın birinci bölümünde, araştırma problemi tanımlanmış, amaçlar, 

önem, sınırlılıklar, tanım ve kısaltmalara yer verilmiştir. İkinci bölümde, 

araştırmanın konusu kuramsal çerçeve içerisinde işlenmiş ve konuyla ilgili alan yazın 

incelemeleri sunulmuştur. Üçüncü bölümde yöntem kısmına yer verilmiş; 

araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve 

verilerin analizi açıklanmıştır. Dördüncü bölümde araştırmanın bulgularına yer 

verilmiş ve ilgili araştırmalarla yorumlar yapılmıştır. Son bölümde ise sonuç ve 

önerilere yer verilmiştir. 

 Bu araştırma süresince benden yardımlarını hiç esirgemeyen, en zor 

anlarımda bana destek olup büyük bir sabırla çalışmamı tamamlamamı sağlayan 

hocam ve danışmanım Prof. Dr. Çağlayan DİNÇER’e sonsuz teşekkürlerimi 

sunarım. Ayrıca tezimin istatistik bölümünde yardım aldığım Ahmet GÜL’e,  

araştırmamı gerçekleştirmemi sağlayan Ahmet Andiçen İlköğretim Okulu müdürü, 

öğretmenleri ve öğrencilerine de teşekkür ederim. 

  

 

                                                                                                      Esra Seda Erginoğlu. 
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BÖLÜM I 

 

 

GİRİŞ 

 

Aile, bir çocuğun sosyal, fiziksel ve ruhsal gereksinimlerini karşılayan en 

küçük toplumsal kurumdur. Anne, baba ve çocuklar da bu toplumsal kurumun birer 

öğeleridir. Aile içinde anne, baba ve çocuk ilişkisinin özünü oluşturan “çocuk 

yetiştirme tutumları”, özellikle yaşamın ilk yıllarından itibaren çocukların kendine 

özgü tutum ve davranış geliştirmesinde biçimlendirici bir etkiye sahiptir. Bir başka 

deyişle, anne-babanın tutum ve davranışları; çocukların vicdan ve ahlak gelişimini, 

uyumlu-uyumsuz, etken-edilgen, bağımlı-özerk, içe dönük-dışa dönük vb. kişilik 

özelliklerine sahip olmalarını büyük ölçüde etkilemektedir (Yavuzer, 2012).  

Aileye, sosyal bir sistem olarak da bakılabilir. Aile, fonksiyonlarını ve 

hedeflerini gerçekleştirmek için bir araya gelmiş, birbirleriyle yakından ilişkili ve 

birbirlerine bağlı bireylerden oluşmuş olan küçük bir birimdir. Birbirleriyle ilişkileri 

o kadar güçlü bağlarla bağlıdır ki bir parçasındaki küçük bir değişiklik, oluşturduğu 

tüm diğer sistemleri derinden etkileyebilmektedir (Yörükoğlu, 2007). 

Kardeş ilişkileri, yeni bir kardeşin doğumu ile başlayan ve yalnızca bir 

kardeşin ölümü ile sona eren bir süreçtir. Dolayısıyla kardeşlik kazanılmış bir rol 

değil, ailede anne ve baba tarafından verilmiş bir roldür (Dunn, 1983; Oktay, 2000; 

Nadelman ve Begun, 1982; Furman, 1995; Baydar, Gerek ve Gunn, 1997). Kardeş 

ilişkilerinin diğer ilişkilerden farkı, iki insanın hiç bitmeyecek bir süreç içerisinde 

yaşamın kritik basamaklarına fiziksel ve duygusal bağlarla hazırlanıp, bu bağdan 

kazanılan gücü diğer bütün ilişkilerinde kullanmaya yardımcı olmasını sağlamasıdır. 

Başka bir değişle kardeşler, sosyalleşmenin temsilcisi olma durumundadır. Bunun 

yanı sıra kardeş ilişkilerinin, bilişsel ve dil gelişimine de etkisi vardır (Köse, 2003).  

Kardeş ilişkileri, aile bireyleri arasındaki ve çocuğun sosyal hayatındaki 

uyum ve uyumsuzluğa, çocuğun aile içindeki bireysel gelişim örtüsüne katkıda 

bulunduğundan araştırmacıların son zamanlarda odak noktası haline gelmiştir. Yakın 

dönemlerde yapılan birçok araştırmaya göre sosyal beceri gelişimi, kişinin ilişki 
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boyutunu olumlu yönde etkileyerek, mutlu ve sağlıklı bir birey olmasında oldukça 

önemli bir etken olarak ele alınmaktadır (Yazgan, 2010). 

Çocuklar kendilerini kardeşleriyle kıyaslayarak sahip oldukları yetenekler ve 

değerler hakkında fikir sahibi olurlar. Kardeşlerin çocukluk döneminde birbirlerine 

karşı geliştirdikleri duygularını, yetişkin hayatlarında da devam ettirdikleri 

görüldüğünden kardeş ilişkileri önemli bir inceleme alanı olmuştur (Ross ve 

Miligram, 1982; Brody, Stoneman, 1994). Araştırmacıların ilgi odağı haline 

gelmesinin bir diğer nedeni kardeşler arasındaki uyum ya da uyumsuzluğun, çocuğun 

aile içindeki bireysel gelişim örtüsüne de katkısı olduğu düşünülmesidir.  

Kardeş ilişkilerinin niteliğinin aileden aileye göre değiştiği bilinen bir 

gerçektir. Bu ilişkileri etkileyen pek çok değişken vardır. İlişkilerin sosyal 

farklılıklarını etkileyen bu etmenler; konuyu inceleyen birçok araştırmacı tarafından 

anne-baba tutumunun, anne-babanın farklılaşmış yaklaşımının, kardeş ilişkilerinin 

davranış ve uyum problemlerinin önemli yordayıcıları olduğu belirlenmiştir. Ancak 

daha sonraki çalışmalar; bu değişkenlere ek olarak anne-baba tutumları, çocukların 

bilişsel, sosyal ve kişilik özelliklerinin de etken olduğunu kanıtlamaktadır 

(Karabekiroğlu, 2012). 

Anne-baba ve çocuk ilişkisinin kalitesini belirleyen en önemli faktör ise anne-

baba tutumlarıdır. Çocuğun hangi davranışının onaylanacağı, onaylanmayan 

davranışının nasıl düzeltileceği veya hangi davranışının cezalandırılacağı her anne ve 

babaya göre farklılık göstermektedir. Bu tutumlar, çocuğa ve çocuğun o anda yaptığı 

davranışlara göre değişmektedir. Anne-babaların çocuklarını yetiştirirken 

sergiledikleri bu tutumlar; aşırı hoşgörülü, otoriter tutum ve demokratik tutum olarak 

gruplandırılabilir (Hortaçsu, 2003). 

Furman ve Giberson’a (1995) göre; anne-babalarla çocuklar arasındaki 

etkileşimler, kardeş ilişkilerine model teşkil ettiğinden anne-baba ve çocuk ilişkisinin 

genel yapısı, kardeş ilişkisinin niteliğini etkilemektedir. Olumlu, sevgi ve saygıya 

dayalı bir anne-baba-çocuk ilişkisi, aynı şekilde sıcak ve olumlu bir kardeş ilişkisine 

zemin hazırladığı gibi; içinde sevgi ve saygıyı barındırmayan, soğuk bir yapıya sahip 

anne-baba-çocuk ilişkisi; olumsuz, kuşku ve saldırganlığa dayanan kardeş ilişkisine 

neden olabilmektedir.  

Kardeş ilişkilerini olumsuz etkileyen bir diğer nokta ise anne ve babanın 

çocuklarına farklı davranmalarıdır. Bu konuyla ilgili yapılan birçok araştırmaya göre; 

anne-babanın ya da sadece bir tanesinin bile çocuklardan herhangi birini kayırmaya 
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yönelik davranımları; kardeş ilişkilerinde farklılıklara yol açtığı gibi; kardeşler arası 

uyumun sağlanmasında ve ilişkilerin sağlıklı gelişmesinde olumsuz bir etkiye neden 

olduğunu kanıtlar niteliktedir. Buna ek olarak anne-babanın çocukları kayırmaya 

yönelik davranışları kardeşler arası rekabet ve çatışmanın yaşanmasına, kardeşlerin 

duygu durumlarında farklılıklara yol açtığı gözlenmiştir (Sayan, 2011).  

Anne-baba tutum ve davranışları ile çocuğun ruh sağlığı ve uyumu arasında 

önemli bir korelasyon bulunmaktadır. Sağlıklı anne-baba ve çocuk ilişkisi, sağlıklı 

kişiliklerin oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu ilişki örüntüsü, çocuğun 

davranışlarını etkilerken gelecekteki davranışların belirlenmesinde de yadsınmaz bir 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuğun hayatının ilk dönemlerinde anne-baba 

ve çocuk arasında oluşan sevgi bağları; gelecekte de bu şekilde ilişki kurma 

olanağını sağlamakta ve çocuk ancak severek başkalarını sevmeyi öğrenebilmektedir 

(Aral, 1991). Olumsuz anne-baba tutumları ile yetişen çocuklarda; aşırı bağımlılık, 

uyum problemleri, özgüven eksikliği, toplum kurallarına karşı gelme, saldırganlık, 

içe kapanıklılık, düşük problem çözme becerisi gibi kişilik özellikleri gelişmekte, bu 

özellikler okul yaşamını ve diğer yaşam dönemlerini önemli ölçüde etkilemektedir. 

Demokratik anne-baba tutumu ile yetişen çocuklar ise yukarıda belirtilen kişilik 

özelliklerinin tam tersi olan, özgüveni ve özsaygısı yüksek, başkalarına karşı duyarlı, 

yardımsever, arkadaş canlısı gibi pozitif özelliklere sahip oldukları gözlenmektedir 

(Yavuzer, 2012). 

Yukarıda belirtilenlerden de anlaşılacağı üzere bir ailede sağlıklı anne-baba-

çocuk ilişkisi için en doğru anne-baba tutumu demokratik tutumdur. Tutarlı, sevecen, 

sevgi ve saygıya dayanan, aynı zamanda çocuğun kişilik özellikleri dikkate alınan bir 

ortamda yetişen çocuk, olumlu bir benlik algısı geliştirmesinin yanı sıra; anne-

babasıyla, kardeşleriyle olan ilişkisinde ve sosyal yaşantısında daha uyumlu, kendine 

güvenen, bağımsız hareket edebilen, kendisi ve yaşadığı çevre hakkında olumlu 

duygulara sahip bir birey haline gelmektedir. Fakat bu özellikler, demokratik 

olmayan, sevgi ve saygıdan yoksun, reddedilen ve ayırımcılık yapıldığını hisseden 

bir ortamda yetişen çocuk için geçerli değildir. Bu olumsuz anne-baba tutumu ile 

yetişen çocuk; pasif, çekingen, kaygılı ve olumsuz bir benlik algısı geliştirmekle 

birlikte; gerek aile içinde gerekse aile dışında uyum ve davranış problemleriyle 

karakterize bir duygu durumu içerisine girmektedir. Özellikle kardeşin doğumundan 

sonra reddedildiğini, kendine daha az sevgi, saygı duyulduğunu ve kardeşiyle 

arasında ayırımcılık yapıldığını hisseden çocuk; bu olumsuz duygularını kardeşine 
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yine aynı şekilde öfke, kıskançlık ve saldırganlık gibi olumsuz bir şekilde 

göstermektedir. Buna paralel olarak çocuğun sosyal yaşamındaki uyum dengeleri de 

olumsuz etkilenmekte, bu durum bazı çocuklarda; sosyal içedönüklük, somatik 

yakınmalar, kaygı/depresyon, kurallara karşı koyma, saldırgan davranışlar, düşünce 

ve dikkat sorunlarından bir veya birkaçını içinde barındıran psikolojik problemlere 

neden olabilmektedir. 

 

 

1.1. Problem 

 

Dünyaya eğitilebilir bir varlık olarak gelen çocuğun toplumsallaşması ilk 

olarak ailede başlamaktadır. Bireyin yaşamında çok önemli bir yer tutan aile; 

beslenme, bakım, sevgi ihtiyacı, duygusal gelişim, psikolojik gelişim, eğitim, 

kültürel değerleri kazanma, sağlıklı zeka gelişimlerini sürdürme gibi temel 

ihtiyaçlarını karşıladığı birincil yer ve çevredir. Bu bağlamda çocuğun biyo-psiko-

sosyal gelişimine ortam hazırlayan ailenin konumu önem taşımaktadır.  

Aile toplumun çekirdeği ve temelidir. Sağlam ve güçlü bir toplum ancak 

güçlü ve düzenli ailelerden oluşur. Çocuğun toplumun değer yargılarına ve 

niteliklerine uygun yetiştirilmesinde anne-baba tutumu son derece önemlidir 

(Altınkaynak, 2004). Çünkü çocuk ailesinin yanında kendini güvende hisseder, bu 

güvenin desteği ile dışa açılır, dünyayı keşfeder ve başka insanlarla da iletişim kurar.  

Aile birliğinde, aileyi oluşturan bireyler birbirinden etkilenir. Bu yapıyı, 

yaşayan bir organizmaya benzetirsek organların birindeki olumsuzluk, diğer 

organların ritmini, işleyiş ve fonksiyonelliğini etkilediği gibi; aile içi ilişkiler de bu 

işleyiş ve fonksiyonelliğini etkileyen en önemli unsudur. Aile üyeleri arasındaki 

ilişkiler ve aile ortamı, psiko-sosyal yönden gelişen bireyin en çok etkileşime 

uğradığı yerdir. Bu ilişkiler, bireyin kendine güvenmesini, kendine ve diğer bireylere 

saygı duymasını, kimlik kazanmasını, kişilik gelişimini, sosyal beceriler 

geliştirmesini ve topluma adaptasyon sürecini olanaklı hale getirir.  

Kendi içinde etkileşen bir yapı özelliğini taşıyan ailenin, çocuk üzerindeki ilk 

etkilerinin son derece önemli olduğu artık birçok araştırmacı tarafından kanıtlanan 

bir gerçektir. Çocuğa davranış şekli ve ona karşı takınılan tavır, ilk yaşantıların 

örülmesinde yadsınmaz bir öneme sahiptir. Aile içinde anne, baba ve çocuk 

arasındaki ilişkinin özünü oluşturan çocuk yetiştirme tutumları özellikle yaşamın ilk 
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yıllarından itibaren çocukların kendine özgü tutum ve davranışlar geliştirmesinde 

biçimlendirici bir etkiye sahiptir.  

Bireyin diğer insanlara karşı duyarlılığının ve sorumluluk duygusunun 

gelişmesinde anne-baba-çocuk ilişkilerinden sonra kardeş ilişkilerinin etkili olduğu 

artık bilinen ve araştırmacılar tarafından kanıtlanan bir gerçektir. Ailede kardeşler 

arası ilişkiler yeni bir kardeşin doğumu ile başlar. Anne-baba ve çocuk arasındaki 

etkileşimler, kardeşler arası ilişkilerde model teşkil ettiğinden aileye yeni bir bebeğin 

gelmesiyle birlikte anne ve babanın ilk çocukla kuracağı ilişki, onun hayatı boyunca 

kardeşiyle kuracağı ilişkinin temelini oluşturur. Çünkü anne-baba ve çocuk 

arasındaki etkileşim, çocuğun davranışlarını biçimlendirmeyi gerçekleştirirken 

gelecekteki davranışları üzerinde de etkili olacaktır.  

Kardeşler arası ilişkilerin olumlu gelişimi, ailede sağlıklı ilişkilerin 

sürdürülmesi için zorunlu bir etkendir. Anne ve babanın çocuklarına sergiledikleri 

farklı tutumlar, kardeş ilişkileri niteliğini belirlemede en önemli etkendir. Kardeşler 

bir çocuğun gelişimini önemli derecede etkiler. Çünkü kardeşler arasındaki duygusal 

bağlılık, anne baba ve çocuk arasındaki bağlılıktan sonra ikinci sırada yer alır 

(Furman ve Buhrmester, 1985). Dunn (1992)’a göre kardeş ilişkisi, bebeklik 

döneminden itibaren gelişmeye başlayan, diğer ilişkilerden farklı olarak güçlü,  

duygusal özellik taşıyan bir ilişkidir. Çocuklara kendi kişilikleri ve başka insanlar 

hakkında eşsiz öğrenme olanakları sunan bu ilişkinin, çocukların sağlıklı 

gelişimlerini etkilemede dikkate değer bir öneme sahiptir.  

Çocukların kardeşleri ile ilişkileri, aile ve sosyal çevresindeki ilişkilerine 

şekil veren en önemli kaynaktır. Kardeş ilişkileri, çocuğun sosyalleşmesinde önemli 

bir kaynak oluşturmasının yanı sıra, son yıllarda yapılan çalışmalar zeka, bilişsel ve 

dil gelişimine de katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Konuyla ilgili yapılan 

araştırmalar, küçük çocuklar büyük kardeşlerini gözlemleyerek ve taklit etme 

yöntemiyle öğrenmekte, büyük çocuklar ise küçük kardeşlerine öğrettikleri ile kendi 

gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar (Cicirelli, 1982; Azmitia ve Joanne, 1993). 

Seksenli yıllardan bu yana kadar kardeş ilişkileri üzerine yapılan birçok 

araştırma, kardeş ilişkilerinin, anne-baba tutumundan önemli derecede etkilendiğini 

göstermiştir. Daha önce de belirtildiği gibi anne-baba tutumu çocuk yetiştirmede çok 

önemli bir faktör olmakla birlikte, çocuğun sosyal gelişiminin temeli olan kardeş 

ilişkilerinin niteliğini belirlemede de etkendir. Ailede sağlıklı ilişkilerin gelişimi; 

büyük oranda sağlıklı anne-baba-çocuk ilişkisine dayanır. Sağlıklı anne-baba-çocuk 
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ilişkisi; kardeş ilişkilerinin ve çocuğun çevre ile uyumunu olumlu yönde 

etkilemektedir. Bu paralellik, sağlıksız anne-baba-çocuk ilişkilerinde de kendini 

göstermektedir. Çocuklarına karşı hatalı bir tutum sergileyen anne-babalar; 

çocukların duygusal ve davranışsal problemler yaşamalarına ek olarak olumsuz 

kardeş ilişkilerine de sebep olduğu gözlenen bir gerçektir.  

Olumsuz anne-baba tutumu içerisinde yer alan ve anne-babanın çocuk 

yetiştirirken farkında olarak veya olmayarak sergilediği davranımlardan bir tanesi  

çocuk kayırma davranışıdır. Çocuk kayırma; anne-babanın veya sadece anne ya da 

babanın bir çocuğu diğerinden daha çok sevmesi, özen göstermesi, diğer çocuktan 

korumasına yönelik tutumları kapsayan bir davranış türüdür.  

Farklılaşmış yaklaşım olarak da nitelendirilen çocuk kayırma davranışının 

kardeş ilişkilerine olan etkilerine ilk dikkati çeken araştırmacı Hetherington 

(1998)’dur. Araştırmacıya göre; anne-babanın bir çocuğa diğerinden daha fazla 

sevgi, şefkat ve anlayış gösterdiği durumların sonucunda, diğer kardeşte saldırgan 

davranışlar ortaya çıkmakta ve kardeşini rakip olarak algılamaktadır. Bu durumu 

yaratan asıl etkenin ise anne-babanın ona karşı takındığı durumdan çok, kardeşine 

farklı davranılmasından kaynaklandığını belirtmektedir.  

Farklılaşmış anne-baba yaklaşımı üzerinde yürütülen çok sayıda araştırma 

sonuçlarının ortak bulguları, küçük kardeşlerin anne ve babaları tarafından daha çok 

ilgi ve şefkat gördükleri, hoşgörülü davranılarak büyük çocuklarda olduğu gibi 

baskıcı bir disiplin uygulanmadığı yönündedir (Brody, Stoneman ve McCoy, 1992).  

Çocuğun yaşantısında ve kişilik gelişiminde hayati bir öneme sahip olan 

anne-baba tutumlarının çocuğun yaşantısına bir diğer katkısı ise sosyal ortamlarda 

gerekli davranış örüntüleri geliştirmesine rol model olarak birinci derecede etken 

teşkil etmesidir. Doğumu izleyen yıllardan itibaren, çocuğun sosyal ve duygusal 

gelişimini destekleyici anne-baba-çocuk etkileşimleri, çocuğa sağlanan deneyim ve 

fırsatlar vasıtasıyla çocuğun kendisiyle barışık, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilen, 

toplum içinde anlamlı ve üretken özelliğe sahip bir birey olmasında belirleyici 

olmaktadır  (Crick, 2000). Çağdaş psikoloji bilimi, çocuğun doğumundan başlayarak 

anne ve babasına olan ihtiyacı üzerinde durmakta ve beslenme kadar duygusal 

besinin de önemini vurgulamaktadır (Erdinç, 2009). Yeterli ve uygun olmayan anne-

baba ilişkilerinin, çocuklarda uyum ve davranış problemlerine bir neden teşkil ettiği 

düşünülmektedir  
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Duygusal ve davranışsal problemler, üç ve dört yaş çocuklarında oldukça 

benzerdir. Bu yaşta görülen problemlerin neredeyse yarısı ergenlik döneminde veya 

ileriki yaşlarda da devam etmekte ve çocukların önemli bir çoğunluğunda, bu 

problemin kalıcı olma riski çok yüksek olmaktadır. Ayrıca bu problemlerin yanında 

diğer uyum problemleri de görülebilmektedir. Bu durum çocukların ileriki ruh 

sağlıkları ile ilgili olup özellikle de anti-sosyal davranışların habercisi olmaktadır. 

Ayrıca, ilköğretim döneminde gözlenen davranış problemleri, öğretmenlerin sınıf 

aktivitelerini gerçekleştirmelerinde zorluk yaşamalarına ve daha yavaş ilerleme 

kaydetmelerine neden olmaktadır. Davranış problemi gösteren çocuklar, arkadaşları 

tarafından dışlanabildikleri gibi, onlardan öğrenebilecekleri bazı sosyal becerilerden 

de yoksun kalabilmektedirler (Ç.A.E.K, 2013). Çocuklarda görülen davranış 

problemleri, çocuktan çocuğa farklılık göstermekte (Le Comte, Okman ve Sükan, 

1979) ve duygusal ve davranışsal problemler, çocuklarda yaşlara göre değişik 

oranlarda görülmektedir.  

Konuyla ilgili yapılan birçok araştırmaya göre çocuklarda davranış ve uyum 

problemleri görülmesinin en önemli etkenlerinden biri anne-baba-çocuk arasındaki 

etkileşimdir (Kandır, 2000). Anne-baba arasındaki anlaşmazlıklar, aile bütünlüğünün 

bozulması, çocuğun stresli bir aile ortamı içinde yetişmesi, yoksulluk, baba yokluğu, 

ailenin çocukla yeteri kadar ilgilenmemesi, çocuğun uzun süre aile dışında 

yetiştirilmesi, çocuğun anne veya babası tarafından terk edilmesi, farklılaşmış anne-

baba yaklaşımı gibi nedenler çocukları olumsuz etkileyerek alt ıslatma, tırnak yeme, 

yalan söyleme, inatçılık, okula gitmek istememe, iştahsızlık ve çalma gibi 

problemlere yol açabilmektedir (Sezer, 2006). Ek olarak annede görülen ruhsal 

problemler, çocuğun anneden yeterli ilgi ve sevgi görmemesi gibi faktörler çocukta 

davranış problemlerinin ortaya çıkmasına, duygusal ve bilişsel gelişiminde 

duraklamaya, bedensel rahatsızlıklara, depresyon ve anksiyeteye, korkulara, 

düşmanlığa, saldırganlığa, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi problemlere neden 

olmaktadır (Gürşimşek ve diğerleri, 2006).  

Anne-baba tutumları, anne-babanın demokratik, otoriter, duyarsız, 

mükemmeliyetçi, ihmalci, hükmedici, cezalandırıcı, koruyucu veya reddedici 

davranışlarını içeren tavırları kapsamaktadır (Arı, 2005). Olumlu anne-baba 

tutumları çocuklarda özgüveni yüksek, sosyal yeterliliğe sahip, becerikli 

yardımsever, arkadaş canlısı çevresindeki olay ve kişilere duyarlı ve sosyal 

sorumluluk düzeyi yüksek gibi özellikler geliştirirken; olumsuz anne-baba tutumları 
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bu özelliklerin aksine olumsuz benlik algısına sahip, çekinden, bağımlı, duygusal ve 

davranış problemlerine sahip bir birey olmalarına etken teşkil etmektedir. 

Farklı tutumlarda yetişen çocuklarda farklı davranışlar gelişmektedir. 

Çocuğun kendisine güvensizliği, iç denetim özelliğine sahip olmayışı ve kendi 

ayakları üzerinde duramayışı büyük ölçüde, hatalı anne-baba tutumlarından 

kaynaklanmaktadır (Yavuzer, 2012). 

Kişilik gelişiminin büyük oranda tamamlandığı erken çocukluk döneminde, 

çeşitli nedenlerden ötürü ortaya çıkan davranış problemleri, çocuğun ileriki 

yaşamında arkadaşlarıyla ve sosyal çevresiyle olan etkileşimini olumsuz yönde 

etkileyecektir. Dolayısıyla davranış problemlerinin erken dönemde belirlenmesi, 

nedenlerinin öğrenilmesi, çözümü ve davranışın kalıcı hale gelmemesi açısından 

oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle çocuklarda görülen davranış 

problemlerinin ortaya çıkmasına neden olan anne-baba tutumlarının belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu noktadan hareketle anne-baba tutumlarının ve farklılaşmış anne-

baba yaklaşımlarının kardeş ilişkilerine, çocuğun davranış ve uyum problemlere 

etkisinin belirlenmesi araştırmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Ayrıca, yapılan bu 

çalışma sonuçlarının iyi ilişkiler kurabilen, sağlıklı, mutlu ve başarılı çocuklar 

yetiştirmede anne babalara ve onlara rehberlik yapabilecek öğretmenlere yardımcı 

olacağı düşünülmektedir. 
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1.2. Amaç 

 

Bu araştırma; kardeş ilişkileri, anne-baba tutumları, davranış ve uyum 

problemlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu 

genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır; 

 

Alt Amaçlar; 

1. Kardeş ilişkileri; 

 Büyük çocuğun cinsiyetine, 

 Küçük çocuğun cinsiyetine, 

 Büyük çocuğun yaşına, 

 Kardeşler arası yaş farkına göre farklılık göstermekte midir? 

2. Büyük çocuğun algıladığı farklı anne-baba yaklaşımları; 

 Büyük çocuğun cinsiyetine, 

 Küçük çocuğun cinsiyetine, 

 Büyük çocuğun yaşına, 

 Kardeşler arası yaş farkına göre farklılık göstermekte midir? 

3. Anne-baba tutumları; 

 Büyük çocuğun cinsiyetine, 

 Küçük çocuğun cinsiyetine, 

 Büyük çocuğun yaşına, 

 Kardeşler arası yaş farkına göre farklılık göstermekte midir? 

4. Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri; 

 Büyük çocuğun cinsiyetine, 

 Küçük çocuğun cinsiyetine, 

 Büyük çocuğun yaşına, 

 Kardeşler arası yaş farkına göre farklılık göstermekte midir? 

5. Anne-baba tutumu ile kardeş ilişkileri arasında bir ilişki var mıdır? 

6. Büyük çocuğun algıladığı farklı anne baba yaklaşımları ile kardeş ilişkileri 

arasında bir ilişki var mıdır? 

7. Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri ile anne-baba tutumları 

arasında bir ilişki var mıdır? 
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8. Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri ile büyük çocuğun algıladığı 

farklı anne-baba yaklaşımları arasında bir ilişki var mıdır? 

9. Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri ile kardeş ilişkileri arasında bir 

ilişki var mıdır? 

 

1.3. Önem 

 

Çocuğun özellikle çocukluk yıllarında ilk sosyal çevresi olan kardeşleri ile 

olan ilişkilerinin, kişiliğinin yanı sıra hayatını da önemli derecede etkilediği son 

zamanlarda yapılan araştırmalarla da kanıtlanmış önemli bir gerçektir.  

 Kardeş ilişkileri üzerinde çoğunlukla yurtdışında yapılan çalışmalar 

göstermiştir ki; anne-baba tutumunun niteliği, kardeş ilişkilerinin niteliğini önemli 

ölçüde etkilemektedir. Birçok kategoriye ayrılan olumsuz anne-baba tutumları; 

kardeş ilişkilerini olumsuz etkilemekle kalmamakta, aynı zamanda çocuğun kişilik 

ve sosyal hayatını etkileyen bir unsur olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu bahsedilen 

nedenlerden dolayı, kardeş ilişkileri ve bu ilişkilerin çocuğun sosyal durumuna 

etkisinin daha fazla dikkate alınması, ailelerin bu konuda daha fazla 

bilinçlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Yurtdışında kardeş ilişkileri üzerine yapılan birçok araştırmaya göre; bu 

ilişkileri olumsuz etkileyen bir diğer olumsuz çocuk yetiştirme tutumu olarak bilinen, 

özellikle yeni bir bebeğin doğmasıyla birlikte diğer çocuğu kayırma davranışıdır. 

Farklılaşmış anne-baba tutumu olarak adlandırılan bu davranış türü; özellikle 

kayırılan kardeşin diğer kardeşe karşı öfke, nefret, kıskançlık gibi duyguların yanı 

sıra baskı ve şiddete yönelik bir ilişki içerisine girmesine de neden olduğu 

düşünülmektedir. Bu nedenlerden dolayı araştırmanın sonucunda; daha sağlıklı, 

huzurlu bir aile ortamı ve kardeş ilişkileri için bahsedilen farklılaşmış duygu 

gösterimi konusunda anne babalara farkındalık yaratacağı düşünülmektedir.  

Anne-baba tutumunun ve kardeş ilişkilerinin yukarıda belirtilen etkilerinin 

yanı sıra, olumsuz anne-baba tutumlarından etkilenen kardeş ilişkilerinin özellikle ilk 

yıllarda çocuğun sosyal hayatında davranış ve uyum sorunlarına yol açtığından; bu 

noktada çocuğun sosyal hayatındaki uyum sorunları ile kardeş ilişkileri arasındaki 

bağın fark edilerek; ailelerin bu konuda daha duyarlı olmalarının sağlanacağı 

düşünülmektedir.  
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 Ayrıca bu araştırmanın sonucunda; sağlıklı toplum ve birey olma yolunda 

toplumun en küçük birimi olan aile ile ilgili konulara gerekli önemin verileceği, 

doğum öncesi dönemden başlayıp hayat boyu devam eden kardeş ilişkilerine 

değinen, farklı yönleriyle inceleyen yeterli sayıda araştırma olmadığı için bu alanda 

elde edilecek verilerini yapılacak olan diğer çalışmalara kaynak olacağı 

umulmaktadır. 

