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1. BÖLÜM 

  

GİRİŞ 

 

“Ve her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, 

dostlarımızın sessizliği olacaktır.” 

 Aliya İzzetbegoviç 

 

Pek çok sosyal psikoloji kitabı (örn., Aronson, Wilson ve Akert, 2010; 

Taylor, Peplau ve Sears, 2010) özgeci kişiliği anlatırken II. Dünya savaşı 

sırasındaki Yahudi soykırımını ya da 11 Eylül olaylarını örnek göstermektedir. Bu 

zamanlarda pek çok insanın önceliği kendi yaşamını kurtarmak ya da garanti 

altına almak iken bazıları kendi yaşamları pahasına diğerlerinin hayatlarını 

kurtarmaya çalışmıştır. Peki neden? Yukarıda Aliya İzzetbegoviç’in dile getirdiği 

gibi Bosna Savaşı sırasında Boşnaklar etnik temizliğe maruz kalırken, II. Dünya 

Savaşında Yahudiler, Çingeneler ya da engelli bireyler soykırıma uğrarken ya da 

daha özgül olarak A.B.D’de ünlü Kitty Genovese cinayetinde olduğu gibi neden 

birçok insan seyirci kalmayı tercih ederken bazıları özgeci davranış 

sergilemektedir? 

Özgecilik araştırmalarının tarihsel gelişimi içerisinde özgeciliğin 

nedenlerine ilişkin açıklamalarda bir paradigma değişikliğinden söz edilmektedir. 

Önceleri özgecilik durumsal etmenlerle açıklanırken, şimdilerde saf özgeci bir 

kişiliğin var olduğuna ve bunun insan doğasının bir parçası olduğuna yönelik 

vurgulamalarda bir artış görülmektedir (Piliavin ve Charng, 1990).  Yani, 

özgeciliği bir davranış olarak ele almaktansa, insanları diğerlerinden ayıran özgeci 

eğilimlerin varlığından söz edilmektedir. Bu bağlamda buna daha fazla odaklanan 
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ve bu konudaki çalışmalara öncülük eden kuramlardan biri “Özgeci Kişilik” 

kuramıdır (The Altruistic Personality) (Oliner ve Oliner, 1988). Bu kurama göre, 

bazı bireyler özgecilikle ilişkili birçok özellik (empati, adalet, sosyal sorumluluk, 

öz yeterlilik, ahlaki akıl yürütme, ahlaki değer ve erdemler vb.) açısından 

diğerlerinden ayrılırlar ve bu da kişilik temelinde bir farklılaşmaya yol açar. Bu 

nedenle, bazıları yardıma ihtiyacı olan birini gördüklerinde özgeci davranışta 

bulunurken bazılarıysa seyirci kalabilmekte ya da görmezden gelebilmektedir 

(Oliner ve Oliner, 1988; The Altruistic Personality and Prosocial Behavior 

Institute, E.t.: Nisan, 2017). Kurama göre, özgeci kişilikle ilişkili özelliklerden 

değerler ve öz yeterlilik inançları, özgeci davranışa yönelik güdüleme sağlayan 

önemli değişkenlerdendir. Schwartz  (1970), içselleştirilmiş değerler ya da kişisel 

normların özgeci yardım davranışına götüren ahlaki bir zorunluluk oluşturduğunu 

ileri sürmektedir. Özgecilik ile ilgili değerler, özgeci kişiliğin bilişsel yönünü 

oluşturmakta ve bireyin davranışları için güdüleme kaynağı sağlamaktadır 

(Schwartz ve Bilsky, 1987).  Kalıcı nitelikte özgeci eğilimlere sahip bireylerin 

özgecilikle ilişkili değerlere daha çok sahip olduğu görülmektedir (Eisenberg, 

1986). Schwartz’ın (1992) değerler kuramında öz-aşkınlık (self-transcendence) 

değerleri olarak tanımlanan bu değerler, birçok çalışmada (Örn. Caprara ve Steca, 

2007; Caprara, Alessandri ve Eisenberg, 2012; Schwartz, 2010) özgeci eğilimlerle 

ilişkili bulunmuştur. Öz yeterlilik inançları ise belirli bir davranışın sonuçlarına 

ilişkin inançları ve davranışı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine ilişkin kişinin 

kendi becerilerini değerlendirmesini ifade etmektedir (Bandura, 1994; 1997a; 