 

 

1.4. Sınırlılıklar 

 

Bu araştırma; 

1. Büyük çocuğun 7-11 yaş arası; 

2. Büyük çocuk ile küçük kardeş arasındaki yaş farkının minimum 3, 

maksimum 8 yaş farkı ile; 

3. Küçük kardeşin okulöncesi dönemde (3-6 yaşında) olması ile; 

4. Anne ve babası hayatta olan, iki çocuğa sahip aileler ile sınırlıdır. 

 

 

                                                       1.5. Tanımlar 

Anne-Baba Tutumu: Anne ve babaların, çocuğun gerek sosyal, gerek psikolojik, 

gerekse kişilik gelişimlerini etkileyecek yönde belirli bir birey, nesne yada ortamlara 

olumlu veya olumsuz şekilde bir tepkide bulunma eğilimidir (Yavuzer, 2012). 

Farklılaşmış Anne-Baba Tutumu: Bir kardeşe diğerine göre daha fazla sevgi ve 

duyarlılık gösterilmesi ya da bir kardeşin diğerine göre daha fazla kontrol ve disiplin 

altında tutulması (Hetherington, 1998). 

Davranış ve Uyum Problemleri: Çocukların gelişim dönemlerinde karşılaştıkları 

olağan sorunların çözümünde engelle karşılaşmaları durumunda, bu sorunların 

çözümünün sonraki gelişim dönemlerine ve ileriki yaşlara ertelenmesiyle ortaya 

çıkan problemlerdir (Yurtbay ve Görker, 2004). 
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1.6.Kısaltmalar 

 

ÇGDD: Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği. 

KİA     :  Kardeş İlişkileri Anketi. 

PARİ (Parental Attitude Research Instrument) : Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme 

Tutum Ölçeği (Parental Attitude Research Instrument). 

CBCL (Child Behavior Check List For Ages 6-18): Çocuk ve Gençler İçin 

Davranış Değerlendirme Ölçeği. 
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BÖLÜM II 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

2.1. Ailenin Tanımı ve Anne-Baba İletişimi 

 

 Sosyal etkileşimler, insanın doğasında var olan dolayısıyla kaçınamayacağı 

bir olgudur. Aile, çocuğun ilk sosyal yaşantılarını edindiği yerdir. Çocuğun yakın 

çevresi, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını giderirken, aynı zamanda kişilik 

gelişimine de katkıda bulunur. Bugün, kişilik gelişiminde, ailenin önemli bir rol 

oynadığı bilinmektedir. Nitekim kişilerin davranış özelliklerini açıklayabilmek için, 

onların içinde yetiştiği aile ortamını, nasıl bir çevre içinde hangi etkilerin altında 

büyüdüklerini bilmek isteriz. Bu isteğimizin altında bireyin bugünkü davranışıyla 

içinde yetiştiği ortamın özellikleri arasında bir ilişki olduğu düşüncesidir (Cüceloğlu, 

1998). Bu noktada çocuğun sosyal dünya ile kurduğu iletişimde çevreyi algılama ve 

bu algıya göre geliştirdiği tepkiler onun olası problemlerle baş etme mekanizmasını 

oluşturur. 

Çocuğun kişiliğinin oluşumu, karakterinin biçimlenmesi ve benlik saygısının 

gelişimi, büyük ölçüde özdeşim modelleri olan anne-babanın kişilik yapılarına 

bağlıdır. Kendine güveni olan anne ve baba, bu özgüvenlerini çocuklarına da yansıtıp 

güvenli olmalarını sağlarlar. Anne ve babanın davranışlarını kendine model alan 

çocuk, böylelikle istenen ve istenmeyen davranışları onlardan öğrenecek, kendini bu 

doğrultuda yönlendirecektir. Ancak çocuğun anne ve babasının tavırlarını 

benimseyebilmesi için anne-baba-çocuk üçgeni arasında, sevgi, saygı ve güven 

olması gerekmektedir. Anne ve babanın birbirlerine karşı olan ilişkilerinin sevgi ve 

saygı temeline dayanması, gerek çocuğun cinsiyetine özgü rolü benimsemesi, 

gerekse özdeşleşme açısından büyük önem taşır.  

Huzursuz bir aile ortamı, bazı durumlarda dağılmış aile ortamı gibi çocuğu 

olumsuz bir şekilde etkiler ve çeşitli uyum, davranış bozukluklarına sebep olabilir. 

Anne babasının sürekli tartıştığı gergin bir ortamda yetişen çocukta, alt ıslatma, dışkı 

kaçırma, tik, kekemelik, parmak emme, tırnak yeme vb. uyum ve davranış 

bozukluklarıyla, okul başarısızlığına rastlanabilmektedir.  
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Sağlıklı anne-baba ilişkisinde, bireylerin birbirlerini sevmeleri, sağlıklı kardeş 

ilişkileri, birbirlerinin düşüncelerini hoşgörü ve saygıyla karşılamaları, birbirlerine 

güven duymaları ve desteklemeleri ile mümkündür.  

 

 

2.2. Anne-Baba-Çocuk İlişkisi 

 

Anne-baba-çocuk iletişiminin çocuğun bütün gelişim alanları üzerinde önemli 

bir etkiye sahip olduğu ve aynı zamanda bu iletişimin diğer bireyleri de etkilediği 

kuşku götürmez bir gerçektir.  

Anne-baba arasındaki iletişim çocuğu, çocuğun annesiyle olan iletişimi 

babayı, çocuğun babası ile olan iletişim biçimi de anneyi etkilemektedir. Çünkü 

kişiler arası iletişimde her birey hem alıcı, hem de verici rolündedir. Anne-baba-

çocuk üçgenindeki iletişim biçiminin bireyler üzerinde kısa ve uzun süreli etkileri 

olabilir ve bu iletişim çocuğun dünyasını etkiler.  İletişimin olumsuz olması, özellikle 

çocuğun gelişmekte olan benlik kavramı üzerinde negatif etkiler yaratan güç bir 

durumdur (Yavuzer, 2012).  

Anne ve babanın çocukla kurduğu iletişim, çocuğun aile içi rollerine ve 

değerlerine göre değişkenlik gösterir. Aile içindeki başarılı ilişkiler, mutlu, kaygısız, 

güvenli birey özelliklerini taşımalarının yanı sıra, kardeşler arasında da sağlıklı 

ilişkilere katkı sağladığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. 

Bunun dışında anne-baba-çocuk iletişiminde karşılaşılan bir diğer sorun ise 

tutarsızlıktır. Bu sorunla anlatılmak istenen; anne ve babanın çocuğa söyledikleriyle 

yaptıkları arasında büyük bir tutarsızlık olması ve bunun da anne-baba-çocuk 

ilişkisine güvensizlik olarak yansımasının yanı sıra çocukta çelişki, saldırganlık ve 

uyumsuzluk şeklinde de kendini göstermesidir.  

 

 

 2.3. Anne-Baba Tutumları  

 

Aile, çocuğun ilk yaşam dönemlerinden itibaren; sosyal, duygusal, zihinsel, 

fiziksel ve özbakım becerilerinin gelişiminin en hızlı olduğu ve çocuğun kişilik 

yapısının büyük ölçüde şekillendiği yerdir.  Çocuğun tüm bu gelişim alanlarında en 

iyi şekilde gelişmesi büyük ölçüde, anne babaların olumlu kişilik özelliklerine ve 

çocuk yetiştirmeye yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerine bağlı olmaktadır. 
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Coplan ve diğerleri (2002)’ne göre, anne ve babaların çocuğa karşı herhangi bir 

durumda gösterdiği, her zaman hissedilen davranış kalıpları anne-baba tutumunu 

oluşturmaktadır.  

Anne babaların çocuklarını yetiştirirken sergiledikleri olumlu veya olumsuz 

tutumların şekillenmesinde, ailenin gelişimsel tarih, eğitim düzeyi ve kişilik yapısı, 

çocuğun davranışları ve genel olarak aile yaşamının içeriği etkili olmaktadır. İş, 

evlilik, ailenin ekonomik durumu ve bunun gibi faktörler, anne babanın çocuğa karşı 

davranışlarını ve psikolojik durumunu belirlemektedir. Değişik koşullarda yaşayan 

aileler üzerinde yapılan sistematik çalışmalar göstermiştir ki farklı kültür, faklı sosyal 

sınıf ve farklı etnik grupların çocuk yetiştirme biçimleri değişiklik göstermektedir. 

Bununla birlikte yapılan araştırmalara göre, anne baba tutumları ile çocuğun 

psikolojik gelişimleri ve davranışları arasında bir bağlantı bulunmaktadır (Çağdaş, 

2003). 

Çocuğun kişiliğinin gelişmesinde en önemli çevresel etken ailedir. Bu 

nedenle çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirebilmesi ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesi 

için anne, baba ve çocuk arasındaki iletişimin sağlıklı ve dengeli bir şekilde 

sürdürülmesi gerekmektedir. Olumlu bir aile ortamında yetişen çocuğun sosyal 

becerileri ve kendini farkındalığı yüksek olmaktadır (Coplan ve diğerleri, 2004). 

Çocuk yetiştirme tutumları anne-baba ve çocuk arasındaki tüm etkileşimleri 

kapsamaktadır. Anne-baba ve çocuk arasındaki etkileşim; çocuğun davranışlarını 

biçimlendirmeyi gerçekleştirirken, gelecekteki davranışları üzerinde de etkili 

olmaktadır. Bu nedenle anne baba çocuk ilişkileri kişiliği belirleyen etmenlerden en 

önemlisi olarak görülmektedir (Cirhinlioğlu, 2010). Kişiliğin oluşumunda, anne-baba 

tutumlarının etkisi, özellikle çocuğa uygulanan ödül ve cezalar yoluyla 

somutlaşmaktadır. Harter (1998)’a göre, olumlu anne-baba tutumları çocuğa 

kendisiyle ilgili olumlu duygular geliştirebileceği, sıcak bir ortam sağlamaktadır. 

Baumrind (1991), en doğru anne baba tutumunda, ne çok fazla, ne de az 

kontrol içeren davranışlar olmaması gerektiğini savunur. Araştırmalar anne babaların 

çocuklarına karşı çok cezalandırıcı ya da gevşek olmamaları gerektiğini, bunun 

yerine çocuklar için kurallar geliştirerek bu kurallara uymalarını sağlamanın en etkili 

yöntem olduğunu destekler niteliktedir. 

 Baumrind (1972) araştırmasını demokratik, otoriter ve hoşgörülü aile tutumu 

üzerine yoğunlaşmıştır. Maccoby ve Martin (1983), Baumrind’ in sınıflandırma 

sisteminden yola çıkarak demokratik, hoşgörülü, ihmalci ya da ilgisiz olmak üzere 



16 

 

dört anne-baba tutumu belirlemişlerdir. Bu anne-baba tutumlarını, anne babaların 

çocuklarını isteme veya reddetme, onları kabul etme ya da isteklerine aşırı düzeyde 

cevap verme davranışlarını ölçüt alarak değerlendirmişlerdir.  Anne-babalar her 

durumda tutarlı davranmasalar da genel anlamda bir davranış tutumunun özelliklerini 

sergilerler. Bu yaklaşım anne-baba çocuk ilişkisine ve çocuğun gelişimi üzerinde ne 

şekilde etki ettiğine bakılarak anlaşılabilmektedir (Çağdaş, 2003). Yakın zamanda 

yapılan araştırmalar, belirtilen bu dört çocuk yetiştirme içinde çocuğa en fazla zarar 

veren tutumun ilgisiz ya da ihmalci tutum olabileceğini göstermektedir.  

 

 

2.3.1. Otoriter Anne-Baba Tutumu 

 

Yetişkin merkezli bu modelde, yetişkinler çocuklarına çok az güvenmekte ve 

kontrolü kaybetmekten korkarak çocuğun kendileriyle iletişime geçmesini 

engellemektedir (Yıldız, 2004). Darling (1999)’e göre otoriter anne babalar, 

çocuklarından yüksek beklentileri olan, direktif veren, çocuklarına karşı duyarsız 

anne babalardır. Bu tür anne babalar herhangi bir açıklama olmaksızın çocuklarının 

emirlerine itaat etmesini beklerler.  

Otoriter anne-babalar çocuğun davranış ve tutumlarını toplumsal standartlara 

göre şekillendirip, denetlemeye, değerlendirmeye çalışmakta ve sevgilerini çocukta 

istenilen davranışın oluşması için bir pekiştireç olarak kullanmaktadırlar. Çocuk 

annenin babanın istediği şekilde davranırsa ebeveynler sevgi göstermekte, aksi halde 

sevgiyi geri çekme (küsme) gibi etkili taktikler uygulamaktadırlar (Açan, 2009). 

Otoriter anne-babalar çocuğun onların kendi görüşleriyle çatışanlara karşı 

duyarlı bir yaklaşım sergilemezler. Ayrıca bu tip anne-babalar çocuğun kişiliğine 

saygı duymayarak, çocuğun kendi kararlarını kendisinin verebileceğine ve kendi 

kendini yönetebilecek güçte olduklarına inanmamaktadırlar. Bu nedenle çocukları 

adına hep kendileri karar verir, çocuğa seçim yapma hakkı tanımazlar. Çocuklardan, 

yetişkinlerin doğru söylediği bir sözü hiç sorgulamadan kabul etmelerini bekler; 

çocukların düşünceleri ya da davranışları kendi ölçütleriyle çatıştığında güç ve ceza 

uygularlar. Bu aileler çocuklarına karşı övgüde cimri, onların ihtiyaçlarına karşı ise 

duyarsızdırlar. Anne-babalar çocukların isteklerine gem vurmaya çalışarak 

özgürlüklerini desteklememektedirler. Kuralların uygulanma zamanı gelince ise, 
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bunların üzerinde hiç konuşulmadan ve tartışılmadan çocuğun bu kurallara uyması 

istenmektedir (Kızıldağ, 2012). 

Bu tutumu benimseyen ailenin çocuklarında benliğine ilişkin olumsuz 

yargılar, kendine güvensizlik, yapabileceği işlere “ben yapamam” düşüncesiyle 

girişememe, varlığını ve düşüncelerini başka insanlara aktarmada çekingen davranma 

gibi olumsuz davranış kalıpları gözlenmektedir. Otoriter yaklaşım aynı zamanda 

çocuğun sosyal gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir (Weilburger, 2008). 

Otoriter ve baskıcı tutumun çocuk üzerindeki etkilerini inceleyen 

araştırmacılar, anne-babanın otoriteye dayalı baskıcı tutumun çocuklarda katılık, 

hoşgörüsüzlük, dışa açık olmama, bağımlı veya başkaldırıcı tutumlar içinde isyankar 

kişilik özelliklerine sahip bireylerin yetişmesine sebep olabildiğini göstermektedir 

(Sayan ve Bağlan, 2011). 

 

 

2.3.2. Demokratik Tutum 

 

Anne babanın çocuğu merkeze aldığı demokratik tutumda anne babalar 

çocuklarına karşı duyarlı ve beklentisiz bir davranış örüntüsü sergilerler. Bu anne 

babalar çocuklarına güvenerek onları kabullenmekte ve onların fikirlerine saygı 

duyarlar. Çocuklarının psikolojik özerkliklerini destekleyerek, çocukların nerde, 

kimle, ne yaptığıyla ilgilenmektedirler. Disiplinle ilgili yöntemleri cezalandırıcı ve 

zorlayıcı olmaktan ziyade destekleyici olmaktadır (Yıldırım, 2010). 

Demokratik tutumu benimseyen aileler çocuklarına karşı içten ve samimi 

olmalarının yanı sıra çocuklarından yapabileceklerinden fazlasını da 

beklememektedirler. Bu anne-babalar, çocuklarını ayrı bir birey olarak kabul ederek 

onlara değer verir ve bağımsız bir kişilik geliştirmelerine de yardımcı olurlar 

(Schaffer ve Digeronimo, 2009). 

Demokratik anne-baba tutumunda kabul edilen ve edilmeyen davranışların 

sınırları açıktır ve bu sınırlar içinde çocuk özgürce davranabilmektedir. Aile ile ilgili 

kararlarda çocukların da fikirleri alınmakta; duygu ve düşüncelerine saygı 

duyulmaktadır.) Baumrind (1991)’e göre demokratik anne-babalar, çocuklarının 

sosyal duyarlılığa sahip, başkalarıyla çalışmaya istekli ve sorumluluk sahibi çocuklar 

olmalarını istemektedirler (Akt. Darling, 1999). Böyle bir ortamda çocuk girişken  

bir birey olarak yetişmekte, özgüven duygusunu  kazanmakta ve kendi kendine aldığı 
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kararların sorumluluğunu taşımasını öğrenmektedir. Anne-babalar çocuklarının aile 

içerisinde özgür bir şekilde gelişmesini, yeteneklerini en üst düzeyde açığa 

çıkarmasını ve kendini gerçekleştirmesini desteklemektedirler. Ayrıca çocuğun 

barınma, beslenme, korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında ona sevgi 

de göstermektedir. Bu sevgi otoriter anne-baba tutumunun aksine koşulsuz 

gösterilmektedir (Yavuzer, 2012). 

Demokratik tutumu benimseyen bir ailede yetişen çocuklar küçük yaştan 

başlayarak sorumluluk almaya hazır hale getirilmekte ve onlara bir işi başarmanın 

zevki yaşattırılmaktadır. Otoriter ve demokratik anne-babaların çocuklarından 

yüksek beklentileri vardır ve onlardan aile kurallarına uygun davranmaları 

beklenmektedir. Fakat ikisi arasındaki temel fark; otoriter ebeveynler çocukların, 

kendi kararlarına sorgulamaksızın uymaları beklenirken; demokratik aileler 

çocuklarına kurallar hakkında net açıklama yapıp fikirlerini alırlar. Otoriter ve 

demokratik ebeveynler arasında bir diğer ortak nokta çocuklarının üzerinde eşit 

davranışsal baskı uyguladıkları halde; demokratik ebeveynler düşük düzeyde 

psikolojik baskı eğiliminde iken, otoriter ebeveynlerde bu psikolojik baskının yüksek 

düzeyde olduğu gözlenmektedir (Kızıldağ, 2012). 

Araştırmalar, böyle bir ortamda yetişen çocuğun daha girişken, fikirlerini 

rahatça savunabilen, eleştiriye açık, bağımsız ve kendine güvenen, başkalarına karşı 

duyarlı davranışlar geliştirebilen insanlar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tutumu 

benimseyen ailelerin çocuklarının, otoriter veya hoşgörülü tutumu benimseyen aileler 

tarafından yetiştirilen çocuklara göre ileriki yaşlarında çok daha fazla kendini 

yönetme becerisine sahip, kendine güveni yüksek ve akademik anlamda çok daha 

başarılı olduklarını ifade etmektedirler (Yavuzer, 2012).  

Demokratik tutumu benimseyen anne babaların çocukları enerjik-sıcak kanlı, 

özgüveni ve özdenetimi yüksek, neşeli, arkadaş canlısı, problem çözme yeteneği 

yüksek, işbirliğine açık, meraklı, bir amaca yönelik hareket edebilen, özsaygısı 

yüksek, kendi kendini kontrol edebilen, başarıya yönelmiş çocuklar olmaktadırlar. 

Pike (1989)’da demokratik anne-babaların çocuklarının üzerine aldığı sorumluluğu 

yerine getirebilen, bağımsız olduklarını ifade etmektedir. 
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2.3.3. Aşırı Hoşgörülü Tutum 

 

Çocuk merkezli bu modelde anne babalar, çocuklarına karşı duyarlı olmakla 

beraber onlardan herhangi bir istekte bulunmamaktadırlar. Çocuklarına çok yumuşak 

bir yaklaşım sergilemekle beraber, onlardan olgun davranışlar beklememektedirler. 

Bu tip anne-babalar çocuklarına kural koymaktan, otorite kullanmaktan ve onlarla 

çatışmaktan kaçınırlar (Sayan ve Bağlan, 2012). 

Aşırı hoşgörülü anne-babalar çocuklarına karşı sıcak ve kabul edici tarzı 

tercih ederler. Çocuklarına az sorumluluk verilmesinin yanı sıra onlara neredeyse 

yetişkininkine denk bir özgürlük şansı tanırlar. Çocuklardan kendi davranışlarını 

kendilerinin düzenlemeleri ve kararlarını kendilerinin vermeleri beklenmektedir. Ne 

zaman ne yiyeceği, televizyonda ne seyredeceği, ne okuyacağı, ne zaman uyuyacağı 

gibi kararlar çocuklara bırakılmıştır (Kızıldağ, 2012). Bu tutumda aile kontrolü 

yoktur. 

Aşırı hoşgörülü anne-babalar, çocukların isteklerine hiçbir denetim ve 

sınırlama getirmeksizin daima onların isteklerini kabul eden anne-babalar 

olmaktadırlar. Bu tutum çocuğun duygu, istek ve dürtülerini gerektiğinde 

denetleyebilme yeteneğinin gelişimini olumsuz yönde etkileyerek; vurucu-kırıcı ve 

saldırgan davranışların artmasına yol açabilmektedir (Ekşi, 1990). 

Anne-baba ve çocuk arasında sağlıklı bir iletişimin bulunmaması, çocuğun 

dengesiz bir ortam içinde abartılmış bir sevgi gösterisi içinde büyüyor olması, onun 

doyumsuz bir birey olmasına sebep olmaktadır. Bu çocuklar anne-babalarıyla 

yetinmeyip zamanla ev dışındaki kimselere de egemen olma yollarını arayan bireyler 

haline gelmektedirler (Yavuzer, 2012). Hiçbir hareketi sınırlandırılmayan, aşırı 

hoşgörülü ortamda büyüyen birey, bencil ve daima başkalarının dikkatini çekmek 

isteyen ve kendisine hizmet bekleyen bir tutum geliştirebilmektedir. Aşırı hoşgörülü 

tutum, atılgan-saldırgan, itaat etmeyen, oto-kontrol ve özgüveni düşük, baskıcı, 

amaçsız, kaygılı, başarısız olan çocukların yetişmesine neden olur.  

Hoşgörülü aile tutumuyla yetiştirilen çocuklar davranışlarını kontrol 

edememekte, o anki istekleriyle çatışan bir şey yapmaları istendiğinde itaat 

etmemekte ve istenileni yapmamaktadır. Bu çocuklar aynı zamanda çok fazla istekte 

bulunan ve yetişkine bağımlı bir kişilik yapısı geliştirirler (Yavuzer, 2012). 

Anaokulundaki gözlemlerini temel alan Baumrind (1967)’e göre aşırı hoşgörülü 
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ailelerin çocukları saldırgan ve kavgacı olmaktadır. Ayrıca bu çocuklar özellikle 

erkekler, zorba, ben-merkezci, asi, saldırgan, amaçsız ve akademik başarıları düşük 

olan çocuklar olabilmektedirler. 

Baumrind (1991)’de çocuğun mizacının anne babanın sergilediği çocuk 

yetişme tutumundan etkilendiğini ifade etmektedir. Stainberg ve arkadaşları 

(1995)’na göre, aşırı hoşgörülü ebeveynlere sahip okul öncesi dönem çocukları, 

toplumsal sorumlulukları az gelişmiş, bağımlı olduklarını; ancak genellikle otoriter 

anne-baba tutumu ile yetişen çocuklara göre daha neşeli, özsaygıları yüksek ve 

sosyal beceriler yönünden ise gelişmiş olduklarını ifade etmiştir (Steinberg ve 

diğerleri, 1995; Darling, 1999). 

Farklı anne baba tutumlarının, çocuk üzerinde farklı etkileri olmaktadır. 

Sosyal bilimciler, anne-baba tutumlarının çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimini, 

özellikle ergenlik döneminde agresif davranışlar, alkol ve madde kullanımı gibi 

problem davranışların sergilenmesine neden olacak şekilde etkilediğini ifade 

etmektedir. Fiziksel cezanın olmadığı bu anne-baba tutumunun otoriter hoşgörülü 

veya ilgisiz anne-baba tutumuna göre değerlendirildiğinde, çocuğun daha yüksek 

akademik başarı ve psiko-sosyal gelişim sergileyerek,  daha az problem davranış 

görülmesi pozitif etkilere sahip olduğu da söylenebilir (Yörükoğlu, 2010). 

 

 

2.4. Kardeş İlişkileri 

 

Kardeşlik bağı, birçok insan için yaşamdaki en uzun süreli ilişkidir. Bir 

toplumdaki insanların en az %80’nin bir kardeşi olduğu gerçeğinden dolayı, 

bireylerin hayatında kardeşlik önemli yer tutar (Dunn, 1983). Kardeş ilişkileri, evlilik 

ve ebeveynlik gibi bireylerdeki samimi ve cana yakın olma ve hayat boyu sosyal 

destek sağlama gibi olumlu niteliklerin gelişimine ortam hazırlaması açısından çok 

büyük önem taşır. Kardeşler sadece birbirlerinin sosyal ve bilişsel becerilerini 

etkilemekle kalmaz, aynı zamanda başkalarıyla olan ilişkilerin olumlu gelişmesinin 

de çok büyük destekçidir (Sheehan ve Noller 1997). Ayrıca çocukların kendi kişilik 

özelliklerinin oluşumunda çok önemli bir etkendir.  

Dunn (1992)’a göre kardeş ilişkileri, çocuklara kendilerini ve kendileri 

dışındaki diğer bireyleri tanımaları için eşsiz olanaklar sunan, çocukların kendi 

kişilik özelliklerinin oluşumunu sağlayan, göz ardı edilmeyecek bir unsurdur.  
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Kardeşler üzerinde yapılan araştırmalar; kardeş ilişkilerinin çocuğun duygusal 

ve sosyal gelişiminde ikinci derecede rol aldığı kanıtlanmış, kardeşler arasındaki yaş 

farkının ve doğum sırasının ilişkinin özelliklerini etkilediği görülmüştür (Brody, 

1985; Burhmester 1992; Minnet, Vandell, Sandtrock, 1983). Bireysel Psikoloji 

kuramını geliştiren Alfred Adler; ailedeki diğer çocukların varlığına ve bunun 

çocuğun gelişimi üzerindeki etkilerine dikkati çeken ilk kuramcıdır. Ona göre 

çocuğun diğer kardeşler arasındaki durumu, özellikle dünyaya geliş sırası açısından, 

kendine özgü bazı sorunları da birlikte getirir (Gençtan, 2014). 

Kardeşler, ilişkilerinde başka ortamlarda ihtiyaç duyacakları sosyal becerileri 

geliştirirler. Birbirleri için özdeşim modeli oluştururlar; paylaşma, fikir alışverişi, 

empati duygusunu geliştirme ve yardımlaşma gibi toplumsal ilişkileri öğrenirler. 

Sosyal etkileşimlerin gerçekleşmesi, sevgi, güven ve sevecenlik duygularının 

paylaşımı için uygun bir ortam hazırlanmış olur (Yavuzer, 2012). 

Son yıllarda sosyal becerilerin gelişmesi gibi alanlara önem verilmeye 

başlanılmasıyla kardeş ilişkilerinin önemi anlaşılmaya başlanmıştır. Dunn (1983)’e 

göre, kardeşler arasındaki etkileşim çocukların bilişsel gelişiminin yanı sıra sosyal ve 

ahlak gelişimlerinde önemli bir etkiye sahiptir.  

Yapılan araştırmalar, ilk yılın ikinci yarısından itibaren, bebek ile büyük 

kardeş arasındaki etkileşimin yaşla orantılı olarak arttığını göstermektedir. Bank ve 

Kahn (1975), 4-6 yaşlarındaki kardeşlerin anne babalarıyla geçirdikleri zamanın iki 

katından daha fazlasını birbirleriyle geçirdiklerini görmüşlerdir (Akt; Dunn, 1983). 

Bu durumda zamanlarının büyük bir kısmını birbirleriyle geçiren kardeşler, sosyal 

anlamda çok önemli bir etkileşim kaynağı olarak görülebilirler (Yavuzer, 2012). 

Kardeş ilişkileri aynı zamanda erken yaşlarda çocuğun sosyal ve bilişsel 

gelişmesine katkı sağlamaktadır. Büyük çocuğun bir bağlılık kaynağı, özdeşim 

modeli, oyun arkadaşı ve toplumsallaştırma etkeni olarak üstlendiği roller, kardeş 

ilişkilerinin olumlu yönünü oluşturmaktadır (Yavuzer, 2012). 

Kardeş ilişkileri, çatışmaların ne şekilde ortadan kaldırılacağının öğrenildiği 

bir laboratuar görevini görür. Kardeşler, herhangi bir nedenle kavga ettikten sonra, 

tekrar bir uzlaşma sağlamaya ihtiyaç duyarlar. İlk çocuklar, kardeşlerine 

hükmetmeye çalışma eğilimindedirler ve daha çok saldırgan, çatışan, aldırış etmeyen 

bir tavır sergileyen küçük kardeşten karşılık bekleyen bir davranışlar sergilerler 

(Gençtan, 2014).  
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Küçük kardeşler ise, olaylara açıklamada bulmaya ve hoş sözlerle büyük 

kardeşi kandırmaya çalışan bir tutum içine girerler; diğer insanların ihtiyaçlarının 

fark etmede, arabuluculuk rolünü üstlenerek çözüm sağlamada ve uzlaşmada çoğu 

zaman daha girişimcidirler. Aynı cinsiyete sahip olan kardeşler genellikle ağız dalaşı 

yapmaya ve çekişmeye daha eğilimlidirler. İki erkek kardeş olanlarda, biri kız diğeri 

erkek olan kardeşlerden daha fazla kavgaya eğilimli oldukları görülür (Papalia, Olds, 

Feldman, 1998). 

Kardeş ilişkilerini etkileyen farklı etkenler dolayısıyla, ilişkilerinin niteliği 

aileden aileye değişkenlik gösterdiği bilinen bir gerçektir. Bunlar; kardeşler 

tarafından algılanan ya da gerçekten yaşanan aile içindeki farklılaşmış deneyimler, 

çocuğun mizacı, anne-babanın farklılaşmış yaklaşımları, anne-baba arasında yaşanan 

çatışmalar ve ailenin duygusal havasıdır (Kızıldağ, 2012). 

 

 

2.5. Çocuklarda Görülen Davranış ve Uyum Problemleri 

  

Çocuklar her yeni gelişim döneminde yeni beceriler kazanmaktadırlar. 

Çocuğun edindiği her yeni beceri, beraberinde çözülmesi gereken bir sorunu da 

getirmektedir. Gelişim dönemlerinde karşılaşılan sorunlar olağan ve geçicidir; ancak 

çocuk, bu dönemlerde çevresindeki yetişkinlerin yanlış tutumlarına maruz kalırsa 

veya sorunlarını çözerken engelle karşılaşırsa, olağan diye nitelendirilen bu 

sorunların çözümü, yeni gelişim dönemlerine ve çocuğun ileriki yaşlarına ertelenir. 

Bu durumlarda ortaya çıkan sorunlar, uyum ve davranış bozuklukları olarak 

adlandırılmaktadır (Yörükoğlu, 2010).  

  Uyum, bireyin kendisi ve çevresiyle dengeli bir ilişki kurabilmesi ve bu 

ilişkiyi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi şeklinde tanımlanabilir. Ancak yaşam boyu 

devam eden bir süreç olan gelişme ve değişimlerin getirdiği, doğal zorluklara 

çevrenin olumsuz etkileri eklendiğinde, kişide tepki olarak çoğunlukla duygusal 

düzeyde bozukluklar görülür. Bu olumsuz tepkilere uyum ve davranış bozuklukları 

denilir (Yavuzer, 2012). 

Davranış sorunları, çocuğun çeşitli ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı iç 

çatışmalarını davranışlarına aktarması sonucu ortaya çıkabilir. Bireyin sahip olduğu 

özellikleri ile çevresi arasında dengeli bir ilişki kuramıyorsa, burada bir sorundan 

bahsedilebilir (Kanlıkılıçer, 2005). Gelişim psikologlarına göre çocuğun 
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davranışlarının problem sayılabilmesi için bazı ölçütlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

ölçütler yaşa uygunluk, süreklilik ve cinsel rol beklentisi olarak belirtilmiştir. 

(Yörükoğlu, 2009).  

Çocuğun gerekli düzeyde uyum sağlaması toplumsallaşma süreci ile 

kazanılmaktadır. Her yeni gelişmenin beraberinde getirdiği değişik koşullar ve 

güçlükler, çocuk için başlı başına uyum çabasını gerektirmektedir. Yeni duruma 

alışıncaya kadar çocuklarda uyum sorunları olabilir. Bunlar geçici uyum problemleri 

olarak tanımlanmaktadır. Geçici uyum problemleri devamlılık arz ediyor ve ileriki 

yaşlara taşınıyorsa o zaman gerçek uyum problemleri haline gelmektedir. Bu 

olumsuz durumlar 8-9 yaşından sonra davranış problemleri adı altında 

adlandırılmaktadır (Gençtan, 2014). 

Olumlu bir çevre çoğunlukla sorunların kısa zamanda çözülüp engellerin 

aşılması ve çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişip kişilik kazanmasında en önemli 

etkendir. Bu çevreyi bulamayan çocuk; güven duygusunu hissetmekte zorlanır ve 

düşünceleri içinde bunalır, sevilmediğini, istenmediğini düşünerek, kimseye inanmaz 

ve kimseyi sevemez. Büyüklerin ilgisini çekmek için gereksiz davranışlara girişir. 

Bütün bunlar bir süre sonra çevreye olan uyumunu bozar. Sürekli hırçınlık, sinirlilik, 

yalancılık kavgacılık, söz dinlememe, kaygı ve korku hali yaş ilerledikçe uyum 

bozukluğu halini alır. Evden, okuldan kaçma, hırsızlık, asilik, kuralları çiğneme, 

saldırganlık ve madde bağımlılığı gibi durumlar görülmeye başlar (Yavuzer, 2012). 

Her çocuk gelişim dönemlerinde çeşitli problemlerle karşı karşıya kalır. 

Çocukluk döneminde görülen bazı problemler normal gelişimin bir parçasını 

oluşturur. Bu problemlerin çoğu kalıcı olmaktan çok geçici türdendir. 

Bu noktada çocuk veya gencin tavırlarının normal olup olmadığının, davranış 

bozukluğu gösterip göstermediğinin belirlenmesi için bazı ölçütlere ihtiyaç vardır. 

Bu ölçütler şöyle sıralanabilir; 

1. Yaşa Uygunluk: Çocuğun yaşı, davranım normalliğini belirlemede önemli 

rol oynar. Bunun için çocukla ilgilenen bireylerin, çocukları farklı yaşlardaki 

tipik davranışları ve gelişim dönemi özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları 

oldukça önemlidir. Belirli bazı yaşlardaki çocukların davranışların yarısına 

yakını, anne, baba yada öğretmenleri rahatsız etmesine rağmen,  normal kabul 

edilir. Örneğin, 2 yaş civarında parmak emme normal bir davranış sayılırken, 

4-5 yaşlarında bu davranışın yeniden belirmesi veya hala devam ediyor 

olması normal karşılanmayabilir. 
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2. Aşırılık: Çocuğun davranışlarının yaş gruplarına göre normal kabul edilip 

edilmediğini gösteren bir kategoridir. Örneğin; 5 yaşındaki bir çocuk için 

öfke ve huysuzluk doğal kabul edilirken, bu bir başkasına yada kendine zarar 

verme şekline dönüşürse uyumsuzluk olarak algılanır. 

3. Süreklilik: Çocuğun belirli bir davranış türünü ısrarlı bir şekilde ve uzun 

zaman süresince tekrar etmesidir. 

4. Cinsel-Rol Beklentisi: Erkeklerin kızlara oranla daha saldırgan olması 

beklenirken, erkeklere benzer saldırgan örnekler sunan kızların davranışı, 

sapan davranış kategorisine girer.  

5. Kültürel Faktörler: Örneğin, önceki yüzyıllarda erkeklerin kadına karşı 

saldırgan olması sıkça karşılaşılan ve nispeten doğal bulunan bir durumken, 

günümüzde kadına kibar davranmak bir erdem olarak kabul edilmektedir 

(Yörükoğlu, 2010; Kızıldağ, 2012; Gençtan, 2014). 

 

 

2.5.1. Davranış ve Uyum Problemlerine Etki Eden Etmenler 

 

1. Soyaçekim: Yapılan araştırmalar çocuğun davranış ve uyum bozukluğu ile 

soyaçekim arasında kuvvetli bir bağ olduğunu ortaya koymuştur. 

2. Fiziksel Nedenler: Sağırlık, şaşılık, körlük, az işitme, topallık, aşırı 

şişmanlık, gibi bazı bedensel özürler çocuğun kendini iyi ve mutlu 

hissetmesini engeller. Çevrenin de olumsuz bakış açısı ve tavrı bu durumu 

desteklerse ortaya bazı uyumsuz davranışlar çıkabilir. 

Bir hayvan tarafından ısırılmak, trafik kazası geçirmek, doğal afet yaşamak 

da çocuğun ruh dünyasında şok etkisi yaratıp korku, içe kapanma, ağlama 

nöbetleri gibi davranışlara yol açabilir. 

3. Temel İhtiyaçların Doyurulmaması: Çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal 

ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanmaması birtakım davranış 

bozukluklarına yol açabilir. Bu ihtiyaçları şöyle detaylandırabiliriz. 

 Temel Fiziksel İhtiyaçlar: Büyüme için gerekli olan yeme, içme, 

sıcak ve soğuktan korunmak için barınma, giyinme gibi bedensel 

ihtiyaçlar her çocuk için fiziksel gereksinimlerinin en iyi düzeyde 

sağlanması şarttır. 
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 Temel Psikolojik İhtiyaçlar: Sevgi, saygı görme, başarılı olma, 

takdir edilme, güvenme ihtiyacı çocuğun ve yetişkin bir insanın 

hayatını sağlıklı bir ruh haliyle yaşayabilmesi için gereklidir. 

 Temel Sosyal İhtiyaçlar: Arkadaşlık kurma ihtiyacı, bir gruba ait 

olma isteği, sosyal statü, saygınlık, kendini güvende hissetme temel 

sosyal ihtiyaçların başlıcalarıdır (Schaffer ve Digeronimo, 2009; 

Kızıldağ, 2012; Yaşar, 2013). 

 Çevresel ve Sosyoekonomik Nedenler: Yapılan araştırmalar, 

çocukların davranış bozuklukları geliştirmelerinde çevresel ve 

sosyoekonomik nedenlerin oldukça etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Çocuk bilinçlendiği andan itibaren kendi sosyoekonomik yaşantısıyla 

diğer insanları kıyaslar. Davranış bozuklukları, genellikle 

sosyoekonomik düzeyi normalin üstünde ve normalin altında olan 

ailelerin çocuklarında gözlenir. Ancak ailenin sosyoekonomik düzeyi 

ne olursa olsun anne, baba ve çocuk arasında olumlu ilişkiler 

kuruluyor, aile olumsuz duygularını çocuğa yansıtmıyor ve çocuğun 

temel ihtiyaçları sağlıklı bir şekilde karşılanıyorsa davranış bozukluğu 

gelişmez (Yaşar, 2013). 

4. Okul Yaşantısı: Bireyin duygusal gelişiminde aile yaşantısının yanı sıra okul 

yaşantısının da önemli oranda etkili olduğu bilinmektedir. Okul ortamı birey 

için aileden sonra yeni bir psikolojik ortamdır ve okul arkadaşları, öğretmen 

davranış ve yaklaşımları, okul kuralları ve okul çalışmaları bireyin duygu ve 

davranışlarının şekillenmesine neden olabilmektedir. Bunun yanında bireyin 

okul başarısı ya da başarısızlığının duygu ve davranış gelişimini etkilediği 

araştırmalarla bulgulanan bir gerçektir (Yavuzer, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

2.5.2. Davranış ve Uyum Problemi Olan Çocukların Özellikleri 

 

Davranış bozukluğu gösteren çocuklar, sergiledikleri bozukluğun türüne göre 

ayrılsalar da, tipik olarak bazı ortak özellikler gösterirler. Bu belirtiler davranış 

bozukluğunun tümüne genellenemez. Davranış bozukluklarını; anksiyete/ depresyon, 

sosyal içe dönüklük, somatik yakınmalar, kurallara karşı gelme, saldırgan 

davranışlar, sosyal sorunlar, düşünce sorunları ve dikkat sorunları olarak ayrı bir 

şekilde ele alıp belirtilerini bu şekilde incelemek daha yararlı olacaktır (Yörükoğlu, 

2009; Yazgan, 2010; Schaffer ve Digeronimo, 2009; Gençtan, 2014).  

a. Anksiyete/Depresyon 

 Çok ağlama 

 Bazı hayvanlardan durumlardan ya da ortamlardan korkma 

 Okula gitmekten korkma  

 Kötü bir şey düşünebileceği ya da yapabileceğinden korkma 

 Kusursuz dört dörtlük ve her konuda başarılı olması gerektiğine inanma 

 Kimsesin onu sevmediğinden yakınma 

 Kendini önemsiz, değersiz ya da yetersiz hissetme 

 Sinirli ve gergin olma 

 Çok korkak ve kaygılı olma 

 Kendin çok suçlu hissetme 

 Topluluk içinde rahat olmama, başkalarının kendisi hakkında ne 

düşünecekleri  konusunda tedirgin olma 

 İntihar etmeyi düşünme 

 Evhamlanma 

b. Sosyal İçe Dönüklük 

 Bir şeylerden az hoşlanma 

 Sürekli yalnızlığı tercih etme 

 Konuşmama 

 Paylaşmayı sevmeme 

 Sürekli ürkek olma hali 

 Mutsuz olma 

 İçe kapanık olma 

 Enerjisiz olma 
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c. Somatik Yakınmalar 

 Sürekli kabus görme 

 Sürekli kabızlık durumu yaşama 

 Baş dönmesi, baş ağrısı hissetme 

 Mide ağrıları hissetme, kusma 

 Göz veya cilt problemleri yaşama 

d. Sosyal Sorunlar 

 Bir yetişkine bağımlı davranma hali 

 Yalnız olma 

 Geçimsiz olma 

 Kıskanç olma 

 Sakar olma 

 Sevilmediğini hissetme 

 Beceriksiz olma 

 Oyun oynarken veya herhangi bir şey yaparken kendinden küçükleri tercih 

etme 

 Konuşma problemi yaşama 

 Kendisiyle dalga geçildiğini hissetme 

 Başka çocuklar tarafından sevilmeme 

 El, kol bacak hareketlerini ayarlamada güçlük çekme, sakar olma 

 Konuşma problemi yaşama 

e. Düşünce Sorunları 

 Burnunu karıştırma, derisini ya da vücudunu soyma 

 Herkesin içinde cinsel organıyla oynama 

 Cinsel organıyla çok fazla oynama 

 İstemeyerek da olsa belli bazı davranışları tekrar tekrar yapma (ellerini 

defalarca yıkama, kapı kilidini tekrar tekar kontrol etme gibi) 

 Olmayan şeyleri görme 

 Diğer çocuklardan daha az uyuma 

 İhtiyacı olmadığı halde pek çok şeyi biriktirme 

 Tuhaf ve alışılmadık davranışlarda bulunma (eşyaların belli bir düzende ve 

sırada olmasını isteme gibi) 

 Uykuda yürüme ve konuşma  

 Uyumakta zorlanma 
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 Kafasından atamadığı, onu rahatsız eden bazı düşüncelere sahip olma 

(mikrop bulaşma, simetri takıntısı, okul sorunları gibi) 

 Kendine bilerek zarar verme ya da intihar girişiminde bulunma 

 Olmayan sesler ve konuşmalar işitme 

 Kaslarının oynaması, seğirmeleri ve tiklerin olması 

f. Dikkat Sorunları 

 Yaşından daha çocuksu davranma 

 Başladığı etkinlikleri bitirmeme( oyunu, dersleri, işleri vb.) 

 Bir konuya odaklanamama dikkatini uzun süre toplayamama 

 Yerinde sakince oturamama, çok hareketli ve huzursuz olma 

 Kafasının sürekli karışık  ve zihninin bulanık olması 

 Hayallere dalıp gitmesi 

 Düşünmeden hareket etme, aklına eseni yapma 

 Okul ödevlerini tam ve iyi yapamama 

 Dikkatinin kolayca dağılması 

 Boş gözlerle bakması 

g. Kurallara Karşı Gelme 

 Hatalı davranışlardan dolayı suçluluk duymama, aldırmama 

 Ev, okul veya diğer yerlerde kurallara uymama 

 Başı belada olan insanlarla dolaşma 

 Yalan söyleme, hile yapma, aldatma 

 Kendinden büyük çocuklarla vakit geçirmeyi tercih etme 

 Evden kaçma 

 Yangın çıkarma 

 Cinsel sorunları olma 

 Evden bir şeyler çalma 

 Ev dışındaki başka yerlerden bir şeyler çalma 

 Küfürlü ve açık saçık konuşma 

 Okuldan kaçma, dersi asma 

 Çevresindeki kişi veya eşyalara kasıtlı olarak zarar verme, zorbalık etme 

h. Saldırgan Davranışlar 

 Çok bağırma 

 İnatçı ve huysuz olma 

 Ruhsal durumunun veya duygularının çabuk değişmesi 
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 Çok sık küsme 

 Çok tartışma 

 Başkalarına eziyet etme, kötü davranma, kabadayılık etme 

 Sürekli dikkat çekmeye çalışma  

 Eşyalara zarar verme 

 Ailesine ya da başkalarına ait eşyalara zarar verme 

 Evde söz dinlememe 

 Okulda söz dinlememe 

 Çok kavga çıkarma, kavgaya karışma 

İnsanlara vurma, zarar verme (DSM-V, 2014).  

Yukarıda verilen özellikler, davranış bozukluğu gösteren çocuklarda tipik 

özelliklerdir. Unutulmaması gereken nokta tüm bu belirtilerin aynı anda bir çocukta 

görülmeyeceğidir. Bunlardan bir ya da birkaçı davranış bozukluğu belirtisi olabilir.  

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise tipik davranış bozukluğu 

belirtilerinin, çoğu kez tüm çocuklarda görüldüğüdür. Önemli olan, bu davranışların 

sıklıkla ve uzun süreli gözlenmesidir. Çocuk kardeşine kırıcı davrandı diye, okulda 

grup çalışmalarına katılmak istemedi veya kızdığı bir arkadaşına olan hıncını okul 

sırasına vurarak aldı diye davranış bozukluğu tanısı koymak son derece yanlıştır 

(Cirhinlioğlu, 2010; Sayan ve Bağlan, 2011; Gençtan, 2014).  

Çocuklarda davranış bozukluğu olup olmadığını saptamak için; davranış 

bozukluğu türleri, nedenleri, önleme ve düzeltmede izlenecek yolları çok iyi bilmek 

çok önemlidir. Gözlenen davranışlarla ilgili yol gösterici olması bakımından şu 

sorular sorulabilir; 

1. Çocukta bu belirtiler ne kadar zamandır gözleniyor? 

2. Ailede son zamanlarda olağandışı bir durum var mı? Çocukta gözlenen 

davranışlar, olağan dışı durumun zamanı ile paralellik gösteriyor mu? 

Örneğin; kardeşin doğumu, anne ya da babanın sürekli yokluğu, hastalanma, 

hastaneye yatma vb. 

3. Çocuğunuzda gözlediğiniz davranışlar belli bir zaman diliminde mi artış 

gösteriyor yoksa sürekli gözlenen bir durum var mı? Örneğin; yemek 

saatinde, babanın eve gelme saatlerinde gibi. 

4. Bu davranışla birlikte gözlediğiniz ikincil bir davranış daha var mı? Örneğin; 

tırnağını yerken saçını çekme gibi. 
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5. Daha önceki zamanlarda buna benzer davranışlar gözlemlediniz mi? Örneğin; 

şu an tırnak yiyorsa daha önce parmak emme gibi veya hayal kurma gibi 

başka davranışlar gibi. 

6. Bu davranış ya da davranışları gözlemlediğiniz zaman herhangi bir tepki 

verdiniz mi? (Bakırcıoğlu, 2011; Sargın, 2012). 

 

 

2.5.3. Anne-Baba Tutumunun Davranış ve Uyum Problemlerine Etkisi 

 

İnsan karmaşık bir varlıktır. Davranışları birçok etmene göre değişebilir. Bu 

etmenleri bedensel nedenler, fizyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimler, aileden 

kaynaklanan nedenler olarak sayabiliriz. Çocuğun davranış ve uyum sürecini 

zorlaştıran ailevi nedenler arasında, olumsuz anne-baba tutumları, anne-baba 

arasındaki iletişim bozukluğunu sayılabilir (Çağdaş, 2012). 

Çocuğun yaşamını sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmesi, fizyolojik, 

psikolojik ve sosyal gereksinimlerinin karşılayabilmesi için, ilk yıllarda daha ağırlıklı 

olmak üzere, bir aileye gereksinimi vardır. Çocuk dış dünyaya uyum sağlamak için 

gereksinim duyduğu yaşıtları ve geliştirdiği özellikleri aile içinde destekler. Çevre ile 

iletişimde bulunacağı zaman gereksinimi olan aile ilişkilerindeki yeterliliği ve 

problemlerine bulacağı çözümleri de bu aile ortamında kazanır.  

Anne baba olmak sadece çocuğu dünyaya getirmek, büyütmek ve onun 

fiziksel gereksinimlerini karşılamak değildir. Önemli olan çocuğun en önemli 

gereksinimi olan sevginin verilmesi, sevgi ve güven ortamında büyümesi başta gelen 

özelliklerdir. Özellikle de anne baba ve çocuk arasında sağlıklı bir iletişimin 

kurulması, ruh sağlığı yerinde bireyler yetiştirmek için çok önemlidir.  

Anne ve babanın çocuk ile olan ilişkisinde iki tür anne, baba olduğu 

görülmektedir. Bunlardan biri “Biyolojik Ana Baba”, diğeri ise “Psikolojik Ana 

Baba”dır. Biyolojik anne baba çocuğun dünyaya gelmesi için gerekli şartları 

hazırlayan, doğduktan sonrada fiziksel gereksinimlerini karşılayan anne babadır. 

Psikolojik anne babanın temel özelliği, çocuğu sevmesidir. Psikolojik anne babanın 

özellikleri; 

 Çocuğuna sevgi şefkat gösterir, 

 Çocuğuna ilgi gösterir, 
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 Çocuğuna karşı her zaman saygı duyar ve onu bir çocuk gibi değil, bir birey olarak 

kabul eder, 

 Çocuğuna destek verir, güçlendirir cesaret verir, 

 Çocuğunun üzüntü ve öfkelerini paylaşır. 

 Çocuğuna ceza vermeden önce mevcut durumu tüm ayrıntıları ile öğrenip 

değerlendirmeye çalışır, 

 Sevgisini yalnızca, çocuğun gösterdiği olumlu davranışlarda değil, her zaman 

göstermeye çalışır; sevgisinin belli bir şartı yoktur (Cirhinlioğlu, 2010). 

Oktay (2000)’a göre, çocuk ile kurulan ilişkinin sağlıklı olabilmesi, her 

şeyden önce, ailenin çocuğa sergilediği tutum ve disiplin anlayışı ile yakından 

ilgilidir. Bu durum aynı zamanda kişilik yapısını belirlemede de ana etkendir. 

Kişiliğin temellerinin altı yaşına kadar atıldığı düşünülürse, aileye oldukça fazla 

sorumluluk düşmektedir. Ailenin çocuğa sergilediği tutumlar, yaklaşım biçimleri 

çocuğun her yönüyle gelişmesinde önemlidir. Yeterli düzeyde bir ortam 

sağlanamazsa, davranış bozuklukları ortaya çıkacaktır. 

Çocuğun topluma uyumunu ve iletişim şeklini belirleyen bir diğer faktör ise 

yine çocukluk döneminde anne-baba tutumlarından etkilenen kendisine yönelik 

algısıdır. Çocuğun kendisine yöneltmiş olduğu olumsuz değerlendirmenin boyutu, 

içinde yaşanılan sosyal çevreyle kurulan iletişimi etkiler. Bu olumsuz 

değerlendirmenin artmasına paralel olarak çocuğun kişiler arası ilişkilerde yaşadığı 

duygulardan birisinin de kaygı (anksiyete) durumu olduğu söylenebilir. Kaygı, 

bireyin hayatında dönem dönem yaşadığı ve ileriki dönemlerde zorlu olaylarla 

karşılaşma düşüncesi ile şekillenen; güvensizlik, kararsızlık ve çatışma hissettiği 

durumlar karşısında gösterdiği tepkidir. Kaygı, bireyin ruhsal yapısını tehlikeye 

sokan durumlardan biri olması itibariyle, sosyal bir varlık olan insanın iletişim 

biçimlerini de etkilemektedir (Gençtan, 2014). Sosyal ortamlara özgü durumlarda 

ortaya çıkan kaygı, sosyal kaygı olarak adlandırılmaktadır. Sosyal kaygının toplum 

içinde otururken, konuşurken veya herhangi bir eylem yaparken kızarma, terleme, 

ellerin titremesi, kendini küçük düşürecek yanlış bir şey yapma korkusu olduğu ve bu 

korkuyu yaşayan bireylerin toplum içine girmekten kaçındığı belirtilmektedir. Ayrıca 

bu kaygıya sahip kişilerin, bu korkularının ve kaygı belirtilerinin topluluk içinde 

herkes tarafından fark edileceğinden de korkarak topluluğa girmekten çeşitli 

bahaneler bularak kaçındığı söylenmektedir (İnanç, Bilgin ve Atıcı, 2010). 
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Kaygı kavramının anlaşılabilmesinde en önemli katkılardan biri kuşkusuz 

Karen Horney’den gelmiştir. Horney’e göre temel kaygı çevre ilişkilerinden ve 

çocukluk yıllarında kabul görmemiş olmaktan kaynaklanır. Açık ya da dolaylı baskı, 

ilgisizlik, çelişkili tutumlar, çocuğa önder olamama, çocuğun bireysel 

gereksinmelerine saygı göstermeme, yaptıklarını beğenmeme, gerçek sıcaklığın 

yokluğu gibi çeşitli olumsuz etmenler çocukta güvensizlik duygusunun gelişmesine 

neden olabilir. Çocuğun anne ve babasıyla ilişkisinde güven sarsıcı bir durum da 

kaygı yaratır. Kısaca Horney’e göre kaygı yaşam tecrübelerinden kaynaklanan, 

olumsuz ilişkiler sonucu gelişen temel bir duygudur. Kaygının yoğunluğu, içinde 

bulunulan durumun kişi için taşıdığı önemle doğru orantılıdır (Horney, 2000). 

Sosyal kaygı (fobi) ilk kez 1903 yılında Janet tarafından tanımlanmıştır. Janet 

“sosyal fobi” (phobie des situations sociales) adını verdiği bu kavramı, konuşurken, 

piyano çalarken, yazı yazarken başkaları tarafından seyrediliyor olmaktan korkan bi-

reyler için kullanmıştır (Akt; Erkan, 2002). Sosyal kaygı, önceleri sosyal ortamlarda 

duyulan kaygı, korku ve rahatsızlık yaşantıları; sosyal ortamlardan kasıtlı olarak 

kaçınma ve başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten korkma olarak 

tanımlanmıştır. Bu tanımda, sosyal kaygının sosyal ortamlardan kaçınma ve 

huzursuzluk duyma ile olumsuz değerlendirilmekten korkma boyutu bir araya 

getirilmiştir (Watson ve Friend, 1969; Erkan, 2002). 

Sosyal kaygı, DSM-V’ de (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders-Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı) “tanımadık insanlarla 

karşılaştığı ya da başkalarının gözünün üzerinde olabileceği, bir ya da birden fazla 

toplumsal ya da bir eylemi gerçekleştirdiği durumdan belirgin ve sürekli bir korku 

duyma, kişi, küçük duruma düşeceği ya da utanç duyacağı bir biçimde 

davranacağından korkması (ya da anksiyete) belirtileri gösterir. Kişi, korkusunun 

aşırı ya da anlamsız olduğunu bilir. Korkulan toplumsal ya da bir eylemin 

gerçekleştirildiği durumlardan kaçınılır ya da yoğun kaygı, sıkıntı ile bunlara 

katlanılır. Kaçınma, toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumdan sıkıntı 

duyma, kişinin olağan günlük işlerini, mesleki ya da eğitimle ilgili işlevselliğini, 

toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini bozar” şeklinde tanımlanmaktadır (DSM-V, 

2014). 

Birçok çalışma, çocuklarda sosyal kaygının çeşitli formlarının gelişimi 

üzerinde, ebeveyn davranışının etkisini göstermiştir. Sosyal kaygısı olan kişilerin 

anne babalarının, diğer anne-babalara göre daha reddedici, bununla birlikte daha 
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fazla koruyup kollayan kişiler oldukları görülmektedir (Liebowitz, Gorman ve Fyer, 

1985; Karacan, Şenol ve Şener, 1996; Erkan, 2002).  

Symonds (1939) ise, kısıtlayıcılık, katı cezalandırma, eleştiri ve çocuğun 

ihtiyaçlarını aşırı ölçüde planlama (aşırı korumacılık) olarak tanımlanan hakimiyet 

örüntüleri gösteren ebeveynlerin, hassas, çekingen ve sıkılgan olarak tanımlanan 

çocuklara sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu bulmuştur (Akt; Erdoğan 

ve Uçukoğlu, 2011). Diğer bir çalışmada, Bell, Avery, Jenkins, Feld & Schoenrock 

(1985), ailelerine karşı daha açık olduğunu söyleyen ergenlerde, daha fazla benlik 

saygısı, yaşıtlarıyla sık etkileşim, sosyal yetenek ve etkileyicilik, daha az 

çekingenlik, aynı veya karşıt cins yaşıtlarıyla ilişkisinde daha az zorluk ve daha az 

memnuniyetsizlik olduğunu belirtmektedirler. Bronfenbrenner (1961), ebeveyn kont-

rolünün fazla olmasının (aşırı kontrolün), çocuklarda ürkeklik ve uysallığa neden ola-

bileceğini belirtmiştir (Akt.Kılıç, 2005). 

Bugün, çocukların yaşadıkları davranış ve uyum problemlerinin temelinde 

yatan nedenlerin başında, bozuk aile yapılarının geldiği bilinmektedir. Anne babanın 

çocuğa sergilediği ve daha önce üç başlık halinde özetlenen yaklaşım şekilleri olan; 

otoriter tutum, demokratik tutum ve aşırı hoşgörülü tutumun çocuğun davranışlarına 

ve çevreye uyum sürecine ne derece ve nasıl etki ettiği ise aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir: 

 

 

 

2.5.4. Kardeş İlişkilerinin Davranış ve Uyum Problemlerine Etkisi 

  

Ailede kardeşler arasında kurulacak ilişkilerin niteliği, hem ailenin mutluluğu 

hem de kardeşlerin iyi bir yetişkin olup olmaması bakımından son derece önemlidir.  

Kardeşler arasında olumlu ve dengeli ilişkiler kurmak ve böylesi ilişkileri sürdürmek 

kolay değildir fakat bunun olanaksız da olduğu söylenemez. Olumlu ilişkiler 

kurabilmek için öncelikle ilişkileri bozan faktörlerin bilinmesinde yarar vardır. 

Kardeş ilişkilerinin niteliğini belirleyen en önemli faktör anne-babanın 

çocuklarına özellikle kardeşinin doğumuyla birlikte büyük çocuğa olan yaklaşımıdır. 

İlk sosyal ortam olan ailenin ilk etkileşimleri kardeşler arası ilişkilerde 

gerçekleştiğinden çocuğun kişilik gelişimi, sosyal ve psikolojik gelişimi açısından 

oldukça büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Bu yıllarda kurulan olumlu 

ilişkilerin gelecekte olumlu bir benlik algısına ve toplumsal ilişkilerinde etkisi 
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olduğu artık araştırmalarla da ortaya konan bir gerçektir. O halde bu dönemde 

kardeşler arası ilişkilerin sağlıklı olması neye bağlıdır sorusuna verilecek en iyi 

cevap anne-baba tutumu olarak verilebilir (Kızıldağ, 2012; İnanç, Bilgin ve Atıcı, 

2010; Gençtan, 2014). 

Olumlu, çocuğu her açıdan destekleyici anne-baba tutumları daha önce de 

bahsedildiği gibi yaşamın ilk yıllarından itibaren çocuğun gelişiminde sağlıklı 

gelişimin temellerini atmakta ve bunun yansımaları hayat boyu devam etmektedir. 

Fakat bahsedilenin tam aksine otoriter, baskıcı, aşırı koruyucu ya da ilgisiz bir 

ortamda yetişen çocukların hem kişilik gelişimleri olumsuz etkilenmekte hem de bu 

negatif durum kardeşler arası ilişkilere yine aynı şekilde yansımaktadır (Kayaalp, 

2007; Weilburger, 2009).  