1997b). Öz yeterlilik inançları, bireylerin “iyi” veya “kötü” değerlendirmelerini 

doğrudan etkilemekle birlikte, bireyin başkasının yararına davranması için gerekli 

içsel güç ve kaynağı sağlaması açısından da önemlidir (Bandura, 1986; Diekman 

ve Clark, 2015). Daha önce de belirtildiği gibi, yahudi kurtarıcıları, askeri 
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kahramanlar ya da tarihteki ahlaki modeller gibi özgeci kişilik örneği olarak 

sayılabilecek bireylerin ortak noktası bazı yazarlara göre, yüksek öz yeterlilik 

inançlarına sahip olmalarıdır (Oliner ve Oliner, 1988; The Altruistic Personality 

and Prosocial Behavior Institute, E.t.: Nisan, 2017). Caprara ve Steca’nın (2005) 

çalışmaları da öz yeterliliğin, özgeci davranışlar üzerinde yordayıcı etkisi 

olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada, özgecilik, değerler ve öz 

yeterlilik inançları özgeci kişilikle ilişkili önemli değişkenler olarak ele 

alınmaktadır.  

Kişilik özelliklerinin gelişimi üzerinde etkili olan etmenlerin başında aile 

gelmektedir (Caspi ve Shiner, 2006). Başta sosyal öğrenme kuramı olmak üzere 

özgeci kişiliğin gelişimini çocukluktan ergenliğe ve hatta genç yetişkinliğe değin 

ele alan pek çok kuram ve araştırma, ahlaki değer ve davranışların kazanımında 

ebeveynlerin rolüne dikkat çekmektedir (örn. Mussen ve Eisenberg, 2001; 

Yağmurlu, Sanson ve Köymen, 2005).  Ebeveynler,  küçük yaşlardan itibaren 

kendi kişilik özellikleri doğrultusunda sergiledikleri davranışlarla ve 

geribildirimlerle çocuğun toplumsallaşma sürecine katkıda bulunmakta ve kişilik 

özelliklerinin şekillenmesine yardımcı olmaktadırlar (Caspi ve Shiner, 2006; 

Kagan, 1999; Khan ve Cangemi, 1979). Bu durum, sosyal öğrenme kuramı 

(Bandura, 1971; 1972; 1977b; 1986) bağlamında ele alındığında, çocuklar ilk 

toplumsallaşma süreçlerinde ebeveyn davranışlarını gözlemleyerek ve taklit 

ederek değerler, tutumlar ve sosyal davranışları kazanırlar. Özgeci eğilimler, 

değerler ve tutumların model olma yoluyla çocuğa aktarımının (Khan ve 

Cangemi, 1979) yanı sıra ebeveynlik uygulamalarına ilişkin öz yeterlilik 

inançlarını ifade eden ebeveyn yetkinliği de çocukların yukarıda sözü edilen 

özgeci kişilikle ilişkili özelliklerinin gelişiminde önem taşımaktadır. Ebeveynlerin 

yetkinlik inançları, tercih edecekleri ebeveyn  uygulamalarını etkilemekte ve bu 
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yolla çocuğun psikolojik, duygusal ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaktadır 

(Ardelt ve Eccles, 2001). Steca ve arkadaşlarının (2011) çalışmalarında, ebeveyn 

yetkinliği yüksek olan  ergen çocukların, akran etkileşiminde, aile ilişkilerinde ve 

öğrenme aktivitelerinde daha yüksek düzeyde yeterlilik, özgürlük ve iyi oluş  

bildirdiği görülmektedir. Yani, ebeveynlerin çocuk yetiştirmeye ilişkin yüksek 

düzeyde öz yeterlilik inançları, onların sosyal gelişimlerine olumlu katkı 

sağlamaktadır. Özetle, ebeveynlerin özgecilik, öz aşkınlık değerleri ve ebeveyn 

yetkinlikleri, aile ortamı içinde çocuğun gelişim süreci boyunca model oluşturarak 

özgeci kişilik özelliklerinin gelişimine etki etmektedir. 