Çocuklarına dengeli-tutarlı davranabilen anne babalar çocuklarının diğer 

insanlarla dengeli ilişkiler kurmasını sağlarlar. Fakat kardeşler arası eşit olmayan ve 

tutarsız aile tutumları, ayırımlar, imtiyazlar kardeşler arası düşmanlık, rekabet ve 

kıskançlık duyguları yaratır. Böyle bir ortamda yetişen büyük çocuk artık kendisini 

sevilmeyen, istenmeyen, değersiz hissederek zamanla kendine olan güvenini 

yitirmeye ve olumsuz bir benlik algısı geliştirmeye başlar. Negatif bir ortamda 

kardeşiyle olumsuz ilişkiler geliştiren çocuğun bu durumu sosyal ilişkilerini ve 

çevreye uyum sürecini de olumsuz etkileyerek,  zamanla uyum ve davranış 

bozukluklarına neden olabilmektedir (Hortaçsu, 2003).  

Anne-babanın çocuk kayırmasını ya da bir başka deyişle çoğu ayırmasını 

Haris ve Howard (1983), anne-baba tarafından bir çocuğun diğerine tercih edilmesi 

şeklinde tanımlamıştır. Anne-babanın bu çocuk kayırmasının bir başkası tarafından 

gözlenmesine ise farklılaşmış yaklaşım denmektedir (Boer, Goedhart ve Treffers, 

1992). Farklılaşmış yaklaşımda anne ve baba, bir kardeşe diğerinden daha çok ilgi, 

sevgi duyarlılık ve şefkat gösterir ve kayırılan kardeşe daha fazla disiplin ve kontrol 

uygular (Brody, Stoneman ve McCoy, 1992). Bu yaklaşım çocuğun kardeşleriyle 

ilişkisinin doğasını belirlemede en önemli faktördür (Sheehan, 1997). Sheehan ve 

Noller (1998), anne-babanın çocuğu kayırmasını, çocuğun sosyal ve duygusal 

gelişiminde önemli bir etken olduğunu söylemektedirler.  

Bu konuda yapılan araştırmalar çocuklar arasında eşit olmayan tutum ve 

davranışlar kardeş ilişkilerini olumsuz etkilemekte ve bu farklılıkların öfke, 

kıskançlık ve rekabete neden olduğu bulgulanmıştır (Brody, 1998).  Hetherington 

(1998)’nun çalışmasında elde ettiği veriler, çocuk kayırmanın saldırganlık, kaçınma 
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ve düşmanca duyguları beslediğine yönelik bulguları daha önceki söylenenleri 

destekler niteliktedir.  

Haris ve Howard (1983), liseye giden 600 kız ve erkek öğrenci üzerinde 

yaptığı araştırmada, anne-babaların çocuk kayırma davranışından kızların erkeklere 

oranla daha çok etkilendiklerini, kayırıldığını anlayan ergenlerin ise daha öfke ve 

depresif duygular yaşadıklarını bulgulamıştır.  

Brody ve diğerleri (1992)’nın 98 aileyi gözlemleyerek yaptığı çalışmasına 

göre anne-babaların daha çok küçük kardeşi kayırdıklarını görmüşlerdir. Bu 

kayırılmayı yaşayan büyük kardeşin ise belirgin bir şekilde olumsuz davranış 

sergilediklerini ortaya koymuşlardır. 
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2.6. İlgili Araştırmalar 

 

Bu bölümde yurt içinde ve yurt dışında anne-baba tutumunun kardeş 

ilişkilerine, davranış ve uyum problemlerine etkisini destekleyen çalışma ve 

sonuçlara yer verilmiştir.  

 

 

2.6.1. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

 

Apalaçi (1996), araştırmada yaygın gelişimsel bozukluğu olan kardeşe sahip 29 

ve aynı şekilde normal gelişim gösteren kardeşe sahip 29 olmak üzere toplam 58 

çocuk üzerinde yürütmüştür. Yaygın gelişimsel bozukluğu olan ve olmayan 

çocukların ağabey ve ablalarının psikolojik uyum ve kardeş ilişkilerini incelediği 

çalışmasında, her iki gruptaki kardeşlerin, davranış sorunları ve sosyal uyum 

ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olmadığına dikkat 

çekmektedir. Araştırmanın bulguları arasında; 

 Yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocukların kardeşlerinin, yaygın gelişimsel 

bozukluğu olmayan çocukların kardeşlerine oranla anlamlı düzeyde daha 

yüksek depresyon ve daha düşük benlik kavramına sahip oldukları, 

 Erkeklerin depresyon düzeyinin kızlardan daha yüksek olduğu, 

 Kardeşler arası yaş farkı ile depresyon, davranış sorunları ve sosyal uyum 

puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, 

 Yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocukların ağabey ve ablalarının kardeş 

ilişkileri ölçeğindeki statü/güç alt ölçeği puanları, kontrol grubundaki 

kardeşlerin puanlarından daha yüksekken; sıcaklık/yakınlık ve rekabet alt 

ölçeklerine ait puanlarının ise benzer olduğu, 

 Yaş farkı ve cinsiyet ile kardeş ilişkilerinin niteliği arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığına yer verilmiştir. 

Kılıçarslan (2001), çalışmasında aile fonksiyonlarının ve algılanan 

farklılaşmış anne-baba yaklaşımlarının kardeş ilişkileri üzerindeki etkileri 

incelemiştir. Araştırmanın örneklemini, 61 kız ve 66 erkek öğrenci olmak üzere 

toplam 127 ilkokul öğrencisi, büyük kardeşleri ve anneleri oluşturmuştur. 

Araştırmanın veri toplama aracı, çocukların algıladıkları kardeş ilişkilerini 

belirlemek amaçlı “Kardeş İlişkileri Anketi”, farklılaşmış anne-baba davranışlarını 

görme amaçlı “Farklı Deneyimlere Dayanan Kardeş İlişkileri Envanteri”, aile 
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fonksiyonlarını saptamak amacıyla da “Aile Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda; babaların algılanan farklılaşmış yaklaşımında ve kardeş 

ilişkilerinde, kardeşlerin cinsiyetinin ve doğum sırasının farklı olduğu belirtilmiştir. 

Ek olarak anneler tarafından algılanan aile fonksiyonları ile kardeşler arasında 

anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. 

Anne-baba tutumunun kardeş ilişkilerine etkisini inceleyen araştırmalardan 

bir tanesi Köse (2003)’nin çalışmasına baktığımızda araştırman çalışma grubunu; 

Lefkoşe’deki ilköğretim okuluna devam eden 9 yaşındaki 147’si kız, 153’ü erkek 

olmak üzere toplam 200 çocuk ve annelerinden oluşturmaktadır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak annelerin tutumlarını belirleyebilmek amaçlı “Aile Hayatı 

Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçek” i, çocukların kardeş ilişkilerini belirlemede ise 

“Kardeş İlişkileri Anket” i kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; annelerin sıkı 

disiplin tutumunun kardeşi olan çocuklarda, kardeşi ile olan ilişkisinde statü/güç 

kullanılması üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Benzer şekilde sıkı disiplin içeren 

anne davranışı, çocuğun erkek kardeşi ile olan ilişkisinde çatışma şeklinde yansıdığı 

da bulgular arasında yer almaktadır. 

Sarı (2007), anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların, annelerinin 

çocuk yetiştirme tutumlarının, çocuğun sosyal uyum ve becerilere etkisini 

araştırmayı amaçladığı çalışmasında, evrenini Ankara İline bağlı merkez 

ilçelerindeki resmi ve özel anaokullarına devam eden 5-6 yaş grubunda toplam 700 

çocuk ve anneleri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak annelerin çocuk 

yetiştirme tutumlarını belirlemek amaçlı “Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum 

Ölçeği” ve çocukların sosyal uyumlarını ölçmeye yardımcı “Sosyal Uyum Ölçeği” 

uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre; aşırı koruyucu anne tutumu, karı-koca 

geçimsizliği gibi etmenler çocuklarda sosyal uyumsuzluk veya sınırlı sosyal uyum 

davranışına neden olma durumuna paralel olarak; demokratik tutum ve eşitlik tanıma 

anne tutumu sosyal uyumu hızlandırmaktadır. 

Tabak (2007) ilköğretim birinci kademede davranış sorunları olan çocukların 

anne-baba tutumları adlı çalışmasında, ilköğretim birinci kademede öğrenim gören 7-

11 yaş grubu çocuklar arasında; saldırganlık, içe kapanıklılık, kekemelik, dikkat 

eksikliği ve hiperaktivite davranış sorunlarından en az birini yaşayan çocukların 

anne-babalarının tutumlarını öğrenmek amacıyla yapmıştır. Araştırma 2006-2007 

Eğitim-Öğretim Yılında Afyonkarahisar il merkezindeki 20 ilköğretim okulunda 

okuyan 143 çocuğun anne-babasına “Aile Hayatı Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği” 
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uygulanarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda sorunlu çocuklarda saldırganlık 

davranışının diğer davranıştan daha fazla olduğu görülmüştür. Bir diğer sonuç; anne-

babalardan %72,1’inin ev kadınlığını reddetme tutumunu, %68,9’unun aşırı 

koruyucu tutumu oldukça uygun olarak benimsedikleri görülmüştür. Saldırganlık, içe 

kapanıklık, kekemelik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu yaşayan çocukların 

anne babalarından aşırı koruyucu tutum sergileyenlerin en fazla, geçimsizlik tutumu 

sergileyenlerin en az olduğu saptanmıştır. 

Yarapsanlı (2011), çocuklarda depresyon belirtilerinin yordanmasında 

yaşanmış olumsuz olaylar, algılanan anne-baba tutumu, öğrenilmiş çaresizlik ve 

umutsuzluğun rolünü belirmek amacıyla yaptığı araştırmasını 9-12 yaş arası 299’u 

kız, 300’ü erkek öğrenci olmak üzere toplam 599 çocuk üzerinde yürütmüştür. 

Araştırmanın sonunda çocuklarda görülen depresyon belirtilerinde anne-baba 

tutumunun da etkili olduğunu bulgulamıştır.  

Tazeoğlu (2011), çocukların benlik algıları, davranış sorunları ve anne-

babaların kullandıkları disiplin yöntemleri konulu çalışmasına, 10-14 yaşlarında 

149’u kız ve 151’i erkek olmak üzere toplam 300 çocuk katılım sağlamıştır. 

Çalışmada annelerin kullandıkları disiplin yöntemlerinin çocukların benlik algılarını, 

çocukların sergiledikleri davranış sorunlarını etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Güven (2013), çocuğun davranış sorunları ile algıladığı anne-baba çatışması 

arasındaki ilişkileri belirlemek üzere yaptığı çalışmasını, 9-13 yaş arası ilköğretim 

okulu öğrencisi 266 çocuk, anneleri ve öğretmenleri üzerinde yürütmüştür. Araştırma 

bulgularına göre; anne-baba çatışmaları sonucunda yaşanan kendini suçlama 

duyguları çocuğun davranış sorunlarına yol açmaktadır. Bu sonuçlara ek olarak 

annenin bildirdiği davranış sorunları ile çocuğun algıladığı anne baba çatışmasında 

kendini suçlama arasındaki ilişkilerde annelerin cezalandırıcı tepkilerinin aracılık 

ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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2.6.2. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

 

Kardeş ilişkileri, aile bireyleri arasındaki uyum veya uyumsuzluğun 

belirleyicisi, aile içerisindeki bireysel gelişim örüntüsüne şekil veren önemli bir 

unsur olduğu fark edildiği andan itibaren anne-baba ve araştırmacıların ilgi odağı 

haline gelmiştir (Brody, 1998). Konuyla ilgili daha çok yurtdışında yapılan 

çalışmalardan bir tanesi olan anne-babanın çocuk kayırma davranışına yönelik Haris 

ve Howard (1983)’ın yaptığı araştırma, liseye giden 600 kız ve erkekler üzerinde 

uygulanmıştır. Araştırmada çocuk kayırma davranışına, kızların erkeklere oranla 

daha duyarlı oldukları görülmüştür. Çalışmada bir kardeşin diğerine göre daha fazla 

kayırıldığını algılayan ergenlerin, daha fazla öfke ve depresif duygular yaşadıkları 

belirlenmiştir. 

Steinberg, Belsky ve Meyer (1991), araştırmalarında otoriter tutuma sahip 

anne-babaların, bu olumsuz tutumlarının çocuklarına olan etkilerini incelemeye 

çalışmışlardır. Araştırmaya benzer sosyo-ekonomik duruma sahip  14-18 yaş arası 

6400 ergen katılım sağlamıştır. Ergenlerin 1987 ve 1988 yılına ait okul 

performansları ile ilgili veriler toplanmıştır. Verilerin analizlerine göre; otoriter anne-

babalarının çocuklarının diğer çocuklardan daha yüksek bir başarı sergiledikleri 

gözlenmiştir. Bu sonuca göre otoriter tutumun olumsuz etkileri öğretimde olumlu bir 

hale gelmiştir. Bu sonuca paralel olarak otoriter olmayan tutumların ergenin okul 

çağındaki başarısını düşürdüğü de belirtilmiştir.  

Kardeş ilişkileri konulu birçok araştırmayı gerçekleştiren Brody ve diğerleri, 

1992’de yaptıkları araştırmalarında 98 aileyi anne-baba ve kardeş olarak 

gözlemlemişlerdir. Çalışma, anne-baba tutumunun kardeş ilişkilerini etkileyip 

etkilemediği belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gözlemler daha çok küçük kardeşin 

kayırıldığı yönündedir. Bulgulara göre küçük kardeşler olumsuz bir davranış 

sergilediğinde, anne- babaların daha çok küçük kardeşi kayırma eğilimde olduklarını; 

büyük kardeşler olumsuz davranış sergilediğinde veya her iki kardeş aynı derecede 

hatalı oldukları durumlarda ise anne-babanın daha eşite yakın yaklaşımlarda 

bulunduğunu görmüşlerdir. Bu sonuç, ailelerde kardeşler arasında mutlaka bir 

kayırma davranışın sergilendiğini göstermesi bakımından önemlidir.  

Volling ve Belsky (1992), çalışmalarında anne-baba-çocuk kardeş ilişkilerini 

araştırmışlardır. Araştırma okulöncesi dönemde 2 çocuğu olan 30 aile üzerinde 

yapılmış olup, bu iki çocuktan büyüğü 6 yaşında diğeri ise daha küçüktür. Çalışmada 
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ilk doğan çocuk 12-13 aylıkken anne-çocuk ve baba-çocuk ilişkisi gözlenmiş, çocuk 

3 yaşına geldiğinde durum yeniden değerlendirilmiştir. Sonuç olarak kardeşler 

arasında yaşanan kavga ve tartışmaların anne-bebek ilişkisinden kaynaklandığı 

tahmin edilmiştir. Bunun yanında destekleyici ve şefkatli bir babanın baba-çocuk 

ilişkisinin çok iyi olduğunun gözlemlenmesi de araştırma bulguları arasında yer 

almaktadır. Çalışmaya göre, ailelerin ilk çocuk ile yaşadıkları iletişim deneyimleri, 

kardeş ilişkisinin kalitesini belirlemede önemli bir etkendir. 

Brody, Stoneman ve McCoy, 1992’de anne-babanın kayırma davranışının 

kardeş ilişkileri üzerindeki etkilerini konu alan bir diğer çalışmalarını üniversite 

öğrencileri üzerinde gerçekleştirmişlerdir. Yaşları 17-27 olan 64 kız ve benzer 

şekilde yaşları 18-30 olan 63 erkek olan bu öğrenciler kardeşleriyle birlikte 

değerlendirmeye alındığı çalışmada; kardeş çiftlerinin %64’ü anne-babaları 

tarafından kayırıldığını ifade etmişlerdir. Örneklem grubu olan büyük çocukların, 

korku, utanç, anksiyete veya depresif duygular hissetmedikleri görülmüştür.  

Brody, Stoneman ve McCoy (1994), yine aynı konulu bir başka 

araştırmasında orta çocukluktan ergenlik dönemine kadar dört yıl boyunca kardeşler 

arasındaki ilişkilerin niteliğindeki değişikliklerin sebebini açıklayabilmek amacıyla 

bir model geliştirmişlerdir. Küçük kardeşlerin 4-9 yaş, büyük kardeşlerin 6-11 yaş 

arasında olduğu, toplam 71 aileden oluşan çalışmada, kardeş ilişkilerini belirlemek 

amacıyla “Kardeş İlişkileri Ölçeği”, çocukların mizaçlarını belirlemek amacıyla 

“Mizaç Değerlendirme Formu” ve ebeveynler arası çatışmaları belirlemek amacıyla 

ise “Q-Leary-Porter Ölçeği” kullanılmıştır.  Ayrıca çocukların anne-babaları ile 

etkileşimleri gözlemciler tarafından haftalık olarak videoya kaydedilerek, olumlu 

veya olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda çocukların yaşları 

büyüdükçe kardeş ilişkilerinde olumlu gelişmeler gözlenmiştir. Anne-babaların 

küçük kardeşleri kayırma durumlarında ise ilişkilerin bozulduğu fark edilmiş ve 

böylece, farklılaşmış anne- baba yaklaşımlarının kardeş ilişkilerini olumsuz 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlara ek olarak, anne-baba-çocuk ve kardeş 

ilişkilerinde çocukların mizaçlarının da etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Black ve Logan (1995), araştırmalarında çocuğun statüsünü, anne-baba-çocuk 

ve bakıcı ilişkisini incelemek istemişlerdir. 24-60 Aylık 43 çocuk araştırma 

kapsamına alınmıştır. Çalışma sonucunda; toplum tarafından dışlanmış ailelerde aile 

içi ve bakıcıların ilişkilerinde belirgin farklar bulunduğu, dışlanmış çocuklarda da 

davranış bozuklukları, beden gelişiminde duraksamalar ve anlamsız tepkiler 
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görüldüğü belirtilmiştir. Dışlanmış çocukların ailelerinin, çocuklarından 

beklentilerinin normal ailelere oranla çok yüksek olduğu ancak bu aşırı talebe 

karşılık da çocuklarına yeteri kadar zaman tanımadıklarını belirtmiştir. 

McHale ve diğerleri (1995), aynı şekilde anne babaların birinci ve ikinci 

çocukları üzerindeki farklılaşmış yaklaşım örüntülerini incelemişlerdir. Çocukları 

okul çağında olan 110 aile üzerinde yürütülen bu çalışmada; aile içi etkileşimler ile 

farklılaşmış anne-baba davranışı arasındaki ilişkiyi incelemek amaç edinilmiştir. 

Araştırmanın sonunda,  küçük kardeşlerin farklılaşmış yaklaşımdan olumsuz yönde 

daha çok etkilendiği bulgulanmıştır. 

Brody ve Stoneman (1996), 49 erkek çocuk, 46 kız çocuk ve bunların 

ailelerini kapsayan bir araştırmada, anne-çocuk ilişkisi ve baba-çocuk ilişkisinin 

kalitesinin kardeş ilişkilerinin kalitesini ve problem çözme davranışını ne derece 

etkilediğini ortaya çıkarmayı amaç edinmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre; 

annenin ve babanın büyük kardeş ile ilişkisinin kalitesi arasındaki bağlantılarının 

büyük çocukların mizacı tarafından dengelendiği, büyük ve küçük kardeş mizacının 

babanın küçük kardeş ve kardeş ilişkisi bağlarının kalitesini dengelediği 

bulgulanmıştır. 

Farklılaşmış anne-baba yaklaşımını çalışmasında ele alan bir diğer 

araştırmacı Kowal ve Kramer (1997)’dir. 11-13 yaşları arasında olan 61 çocuk 

üzerinde yürüttükleri araştırmada, algılanan farklılaşmış anne-baba yaklaşımı ile 

kardeşler ilişkileri arasındaki ilişkiyi incelemeyi ve aynı zamanda çocukların 

farklılaşmış anne-baba davranışlarını nasıl algıladıklarını incelemeyi amaçlamıştır. 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında; çocukların anne-baba davranışlarını 

değerlendirmede yaşlarının yanı sıra kişilik özelliklerinin, ihtiyaçlarının ve anne-

babalarıyla olan ilişkilerinin etki ettiği görülmüştür. 

Sheehan ve Noller (1998)’ın ergenlik dönemindeki 87 ikiz kardeşler ile 

yürüttüğü çalışmasında, anne- babanın çocuk kayırmaya yönelik davranışlarının aile 

sistemi içinde önemli etkiye sahip olduğu bulgulamıştır. Bulguyla ilgili olarak 

annenin farklılaşmış duygu gösterimi ve desteğinin, benzer şekilde farklılaşmış anne 

baba kontrolü davranışlarının; aile fonksiyonu etkilemenin yanı sıra, ergenlerin aile 

hayatına olumsuz duygular besledikleri sonucuna da ulaşılmıştır.  Bu önemli veriler 

anne-baba tutumunun, aile bireylerini sadece küçük yaşta değil her yaşta etkilediği 

önemli sonucuna varmamızı sağlaması bakımından dikkat çekicidir.  
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Howe Aquan-Asse ve Bukowski (2001)’nin İngilizce konuşan orta sosyo-

ekonomik düzeye sahip olan ailelerin anaokuluna giden toplam 40 çocuk üzerinde 

uyguladıkları araştırmada, kardeş ilişkilerinde çatışmaya sebep olan etmenleri tespit 

etmeye çalışmışlardır. Araştırmada “Kardeş Davranışı ve Duygu Anketi” 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; öfke ve içsel durumun karar verme 

stratejisini etkileyerek bu durumun çatışmaya sebep olduğu görülmüştür. Daha da 

önemlisi, herhangi bir durumda ortaya çıkmış çatışma durumunun çözümlenmesinde 

konuşma tarzının büyük oranda etki ettiği kanıtlanmıştır. 

Hakvoort ve diğerleri (2010), parçalanmamış ailelerin, aile ilişkilerinin okul 

çağındaki çocukların sosyal uyumlarına etkisinin araştırıldığı çalışma, büyük 

çocuğun 8-12 yaş arası olduğu ve küçük çocuğun da en az 4 yaşında olduğu 88 aile 

ve çocukları üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada anne-baba çocuk ilişkisinin kardeş 

ilişkilerine etkilerinden yola çıkarak çocukların sosyal uyumlarına etkisi 

belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; benlik saygısı ve sosyal uyum 

bakımından cinsiyetler arasında bir fark görülmemiştir. Anne baba ilişkisinin sıcak 

ve samimi olduğu aile ortamında yetişen çocukların kardeş ilişkilerinin de sıcak ve 

samimi olduğu gözlenmiştir. Kaliteli bir niteliğe sahip olmayan anne-baba ilişkisinin 

yaşandığı aile ortamında yetişen çocukların kardeş ilişkilerinde çatışmanın yoğun 

yaşandığı bulgulanmıştır. Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu ise, kardeş ilişkilerini 

baba çocuk iletişiminin kalitesinin etkiliyor olmasıdır. Baba çocuk iletişimi ne derece 

kaliteliyse, kardeş ilişkilerinin de o derece kaliteli olduğu görülmüştür. Araştırmanın 

rapor edilen bir diğer bulgusu ise anne-baba-çocuk iletişiminin çocukların sosyal 

uyumlarına etki etmemisidir.  

Howe, Karavasilis ve Aquan-Assee (2011), algılanan anne tutumlarının 

ergenlik döneminde olan çocukların kardeş ilişkilerinin kalitesine etkilerini 

belirlemeyi amaçlayan çalışmalarını, bir kardeşe sahip 40 erkek çocuk katılımıyla 

gerçekleştirmişlerdir. Araştırma; çocukların annelerin kendilerine olan tutumlarını 

nasıl algıladıklarından yola çıkarak, bunun gözlem yoluyla kardeş ilişkilerine 

yansımasını belirlemeye çalışmıştır. Öncelikle çocukların anneleriyle olan ilişkileri 

ne şekilde yorumladığını belirlemek için çocuklara anket uygulanmıştır. Anket 

sonrası analiz edilen verilerin, gözlemlenen kardeş ilişkilerine etkileri 

karşılaştırılmıştır. Rapor edilen verilere göre; annesiyle olan ilişkilerini sıcak ve 

samimi bulan çocukların, kardeş ilişkilerinin de paralel olarak olumlu olduğu, 
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annesiyle ilişkilerini negatif olarak algılayan çocukların kardeş ilişkilerinde ise 

çatışmalı ve sorunlu olduğu gözlenmiştir.  

Lecce ve diğerleri (2011), orta çocukluk döneminde kardeş ilişkilerinin 

özelliklerini ve psikometrik özelliklerini belirlemek amacıyla çalışmasını üç ana 

hedef doğrultusunda gerçekleştirmiştir. Birincisi kardeş ilişkilerinin yapısını 

belirlemek, ikincisi doğum sırasının kardeş ilişkilerine etkisini saptamak ve 

sonuncusu da anketin geçerliliğini test etmektir. 6-12 yaş arası büyük çocuk ve 

kardeşleri olmak üzere toplam 385 çocuğa uygulanan faktör analizi sonuçlarına göre; 

kardeş ilişkilerinin çocuğun sosyal çevresi ile olan ilişkisini etkilediği ve sosyal 

ilişkilere bir alt yapı oluşturduğu belirlenmiştir. Ayrıca ilişkinin çocuğun 

psikolojisini de etkilediği bulgulanmıştır. Doğum sırasının kardeş ilişkilerinin 

niteliğini etkilediği araştırmanın bir diğer bulgusudur. 

Dottan (2011), algılanan anne-babanın kayırma davranışının genç yetişkin 

olan bireylerin kardeş ilişkileri üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçladığı 

çalışmasını, 21-32 yaş arası 202 genç yetişkinler üzerinde yürütmüştür. Araştırma 

verilerine göre algılanan kayırma tutumunun daha çok babada algılandığı ve bu 

algıların kardeş ilişkilerini çatışmayı arttırıcı yönde olumsuz etkilediği bulgularına 

ulaşılmıştır. Bu negatif durumun ayrıca kardeşler arası samimi ve sıcak ilişkileri 

azaltıcı yönde etki ettiği görülmüştür. 

Volcon, Machiz ve Reich (2011)’in cinsiyet, doğum sırası ve kardeşler arası 

yaş farkı değişkenlerinin kardeş ilişkilerine etkisi araştırdıkları çalışmalarını 98’i kız 

ve 28’i erkek olmak üzere toplam 116 üniversite öğrencisi üzerinde yürütmüşlerdir. 

Araştırma sonuçları; kardeşler arası yaş farkının ve doğum sırasının kardeş 

ilişkilerinin niteliğini etkilediğini göstermiştir. Bulgulara göre kardeşler arası yaş 

farkı azaldıkça kardeşler arası rekabet ve çatışmaya neden olmakta ve  bu etki 

kardeşler büyüdükten sonra da artarak devam etmekte, ergenlik döneminde doruğa 

ulaşmaktadır..  Araştırmanın rapor edilen bir diğer bulgusu ise cinsiyetin kardeş 

ilişkilerini etkilemediği yönündedir.  

McDonald,  Baden ve Lochman (2013), anne baba tutumlarının çocuğun 

saldırgan davranışları üzerindeki etkisini araştırdığı deneysel araştırmasını ilköğretim 

4. ve 5. sınıfına devam eden 116 çocuk üzerinde uygulamıştır. Bu çocuklar anne-

babalarının ve öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda evde ve okulda çok sık 

saldırganlık davranışı sergileyen çocuklar arasından seçilmiştir. Bir yıl süresince 

belirli zaman dilimlerinde gözlemlenen bu çocukların sardırganlık davranışını 
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sergiledikleri zamanlarda anne ve babaları tarafından sert bir şekilde 

cezalandırıldıkları belirlenmiştir. Uygulanan bu cezaların daha çok dayak şeklinde 

olduğu ve çocukların üzerinde aşırı kontrol tutumu sergilendiği belirlenmiştir. 

 Moharib (2013), anne-babanın kayırma tutumunun ergenlerde görülen 

depresyon ve saldırganlık davranışları üzerindeki etkilerini araştırdığı araştırmasını, 

13-18 yaş arası 25.607 ergen üzerinde yürütmüştür. Araştırma sonucunda algılanan 

kayırma tutumunun cinsiyet üzerinde etkili olduğunu, çoğunlukla da erkeklerin 

kayırıldığı sonucuna ulaşmıştır. Algılanan kayırma davranışının, kardeşleri birbiri ile 

karşılaştırarak sergilenen tutumda, kayırıldığını hisseden ergenlerde depresyon ve 

saldırganlık oranının paralel olarak arttığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, olumsuz 

anne-baba tutumlarının çocuğun davranış ve uyum problemlerine neden olduması 

bakımından önemlidir. 

 Iturralde ve diğerleri (2013), kardeş ilişkilerinin niteliğinin kardeşler 

üzerindeki etkilerini araştırıldığı çalışma, büyük çocuğun 9-10 yaşında ve küçük 

çocuğun da en az 5 yaşında olduğu 52 aile üzerinde yürütülmüştür. Araştırma 

bulgularına göre; çatışma ve suçlamanın yoğun yaşandığı ilişkilerde büyük çocukta  

kendini suçlama eğilimleri ve anksiyete görülmüştür. 
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BÖLÜM III 

  

 

                                              YÖNTEM 

 

 Araştırmanın yöntem bölümünde araştırma modeli, verilerin toplanması, veri 

toplama araçları ve verilerin analizi bölümlerine yer verilecektir. 

 

 

 

3.1. Araştırma Modeli 

 

 Araştırma; anne-baba tutumunun kardeş ilişkilerine, çocuğun davranış ve 

uyum problemlerine etkisinin incelenmesi amacıyla Tarama Modelinde 

gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli geçmişte ve şu anda olan olay ve olguları tespit 

edip açıklamaya çalışan, problemin ne olduğunu ortaya koyan modeldir 

(Büyüköztürk, 2006). 

 

 

3.2. Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın evrenini; Sincan İlçesindeki okullara devam eden öğrenciler ve 

anne babaları; örneklemini ise bu evrenden öğrenci kapasitesi yeterli olduğundan 

dolayı bir resmi okul oluşturmaktadır. Örneklem belirleme yöntemi amaçlı 

örnekleme (Evrenin ayrılan birbirine benzer tabakalarından, araştırmacının sorununu 

en iyi temsil edebilecek tabakanın seçilmesi) olup buna bağlı olarak çalışma grubu; 

125 kız ve 125 erkek olmak üzere toplam 250 ilköğretim öğrencisi ve bu öğrencilerin 

anne-babaları olarak belirlenmiştir. Bu öğrenciler 7-11 yaş aralığındadır ve okul 

öncesi dönemde olan bir kardeşe sahiptirler. Her yaş grubundan 50 öğrenci 

seçilmiştir. 

 Çalışma grubuna ilişkin dağılımlar incelendiğinde; araştırmaya katılan toplam 

250 çocuğun  %50’sinin kız, %50’sinin ise erkek olduğu görülmektedir. Bu çocuklar 

7-11 yaş grubundan seçilmiş olup; oranları 7 yaş grubundan 50 çocuk (%20), 8 yaş 

grubundan 50 çocuk (%20), 9 yaş grubundan 50 çocuk (%20), 10 yaş grubundan 50 

çocuk (%20), 11 yaş grubundan 50 çocuk (%20) olarak belirlenmiştir. Araştırma 

grubunu oluşturan 7-11 yaş arası çocukların 67 çocuğun (%26.8) kardeşi 3 yaşında, 
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88 çocuğun (%35) kardeşi 4 yaşında, 52 çocuğun (%20.8) kardeşi 5 yaşında, 43 

çocuğun (%17.2) kardeşi ise 6 yaşındadır. Kardeşler arası yaş farkı 3,4 ve 5 yaş 

olarak belirlenmiştir. 3 yaş fark olan 80 çocuk (%32), 4 yaş fark olan 104 çocuk 

(%41.6), 5 yaş fark olan 66 çocuk (%26.4) vardır (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Çalışma Grubuna İlişkin Dağılımlar 

 

                                                                                                                                    N                                            % 

                                                      Erkek                             125                                          50.0 

 Cinsiyet                                         Kız         125                                          50.0 

                                                       7 yaş                                                                       50                                           20.0 

                                                        8 yaş 50                                           20.0 

 Büyük Çocuğun Yaşı                    9 yaş 50                                           20.0 

                                                       10 yaş 50                                           20.0 

                                                       11 yaş 50                                           20.0 

                                                         3 yaş                                                                      67                                          26.8 

Küçük Çocuğun Yaşı                      4 yaş                                                                      88                                           35.2 

                                                         5 yaş                                                                     52                                           20.8 

                                                         6 yaş                                                                    43                                            17.2 

                                                         3 yaş fark                                                             80                                            32.0 

Kardeşler Arası Yaş                         4 yaş fark                                                             104                                          41.6 

            Farkı                                     5 yaş fark 66                                           26.4 

 

 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

 

 Bu bölümde; araştırmada kullanılan veri toplama araçları; Kardeş İlişkileri 

Anketi (Sibling Relationship Questionnaire), Farklı Deneyimlere Dayanan Kardeş 

Envanteri (Sibling Invertory of Differential Experience), 6-18 Yaş Çocuk ve 

Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği (Child Behavior Check List For Ages 

6-18; CBCL), Aile Hayatı Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (Parental Attitude 

Research Instrument; PARİ) ve Kişisel Bilgi Formudur. 

 

 

 

3.3.1. Kardeş İlişkileri Anketi (Sibling Relationship Questionnaire) 

  

Kardeş İlişkileri Anketi (KİA), 1985 yılında Furman ve Burhmester 

tarafından geliştirilmiş ve Apalaçi (1996) tarafından Türkçe’ye çevirilerek uyarlama 

çalışması yapılmıştır. Kardeş İlişkileri Anketi; kardeş ilişkilerinin 16 niteliğini 
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(olumlu ilişki, anne yanlılığı, kardeşi eğitme, kardeş tarafından eğitilme, kardeş 

üzerinde baskınlık kurma, kardeşin baskınlığı, baba yanlılığı, şefkat, arkadaşlık, 

düşmanlık, benzerlik, yakınlık, yarışma, kardeşi takdir etme, kardeş tarafından takdir 

edilme ve tartışma) değerlendiren subjektif, bireyin kendisi tarafından doldurulan bir 

ankettir. Furman ve Burhmester (1985) anketi, beşinci ve altıncı sınıfa giden 11-13 

yaşları arası yirmisi erkek, yirmi dokuzu kız olan toplam 49 ilköğretim öğrencisiyle 

yapılan görüşmeler sonrasında, bu görüşmeleri değerlendirerek 48 madde şeklinde 

geliştirmişlerdir. Her bir madde, çocuğa kardeşi ile olan ilişkilerinin farklı yönlerini 

nasıl değerlendirdiğine dair sorulan sorulara, kendi algılarına dayanarak verdiği 

cevaplar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.  

 Anket, dört genel boyuttan oluşmaktadır. 

1. Sıcaklık/Yakınlık Boyutu: Olumlu ilişki, şefkat, arkadaşlık, benzerlik, samimilik, 

kardeşi takdir etme, kardeş tarafından takdir edilme alt boyutlarından toplam 

puanlarının ortalamasıyla elde edilmiştir. Likert tipi 5 dereceli 18 maddeden oluşan 

bu alt ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) .90 olarak bulunmuştur. 

Bu çalışma için iç tutarlılık katsayısı tekrar hesaplanmış ve .959 olarak bulunmuştur. 

Örnek Madde; 19. Kardeşine kendi başına yapamadığı şeylerde ne kadar yardımcı 

olursun? 

2. Bağlantı Statü/Güç Boyutu: Kardeşi eğitme, kardeş tarafından eğitilme, kardeş 

üzerinde baskınlık, kardeşin baskınlığı alt boyutlarından toplam puanlarının 

ortalamasıyla elde edilmiştir. Likert tipi 5 dereceli 10 maddeden oluşan bu alt 

ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) .78 olarak bulunmuştur. Bu çalışma 

için iç tutarlılık katsayısı tekrar hesaplanmış ve .812 olarak bulunmuştur. 

Örnek Madde; 2. Kardeşine yapmayı bilmediği şeyleri ne kadar gösterirsin? 

3. Çatışma Boyutu: Tartışma, düşmanlık ve yarışma alt boyutlarından toplam 

puanlarının ortalamasıyla elde edilmiştir. Likert tipi 5 dereceli 10 maddeden oluşan 

bu alt ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) .87 olarak bulunmuştur. Bu 

çalışma için iç tutarlılık katsayısı tekrar hesaplanmış ve .856 olarak bulunmuştur. 

Örnek Madde; 16. Sen ve kardeşin ne kadar birbirinizle anlaşmaz ve kavga 

edersiniz? 

4. Rekabet Boyutu: Anne yanlılığı ve baba yanlılığı alt boyutlarının toplam puanlarının 

ortalamasıyla elde edilmiştir. Likert tipi 5 dereceli 10 maddeden oluşan bu alt 

ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) .73 olarak bulunmuştur. Bu çalışma 

için iç tutarlılık katsayısı tekrar hesaplanmış ve .898 olarak bulunmuştur. 

Örnek Madde; 6. Babanız sana mı yoksa kardeşine mi daha iyi davranır? 



48 

 

Türkçe formunun güvenirlik çalışması, ilköğretim üçüncü sınıfa devam eden 30 

öğrenci üzerinde uygulanarak yapılmıştır. 16 nitelik için iç tutarlılık katsayıları 

(Cronbach’s alpha) olumlu ilişki (.35), anne yanlılığı (.62), kardeşi eğitme (.68), 

kardeş tarafından eğitilme (.69), kardeş üzerinde baskınlık (.16), kardeşin baskınlığı 

( .12), baba yanlılığı (.79), şefkat (.44), arkadaşlık (.53), düşmanlık (.69), benzerlik 

(.68), samimilik (.60), yarışma (.74), kardeşi takdir etme (.70), kardeş tarafından 

takdir görme (.60) ve tartışma (.90) şeklinde bulunmuştur. Bu katsayılardan kardeş 

üzerinde baskınlık (.16) ile kardeşin baskınlığı (.12) ölçekleri dışında yeterli iç 

tutarlılık katsayıları elde edilmiştir. Dört alt boyutu bulunan bu anketin her bir alt 

boyutu için güvenirlik analizi yapılmış olup; sonuçların tüm alt boyutlarında iç 

tutarlılığın yüksek olduğu, dolayısıyla güvenilir bir anket olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Furman ve Burhmester, 1985). 

Puanlama: Anket likert tipi bir ankettir. “Hemen hemen hiç” yanıtına 1 puan, 

“Oldukça az” yanıtına 2 puan, “Biraz” yanıtına 3 puan, “Oldukça fazla” yanıtına 4 

puan, “Çok çok fazla” yanıtına ise 4 puan verilir. Her boyut için ayrı toplam puan 

elde edilir. 

 

3.3.2. Farklı Deneyimlere Dayanan Kardeş Envanteri (Sibling Inventory of 

Differential Experience) 

 

 Çocukların algıladığı farklılaşmış yaklaşımlar “Farklı Deneyimlere Dayanan 

Kardeş Envanteri” kullanılarak ölçülmüştür. Daniels ve Plomin tarafından 1984 

yılında geliştirilmiş olan bu envanter dört boyuttan oluşmaktadır. Bunlar farklılaşmış 

anne kontrolü, babanın farklılaşmış duygu gösterimi, farklılaşmış baba kontrolü, 

annenin farklılaşmış duygu gösterimi olarak ayrılmaktadır. Envanter, 12- 18 

yaşlarında olan adolesanlar için uygundur. Ancak ebeveyn yaklaşımları ile ilgili 

sorunların diğer yaş dağılımları için kullanılabilmektedir (Daniels ve Plomin, 1984). 

Envanter farklı anne-baba yaklaşımları ile ilgili, anneler ve babalar için ayrı ayrı 

cevaplandırılan 9 maddeden oluşmaktadır. Boyutlar ve maddeler aşağıdaki gibidir; 

 Farklılaşmış Anne Kontrolü: 2, 3, 4, 6, 8. 

Örnek Madde; 2) Yaptıklarımızla gurur duymuştur. 

 Annenin Farklılaşmış Duygu Gösterimi: 1, 5, 7, 9. 

Örnek Madde; 5) Yanlış hareketlerimizden dolayı bizi cezalandırmıştır. 

 Farklılaşmış Baba Kontrolü: 2, 3, 4, 6, 8. 

Örnek Madde; 3) Bizimle birşeyler  yapmaktan hoşlanmıştır. 
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 Babanın Farklılaşmış Duygu Gösterimi: 1, 5, 7, 9 

Örnek Madde; 9) Bizi disipline sokmuştur.     

Envanterin orjinalinde 5 puanlı likert tipi ölçek kullanılmıştır.  

1. Genelde annem/babam kardeşime bana olduğundan çok daha fazla bu şekilde 

davranmıştır. 

2. Genelde annem/babam kardeşime bana olduğundan daha fazla bu şekilde 

davranmıştır. 

3. Genelde annem/babam kardeşime ve bana aynı şekilde davranmıştır. 

4. Genelde annem/babam bana kardeşimden daha fazla bu şekilde davranmıştır. 

5. Genelde annem/babam kardeşime bana olduğundan daha fazla bu şekilde 

davranmıştır. 

Farklı Deneyimlere Dayanan Kardeş Envanterin Türkçe’ye çevirisi Boğaziçi 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda okumakta olan iki ayrı son sınıf 

öğrencisi tarafından yapılmış olup, en son şekli Apalaçi tarafından 1996 yılında 

yapılmıştır. Türkçe formunun güvenirlik çalışması ilköğretim üçüncü sınıf düzeyinde 

30 öğrenciye uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Ancak envanterin formatı 1, 2, 3, 4, 5 

puanlarının fazla kullanılmadığının fark edilmesi üzerine 1 ve 2 birleştirilerek 

“genelde annem/babam kardeşime benden daha fazla bu şekilde davranır; 4 ve 5. 

maddeler birleştirilerek “genelde annem/babam bana kardeşimden daha fazla bu 

şekilde davranır” ifadeleri kullanılarak formatı değiştirilmiştir. Farklılaşmış Anne 

Kontrolü, Babanın Farklılaşmış Duygu Gösterimi ve Farklılaşmış Baba Kontrolü alt 

boyutları için iç tutarlılık katsayıları (Cronbach alfa), sırasıyla .52, .55 ve .70 olarak 

belirlenmiştir.  Annenin Farklılaşmış Duygu Gösterimi altboyutu ise .01 çıkmıştır. 

1984 yılında Daniels ve Plomin tarafından yapılan çalışmada ise ölçeğin iç tutarlılık 

katsayısının .77 ile .85 arasında değiştiği belirlenmiştir.(Apalaçi, 1996).  

 Bu çalışma için iç tutarlılık katsayıları tekrar hesaplanmış olup 7, 8, 9, 10, 11 

yaş çocukları için en yüksek ve en düşük katsayılar;  Farklılaşmış Anne Kontrolü alt 

boyutu için .751 ile .894, Annenin Farklılaşmış Duygu Gösterimi alt boyutu için .777 

ile .838, Farklılaşmış Baba Kontrolü alt boyutu için .705 ile .907, Babanın 

Farklılaşmış Duygu Gösterimi alt boyutu için .709 ile .954 olarak belirlenmiştir. Alt 

boyutları için yapılan iç tutarlılık katsayıları (Cronbach alfa) ise; Farklılaşmış Anne 

Kontrolü alt boyutu için .77, Farklılaşmış Baba Kontrolü alt boyutu için .74, Annenin 
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Farklılaşmış Duygu Gösterimi alt boyutu için .824, Babanın Farklılaşmış Duygu 

Gösterimi alt boyutu için ise .891 olarak belirlenmiştir.  

Puanlama: “Genelde annem/babam kardeşime bana olduğundan çok daha fazla bu 

şekilde davranmıştır” yanıtına 1 puan, “Genelde anne/babam kardeşime ve bana aynı 

şekilde davranmıştır” yanıtına 2 puan, “Genelde anne/babam bana kardeşimden daha 

fazla bu şekilde davranmıştır” yanıtına ise 3 puan verilir. Her boyut için ayrı toplam 

puan elde edilir. 

 

 

 

3.3.3. 6-18 Yaş Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği (Child 

Behavior Check List For Ages 6-18) (CBCL) 

 

 CBCL; çocuklarda görülen davranışsal, duygusal ve sosyal alanlardaki 

sorunları belirlemeyi amaçlayan,  6-18 yaşları arasındaki çocukların anne-babaları ya 

da çocuğa bakım veren diğer bireyler tarafından yanıtlanan bir ölçektir. Ölçek, 

ABD’de Thomas Achenbach ve Edelbrock (1981) tarafından geliştirilmiş; 

ülkemizdeki çeviri, uyarlama ve standardizasyon çalışmaları Prof. Dr. Neşe Erol ve 

Doç. Dr. Zeynep Şimşek tarafından 1991 yılında yapılmıştır. Davranış ve duygusal 

sorunları tanımlayan 113 maddeden oluşan ölçek, sorun davranışları son 6 ayda 

görülme sıklık derecesine göre 0 (doğru değil), 1 (bazen doğru) ve 2 (her zaman 

doğru) olarak derecelendirilmektedir. Son 6 aylık süreç görüşmeci veya araştırmacı 

tarafından amaç doğrultusunda kısaltılarak 3 ay şeklinde de uygulanabilir.  

Ölçekten “içe yönelim” ve “dışa yönelim” olmak üzere iki ayrı davranış 

belirti puanı elde edilmektedir. İçe yönelim grubunu; “Anksiyete/Depresyon, Sosyal 

İçe Dönüklük/depresyon ve Somatik Yakınmalar; dışa yönelim grubunu ise 

“Kurallara Karşı Gelme ve Saldırgan Davranışlar” alt testlerin toplamı 

oluşturmaktadır. Her iki gruba da girmeyen “Sosyal Sorunlar, Düşünce Sorunları ve 

Dikkat Sorunları” alt testleri de ölçekte yer almaktadır.  

Ölçeğin test-tekrar madde güvenirliği, Amerika Birleşik Devletleri toplum 

örneğinden 73 çocuğun annesine bir hafta arayla uygulanan CBCL’lerden 

hesaplanmış ve test-tekrar test güvenirliğinin yüksek olduğu belirlenmiştir. ICC; 20 

yeterlik maddesi için 1.00 ve 118 spesifik problem maddesi için .95 bulunmuştur 

(p<.001). CBCL, Toplam yeterlik, Toplam Uyum İşlevleri ve Toplam Problemlerin 
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rs katsayısı .91 ile .95 arasındadır. CBCL’nin yeterlik ve ampirik tabanlı testler için 

uyum ve problem alt testlerinin ortalama rs katsayıları .90 olarak hesaplanmıştır.  

Ölçek puanların iç tutarlılıklarına bakıldığında, yeterlik alt testlerinin yeterlik 

katsayıları Alpha katsayıları .63 ile .79 arasında değişmektedir. Sorun davranışlar 

maddeleri için alpha değerleri .78-.97 arasında bulunmuştur. DSM-uyumlu alt testler 

için, alpha CBCL’de .72-.91 arasındadır.  

Ölçek puanlarının Test-Tekrar Test güvenirliği açısından bakıldığında; 

sıralamanın ve alt test puanlarının güvenirliğini değerlendirmek için test tekrar test 

Pearson korelasyonları (rs) ve t testi kullanılarak CBCL’de 8 gün aralıklarla 

uygulanan ölçeklerin puanları arasındaki farklar hesaplanmıştır. Ölçeğin test tekrar 

test rs katsayısı .80-.90 arasında bulunmuştur. CBCL’de Toplam Yeterlik, Toplam 

Uyum ve Toplam Problemde rs katsayıları .91- .95 arasındadır. CBCL yeterlik ve 

ampirik tabanlı problem alt testlerinde ortalama rs katsayısı .90’dır.  

İki dilde test tekrarlama tekniği ile CBCL Türkçe ve İngilizceyi iyi bilen 24 

anneye bir hafta arayla uygulanmıştır. Korelasyon katsayıları; Toplam Yeterlikte .89, 

İçe Yönelimde .94, Dışa Yönelimde .84, Toplam Problemde ise .93 olarak 

saptanmıştır. Bu bulgu ölçeğin çeviri işleminin yeterli olduğunu göstermiştir.  

1991 formunun Türkçe’ye çeviri işlemi tamamlandıktan sonra Ankara 

örneklemi üzerinde ilk norm çalışmaları yapılmıştır. 1991-1992 yılları arasında 

yapılan bu çalışmada ölçek 4-18 yaşları arasındaki toplam 3129 çocuğun annesine 

uygulanmıştır. Ölçeğin 4-18 yaş aralığı 6-18 olarak değiştirilerek ölçeğin 2001 formu 

geliştirilmiştir Ölçeğin Türkiye’de yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

tekrarlanarak yapılmıştır. CBCL 1991 formunun test-tekrar güvenirlik katsayıları 50 

anneye bir hafta ara ile iki kez uygulanarak elde edilmiş ve sekiz sendrom alt testinde 

bu katsayıların .67 ile .80 arasında değiştiği görülmüştür. İçe Yönelim sorunlarında 

bu katsayı .77, Dışa Yönelimde .78, toplam Problemde ise .84 olarak saptanmıştır. 

Toplam Yeterlikte katsayı ise . 78’dir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları ise; İçe 

Yönelimde .85, Dışa Yönelimde .87, Toplam Problemde .93 arasında değiştiği 

görülmüştür. Bu çalışma için iç tutarlılık katsayıları tekrar hesaplanmış olup alt 

boyutlarına göre; Anksiyete /Depresyon alt boyutu için .823, Sosyal İçe Dönüklük alt 

boyutu için .877, Somatik Yaklaşımlar alt boyutu için .747, İçe Yönelim alt boyutu 

için .834, Kurallara Karşı Gelme alt boyutu için .800, Saldırgan Davranışlar alt 

boyutu için .929, Dışa Yönelim alt boyutu için .875, Sosyal Sorunlar alt boyutu için 
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.840, Düşünce Sorunları alt boyutu için .787 ve Dikkat Sorunları alt boyutu için ise 

.851 olarak belirlenmiştir. 

Sosyal İçe Dönüklük/Depresyon Boyutu:  

Örnek Madde;  24. İştahsızdır. 

Somatik Yaklaşımlar Boyutu:  

Örnek Madde; 19. Hep dikkat çekmeye çalışır. 

İçe Yönelim Boyutu:  

Örnek Madde;  75.    Çok utangaç ve çekingendir. 

Kurallara Karşı Gelme Boyutu:  

Örnek Madde;  28. Ev, okul veya diğer yerlerde kurallara uymaz, karşı gelir. 

Saldırgan Davranışlar Boyutu:  

Örnek Madde;  37.  Çok kavga çıkarır, kavgaya karışır. 

Dışa Yönelim Boyutu:  

Örnek Madde;  39. Başı belada olan kişilerle dolaşır. 

Sosyal Sorunlar Boyutu:  

Örnek Madde;  25. Başka çocuklarla geçinemez. 

Düşünce Sorunları Boyutu:  

Örnek Madde;  50. Çok korkar ve kaygılıdır. 

Dikkat Sorunları Boyutu:  

Örnek Madde;  78. Dikkati kolayca dağılır. 

Puanlama: Sorun davranışlar son 6 ayda görülme sıklık derecesine göre 0 (doğru 

değil), 1 (bazen doğru) ve 2 (her zaman doğru) olarak derecelendirilmektedir. 

Ölçekten DSM-uyumlu “Duygudurum Bozukluğu, Anksiyete Bozukluğu, 

Somatizasyon Bozukluğu, Dikkat Eksikliği- Hiperaktivite Bozukluğu, Karşıt 

Olma/Karşı Gelme Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu alt testleri de elde 

edilmektedir. Ölçeğin tümünden “Toplam Problem” puanı elde edilmektedir. Toplam 

puanlar kullanarak yapılmış ve İçe Yönelim, Dışa Yönelim  ve Toplam Problemde 

60-63 arası sınır (84. -90. yüzdelik arası), 63 üzeri klinik düzey; 60’ın altı ise normal 

düzey olarak gösterilmiştir. Normal, sınır ve klinik düzeyde elde edilen puanlar, 

çocuğun sorunlu olup olmadığını belirlediği gibi, sorunun hangi alanda olduğuna 

ilişkin bilgi de sağlar. Sınır ve klinik sınırlar içerisinde yer alan puanlar, 

davranışsal/duygusal problemler nedeniyle ruh sağlığı veya özel eğitim 

merkezlerinden faydalanmak üzere yönlendirilen çocuklarla, demografik açıdan bu 

çocuklara benzer olup yönlendirme almamış çocukları açık bir biçimde 
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ayrıştırmaktadır. Sınır ve klinik düzeyler, profesyonel yardım ihtiyacını belirlemede 

yardımcı olmaktadır (Erol ve Şimşek, 2010). 

 

 

3.3.4. Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (Parental Attitude Research 

Instrument; PARİ) 

 

 Schaefar ve Bell tarafından 1958 yılında geliştirilen ve 1978 yılında Göney 

Le Compte, Ayhan Le Comte, Serap Özer tarafından Türkçe’ye uyarlanan bu ölçek, 

anne-babanın çocuk yetiştirme tutumlarını belirlemektedir (Öğretir, 1999). 

Ölçek, tüm aile bireylerine uygulanabilen bir ölçek olup beş faktörden 

oluşmaktadır. Bunlar;  

 Aşırı Koruyucu Annelik 

 Demokratik Davranma ve Eşitlik Tanıma 

 Annenin Ev Kadınlığı Rolünü Reddetmesi 

 Aile İçi Çatışma (geçimsizlik) 

 Sıkı Disiplin (Öğretir, 1999). 

60 maddeden oluşan bu ölçekte maddeler soru şeklinde olmayıp, olumlu ve 

olumsuz ifadelerden oluşmaktadır. Maddeler, testte deneklere karmaşık verilmekte 

ve her ifade için deneklerden görüşlerine en uygun olanı işaretlemeleri istenmektedir.  

1) Aşırı Koruyucu Annelik Faktörü 

Bu bölümde 16 madde (1, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 46, 51, 57) 

bulunmaktadır. Burada aşırı kontrol, müdahelecilik, çocuktan çalışkan ve 

bağımsız olmasını isteme, annenin fedakarlığı ve çocuğun bunu anlaması 

gerekliliğine inanma yer almaktadır. Bu çalışma için iç tutarlılık katsayısı tekrar 

hesaplanmış ve .963 olarak belirlenmiştir. 

Örnek Madde; 1. Çocuk yorucu ve zor işlerden korunmalıdır.                                                                      

2) Demokratik Davranma ve Eşitlik Tanıma Faktörü 

Bu bölümde 9 madde ( 2, 13, 18, 22, 29, 37, 44, 45, 59) bulunur. Burada çocuğa 

eşit haklar tanıma, fikirlerini açıkça belirtmesini destekleme, onunla arkadaşlık 

etme ve birçok şeyi paylaşma gibi konular yer almaktadır. Bu çalışma için iç 

tutarlılık katsayısı tekrar hesaplanmış ve .908 olarak belirlenmiştir. 

Örnek Madde;  2. Anne ve babalar, çocuklarını dertlerin anlatmaya teşvik ederler.                                                                                                              
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Annenin Ev Kadınlığı Rolünü Reddetme Faktörü 

Bu bölümde 13 madde (6, 9, 16, 17, 21, 23, 31, 38, 41, 42, 49, 52, 55) bulunur. 

Burada çocuklarla uzun süre kalmaktan hoşlanmamak, sinirlilik, yeni doğan 

bebeğin bakımından korkmak gibi konular yer almaktadır.. Bu çalışma için iç 

tutarlılık katsayısı tekrar hesaplanmış ve  .845 olarak belirlenmiştir. 

Örnek Madde; 6. Çocuk yetiştirmek sinir bozucu, yıpratıcı bir iştir.                                                                          

Aile İçi Çatışma Faktörü 

Bu bölümde 6 madde ( 8, 19, 33, 40, 48, 54) bulunur. Burada eşler arasındaki 

anlaşmazlığın çocuk yetiştirmedeki rolü, kocanın düşüncesizliği ve anneye 

yardımcı olmama gibi konular yer almaktadır.. Bu çalışma için iç tutarlılık 

katsayısı tekrar hesaplanmış ve .862 olarak belirlenmiştir. 

Örnek Madde; 8. Babalar biraz daha şefkatli olsalar anneler çocuklarını daha iyi 

yönetebilirler.                                                                                                    

Sıkı Disiplin Faktörü 

Bu bölümde 16 madde (5, 10, 15, 20, 24, 25, 30, 35, 39, 43, 47, 50, 53, 56, 58, 

60) bulunmaktadır. Burada sıkı disipline inanma, çocuğu zorlama, anne-babanın 

kesin hakimiyetine inanma gibi konular yer almaktadır (Öğretir, 1999). Bu 

çalışma için iç tutarlılık katsayısı tekrar hesaplanmış ve .961 olarak 

belirlenmiştir. 

Örnek Madde; 5. Çocuk ne kadar erken yürümeyi öğrenirse o kadar iyi terbiye 

edilebilir.                                                 

Puanlama: Ölçeğin puanlamasında maddelerde; “hiç uygun bulmuyorum” yanıtına 

1 puan, “biraz uygun buluyorum” yanıtına 2 puan, “oldukça uygun buluyorum” 

yanıtına 3 puan, “çok uygun buluyorum” yanıtına 4 puan verilir. Ancak 29. ve 44. 

Maddelere verilen yanıtlar tersine puanlanır. Yani, 1 puanlık yanıta 4 puan, iki 

puanlık yanıta 3 puan, üç puanlık yanıta 2 puan, dört puanlık yanıta ise 1 puan 

verilir. Her boyut için ayrı toplam puan elde edilir.  
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3.3.5. Kişisel Bilgi Formu 

 

 Kişisel Bilgi Formu araştırmada yer alan çocukların demografik özellikleri 

hakkında bilgi almak amacıyla geliştirilmiştir. Bu form, annenin kaç çocuğa 

sahip olduğu, büyük çocuğun yaşı ve cinsiyeti, küçük çocuğun yaşı ve cinsiyeti 

bilgileri hakkında bilgi edinmeye yöneliktir. Bilgi formu toplam 5 sorudan 

oluşmaktadır (Ek A).  

 

3.4. Verilerin Toplanması 

  

Araştırma verileri Ankara’nın Sincan İlçesinde bulunan ilköğretim okulunun 

1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıflara devam eden 7-11 yaşlarındaki öğrenciler ve bu öğrencilerin 

annelerinden elde edilmiştir. Veri toplama araçlarından Kardeş İlişkileri Anketi ve 

Farklı Deneyimlere Dayanan Kardeş Envanteri, araştırmaya katılan 7-11 yaş 

öğrencilerine dağıtılmış ve nasıl doldurmaları gerektiği hakkında bilgi verilmiştir. 

Kardeş İlişkileri Anketinin evde doldurulup ertesi gün getirilmesi söylenmiş, Farklı 

Deneyimlere Dayanan Kardeş Envanterinin ise çocuklar tarafından sınıfta 

doldurulması sağlanmıştır. Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği ve 6-18 

Yaş Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği annelere sınıfların veli 

toplantısı gününde araştırmacı tarafından dağıtılıp ölçekler hakkında bilgi verilmiştir. 

Dağıtılan iki ölçeği, en fazla iki gün sonra çocukları ile okula yollamaları istenerek 

toplanmıştır. 

 

 

3.5. Verilerin Analizi 

 

Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı ile 

değerlendirilmiştir. Değişkenlerin normal dağılıp dağılmadını belirlemek amacıyla 

Shapiro-Wilk Testi yapılmıştır. Normallik testi sonucunda anlamlılık düzeyi p>.05 

çıkan grupların normal dağıldığı, oranın p<.05 olduğu durumda ise grupların  

dağılımın normal olmadığı yorumu yapılır. Gruplar arasında farklılık incelenirken 

ikili gruplarda normal dağılmayan değişkenlerde Mann Whitney U Testi, ikiden fazla 

gruplarda ise normal dağılmayan değişkenlerde Bonferroni düzeltmeli Kruskal 

Wallis H Testi kullanılmıştır. Normallik testi sonuçları aşağıda verilmiştir. 
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Değişkenler arası ilişki Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Analizi ile 

ölçülmüştür (Büyüköztürk, 2006).  İlişkinin derecesi belirlenirken aşağıdaki ilişki 

katsayısı tablodan yararlanılmıştır. ( Tablo 1, Tablo 2, Tablo 5, Tablo 6, Tablo 9, 

Tablo 10, Tablo 13, Tablo 14 için Mann Whitney U Testi; Tablo 3, Tablo 4, Tablo 7, 

Tablo 8, Tablo 11, Tablo 12, Tablo 15, Tablo 16 için Kuruskal Wallia H Testi; Tablo 

17, Tablo 18, Tablo 19, Tablo 20, Tablo 21 için Pearson Momentler Çarpım 

Korelasyon Analizi kullanılmıştır. 

 

 

İlişki Katsayısı (r) İlişkinin Gücü 

0,00-0, 25 Çok Zayıf 

0,26-0,49 Zayıf 

0,50-0,69 Orta 

0,70-0,89 Yüksek 

0,90-1,00 Çok Yüksek 
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Normallik Testi Sonuçları 

 

Normallik Testi 

 

Shapiro-Wilk 

İstatistik sd p 

KARDEŞ İLİŞKİLERİ ANKETİ    

Sıcaklık /Yakınlık Boyutu 0,808 250 0,001 

Bağlantı Statü/Güç Boyutu 0,989 250 0,045 

Çatışma Boyutu 0,863 250 0,001 

Rekabet Boyutu 0,927 250 0,001 

FARKLI DENEYİMLERE DAYANAN KARDEŞ ENVANTERİ    

Farklılaşmış Anne Kontrolü 0,869 250 0,001 

Annenin Farklılaşmış Duygu Gösterimi 0,880 250 0,001 

Farklılaşmış Baba Kontrolü 0,884 250 0,001 

Babanın Farklılaşmış Duygu Gösterimi 0,864 250 0,001 

AİLE HAYATI ve ÇOCUK YETŞTİRME TUTUM ÖLÇEĞİ    

Aşırı Koruyucu Annelik 0,605 250 0,001 

Demokratik Davranma ve Eşitlik Tanıma 0,797 250 0,001 

Annenin Ev Kadınlığı Rolünü Reddetmesi 0,971 250 0,001 

Aile İçi Çatışma 0,953 250 0,001 

Sıkı Disiplin 0,772 250 0,001 

    6-18 YAŞ ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ    

Anksiyete/Depresyon 0,335 250 0,001 

Somatik Yaklaşımlar 0,352 250 0,001 

İçe Yönelim Toplam Puanı 0,608 250 0,001 

Kurallara Karşı Gelme Boyutu 0,568 250 0,001 

Saldırgan Davranışlar Puanı 0,638 250 0,001 

Dışa Yönelim Puanı 0,757 250 0,001 

Sosyal Sorunlar 0,586 250 0,001 

Düşünce Sorunları 0,498 250 0,001 

Dikkat Sorunları 0,527 250 0,001 

ÇGDD Toplam 0,903 250 0,001 
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BÖLÜM IV 

 

 

4.1. Bulgular ve Yorumlar 

 

 Bu bölümde araştırmanın temel problemi olan kardeş ilişkileri, anne-baba 

tutumları, davranış ve uyum problemlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi 

çerçevesinde elde edilen bulgulara, bulgulara ait tablolara ve tablolarda yer alan 

analiz sonuçlarına ilişkin yorumlara yer verilmektedir.  

 Kardeş ilişkileri; büyük çocuğun cinsiyetine, küçük çocuğun cinsiyetine, 

büyük çocuğun yaşına ve kardeşler arası yaş farkına göre farklılık göstermekte 

midir? 

 

Tablo 1: Kardeş İlişkilerinin Büyük Çocuğun Cinsiyetine Göre Mann-Whitney U 

Testi Sonuçları 

                             Büyük Çocuğun Cinsiyeti 

 Mann Whitney U Testi 

       n                   Sıra Ort. Sıra Top. U p 

Sıcaklık / Yakınlık Boyutu 
Kız 125 130,16 16316,00 

7230 0.308 

Erkek 125 120,84 15059,00 

Bağlantı Statü/Güç Boyutu 
Kız 125 123,52 15439,50 

7564.5 0.664 

Erkek 125 127,48 15935,50 

Çatışma Boyutu 
Kız 125 121,29 15161,00 

7286 0.356 

Erkek 125 129,71 16214,00 

Rekabet Boyutu 
Kız 125 126,37 15796,50 

7703.5 0.848 

Erkek 125 124,63 15578,50 

 

  

Kardeş ilişkilerinin Sıcaklık/ Yakınlık boyutu, Bağlantı Statü/Güç boyutu, 

Çatışma boyutu, Rekabet boyutu ile büyük çocuğun cinsiyet grupları arasında 

anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0.05).  
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Tablo 2: Kardeş İlişkilerinin Küçük Çocuğun Cinsiyetine Göre Mann-Whitney U 

Testi Sonuçları 

                             Küçük Çocuğun Cinsiyeti 

 Mann Whitney U Testi 

      n                      Sıra Ort. Sıra Top. U    p 

Sıcaklık /Yakınlık Boyutu 
Kız 116 122,80 14255,00 

7469 0.595 

Erkek 134 127,84 17120,00 

Bağlantı Statü/Güç 

Boyutu 

Kız 116 124,06 14391,00 
7605 0.769 

Erkek 134 126,75 16984,00 

Çatışma Boyutu 
Kız 116 127,41 14779,50 

7510.5 0.646 

Erkek 134 123,85 16595,50 

Rekabet Boyutu 
Kız 116 132,14 15328,00 

7002 0.174 

Erkek 134 119,75 16047,00 

 

 

Kardeş ilişkilerinin Sıcaklık /Yakınlık Boyutu, Bağlantı Statü/Güç Boyutu, 

Çatışma Boyutu, Rekabet Boyutu ile küçük çocuğun cinsiyet grupları arasında 

anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0.05).  

 

 

Tablo 3: Kardeş İlişkilerinin Büyük Çocuğun Yaşı Gruplarına Göre Kruskal Wallis 

H Testi Sonuçları 

                 Büyük Çocuğun Yaşı 
Kruskal Wallis H Testi İkili Karşılaştırma 

       N Sıra Ort. X2 p   U        p 

Sıcaklık 

/Yakınlık 

Boyutu 

7 yaş 50 94,74 

24.316 0.001 

7 yaş-10 yaş 618 0,001 

8 yaş 50 113,7 7 yaş-11 yaş 2133,5 0,007 

9 yaş 50 120,32 8 yaş-10 yaş 680 0,001 

10 yaş 50 162,5 
   

11 yaş 50 136,24       

Bağlantı 

Statü/Güç 

Boyutu 

7 yaş 50 70,51 

64.091 0.001 

7 yaş-8 yaş 815 0,003 

8 yaş 50 98,48 7 yaş-9 yaş 655 0,001 

9 yaş 50 131,95 7 yaş-10 yaş 1694 0,001 

10 yaş 50 160,42 7 yaş-11 yaş 1636,5 0,001 

11 yaş 50 166,14 8 yaş-10 yaş 570 0,001 

      8 yaş-11 yaş 482 0,001 

Çatışma 

Boyutu 

7 yaş 50 144,22 

12.099 0.017 

7 yaş-11 yaş 760 0,001 

8 yaş 50 133,35 8 yaş-11 yaş 822 0,003 

9 yaş 50 122,96 
   

10 yaş 50 130,36 
   

11 yaş 50 96,61       

Rekabet 

Boyutu 

7 yaş 50 213,03 

95.423 0.000 

7 yaş-8 yaş 6,5 0,001 

8 yaş 50 93,98 7 yaş- 9 yaş 135 0,001 

9 yaş 50 98,3 7 yaş-10 yaş 1481,5 0,001 

10 yaş 50 106,78 7 yaş-11 yaş 195 0,001 

11 yaş 50 115,41       

*Sd=4 
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Kardeş ilişkilerinin Sıcaklık/Yakınlık Boyutu ile büyük çocuğun yaş grupları 

arasında anlamlı farklılık görülmektedir (p<0.05). Sıcaklık/Yakınlık Boyutu puanı 7 

yaş grubu çocuklarda, 10 ve 11 yaş grubu çocuklarına göre; 8 yaş grubu çocuklarda 

ise 10 yaş grubu çocuklara göre daha düşüktür. 

Bağlantı Statü/Güç Boyutu ile büyük çocuğun yaş grupları arasında anlamlı 

farklılık görülmektedir (p<0.05). Bağlantı Statü/Güç Boyutu puanı 7 yaş grubu 

çocuklarda 8, 9, 10 ve 11 yaş grubu çocuklara göre; 8 yaş grubu çocuklarda 10  yaş 

grubu çocuklara göre anlamlı düzeyde daha düşüktür.  

Çatışma Boyutu ile büyük çocuğun yaş grupları arasında anlamlı farklılık 

görülmektedir (p<0.05). Çatışma Boyutu puanı 11 yaş grubu çocuklarda 7 ve 8 yaş 

grubu çocuklara göre anlamlı düzeyde daha düşüktür.  

Rekabet Boyutu ile büyük çocuğun yaş grupları arasında anlamlı farklılık 

görülmektedir (p<0.05). Rekabet Boyutu puanı 7 yaş grubu çocuklarda 8, 9, 10 ve 11 

yaş grubu çocuklara göre anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

 

 

Tablo 4: Kardeş İlişkilerinin Kardeşler Arası Yaş Farkına Göre Kruskal Wallis H 

Testi Sonuçları 

                   Kardeşler Arası Yaş Farkı 
Kruskal Wallis H Testi           İkili Karşılaştırma 

      n            Sıra Ort. X2 p   U p 

Sıcaklık / 

Yakınlık Boyutu 

3 yaş fark 80 107,98 

9.421 0.009 

3 yaş-5 yaş fark 1863,5 0,002 

4 yaş fark 104 126,5 
  

 5 yaş fark 66 145,15       

Bağlantı 

Statü/Güç 

Boyutu 

3 yaş fark 80 92,89 

30.292 0.000 

3 yaş-4 yaş fark 2957 0,001 

4 yaş fark 104 129,85 3 yaş-5 yaş fark 1234 0,001 

5 yaş fark 66 158,18       

Çatışma Boyutu 

3 yaş fark 80 149,57 

13.756 0.001 

3 yaş-4 yaş fark 2950,5 0,001 

4 yaş fark 104 113 3 yaş-5 yaş fark 1924 0,005 

5 yaş fark 66 116,02       

Rekabet Boyutu 

3 yaş fark 80 114,61 

6.267 0.044 

3 yaş-4 yaş fark 3405 0,034 

4 yaş fark 104 138,91 
  

 5 yaş fark 66 117,58       
*Sd=2 

 

Kardeş ilişkilerinin Sıcaklık/Yakınlık Boyutu, Bağlantı Statü/Güç Boyutu, 

Çatışma Boyutu, Rekabet Boyutu ile kardeşler arası yaş farkı arasında anlamlı 

farklılık görülmektedir (p<0.05). 

Sıcaklık / Yakınlık Boyutu puanı yaş farkı 3 olanlarda, 5 olanlara göre daha 

düşüktür. Bağlantı Statü/Güç Boyutu puanı yaş farkı 3 olanlarda, 4 ve 5 olanlara göre 
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daha düşüktür. Çatışma Boyutu puanı yaş farkı 3 olanlarda, 4 ve 5 olanlara göre daha 

yüksektir. Rekabet Boyutu puanı yaş farkı 3 olanlarda, 4 olanlara göre daha düşüktür.  

Büyük çocuğun  algıladığı farklı anne-baba yaklaşımları; büyük çocuğun 

cinsiyetine, küçük çocuğun cinsiyetine, büyük çocuğun yaşına ve kardeşler arası 

yaş farkına göre farklılık göstermekte midir? 

 

 

Tablo 5. Büyük Çocuğun Algıladığı Farklı Anne-Baba Yaklaşımlarının Büyük 

Çocuğun Cinsiyetine Göre   Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

                                         Büyük Çocuğun Cinsiyeti 

 Mann Whitney U Testi 

n Sıra Ort. Sıra Top. U p 

Farklılaşmış Anne Kontrolü 
Kız 125 130.73 16341,50 

7158.5 0.241 
Erkek 125 120.27 15033,50 

Annenin Farklılaşmış Duygu 

Gösterimi 

Kız 125 127.66 15957,00 
7543.0 0.628 

Erkek 125 123.34 15418,00 

Farklılaşmış Baba Kontrolü 
Kız 125 134.59 16824,00 

6676.0 0.042 
Erkek 125 116.41 14551,00 

Babanın Farklılaşmış Duygu 

Gösterimi 

Kız 125 127.98 15997,00 
7503.0 0.578 

Erkek 125 123.02 15378,00 

 

Büyük çocuğun algıladığı Farklılaşmış Baba Kontrolü Boyutu puanı ile 

büyük çocuğun cinsiyeti arasında anlamlı farklılık görülmektedir (p<0.05). 

Farklılaşmış Baba Kontrolü Boyutu puanı kızlarda erkeklere göre daha yüksektir. 

 

 

Tablo 6: Büyük Çocuğun Algıladığı Farklı Anne-Baba Yaklaşımlarının Küçük 

Çocuğun Cinsiyetine Göre Mann-Whitney U Sonuçları 

                                            Küçük Çocuğun Cinsiyeti 
Mann Whitney U Testi 

N Sıra Ort. Sıra Top. U P 

Farklılaşmış Anne 

Kontrolü 

Kız 116 128.19 14869,5 

7460.5 0.575 Erkek 134 123.18 16505,5 

Toplam 250     

Annenin Farklılaşmış 

Duygu Gösterimi 

Kız 116 125.01 14501,5 

7715.5 0.919 Erkek 134 125.92 16873,5 

Toplam 250     

Farklılaşmış Baba 

Kontrolü 

Kız 116 124.88 14486 

7700 0.897 Erkek 134 126.04 16889 

Toplam 250     

Babanın Farklılaşmış 

Duygu Gösterimi 

Kız 116 117.03 13575,5 

6789.5 0.076 Erkek 134 132.83 17799,5 

Toplam 250     
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Büyük çocuğun algıladığı Farklılaşmış Anne Kontrolü, Annenin Farklılaşmış 

Duygu Gösterimi, Farklılaşmış Baba Kontrolü ve Babanın Farklılaşmış Duygu 

Gösterimi ile küçük çocuğun cinsiyeti arasında anlamlı farklılık görülmemektedir 

(p>0.05).  

 

 

Tablo 7: Büyük Çocuğun Algıladığı Farklı Anne-Baba Yaklaşımlarının Büyük 

Çocuğun Yaş Gruplarına Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

                                Büyük Çocuğun Yaşı 
Kruskal Wallis H Testi İkili Karşılaştırma 

n Sıra Ort. X2 p   U p 

Farklılaşmış Anne 

Kontrolü 

7 yaş 50 122.99 

0.920 0.922 - - - 

8 yaş 50 127.93 

9 yaş 50 119.45 

10 yaş 50 132.02 

11 yaş 50 125.11 

Annenin 

Farklılaşmış 

Duygu Gösterimi 

7 yaş 50 148.05 

87.418 0.000 

 7 yaş-11 yaş 166.5 0.001 

8 yaş 50 161.67  8 yaş-11 yaş 104.5 0.001 

9 yaş 50 144.04  9 yaş-11 yaş 263.5 0.001 

10 yaş 50 128.66 10 yaş-11 yaş 408.5 0.001 

11 yaş 50 45.08       

Farklılaşmış Baba 

Kontrolü 

7 yaş 50 120.78 

3.892 0.421 - - - 

8 yaş 50 140.94 

9 yaş 50 115.15 

10 yaş 50 128.69 

11 yaş 50 121.94 

Babanın 

Farklılaşmış 

Duygu Gösterimi 

7 yaş 50 153.56 

88.474 0.000 

7 yaş-11 yaş 106 0.001 

8 yaş 50 154.14 8 yaş-11 yaş 162.5 0.001 

9 yaş 50 150.28 9 yaş-11 yaş 249 0.001 

10 yaş 50 124.83 10 yaş-11 yaş 442 0.001 

11 yaş 50 44.69       

*Sd=4 

Büyük çocuğun algıladığı Annenin Farklılaşmış Duygu Gösterimi Boyutu 

puanı ile büyük çocuğun yaş grupları arasında anlamlı farklılık görülmektedir 

(p<0.05). Annenin Farklılaşmış Duygu Gösterimi Boyutu puanı 11 yaş grubu 

çocuklarda 7, 8, 9 ve 10 yaş grubu çocuklara göre anlamlı düzeyde daha düşüktür.  

Babanın Farklılaşmış Duygu Gösterimi Boyutu puanı ile büyük çocuğun yaş 

grupları arasında anlamlı farklılık görülmektedir (p<0.05). Babanın Farklılaşmış 

Duygu Gösterimi Boyutu puanı 11 yaş grubu çocuklarda 7, 8, 9 ve 10 yaş grubu 

çocuklara göre anlamlı düzeyde daha düşüktür.  
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Tablo 8: Büyük Çocuğun Algıladığı Farklı Anne-Baba Yaklaşımlarının Kardeşler 

Arası Yaş Farkına Göre  Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

  
Kruskal Wallis H Testi İkili Karşılaştırma 

n Sıra Ort. X2 p   U p 

Farklılaşmış 

Anne 

Kontrolü 

3 yaş fark 80 97.37 

19.760 0.000 

3 yaş-4 yaş fark 2927 0.001 

4 yaş fark 104 134.34 3 yaş-5 yaş fark 1622.5 0.001 

5 yaş fark 66 145.67       

Annenin 

Farklılaşmış 

Duygu 

Gösterimi 

3 yaş fark 80 141.71 

7.933 0.019 

3 yaş-5 yaş fark 1955 0.006 

4 yaş fark 104 123.44 
   

5 yaş fark 66 109.11       

Farklılaşmış 

Baba 

Kontrolü 

3 yaş fark 80 104.65 

15.105 0.001 

3 yaş-5 yaş fark 1636 0.001 

4 yaş fark  104 125.72 
   

5 yaş fark 66 150.43       

Babanın 

Farklılaşmış 

Duygu 

Gösterimi 

3 yaş fark 80 130.94 

2.380 0.304 

    
 

4 yaş fark 104 128.50 - - - 

5 yaş fark 66 114.17       

*Sd=2 

Büyük çocuğun algıladığı Farklılaşmış Anne Kontrolü, Annenin Farklılaşmış 

Duygu Gösterimi, Farklılaşmış Baba Kontrolü Boyutu puanları ile kardeşler arası yaş 

farkı arasında anlamlı farklılık görülmektedir (p<0.05).  

Farklılaşmış Anne Kontrolü Boyutu puanı yaş farkı 3 olanlarda, 4 ve 5 

olanlara göre daha düşüktür. Annenin Farklılaşmış Duygu Gösterimi Boyutu puanı 

yaş farkı 3 olanlarda, 5 olanlara göre daha yüksektir. Farklılaşmış Baba Kontrolü 

Boyutu puanları ise yaş farkı 3 olanlarda, 5 olanlara göre daha düşüktür. 
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Anne-baba tutumları; büyük çocuğun cinsiyetine, küçük çocuğun 

cinsiyetine, büyük çocuğun yaşına ve kardeşler arası yaş farkına göre farklılık 

göstermekte midir? 

 

 

Tablo 9: Anne-Baba Tutumlarının Büyük Çocuğun Cinsiyetine Göre Mann-Whitney 

U Testi Sonuçları 

                            Büyük Çocuğun cinsiyeti 
Mann Whitney U Testi 

n Sıra Ort. Sıra Top U p 

Aşırı Koruyucu Annelik 
Kız 125 118.32 14790.5 

6915.5 0.114 
Erkek 125 132.68 16584.5 

Demokratik Davranma 

ve Eşitlik Tanıma 

Kız 125 125.00 15625 
7750.0 0.913 

Erkek 125 126.00 15750 

Annenin Ev Kadınlığı 

Rolünü Reddetmesi 

Kız 125 125.45 15681.5 
7806.5 0.992 

Erkek 125 125.55 15693.5 

Aile İçi Çatışma 
Kız 125 129.49 16186 

7314.0 0.373 
Erkek 125 121.51 15189 

Sıkı Disiplin 
Kız 125 126.64 15830.5 

7669.5 0.802 
Erkek 125 124.36 15544.5 

 

 

Anne-baba tutumlarının Aşırı Koruyucu Annelik, Demokratik Davranma ve 

Eşitlik Tanıma, Annenin Ev Kadınlığı Rolünü Reddetmesi, Aile İçi Çatışma ve Sıkı 

Disiplin alt Boyutları ile büyük çocuğun cinsiyeti arasında anlamlı farklılık 

görülmemektedir (p>0.05). 
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Tablo 10: Anne-Baba Tutumlarının Küçük Çocuğun Cinsiyetine Göre Mann-

Whitney U Testi Sonuçları 

                           Küçük Çocuğun Cinsiyeti 

                                          Mann Whitney U Testi 

 n Sıra Ort. Sıra Top. U P 

Aşırı Koruyucu 

Annelik 

Kız 116      130.71 15162 
7168 0.286 

Erkek 134      120.99 16213 

Demokratik 

Davranma ve 

Eşitlik Tanıma 

Kız 116     129.59 15032.5 
7297.5 0.403 

Erkek 134     121.96 16342.5 

Annenin Ev 

Kadınlığı Rolünü 

Reddetmesi 

Kız 116     111.46 12929.5 
6143.5 0.004 

Erkek 134     137.65 18445.5 

Aile İçi Çatışma 

Kız 116     130.32 15117 
7213 0.316 

Erkek 134     121.33 16258 

Sıkı Disiplin 

Kız 116     124.79 14476 
7690 0.885 

Erkek 134     126.11 16899 

 

Anne-baba tutumlarının Annenin Ev Kadınlığı Rolünü Reddetmesi alt 

Boyutları ile küçük çocuğun cinsiyeti arasında anlamlı farklılık görülmektedir 

(p<0.05). Annenin Ev Kadınlığı Rolünü Reddetmesi Boyutu puanı erkeklerde, 

kızlara oranla anlamlı düzeyde daha yüksektir.  
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Tablo 11: Anne-Baba Tutumlarının Büyük Çocuğun Yaş Gruplarına Göre  Kruskal 

Wallis H Testi Sonuçları 

              Büyük Çocuğun Yaşı 
Kruskal Wallis H Testi İkili Karşılaştırma 

n Sıra Ort. X2 p   U p 

Aşırı 

Koruyucu 

Annelik 

7 yaş 50 117.63 

1.736 0.784 - - - 

8 yaş 50 119.42 

9 yaş 50 130.16 

10 yaş 50 127.38 

11 yaş 50 132.91 

Demokratik 

Davranma ve 

Eşitlik 

Tanıma 

7 yaş 50 66.49 

43.564 0.000 

7 yaş-8 yaş 524 0.001 

8 yaş 50 131.07 7 yaş-9 yaş 495 0.001 

9 yaş 50 137.65 7 yaş-10 yaş 474 0.001 

10 yaş 50 147.20 7 yaş-11 yaş 556 0.001 

11 yaş 50 145.09       

Annenin Ev 

Kadınlığı 

Rolünü 

Reddetmesi 

7 yaş 50 126.45 

8.798 0.066 - - - 

8 yaş 50 140.94 

9 yaş 50 114.99 

10 yaş 50 138.96 

11 yaş 50 106.16 

Aile İçi 

Çatışma 

7 yaş 50 121.82 

1.377 0.848 - - - 

8 yaş 50 117.67 

9 yaş 50 131.08 

10 yaş 50 131.12 

11 yaş 50 125.81 

Sıkı Disiplin 

7 yaş 50 136.76 

14.535 0.006 

7 yaş-11 yaş 770.5 0.001 

8 yaş 50 146.26 8 yaş-11 yaş 776.5 0.001 

9 yaş 50 126.57 
   

10 yaş 50 123.23 
   

11 yaş 50 94.68       

*Sd=4 

Anne-baba tutumlarının Demokratik Davranma ve Eşitlik Tanıma, Sıkı 

Disiplin alt Boyutları ile büyük çocuğun yaş grupları arasında anlamlı farklılık 

görülmektedir (p<0.05). Demokratik Davranma Boyutu puanı 7 yaş grubunda 8, 9, 

10 ve 11 yaş gruplarına göre anlamlı düzeyde daha düşüktür. Sıkı Disiplin Boyutu 

puanı 11 yaş grubu çocuklarda 7 ve 8 yaş grubu çocuklara göre anlamlı düzeyde 

daha düşüktür. 
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Tablo 12: Anne-Baba Tutumlarının Kardeşler Arası Yaş Farkına Göre Kruskal 

Wallis H Testi Sonuçları 

                   Kardeşler Arası Yaş Farkı 
Kruskal Wallis H Testi İkili Karşılaştırma 

n Sıra Ort. X2 p   U p 

Aşırı Koruyucu 

Annelik 

3 yaş fark  80 123.07 

0.142 0.931 - - - 4 yaş fark 104 127.01 

5 yaş fark 66 126.06 

Demokratik 

Davranma ve 

Eşitlik Tanıma 

3 yaş fark 80 96.51 

24.005 0.001 

3 yaş-4 yaş fark 3096 0.003 

4 yaş fark 104 129.38 3 yaş-5 yaş fark 1385 0.001 

5 yaş fark 66 154.53       

Annenin Ev 

Kadınlığı Rolünü 

Reddetmesi 

3 yaş fark 80 121.06 

0.926 0.629 - - - 

4 yaş fark 104 124.57 

5 yaş fark 66 132.35 

Aile İçi Çatışma 

3 yaş fark 80 114.80 

4.124 0.127 - - - 4 yaş fark 104 125.37 

5 yaş fark 66 138.67 

Sıkı Disiplin 

3 yaş fark 80 141.54 

6.838 0.033 

3-4 yaş fark 3259.5 0.0012 

4 yaş fark 104 113.49 
   

5 yaş fark 66 124.98       
*Sd=2 

Anne-baba tutumlarının Demokratik Davranma ve Eşitlik Tanıma ve Sıkı 

Disiplin alt Boyutları ile kardeşler arası yaş farkı arasında anlamlı farklılık 

görülmektedir (p<0.05).  Demokratik Davranma ve Eşitlik Tanıma Boyutu puanı yaş 

farkı 3 olanlarda, 4 ve 5 olanlara göre daha düşüktür. Sıkı Disiplin Boyutu puanı ise 

yaş farkı 3 olanlara, 4 olanlara göre daha yüksektir.  
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Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri; büyük çocuğun cinsiyetine, 

küçük çocuğun cinsiyetine, büyük çocuğun yaşına ve kardeşler arası yaş farkına 

göre farklılık göstermekte midir? 

 

 

Tablo 13: Büyük Çocuğun Davranış ve Uyum Problemlerinin Büyük Çocuğun 

Cinsiyetine Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

                                             Büyük Çocuğun Cinsiyeti 
Mann Whitney U Testi 

           n         Sıra Ort. Sıra Top. U p 

Anksiyete/Depresyon Boyutu 
Kız                   125              122,83 15353.5 

7484.5 0.391 
Erkek 125 128,17 16021.5 

Sosyal İçe Dönüklük/Depresyon  
Kız 125 136,02 17003 

6565.5 0.007 
Erkek 125 114,98 14372 

Somatik Yaklaşımlar Boyutu 
Kız 125 120,65 15081.5 

7206.5 0.060 
Erkek 125 130,35 16293.5 

İçe Yönelim Toplam Boyutu 
Kız 125 130,64 16297.5 

7202.5 0.238 
Erkek 125 120,36 15077.5 

Kurallara Karşı Gelme Boyutu 
Kız 125 117,74 14721 

6767.5 0.025 
Erkek 125 133,26 16654 

Saldırgan Davranışlar Boyutu 
Kız 125 107,97 13496 

5621.0 0.001 
Erkek 125 143,03 17879 

Dışa Yönelim Boyutu 
Kız 125 101,48 12672 

4797.0 0.001 
Erkek 125 149,52 18703 

Sosyal Sorunlar Boyutu 
Kız 125 119,99 14998.5 

7123.5 0.142 
Erkek 125 131,01 16376.5 

Düşünce Sorunları Boyutu 
Kız 125 119,96 14995.5 

7105.0 0.123 
Erkek 125 131,04 16379.5 

Dikkat Sorunları Boyutu 
Kız 125 124,5 15563 

7616.0 0.676 
Erkek 125 126,5 15812 

Çocuk ve Gençler için Davranış 

Değerlendirme (ÇGDD)Toplam Puanı 

Kız 125 102,5 13610 
5735.0 0.001 

Erkek 125 148,5 17765 

 

Büyük çocuğun davranış ve uyum problemlerinin Sosyal İçe 

Dönüklük/Depresyon, Kurallara Karşı Gelme Boyutu, Saldırgan Davranışlar Boyutu 

Puanı, Dışa Yönelim Boyutu Puanı ve ÇGDD Toplam puanları ile büyük çocuğun 

cinsiyeti arasında anlamlı farklılık görülmektedir (p<0.05). Sosyal İçe 

Dönüklük/Depresyon Boyutu puanı kızlarda erkeklere göre anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. Kurallara Karşı Gelme Boyutu, Saldırgan Davranışlar, Dışa Yönelim 

Boyutu Puanı ve ÇGDD Toplam puanları ise erkeklerde kızlara göre anlamlı ölçüde 

yüksektir. 
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Tablo 14: Büyük Çocuğun Davranış ve Uyum Problemlerinin Küçük Çocuğun 

Cinsiyetine Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

                                            Küçük Çocuğun Cinsiyeti 
Mann Whitney U Testi 

n   Sıra Ort. Sıra Top. U p 

Anksiyete/Depresyon Boyutu 
Kız 116 123,48 14324 

7688 0.826 
Erkek 134 127,25 17051 

Sosyal İçe Dönüklük/Depresyon 
Kız 116 121,38 14080.5 

7370.5 0.380 
Erkek 134 129,06 17294.5 

Somatik Yaklaşımlar Boyutu 
Kız 116 128,75 14934.5 

7395.5 0.242 
Erkek 134 122,69 16440.5 

İçe Yönelim Toplam Boyutu 
Kız 116 121,93 14176.5 

7390.5 0.459 
Erkek 134 128,59 17198.5 

Kurallara Karşı Gelme Boyutu 
Kız 116 118,26 13723 

7027.5 0.110 
Erkek 134 131,76 17652 

Saldırgan Davranışlar Boyutu 
Kız 116 128,66 14924.5 

7405.5 0.482 
Erkek 134 122,76 16450.5 

Dışa Yönelim Boyutu 
Kız 116 123,58 14363.5 

7577.5 0.723 
Erkek 134 127,16 17011.5 

Sosyal Sorunlar Boyutu 
Kız 116 127,88 14834 

7496 0.555 
Erkek 134 123,44 16541 

Düşünce Sorunları Boyutu 
Kız 116 119,4 13850 

7089 0.135 
Erkek 134 130,78 17525 

Dikkat Sorunları Boyutu 
Kız 116 124,8 14476.5 

7771 0.998 
Erkek 134 126,11 16898.5 

Çocuk ve Gençler için Davranış 

Değerlendirme (ÇGDD) Toplam 

Puanı 

Kız 116 123,94 14440.5 
7654.5 0.836 

Erkek 134 126,85 16934.5 

 

Büyük çocuğun davranış ve uyum problemlerinin Anksiyete/Depresyon, 

Sosyal İçe Dönüklük/Depresyon, Somatik Yaklaşımlar, İçe Yönelim Toplam Puanı, 

Kurallara Karşı Gelme Boyutu, Saldırgan Davranışlar Boyutu Puanı, Dışa Yönelim 

Boyutu Puanı, Sosyal Sorunlar, Düşünce Sorunları, Dikkat Sorunları ve ÇGDD 

Toplam puanları ile küçük çocuğun cinsiyeti arasında anlamlı farklılık 

görülmemektedir (p>0.05). 
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Tablo 15: Büyük Çocuğun Davranış ve Uyum Problemlerinin Büyük Çocuğun Yaşı 

Gruplarına Göre  Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Büyük Çocuğun Yaşı Kruskal Wallis H Testi İkili Karşılaştırma 

    n Sıra Ort. X2 p   U p 

Anksiyete/Depresyon Boyutu 

7 yaş 50 124.12 

15.175 0.004 

  
 8 yaş 50 106.87 8 yaş-10 yaş 956.5 0.001 

9 yaş 50 123.79 8 yaş-11 yaş 955 0.001 

10 yaş 50 135.54 
   

11 yaş 50 137.18       

Sosyal İçe Dönüklük/Depresyon 

 

7 yaş 50 131.38 

10.002 0.059 - - - 

8 yaş 50 108.38 

9 yaş 50 134.16 

10 yaş 50 115.37 

11 yaş 50 138.21 

Somatik Yaklaşımlar Boyutu 

7 yaş 50 113.25 

20.621 0.000 

7 yaş-9 yaş 1005.5 0.003 

8 yaş 50 110.5 7 yaş-11 yaş 1004.5 0.003 

9 yaş 50 137.73 8 yaş-9 yaş 975 0.001 

10 yaş 50 128.05 8 yaş-10 yaş 1075 0.006 

11 yaş 50 137.97 8 yaş-11 yaş 975 0.001 

İçe Yönelim Toplam Boyutu 

7 yaş 50 118.07 

23.936 0.000 

7 yaş-11 yaş  898.5 0.010 

8 yaş 50 93.14 8 yaş-9 yaş 836 0.001 

9 yaş 50 136.47 8 yaş-10 yaş 918 0.005 

10 yaş 50 125.61 8 yaş-11 yaş 620 0.001 

11 yaş 50 154.21       

Kurallara Karşı Gelme Boyutu 

7 yaş 50 121.58 

7.300 0.121 - - - 

8 yaş 50 112.08 

9 yaş 50 142.84 

10 yaş 50 126.58 

11 yaş 50 124.42 

Saldırgan Davranışlar Boyutu 

7 yaş 50 122.13 

12.370 0.015 

8 yaş-10 yaş 868.5 0.003 

8 yaş 50 148.82 
   

9 yaş 50 133.36 
   

10 yaş 50 105.3 
   

11 yaş 50 117.89       

Dışa Yönelim Boyutu 

7 yaş 50 121.59 

12.693 0.013 

8 yaş-10 yaş 870.5 0.006 

8 yaş 50 148.7 
   

9 yaş 50 137.28 
   

10 yaş 50 104.61 
   

11 yaş 50 115.32       

Sosyal Sorunlar Boyutu 

7 yaş 50 128.97 

14.346 0.006 

8 yaş-9 yaş 824.5 0.001 

8 yaş 50 106.77 9 yaş-10 yaş 905 0.006 

9 yaş 50 149.22    

10 yaş 50 116.33 
   

11 yaş 50 126.21       

Düşünce Sorunları Boyutu 

7 yaş 50 108.92 

13.030 0.011 

7 yaş-11 yaş 871.5 0.001 

8 yaş 50 115.79 8 yaş-11 yaş 923 0.008 

9 yaş 50 125.04 
   

10 yaş 50 130.28 
   

11 yaş 50 147.47       

Dikkat Sorunları Boyutu 

7 yaş 50 137.09 

6.417 0.170 - - - 

8 yaş 50 109.17 

9 yaş 50 132.18 

10 yaş 50 120.57 

11 yaş 50 128.49 

CGDD Toplam 

7 yaş 50 135,57 

18.091 0.001 

7 yaş-10 yaş 785 0.001 

8 yaş 50 144,15 8 yaş-10 yaş 833 0.004 

9 yaş 50 143,68 9 yaş-10 yaş 747 0.001 

10 yaş 50 95,49 
   

11 yaş 50 108,61       

*Sd=4 
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Büyük çocuğun davranış ve uyum problemlerinin Anksiyete/Depresyon, 

Somatik Yaklaşımlar, İçe Yönelim Toplam Puanı, Saldırgan Davranışlar Boyutu 

Puanı, Dışa Yönelim Boyutu Puanı, Sosyal Sorunlar,  Düşünce Sorunları ve ÇGDD 

Toplam puanları ile büyük çocuğun yaş grupları arasında anlamlı farklılık 

görülmektedir (p<0.05).  

8 yaşındaki çocukların Anksiyete/Depresyon Boyutu puanları 10 ve 11 

yaşındaki çocukların puanlarından anlamlı ölçüde düşüktür. 

7 yaşındaki çocukların Somatik Yaklaşımlar Boyutu puanları 9 ve 11 

yaşındaki çocukların puanlarından; 8 yaşındaki çocukların Somatik Yaklaşım Boyutu 

puanları ise 9, 10 ve 11 yaşındaki çocukların puanlarından anlamlı ölçüde düşüktür. 

7 yaşındaki çocukların İçe Yönelim Toplam puanları 11 yaşındaki çocukların 

puanlarından; 8 yaşındaki çocukların İçe Yönelim Toplam puanları ise 9, 10 ve 11 

yaşındaki çocukların puanlarından anlamlı ölçüde düşüktür. 

8 yaşındaki çocukların Saldırgan Davranışlar ve Dışa Yönelim Boyutu 

puanları 10 yaşındaki çocukların puanlarından anlamlı ölçüde yüksektir. 

9 yaşındaki çocukların Sosyal Sorunlar Boyutu puanları 8 ve 10 yaşındaki 

çocukların puanlarından anlamlı ölçüde yüksektir. 

11 yaşındaki çocukların Düşünce Sorunları Boyutu puanları 7 ve 8 yaşındaki 

çocukların puanlarından anlamlı ölçüde yüksektir. 

10 yaşındaki çocukların ÇGDD Toplam puanları 7, 8 ve 9 yaşındaki 

çocukların puanlarından anlamlı ölçüde düşüktür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Tablo 16: Büyük Çocuğun Davranış ve Uyum Problemlerinin Kardeşler Arası Yaş 

Farkına Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

  Kruskal Wallis H Testi İkili Karşılaştırma   
                                    Kardeşler Arası Yaş Farkı        n Sıra Ort. X2 p     U   p 

Anksiyete/Depresyon Boyutu 

3 yaş fark 80 129,2 

1.210 0.546 

  

- - - 4 yaş fark 104 123 
 

5 yaş fark 66 124,96   

Sosyal İçe 

Dönüklük/Depresyon Boyutu 

3 yaş fark 80 140,56 

9.887 0.007 
 

3 yaş-4 yaş farkı 3339 0.004 

4 yaş fark 104 115,67 
    

5 yaş fark 66 122,74         

Somatik Yaklaşımlar Boyutu 

3 yaş fark 80 126,34 

0.137 0.934 
 

- - - 4 yaş fark 104 125,84 
 

5 yaş fark 66 123,95   

İçe Yönelim Toplam Puanı 

3 yaş fark 80 143,79 

9.370 0.009 
 

3 yaş-4 yaş farkı 3230.5 0.005 

4 yaş fark 104 116,7 
 

3 yaş-5 yaş farkı 2093.5 0.019 

5 yaş fark 66 117,2         

Kurallara Karşı Gelme 

Boyutu 

3 yaş fark 80 122,46 

1.435 0.488 
 

- - - 4 yaş fark 104 122,7 
 

5 yaş fark 66 133,6   

Saldırgan Davranışlar Boyutu 

3 yaş fark 80 124,26 

0.402 0.818 
 

- - - 4 yaş fark 104 123,65 
 

5 yaş fark 66 129,91   

Dışa Yönelim Boyutu 

3 yaş fark 80 119,73 

1.836 0.399 
 

- - - 4 yaş fark 104 123,58 
 

5 yaş fark 66 135,52   

Sosyal Sorunlar Boyutu 

3 yaş fark 80 131,86 

1.398 0.497 
 

- - - 4 yaş fark 104 123,3 
 

5 yaş fark 66 121,26   

Düşünce Sorunları Boyutu 

3 yaş fark 80 129,28 

4.159 0.125 
 

- - - 4 yaş fark 104 117 
 

5 yaş fark 66 134,32   

Dikkat Sorunları Boyutu 

3 yaş fark 80 121,74 

0.311 0.856 
 

- - - 4 yaş fark 104 128,5 
 

5 yaş fark 66 125,33   

Çocuk ve Gençler İçin 

Davranış Değerlendirme 

(ÇGDD) Toplam Puanı 

3 yaş fark 80 130,48 

6.845 0.033 
 

3 yaş-4 yaş farkı 3236 0.010 

4 yaş fark 104 119,41 
    

5 yaş fark 66 129,07         

*Sd=2 

Büyük çocuğun davranış ve uyum problemlerinin Sosyal İçe 

Dönüklük/Depresyon, İçe Yönelim Toplam Puanı ve ÇGDD Toplam puanları ile 

kardeşler arası yaş farkı arasında anlamlı farklılık görülmektedir (p<0.05). Sosyal İçe 

Dönüklük/Depresyon, İçe Yönelim Toplam Puanı ve ÇGDD Toplam puanları yaş 

farkı 3 olanlarda, yaş farkı 4 ve 5 olanlara göre daha yüksektir.  

Sonuçlar genel anlamda incelendiğinde kardeş ilişkilerinin büyük ve küçük 

çocuğun cinsiyetine göre farklılık göstermediği; büyük çocuğun yaş grupları ve 

kardeşler arası yaş farkına göre ise farklılık gösterdiği bulgulanmıştır. 

Büyük çocuğun algıladığı farklı anne-baba tutumları küçük çocuğun 

cinsiyetine göre farklılık göstermezken, büyük çocuğun cinsiyetine göre farklılık 
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gösterdiği görülmüştür. Ayrıca büyük çocuğun algıladığı farklı anne-baba tutumları 

büyük çocuğun yaş grupları ve kardeşler arası yaş farkına göre ise farklılık gösterdiği 

rapor edilmiştir. 

Anne baba tutumları büyük ve küçük çocuğun cinsiyetine göre farklılık 

göstermekle birlikte ayrıca büyük çocuğun yaş grupları ve kardeşler arası yaş farkına 

göre de farklılık gösterdiği bulgulanmıştır. 

Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri büyük çocuğun cinsiyetine 

göre farklılık gösterirken küçük çocuğun cinsiyetine göre bir farklılık görülmemiştir. 

Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri ayrıca büyük çocuğun yaş grupları ve 

kardeşler arası yaş farkına göre ise farklılık gösterdiği veriler arasındadır. 

Anne-baba tutumu ile kardeş ilişkileri arasında bir ilişki var mıdır? 

 

 

Tablo 17: Anne-Baba Tutumları İle Kardeş İlişkileri Arasındaki İlişkinin Pearson 

Momentler Çarpım Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

Aşırı 

Koruyucu 

Annelik 

Demokratik 

Davranma ve 

Eşitlik 

Tanıma 

Annenin Ev 

Kadınlığı 

Rolünü 

Reddetmesi 

Aile İçi 

Çatışma 
Sıkı Disiplin 

Sıcaklık 

/Yakınlık Boyutu 

r -0,150** 0,922* -0,206** -0,033 -0,711** 

p 0,018 0,000 0,001 0,600 0,000 

N 250 250 250 250 250 

Bağlantı 

Statü/Güç 

Boyutu 

r 0,085 0,694* -0,150** 0,059 -0,603** 

p 0,179 0,000 0,018 0,350 0,000 

N 250 250 250 250 250 

Çatışma Boyutu 

r 0,120 -0,889** 0,259* -0,014 0,761* 

p 0,057 0,000 0,000 0,826 0,000 

N 250 250 250 250 250 

Rekabet Boyutu 

r -0,190** 0,230* -0,057 -0,016 -0,201** 

p 0,003 0,000 0,371 0,799 0,001 

N 250 250 250 250 250 

*pozitif yönlü ilişki, **negatif yönlü ilişki 

 

Aşırı Koruyucu Annelik Boyutu Puanı ile Sıcaklık/Yakınlık Boyutu puanı 

arasında istatistiksel olarak negatif yönlü, Rekabet Boyutu puanı arasında ise 

istatistiksel olarak negatif yönlü bir ilişki görülmektedir (p<0.05). Aşırı Koruyucu 

Annelik Boyutu puanı arttıkça Sıcaklık/Yakınlık ve Rekabet Boyutu puanı 

azalmaktadır. 

Demokratik Davranma ve Eşitlik Tanıma Boyutu puanı ile Sıcaklık /Yakınlık 

Boyutu, Bağlantı Statü/Güç ve Rekabet Boyutu puanları arasında pozitif yönlü bir 

ilişki; Çatışma Boyutu puanı ile ise negatif yönlü bir ilişki görülmektedir (p<0.05). 
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Demokratik Davranma ve Eşitlik Tanıma Boyutu puanı arttıkça Sıcaklık /Yakınlık 

Boyutu, Bağlantı Statü/Güç ve Rekabet Boyutu puanları da artmakta; Çatışma 

Boyutu puanı ise azalmaktadır. 

Annenin Ev Kadınlığı Rolünü Reddetmesi Boyutu puanı ile Sıcaklık/Yakınlık 

Boyutu ve Bağlantı Statü/Güç Boyutu puanları arasında negatif yönlü; Çatışma 

Boyutu puanları arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki görülmektedir (p<0.05). 

Annenin Ev Kadınlığı Rolünü Reddetmesi Boyutu puanı arttıkça Sıcaklık/Yakınlık 

ve Bağlantı Statü/Güç Boyutu puanları azalmakta; Çatışma Boyutu puanları ise 

artmaktadır.  

Sıkı Disiplin Boyutu puanı ile Sıcaklık /Yakınlık,  Bağlantı Statü/Güç Boyutu 

puanı, Rekabet Boyutu puanları arasında negatif yönlü; Çatışma Boyutu puanı 

arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki görülmektedir (p<0.05). Sıkı Disiplin 

Boyutu puanı arttıkça Sıcaklık /Yakınlık,  Bağlantı Statü/Güç ve Rekabet Boyutu 

puanları azalmakta; Çatışma Boyutu puanları ise artmaktadır. 

Araştırmada kardeş ilişkilerinin 4 alt boyutu ile anne-baba tutumu ölçeğinin 6 

alt boyutları karşılaştırıldığında;  genel anlamda demokratik anne-baba tutumu 

kardeş ilişkilerini olumlu yönde etkilerken, baskıcı, otoriter ve ilgisiz anne baba 

tutumları kardeş ilişkilerini olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Anne-baba 

tutumlarının kardeş ilişkilerini dolaylı yönden etkilediği bu konuda son zamanlarda 

yapılan araştırmalarla da ortaya konan bir gerçektir. Olumlu ve her açıdan 

destekleyici anne-baba tutumları çocuğun gelişiminin temellerini atmasının yanı sıra 

çocukta yarattığı etkilerin bir yaşam boyu devamını sağlar. Fakat bunun aksine 

otoriter, baskıcı, aşırı koruyucu ya da ilgisiz bir ortamda yetişen çocukların kişilik 

gelişimi olumsuz etkilenmekte ve bu negatif tutum kardeş ilişkilerine de olumsuz 

yansımaktadır. Brody (1998) yaptığı çalışmasında anne-babanın çocuklarına karşı 

öfkeli ve sert bir tutum sergilediklerinde, bu durumun kardeşler arası 

anlaşmazlıkların artmasına neden olduğunu gözlemlemesi yukarıdaki araştırma 

sonucunu destekler niteliktedir. Dubow ve Tisak (1989), çocukların aile bireyleri 

arasındaki destekleyici iletişimlerinin, kardeş ilişkilerinde kardeşine karşı daha 

duyarlı, hoşgörülü ve işbirliği özellikleri sergilemeleri bakımından onlara yardımcı 

olduklarını belirtmişlerdir. Konuyla ilgili olarak Kılıçarslan (2001) aile 

fonksiyonlarının ve algılanan farklılaşmış anne-baba yaklaşımlarının kardeş ilişkileri 

üzerindeki etkisi araştırdığı çalışmasında; annelerin aile içerisinde duygusal tepki 
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verme boyutu sağlıklı yönde oldukça büyük kardeşlerin, kardeşler arasındaki 

sıcaklık/yakınlık düzeyini önemli ölçüde etkilediği bulgulanmıştır. 

 Aile üyelerinin farklı uyaranlar karşısında uygun tepkiler veriyor oluşlarının 

olumlu etkileşimleri sağladığı; bu durumun da kardeş ilişkilerini doğrudan ya da 

dolaylı etkileyeceği düşünülmektedir. Kılıçarslan (2001) çalışmasında annelerin 

algıladıkları aile içindeki Davranış Kontrolü Boyutu sağlıksız yönde arttıkça, bir 

diğer deyişle aile içindeki disiplin arttıkça küçük kardeşlerin, kardeşler arasındaki 

Sıcaklık/Yakınlık düzeyini algılayışları da artmaktadır. Bu sonuç; kendi 

çalışmamızda gözlemlediğimiz aile içinde Sıkı Disiplin Boyutu puanı arttıkça, 

kardeşler arasında Bağlantı/ Statü Güç Boyutunun azaldığını görmekteyiz.  

Kardeş ilişkileri ile büyük çocuğun algıladığı farklı anne baba 

yaklaşımları arasında bir ilişki var mıdır? 

 

 

 Tablo 18: Büyük Çocuğun Algıladığı Farklı Anne-Babanın Yaklaşımları İle 

Kardeş İlişkileri Arasındaki İlişkinin Pearson Momentler Çarpım Korelasyon 

Analizi Sonuçları 

 

Farklılaşmış 

Anne Kontrolü 

Annenin 

Farklılaşmış 

Duygu Gösterimi 

Farklılaşmış 

Baba Kontrolü 

Babanın 

Farklılaşmış 

Duygu Gösterimi 

   

Sıcaklık 

/Yakınlık 

Boyutu 

r 0,627* -0,306** 0,589* -0,312**    

p 0,000 0,000 0,000 0,000    

N 250 250 250 250    

Bağlantı 

Statü/Güç 

Boyutu 

r 0,474* -0,423** 0,421* -0,422**    

p 0,000 0,000 0,000 0,000    

N 250 250 250 250    

Çatışma 

Boyutu 

r -0,602** 0,420* -0,544** 0,398*    

p 0,000 0,000 0,000 0,000    

N 250 250 250 250    

Rekabet 

Boyutu 

r 0,312* 0,017 0,247* 0,055    

p 0,000 0,792 0,000 0,390    

N 250 250 250 250    

*pozitif yönlü ilişki, **negatif yönlü ilişki 
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Farklılaşmış Anne Kontrol Boyutu puanı ile Sıcaklık/Yakınlık, Bağlantı 

Statü/Güç ve Rekabet Boyutu puanları arasında pozitif yönlü, Çatışma Boyutu puanı 

arasında ise negatif yönlü bir ilişki görülmektedir (p<0,05). Farklılaşmış Anne 

Kontrol Boyutu puanı arttıkça Sıcaklık/Yakınlık, Bağlantı Statü/Güç ve Rekabet 

Boyutu puanları da artmakta, Çatışma Boyutu puanı azalmaktadır.  

Annenin Farklılaşmış Duygu Gösterimi Boyutu puanı ile Sıcaklık/Yakınlık ve 

Bağlantı Statü/Güç Boyutu puanları arasında negatif yönlü, Çatışma Boyutu puanı 

arasında ise pozitif yönlü bir ilişki görülmektedir (p<0,05). Annenin Farklılaşmış 

Duygu Gösterimi Boyutu puanı arttıkça Sıcaklık/Yakınlık ve Bağlantı Statü/Güç 

Boyutu puanları azalmakta, Çatışma Boyutu puanı ise anlamlı düzeyde artmaktadır. 

Farklılaşmış Baba Kontrol Boyutu puanı ile Sıcaklık/Yakınlık, Bağlantı 

Statü/Güç ve Rekabet Boyutu puanları arasında pozitif yönlü, Çatışma Boyutu puanı 

arasında ise negatif yönlü bir ilişki görülmektedir (p<0,05). Farklılaşmış Baba 

Kontrol Boyutu puanı arttıkça Sıcaklık/Yakınlık, Bağlantı Statü/Güç ve Rekabet 

Boyutu puanları artmakta; Çatışma Boyutu puanı ise anlamlı derecede azalmaktadır. 

Babanın Farklılaşmış Duygu Gösterimi Boyutu puanı ile Bağlantı Statü/Güç 

ve Sıcaklık/Yakınlık Boyutu puanları arasında negatif yönlü, Çatışma Boyutu puanı 

arasında ise pozitif yönlü bir ilişki görülmektedir (p<0,05). Babanın Farklılaşmış 

Duygu Gösterimi Boyutu puanı arttıkça Bağlantı Statü/Güç ve Sıcaklık/Yakınlık 

Boyutu puanları azalmakta, Babanın Farklılaşmış Duygu Gösterimi Boyutu puanı 

arttıkça Çatışma Boyutu puanı ise artmaktadır. 

Kardeş ilişkileri anketinin 4 boyutu ile anne-babanın farklılaşmış yani 

kayırmaya yönelik tutumlarının karşılaştırılması sonuçlarına bakıldığında; büyük 

çocuğun anne ve babasının kendisine farklılaşmış yaklaşım sergilediğini algılama 

düzeyi arttıkça, kardeşiyle ilişkilerde Rekabet Boyutunun arttığı görülmüştür. Bir 

başka deyişle, annesinin kendisini kayırdığını hisseden çocuk kardeşi ile rekabete 

dayalı ilişkiler içerisine girmektedir. Bu bulgu yurtdışında konuyla ilgili yapılan 

birçok araştırmayla paralellik sergilemekte, aile içerisinde eşit olmayan tutum ve 

davranışların kardeş ilişkilerini olumsuz etkilemekle birlikte bu farklılıkların öfke, 

kıskançlık ve rekabete yol açtığı (Brody, 1998) tezini desteklemektedir. Farklılaşmış 

anne-baba yaklaşımının kardeş ilişkilerini etkilediği konusunda yapılmış birçok 

çalışma vardır. Bunlardan bir tanesi Braynt ve Crockenberg (1980) kardeşler 

üzerinde yaptığı araştırmada annelerin çocuklarından birinin ihtiyaçlarına karşı daha 

duyarlı olduklarında, çocukların kardeş ilişkilerini olumsuz yönde etkilendiği 
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sonucuna varmışlardır. Konuyla ilgili bir diğer bulgu Apalaçi (1996)’nin 

çalışmasında yer verilmiştir. Çalışmanın anne-babanın farklılaşmış yaklaşımının 

kardeş ilişkileri üzerindeki etkisiyle ilgili verilerinde; annenin çocuklarına yönelik 

olumlu davranış ve iletişimdeki farklılıkların, kardeş ilişkilerde iletişimin azalmasına 

ve sosyal kopukluğa neden olduğunu görmüştür. Konuyla ilgili bir diğer araştırma 

Kılıçarslan (2001)’nın farklılaşmış anne-baba yaklaşımlarının kardeşler üzerindeki 

etkisini incelediği araştırmasında; büyük kardeşlerin, annenin kendilerine farklı 

davrandığını düşünme ve hissetme oranı arttıkça rekabetin de arttığını gözlemlemesi 

yönünden çalışmaya paralellik göstermektedir. Hetherington (1998) çalışmasında; 

ebeveynin ayırım yapması, kardeşlerden birine daha fazla imtiyazlı davranması 

durumunda çocuğun daha fazla rekabet, saldırganlık ve kaçınma davranışı 

gösterdiğini saptamıştır (Akt. Boer, Goedhart ve Treffers, 1992). Stocker, Dun ve 

Plomin (1989), annelerin duygu gösterimi ve kontrol açısından çocuklarına 

farklılaşmış yaklaşım sergilediklerinde kardeş ilişkilerinin daha çatışmalı ve 

düşmanca olduğunu rapor etmişlerdir. Bulgular kardeş ilişkilerinin, anne-babalar 

çocuklarına farklı davrandıklarında daha çatışmalı olduğu sonucunu ortaya 

koymuştur.  
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Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri ile anne-baba tutumları 

arasında bir ilişki var mıdır? 

 

 

 Tablo 19: Büyük Çocuğun Davranış ve Uyum Problemleri İle Anne-Baba Tutumu 

Arasındaki İlişkinin Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

Anksiyet

e/Depres

yon 

Sosyal İçe 

Dönüklük/ 

Depresyon 

Somatik 

Yaklaşı

mlar 

İçe 

Yönelim 

Toplam 

Boyutu 

Kurallar

a Karşı 

Gelme 

Boyutu 

Saldırga

n 

Davranış

lar 

Boyutu 

Dışa 

Yöneli

m 

Boyutu 

Sosyal 

Sorunl

ar 

Düşünc

e 

Sorunl

arı 

Dikkat 

Sorunla

rı 

ÇGDD 

Toplam 

Aşırı 

Koruyucu 

Annelik 

r 0,098 0,035 0,159* 0,120 0,205* 0,116 0,194* 0,261* 0,037 -0,004 0,290 

p 0,121 0,578 0,012 0,058 0,001 0,067 0,002 0,000 0,558 0,951 0,000 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Demokrati

k 

Davranma 

ve Eşitlik 

Tanıma 

r -0,163** -0,235** -0,126** -0,276** -0,261** -0,264** -0,353**  -0,318** -0,177** -0,235** -0,574** 

p 0,010 0,000 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Annenin 

Ev 

Kadınlığı 

Rolünü 

Reddetmes

i 

r -0,132** 0,041 -0,096 -0,063 -0,003 0,141 0,127 0,010 0,110 0,076 0,174* 

p 0,036 0,516 0,130 0,320 0,957 0,025 0,045 0,869 0,084 0,229 0,006 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Aile İçi 

Çatışma 

r -0,011 0,036 -0,036 0,008 -0,070 0,075 0,037 0,023 0,007 -0,072 0,021 

p 0,860 0,573 0,569 0,902 0,269 0,238 0,555 0,713 0,918 0,260 0,746 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Sıkı 

Disiplin 

r 0,029 0,174* 0,013 0,136* 0,113 0,212* 0,241* 0,093 0,122 0,195* 0,353* 

p 0,643 0,006 0,835 0,031 0,075 0,001 0,000 0,141 0,054 0,002 0,000 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

*pozitif yönlü ilişki, **negatif yönlü ilişki 

Aşırı Koruyucu Annelik Boyutu puanı ile Somatik Yaklaşımlar, Kurallara 

Karşı Gelme, Sosyal Sorunlar, Dışa Yönelim ve ÇGDD Puanları arasında pozitif bir 

ilişki görülmektedir (p<0,05). Aşırı Koruyucu Annelik Boyutu Somatik Yaklaşımlar, 

Kurallara Karşı Gelme, Sosyal Sorunlar, Dışa Yönelim ve ÇGDD Puanları da 

artmaktadır. 

Demokratik Davranma ve Eşitlik Tanıma Boyutu puanı ile 

Anksiyete/Depresyon, Sosyal İçe Dönüklük/Depresyon, Somatik Yaklaşımlar, İçe 

Yönelim Toplam Puanı, Kurallara Karşı Gelme, Saldırgan Davranışlar, Dışa 

Yönelim,  Sosyal Sorunlar, Düşünce Boyutları, Dikkat Sorunları ve ÇGDD puanı 

arasında negatif yönlü bir ilişki görülmektedir (p<0,05). Demokratik Davranma ve 

Eşitlik Tanıma Boyutu puanı arttıkça Anksiyete/Depresyon, Sosyal İçe 

Dönüklük/Depresyon, Somatik Yaklaşımlar, İçe Yönelim Toplam Puanı, Kurallara 

Karşı Gelme, Saldırgan Davranışlar, Dışa Yönelim,  Sosyal Sorunlar, Düşünce 

Boyutları, Dikkat Sorunları ve ÇGDD puanı azalmaktadır. 
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Annenin Ev Kadınlığı Rolünü Reddetmesi Boyutu puanı ile 

Anksiyete/Depresyon Boyutu puanı arasında negatif ve ÇGDD puanları arasında ise 

pozitif bir ilişki görülmektedir. Annenin Ev Kadınlığı Rolünü Reddetmesi Boyutu 

puanı arttıkça  ÇGDD puanı da artmakta, Anksiyete/Depresyon Boyutu puanı 

azalmaktadır.  

Sıkı Disiplin Boyutu puanı ile Sosyal İçe Dönüklük/Depresyon, İçe Yönelim 

Toplam Puanı, Saldırgan Davranışlar, Dışa Yönelim ve Dikkat Sorunları Boyutu 

puanları ve ÇGDD puanı arasında pozitif yönlü bir ilişki görülmektedir (p<0,05). 

Sıkı Disiplin Boyutu puanı arttıkça Sosyal İçe Dönüklük/Depresyon, İçe Yönelim 

Toplam Puanı, Saldırgan Davranışlar, Dışa Yönelim ve Dikkat Sorunları Boyutu 

puanları ve ÇGDD puanı artmaktadır. 

 Anne-baba tutumunun çocuğun davranış ve uyum problemlerine etkisi ile 

ilgili analiz sonuçlarına bakıldığında; genel anlamda olumlu anne-baba tutumu olarak 

nitelendirdiğimiz demokratik anne-baba tutumu ile yetişen çocukta hiçbir davranış ve 

uyum bozukluğu gözlenmezken; olumsuz başka bir anlamda sağlıksız anne-baba 

olarak nitelendirilen bölümde yer alan ve bu alt boyutları kapsayan Aşırı koruyucu 

Annelik, Sıkı Disiplin ve Annenin Ev Kadınlığı Rolünü Reddetmesi Boyutlarında 

yetişen çocuklarda davranış ve uyum belirtilerine rastlanmıştır. Bu bulgular konuyla 

ilgili yurt içinde ve yurtdışında yapılan araştırmalarla örtüşmektedir.  

Anne-baba tutum ölçeğinin Aşırı Koruyucu Annelik Boyutu puanı ile çocuk 

ve gençler için davranış değerlendirme ölçeği arasında pozitif yönde bir ilişki tespit 

edilmiştir. Davranış Değerlendirme toplam puanı arttıkça Aşırı Koruyucu Annelik 

Boyutu puanı da artmaktadır. Bulguda aralarında çok zayıf bir ilişkinin olmasının en 

önemli nedeni, davranış ve uyum bozukluklarının birçok etmene bağlı olmasıyla 

birlikte çalışmanın bu etmenlerden sadece anne-baba tutumunu ölçmeye çalışmasıyla 

açıklanabilir. Olumsuz anne baba tutumu çocukta davranış ve uyum bozukluklarına 

neden olmayabileceği gibi araştırmaya katılan bazı çocuklarda bu bozuklukların 

görülmesi, davranışı etkileyen sadece bir etmenin ölçülmesine bağlıdır.  

Çocuk ve gençler için davranış değerlendirme ölçeği toplam puanı ile Sıkı 

Disiplin Boyutu puanı arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki görülmektedir. Davranış 

değerlendirme ölçeği toplam puanı arttıkça Sıkı Disiplin Boyutu puanı da 

artmaktadır. Aralarında zayıf bir ilişki olmasının nedeni daha önce belirtildiği gibi 

anne-baba tutumunun davranış ve uyum bozukluklarına neden olan sadece bir etmen 

olması, bunun dışında bu bozuklukların birçok nedene birden bağlı olduğu 
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gerçeğidir. Konuyla ilgili Özbaran ve  diğerleri (2009)’nin majör depresif bozukluğu 

olan gençlerden oluşan klinik bir örneklemde anne-baba tutumlarını incelediği 

çalışmasını depresyonlu olan ve olmayan 14-18 yaş aralığında 120 genç üzerinde 

uygulamıştır. Çalışmanın sonuçları; depresyonlu olan ergenlerin ailelerinde aşırı 

koruyucu annelik, aile içi çatışma ve otoriter tutumlarının kontrol grubuna göre daha 

yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar, anne-babaları 

tarafından aşırı kontrol edilen ve aşırı korunan gençlerde daha fazla depresif 

yakınmaların olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu, 

düşmanca, reddedici ve otoriter tutumu benimseyen ailenin çocuklarında intihar 

girişimlerine rastlanmasıdır. Parker ve Roy (2001), çatışmalı ilişkilerin olduğu 

ailelerdeki ergenlerin intihar girişimlerinin yinelenme riskinin arttığını belirtmiştir.  

Bostan (1993) 14-16 yaş ergenlerin uyum düzeylerinin ve anne-baba 

tutumlarını incelediği çalışma verilerine göre; anne-babanın demokratik tutumlarının 

gencin sosyal ve genel uyumu ile kişisel uyum düzeyini olumlu yönde etkilediği 

görülmüştür. İlgisiz ve otoriter anne-babaların, gencin uyum düzeyini olumsuz yönde 

etkilediği saptanmıştır.  

Güven (2013), Çocuğun davranış sorunları ile algıladığı anne baba çatışması 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmasını 9-13 yaş arası davranış problemleri 

sergileyen çocuklar ve anne babaları üzerinde yürütmüştür. Araştırma sonuçlarına 

göre; anne ve babaların cezalandırıcı tutum ve davranışları arttıkça, çocuktaki 

davranış sorunlarının da arttığı görülmüştür.  

Hard ve diğerleri (1998), okul öncesi dönemde ilişkisel saldırganlık ile anne-

baba tutumunu arasındaki ilişkiyi incelemeye çalıştığı çalışmasında, anne-babanın 

baskıcı davranışları ve annenin ilgi eksikliğinin, ilişkisel saldırganlığa neden olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Erdinç (2009) okul öncesi dönem çocuklarında fiziksel ve 

ilişkisel saldırganlığı çeşitli değişkenler açısından incelediği çalışmasında; annenin 

otoriter tutumu arttıkça çocuklarda görülen hem fiziksel hem de ilişkisel 

saldırganlığın arttığını saptamıştır. Ailenin işlevsel bozukluğunun çocuğu olumsuz 

etkilediğini gösteren bir başka araştırma Abalı ve diğerleri (2006) tarafından aile 

değerlendirme ölçeğinin çocuk psikiyatrisindeki uygulaması ve değerlendirilmesi 

amacıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre; aile içi iletişim, rol dağılımı, 

sorun çözme, gereken ilgiyi gösterme alanındaki çatışmalar çocuklarda davranışsal 

ve duygusal yansımalara yol açtığı belirlenmiştir. Konuyla ilgi bir başka çalışma 

çocukluk mastürbasyonu olgularının duygusal ve davranışsal sorunları ile annelerin 
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tutum ve ruhsal belirtileri amacıyla Yurtbay ve Görker (2004) tarafından yapılmıştır. 

Çalışmanın verileri incelendiğinde sosyal içe dönüklük, suça yönelik davranışlar, 

saldırgan davranışlar, cinsel sorunlar sergileyen çocukların annelerinde ev kadınlığını 

reddetme ve ilgisiz aile tutumuyla ilgili olduğu sonucuna varılmıştır. Tabak (2007) 

araştırmasını 7-11 yaş grubu çocuklar arasında saldırganlık, içe kapanıklık, 

kekemelik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite davranış sorunlarından en az birini 

yaşayan çocukların anne-baba tutumlarını öğrenmek amacıyla yapmıştır. 

Araştırmanın sonucunda davranış ve uyum bozukluklarına sahip olan bu çocukların 

ailelerinin %72,1’inde ev kadınlığını reddetme, %68,9’unda ise aşırı koruyucu anne-

baba tutumunun hakim olunduğu sonucuna varılmıştır.  

Şu ana kadar incelediğimiz bütün araştırmalar çocukların davranış ve uyum 

problemlerinde anne-baba tutumunun ne derece önemli olduğunu ve problemlerle 

başa çıkmak için öncelikle çocuğun aile ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve anne-

babaların bu konuda bilgi ve becerilerini arttırmalarını zorunlu kılmıştır (Özbey, 

2012). 
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Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri ile büyük çocuğun 

algıladığı farklı anne-baba yaklaşımları arasında bir ilişki var mıdır? 

 

 Tablo 20: Büyük Çocuğun Davranış ve Uyum Problemleri İle Büyük Çocuğun 

Algıladığı Farklı Anne-Baba Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin Pearson Momentler 

Çarpım Korelasyon  Analizi Sonuçları 

 

Anksiye

te/Depre

syon 

Sosyal 

İçe 

Dönüklü

k/Depres

yon 

Somatik 

Yaklaşı

mlar 

İçe 

Yönelim 

Toplam 

Boyutu 

Kurallar

a Karşı 

Gelme 

Boyutu 

Saldırga

n 

Davranış

lar 

Boyutu 

Dışa 

Yöneli

m 

Boyutu 

Sosyal 

Sorunlar 

Düşünce 

Sorunlar

ı 

Dikkat 

Sorunl

arı 

ÇGDD 

Toplam 

Farklılaşmış 

Anne 

Kontrolü 

r -0,201** -0,226** -0,176** -0,303** -0,068 -0,145** 0,161** -0,188** -0,192** -0,116 -0,314** 

p 0,001 0,000 0,005 0,000 0,287 0,022 0,011 0,003 0,002 0,068 0,000 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Annenin 

Farklılaşmış 

Duygu 

Gösterimi 

r -0,063 0,078 -0,068 0,003 -0,038 0,204* 0,169* -0,011 -0,062 0,168* 0,184* 

p 0,321 0,219 0,286 0,964 0,551 0,001 0,008 0,858 0,329 0,008 0,003 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Farklılaşmış 

Baba 

Kontrolü 

r -0,139** -0,114 -0,143** -0,187** -0,182** -0,064 -0,137** -0,136** -0,200** -0,093 -0,266** 

p 0,028 0,072 0,024 0,003 0,004 0,314 0,030 0,031 0,001 0,142 0,000 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Babanın 

Farklılaşmış 

Duygu 

Gösterimi 

r -0,115 0,087 -0,047 -0,009 -0,029 0,177* 0,149* -0,016 -0,065 0,190* 0,171* 

p 0,070 0,172 0,459 0,893 0,653 0,005 0,019 0,800 0,307 0,003 0,007 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

*pozitif yönlü ilişki, **negatif yönlü ilişki 

 

 

Farklılaşmış Anne Kontrolü ile Anksiyete/Depresyon, Sosyal İçe 

Dönüklük/Depresyon, Somatik Yaklaşımlar, İçe Yönelim Toplam Puanı ve Saldırgan 

Davranışlar, Dışa Yönelim,  Sosyal Sorunlar, Düşünce Sorunları ve ÇGDD Toplam 

puanı arasında negatif bir ilişki görülmektedir (p<0,05). Farklılaşmış Anne Kontrolü 

Boyutu puanı arttıkça Anksiyete/Depresyon, Sosyal İçe Dönüklük/Depresyon, 

Somatik Yaklaşımlar, İçe Yönelim Toplam Puanı ve Saldırgan Davranışlar, Dışa 

Yönelim,  Sosyal Sorunlar, Düşünce Sorunları Boyutu ve ÇGDD  puanı 

azalmaktadır. 

Farklılaşmış Baba Kontrolü Boyutu puanı ile Anksiyete/Depresyon, Somatik 

Yaklaşımlar, İçe Yönelim Toplam Puanı, Dışa Yönelim,  Sosyal Sorunlar, Düşünce 

Sorunları ve ÇGDD puanı arasında negatif bir ilişki görülmektedir (p<0,05). 

Farklılaşmış Baba Kontrolü Boyutu puanı arttıkça Anksiyete/Depresyon, Somatik 

Yaklaşımlar, İçe Yönelim Toplam Puanı, Dışa Yönelim,  Sosyal Sorunlar, Düşünce 

Sorunları ve ÇGDD puanı azalmaktadır. 
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Annenin Farklılaşmış Duygu Gösterimi Boyutu puanı ile Saldırgan 

Davranışlar, Dışa Yönelim ve Dikkat Sorunları Boyutu ve ÇGDD Puanı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü bir ilişki görülmektedir (p<0,05). Annenin 

Farklılaşmış Duygu Gösterimi Boyutu puanı arttıkça Saldırgan Davranışlar, Dışa 

Yönelim ve Dikkat Sorunları Boyutu ve ÇGDD puanı da artmaktadır. 

Babanın Farklılaşmış Duygu Gösterimi puanı ile Saldırgan Davranışlar, Dışa 

Yönelim ve Dikkat Sorunları Boyutu ve ÇGDD Puanı arasında pozitif bir ilişki 

görülmektedir (p<0,05). Babanın Farklılaşmış Duygu Gösterimi puanı arttıkça 

Saldırgan Davranışlar, Dışa Yönelim ve Dikkat Sorunları Boyutu ÇGDD puanı da 

artmaktadır. 

Davranış ve Uyum problemleri ile çocuğun algıladığı farklı anne-baba 

yaklaşımları arasındaki ilişkinin analiz sonuçları incelendiğinde genel anlamda farklı 

anne-baba kontrolü yaklaşımının çocukta duygusal ve davranışsal anlamda hiçbir 

probleme neden olmazken; anne ve babanın farklılaşmış duygu kontrollü davranışları 

çocukların duygusal ve davranışsal sorunlar yaşamalarına neden olduğu 

görülmektedir. Farklılaşmış anne-baba kontrolü, anne-babanın çocuklar üzerinde 

farklı düzeyde disiplin ve kontrol uygulamaları anlamına gelmektedir. Anne babalar 

farklılaşmış kontrol yaklaşımlarını, diğer bir değişle çocuklarına sergiledikleri farklı 

disiplin ve kontrol davranışları, sadece çocuklarını kayırdıkları için değil, çocuğun 

yaşının veya ailede büyük çocuk, küçük çocuk konumunda oluşunun da etki ettiği 

bilindiğinden; anne-babalarının üzerlerinde farklı kontrol uygulamaları çocuklar 

tarafından normal bir durum olarak algılanmaktadır. Tahiroğlu (2009), ailedeki 

disiplin yöntemlerinin çocuklardaki davranış sorunları arasındaki ilişki belirleme amaçlı 

yaptığı çalışmasında, anne babaların ailede uyguladıkları disiplinin çocuğun yaş 

gruplarına göre değiştiği bulgusuna ulaşmıştır. 

Araştırmanın bir diğer bulgusu; anne ve babanın farklılaşmış duygu gösteriminin 

diğer bir ifadeyle anne ve babanın çocuklarına farklı oranlarda ilgi ve sevgi göstermesi 

durumlarında, çocukta davranış ve uyum problemlerinin gözlenmesidir. Olumsuz anne-

baba tutumu içerisinde yer alan çocukları kayırmaya yönelik davranışların, çocuklarda 

görülen davranış ve uyum problemlerinin nedenleri arasında yer aldığı bilinen bir 

gerçektir. Bahçivan ve Gençöz (2005), aile ilişkileri ve anne-babanın çocuk yetiştirme 

tutumunun davranış problemleri ile olan ilişkisini inceledikleri çalışmalarında, olumsuz 

anne-baba tutumlarının 14-17 yaş arası gençlerde davranış problemlerine neden olduğu 

bulgusuna ulaşmışlardır. 
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Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri kardeş ilişkileri arasında 

bir ilişki var mıdır? 

 

 Tablo 21: Büyük Çocuğun Davranış ve Uyum Problemlerinin İle Kardeş İlişkileri 

Arasındaki İlişkinin Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Analizi Sonuçları  

 

Sıcaklık 

/Yakınlık 

Boyutu 

Bağlantı 

Statü/Güç 

Boyutu 

Çatışma 

Boyutu 

Rekabet 

Boyutu 

Anksiyete/Depresyon Boyutu 

r -0,151** -0,097 0,114 -0,129** 

p 0,017 0,124 0,071 0,042 

N 250 250 250 250 

Sosyal İçe Dönüklük/Depresyon 

r -0,223** -0,187 0,207* -0,094 

p 0,000 0,003 0,001 0,139 
N 250 250 250 250 

Somatik Yaklaşımlar Boyutu 

r -0,114 0,061 0,106 -0,163** 

p 0,072 0,338 0,096 0,010 

N 250 250 250 250 

İçe Yönelim Toplam Boyutu 

r -0,258** -0,153** 0,227* -0,175** 

p 0,000 0,015 0,000 0,005 

N 250 250 250 250 

Kurallara Karşı Gelme Boyutu 

r -0,235** -0,041 0,265* -0,085 

p 0,000 0,519 0,000 0,178 

N 250 250 250 250 

Saldırgan Davranışlar Boyutu 

r -0,291** -0,253** 0,268* -0,116 
p 0,000 0,000 0,000 0,067 

N 250 250 250 250 

Dışa Yönelim Boyutu 

r -0,366** -0,248** 0,358* -0,143** 
p 0,000 0,000 0,000 0,024 

N 250 250 250 250 

Sosyal Sorunlar Boyutu 

r -0,292** -0,199** 0,272* -0,123 

p 0,000 0,002 0,000 0,053 
N 250 250 250 250 

Düşünce Sorunları Boyutu 

r -0,171** -0,020 0,157* -0,082 

p 0,007 0,751 0,013 0,199 
N 250 250 250 250 

Dikkat Sorunları Boyutu 

r -0,211** -0,237** 0,198* -0,009 

p 0,001 0,000 0,002 0,889 

N 250 250 250 250 

Çocuk ve Gençler için Davranış 

Değerlendirme (ÇGDD)Toplam 

Puanı 

r -0,565** -0,388** 0,542* -0,203** 

p 0,000 0,000 0,000 0,001 

N 250 250 250 250 

*pozitif yönlü ilişki, **negatif yönlü ilişki  
 

Sıcaklık/Yakınlık Boyutu puanı ile Anksiyete/Depresyon, Sosyal İçe 

Dönüklük/Depresyon, İçe Yönelim Toplam Puanı ile Kurallara Karşı Gelme, Dışa 

Yönelim, Saldırgan Davranışlar, Düşünce, Dikkat Sorunları, Sosyal Sorunlar Boyutu 

ve ÇGDD puanları arasında negatif  bir ilişki görülmektedir (p<0,05).  Sıcaklık/ 

Yakınlık Boyutu puanı arttıkça Anksiyete/Depresyon, Sosyal İçe 

Dönüklük/Depresyon, İçe Yönelim Toplam Puanı ile Kurallara Karşı Gelme, Dışa 

Yönelim, Saldırgan Davranışlar, Düşünce, Dikkat Sorunları, Sosyal Sorunlar Boyutu 

ve ÇGDD puanları azalmaktadır. 

Bağlantı Statü/Güç Boyutu puanı ile İçe Yönelim Toplam Puanı, Saldırgan 

Davranışlar, Sosyal ve Dikkat Sorunları, Dışa Yönelim toplam puanları ve ÇGDD 
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toplam puanları arasında negatif bir ilişki görülmektedir (p<0,05). Bağlantı 

Statü/Güç Boyutu puanı arttıkça İçe Yönelim Toplam Puanı, Saldırgan Davranışlar, 

Sosyal ve Dikkat Sorunları, Dışa ve ÇGDD toplam puanları azalmaktadır. 

Çatışma Boyutu puanı ile Sosyal İçe Dönüklük/Depresyon, İçe Yönelim 

Toplam Puanı ile Kurallara Karşı Gelme, Saldırgan Davranışlar, Dışa yönelim, 

Sosyal Sorunlar, Düşünce ve Dikkat Sorunları, ÇGDD toplam puanı arasında pozitif 

bir ilişki görülmektedir (p<0,05).  Çatışma Boyutu puanı arttıkça Sosyal İçe 

Dönüklük/Depresyon, İçe Yönelim Toplam Puanı ile Kurallara Karşı Gelme, 

Saldırgan Davranışlar, Dışa yönelim, Sosyal Sorunlar, Düşünce ve Dikkat Sorunları, 

ÇGDD toplam puanları da artmaktadır. 

Rekabet Boyutu Boyutu Puanı ile Anksiyete/Depresyon, Somatik 

Yaklaşımlar, İçe Yönelim ve Dışa Yönelim toplam puanları ve ÇGDD puanı 

arasında negatif bir ilişki görülmektedir (p<0,05).  Rekabet Boyutu puanı arttıkça 

Anksiyete/Depresyon, Somatik Yaklaşımlar, İçe Yönelim ve Dışa Yönelim toplam 

puanları ve ÇGDD puanı azalmaktadır. 

Araştırmanın bir diğer bulgusu büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri 

kardeş ilişkilerini etkileyip etkilemediği yönündedir. Burada kardeş ilişkilerinin alt 

boyut toplam puanları ile davranış değerlendirme toplam puanlarına baktığımızda 

büyük çocuğun davranış ve uyum problemlerinin kardeş ilişkilerini genel anlamda 

etkilemediğini görürüz. Fakat davranış değerlendirme alt boyutları ile kardeş 

ilişkileri anketinin alt boyutlarına bakıldığında, büyük çocuğun davranış ve uyum 

problemleri kardeş ilişkilerini ağırlıklı olarak Çatışma Boyutunda etkilemekte olup 

Bağlantı Statü/Güç Boyutunu da az da olsa etkilediğini görürüz. Başka bir ifadeyle 

davranış ve uyum problemine sahip olan büyük çocuk kardeşi ile çoğunlukla 

çatışmalı bir ilişki tutumu sergilemektedir.  
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BÖLÜM V 

 

 

5.1. Sonuçlar ve Öneriler 

 

 Bu bölümde araştırma bulguları göz önünde bulundurularak elde edilmiş 

sonuçlar ve önerilere yer verilmiştir. 

 

 

5.1.1. Sonuçlar 

 

Araştırmada; 

1. Kardeş ilişkilerinin büyük çocuğun cinsiyetine ve küçük çocuğun cinsiyetine 

göre farklılık göstermediği görülmüştür (Tablo 1, Tablo 2). Kardeş 

ilişkilerinin büyük çocuğun yaş gruplarına göre değişkenlik gösterdiği 

görülmüştür (Tablo 3). Bulgulara göre; Sıcaklık/Yakınlık, Bağlantı Statü/Güç 

Boyutu puanları 7 yaş grubunda, diğer yaş gruplarına oranla düşük çıkmıştır. 

Rekabet Boyutu puanında ise 7 yaş grubu çocukları diğer yaş gruplarına 

oranla daha yüksek olarak bulgulanmıştır. Çatışma Boyutu puanları 11 yaş 

grubunda diğer yaş gruplarına oranla daha yüksektir. Kardeşler arası yaş farkı 

ile kardeş ilişkileri arasındaki ilişki sonuçları, iki değişken arasında anlamlı 

bir ilişki olduğunu göstermiştir (Tablo 4). Bulgulara göre; Sıcaklık ve 

Yakınlık Boyutu puanları, yaş farkı azaldıkça azalırken, Çatışma Boyutu 

puanları, yaş farkı azaldıkça artmaktadır. Bağlantı Statü/Güç ve Rekabet 

Boyutu puanları yaş farkı az olanlarda daha düşüktür. 

2. Büyük çocuğun algıladığı farklı anne-baba yaklaşımlarının büyük çocuğun 

cinsiyetine göre farklılık gösterdiği gözlenmiştir (Tablo 5). Verilere göre; 

farklılaşmış baba kontrolü kızlarda daha yüksektir. Bu da kızların erkeklere 

göre daha yüksek oranda baba kontrolü algıladığı anlamına gelmektedir. 

Büyük çocuğun algıladığı farklı anne-baba yaklaşımının küçük çocuğun 

cinsiyetine göre farklılık göstermediği görülmüştür (Tablo 6). Büyük çocuğun 

algıladığı farklı anne-baba yaklaşımının büyük çocuğun yaş gruplarına göre 

farklılık gösterdiği görülmüştür (Tablo 7). Bulgulara göre; Annenin 

Farklılaşmış Duygu Gösterimi Boyutu puanı 11 yaş grubu çocuklarda 7, 8, 9 
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ve 10 yaş grubu çocuklara göre anlamlı düzeyde daha düşüktür. Babanın 

Farklılaşmış Duygu Gösterimi Boyutu puanı ise; 11 yaş grubu çocuklarda 7, 

8, 9 ve 10 yaş grubu çocuklara göre anlamlı düzeyde daha düşüktür. Büyük 

çocuğun algıladığı farklı anne-baba yaklaşımlarının kardeşler arası yaş 

farkına göre farklılık gösterdiği gözlenmiştir (Tablo 8). Bulgulara göre; 

farklılaşmış anne ve baba kontrolü puanları yaş farkı az olanlarda daha 

düşüktür. Annenin farklılaşmış duygu gösterimi ise yaş farkı az olanlarda 

daha yüksek olarak bulgulanmıştır. 

3. Anne-baba tutumlarının büyük çocuğun cinsiyetine göre farklılık 

göstermediği sonucuna varılmıştır (Tablo 9). Anne-baba tutumlarının, küçük 

çocuğun cinsiyetine göre farklılık gösterdiği görülmüştür (Tablo 10). 

Bulgulara göre; annenin ev kadınlığı rolünü reddetmesi erkeklerde daha 

yüksektir. Anne-baba tutumlarının büyük çocuğun yaş gruplarına göre 

farklılık gösterdiği bulgulanmıştır (Tablo 11). Demokratik Davranma Boyutu 

puanı 7 yaş grubunda düşük iken, Sıkı Disiplin Boyutu puanı 11 yaş grubu 

bireylerinde daha düşüktür. Anne-baba tutumlarının kardeşler arası yaş 

farkına göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 12). Verilere 

göre; anne-baba tutumlarının Demokratik Davranma ve Eşitlik Tanıma 

Boyutu puanları yaş farkı 3 olanlarda daha düşüktür. Sıkı Disiplin Boyutu 

puanı ise tam aksine yaş farkı 3 olanlarda daha yüksektir. 

4. Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri, büyük çocuğun cinsiyetine 

göre farklılık göstermektedir (Tablo 13). Sonuçlara göre; kızların daha çok 

Sosyal İçe dönüklük/Depresyon sorunlarını yaşadıklarını, erkeklerin ise bu 

sorunları daha çok Kurallara Karşı Gelme, Saldırgan Davranışlar ve Dışa 

Yönelim şeklinde yaşadıklarını görülmektedir. Büyük çocuğun davranış ve 

uyum problemleri, küçük çocuğun cinsiyetine göre farklılık 

göstermemektedir (Tablo 14). Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri, 

büyük çocuğun yaş gruplarına göre farklılık göstermiştir (Tablo 15). Bulgular 

7, 8, 9 yaş grubundaki çocukların davranış ve uyum problemlerini daha sık 

yaşadıklarını göstermiştir. Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri, 

kardeşler arası yaş farkına göre farklılık görülmüştür (Tablo 16). Verilere 

göre; Sosyal İçe Dönüklük/Depresyon, İçe Yönelim Toplam Puanı ve ÇGDD 

Toplam puanları yaş farkı 3 olanlarda, yaş farkı 5 olanlara göre daha 

yüksektir. 
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5. Anne-baba tutumu ile kardeş ilişkileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(Tablo 17). Sonuçlara göre; aşırı koruyucu annelik puanı arttıkça 

Sıcaklık/Yakınlık ile Rekabet Boyutu puanları azalmaktadır. Demokratik 

Davranma ve Eşitlik Tanıma Boyutu puanları arttıkça Bağlantı Statü/Güç ve 

Rekabet puanları azalmakta, Çatışma Boyutu puanları artmaktadır. Annenin 

Ev Kadınlığı Rolünü Reddetmesi Boyutu puanı arttıkça Çatışma Boyutu 

puanları da artmakta; Bağlantı Statü/Güç puanı azalmaktadır. Sıkı Disiplin 

Boyutu puanı arttıkça, Çatışma Boyutu puanları artmakta; Sıcaklık/Yakınlık, 

Bağlantı Statü/Güç ve Rekabet Boyutu puanları ise azalmaktadır. 

6. Çocuğun algıladığı farklı anne-baba yaklaşımları ile kardeş ilişkileri arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tablo 18). Sonuçlara bakıldığında; 

Farklılaşmış Anne-Baba Kontrol Boyutu puanı arttıkça Sıcaklık/Yakınlık, 

Bağlantı Statü/Güç ve Rekabet Boyutu puanları da artmakta, Çatışma Boyutu 

puanı azalmaktadır. Anne ve Babanın Farklılaşmış Duygu Gösterimi Boyutu 

puanı arttıkça Çatışa Boyutu puanı da artmakta; Sıcaklık/Yakınlık, Bağlantı 

Statü/Güç Boyutu puanları azalmaktadır. 

7.  Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri ile anne-baba tutumu arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tablo 19). Sonuçlara göre; Aşırı Koruyucu 

Annelik, Annenin Ev Kadınlığı Rolünü Reddetmesi ve Sıkı Disiplin Boyutu 

puanları arttıkça davranış ve uyum problemleri de artmaktadır. Diğer taraftan 

Demokratik Davranma ve Eşitlik Boyutu Puanları arttıkça davranış ve uyum 

problemleri azalmaktadır. 

8. Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri ile çocuğun algıladığı farklı 

anne-baba tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tablo 20). Farklı 

deneyimlere dayanan kardeş envanteri alt boyutlarından Farklılaşmış Anne 

Kontrolü ve Farklılaşmış Baba Kontrolü Boyutu puanı arttıkça Çocuk ve 

Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği toplam puanı artmaktadır. 

Annenin farklılaşmış duygu gösterimi ve babanın farklılaşmış duygu 

gösterimi alt boyutları puanı arttıkça Çocuk ve Gençler için Davranış 

Değerlendirme ölçeği toplam puanı da artmaktadır. 

9. Büyük çocuğun davranış ve uyum problemleri ile kardeş ilişkileri arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tablo 21). Kardeş ilişkileri anketi alt 
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boyutlarından Sıcaklık/Yakınlık, Bağlantı Statü/Güç ve Rekabet alt boyutları 

puanı arttıkça Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği toplam 

puanı da artış göstermektedir. 

 

 

5.1.2. Öneriler 

 

1. Türkiye’de kardeş ilişkileri ve anne baba tutumunun kardeş ilişkilere etkisini 

konu alan araştırmalar oldukça sınırlıdır. Yaptığımız çalışmadan çıkardığımız 

sonuçlara, yurt dışı kaynak ve çalışmalara bakıldığında kardeş ilişkilerinin ve 

bu ilişkileri etkileyen anne-baba tutumlarının, kardeşlerin ileriki yaşamlarını 

önemli ölçüde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktadan hareketle, 

kardeş ilişkileri alanda yapılan çalışmaların arttırılması önerilmektedir. 

2. Aynı şekilde ülkemizde, yurt dışında birçok araştırmaya konu olan 

farklılaşmış anne-baba tutumu ve bu tutumun davranış ve uyum 

problemlerine olan etkisini belirlemeye çalışan çok sınırlı çalışmalara 

rastlanmıştır. Anne-babanın çocuklara sergiledikleri farklı tutumların 

özellikle yaşamın çok erken dönemlerde kişiliği, kardeş ilişkilerinin niteliğini 

ve bu konudaki yanlış anne-baba tutumlarının davranış ve uyum 

problemlerine yol açtığı düşünüldüğünde konunun ne kadar önemli olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu noktada bütün eğitimcilere, anne-baba ve ailenin bütün 

fertlerine farkındalık yaratması açısından bu konuda yapılan araştırmaların 

arttırılması ve eğitim kurumlarında konuyla ilgili uzman eğitimciler eşliğinde 

seminerler verilmesi önerilmektedir. 

3. Yapılan araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Konu, davranış ve 

uyum problemleri olduğunda tarama modelinde yapılan araştırmaların, anne-

babaların sorulara verdiği yanıtlar açısından bakıldığında, sonuçların 

objektifliğini olumsuz etkilediği görülmüştür. Araştırmada daha nesnel 

sonuçlara ulaşabilmek adına aynı konuda yapılan araştırmaların deneme 

modelinde gerçekleştirilmesi; anne-babalarda davranış değişikliği oluşturması 

ve bu davranış değişikliklerin sonuçlara daha objektif bir şekilde yansıması 

açısından önerilmektedir. 
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4. Araştırmada kullanılan 6-18 Yaş Çocuk ve Gençler İçin Davranış 

Değerlendirme Ölçeğinin anne-baba formu kullanılmıştır. Ölçeğin anne-baba 

formunun, öğretmenlerin konuyla ilgili görüşlerine yer verilen öğretmen 

formunun da birlikte kullanılacağı farklı bir çalışma yapılabilir. 

5. Araştırmanın çalışma grubunu, düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip aileler 

oluşturmaktadır. Bu özelliğin araştırmanın sonucunu ne denli etkilediğinin 

anlaşılması bakımından araştırmanın; farklı sosyo-ekonomik özelliğe sahip 

ailelere uygulayıp, aradaki farkın sonucu ne şekilde etkilediğine bakılabilir.  
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Ek A 

 

Kişisel Bilgi Formu 

 

Sevgili Anneler; 

Elinizde bulunan kişisel bilgi formu, Ankara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi 

bölümünde yüksek lisans yapan Esra Seda ERGİNOĞLU tarafından hazırlanmıştır. 

Bu form, sizleri daha yakından tanımak amacı ile hazırlanmıştır. Bilgileri doğru bir 

şekilde doldurmanız, yapılan tezin amacına ulaşması bakımından önemli olduğunu 

belirtir, katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunarım. 

 

1. Büyük çocuğunuzun yaşını işaretleyiniz.      

7 yaş  (  )         8 yaş  (  )         9 yaş  (  )          10 yaş  (  )         11 yaş (  ) 

2. Büyük çocuğunuzun cinsiyetini işaretleyiniz. 

    Kız  (  )             Erkek  (  ) 

3. Küçük çocuğunuzun yaşını işaretleyiniz. 

    3  yaş (  )         4 yaş   (  )      5 yaş  (  )      6 yaş  (    ) 

4. Büyük çocuğunuzun cinsiyetini işaretleyiniz. 

    Kız  (  )             Erkek  (  ) 
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