Özgeci kişilik özelliklerinin kazanımında ebeveynlerin bir diğer etkisi de 

çocuk yetiştirme sürecinde sergiledikleri kabul/ilgi ve yakınlık aracılığıyla 

gerçekleşmektedir (Halverson ve Wampler, 1997). Ebeveynlerin sergiledikleri ilgi 

ve yakınlık, çocuklarının özgeci kişilikle ilişkili özelliklerinin önemli bir 

yordayıcısıdır (Carlo, 2006; Dekovic ve Janssens, 1992). Örneğin, Carlo ve 

arkadaşlarının (2010) çalışmaları hem anne hem baba ilgi ve sıcaklığının, 

çocukların toplum yanlısı davranışlarını yordadığını göstermektedir. Ayrıca, ilgi 

ve yakınlık boyutuyla özgeci eğilimlerin önemli bir yordayıcısı olan çocuk 

yetiştirme stilleri aynı zamanda belirli kişilik özelliklerinin nesiller arası 

aktarımında tipik bir aracı değişkendir. Örneğin, Nakao ve arkadaşlarının (2000) 

çalışmalarında ailenin çevresel özellikleri (sosyoekonomik durum, anne ve baba 

katılımı) ile çocuğun kişilik özellikleri arasında çocuk yetiştirme stillerinin aracı 

rolü görülmektedir. Güngör’ün (2000) çalışmasında da ilgi boyutunun bağlanma 

stilleri bağlamında anne kaçınması ve ergen kaçınması arasında aracı değişken 

olduğu görülmektedir. Carlo (2006)’ya göre, ebeveynlerin ilgi ve yakınlık içeren 

çocuk yetiştirme uygulamaları, değerlerinin ve toplum yanlısı mesajlarının çocuğa 

duygusal olarak doğrudan aktarımını kolaylaştıcı bir etkiye sahiptir. Bu çalışma 
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bulgularından hareketle bu çalışmada, ebeveyn ilgisinin, ebeveynlerin özgeci 

kişilik ile ilişkili özellikleri ile çocuklarının benzer özellikleri arasında aracı 

değişken olması beklenmektedir. Bu çalışmanın ana amacı bu beklentiyi test 

etmektir. Ayrıca, çalışmanın diğer bir amacı da iki kuşağı (ebeveynler ve onların 

yetişkin çocukları) özgeci kişilik özellikleri açısından karşılaştırmaktır. Bu 

doğrultuda, izleyen alt bölümlerde özgecilik ve özgeci kişilik ile ilgili alan yazın 

incelenmiştir. Ardından, özgeci kişiliğin gelişimi, ebeveyn özgeci özelliklerinin 

aktarımı ve çocuk yetiştirme stillerinin rolü aktarılmıştır. Son olarak, öz yeterlilik 

ile ebeveyn yetkinliği ve değerlerin özgeci kişilikle ilişkisine değinilmiş ve 

Türkiye’de aile yapısı ve ilgili çalışmalar gözden geçirilmiştir.   

 

1.1. Özgecilik 

Etimolojik açıdan bakıldığında İngilizcede altruism kelimesi Latincede 

diğer anlamına gelen alter kelimesinden köken almakta olup (Habito ve Inaba, 

2006; Haski-Leventhal, 2009) Türkçede özgecilik ya da Farsça kökenli bir kelime 

olan diğerkamlık kelimeleri ile karşılanmaktadır (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe 

Sözlük). Fransız sosyolog August Comte tarafından Latinceden türetilen bu 

kelime Fransızcada altruisme, İtalyancada altrui kelimeleri ile karşılanmaktadır 

(Habito ve Inaba, 2006). Ayrıca birçok çalışmada toplum yanlısı davranışlar 

(prosocial behavior) kavramı da özgecilikle aynı anlamda kullanılmıştır 

(Eisenberg, Fabes ve Spinrad, 2006). Bununla birlikte özgecilik tanımı da 

farklılaşabilmektedir. Örneğin, Foor (1997), çalışmasında özgecilikle ilgili 

yazında kullanılan kavramsallaştırmaları ele alarak prososyal davranış (toplum 

yanlısı davranış), yardım etme davranışı ve özgecilik terimlerini karşılaştırmıştır. 

Ona göre, toplum yanlısı davranış ya da yardım davranışı, arka planındaki niyet 

göz önüne alınmaksızın diğerlerinin iyiliğini artırmaya yönelik her türlü davranışı 
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içerirken özgecilik ahlaki ve karşılıksız güdülerle gerçekleşen davranışları 

içermektedir. Bu yönüyle özgeci davranışlar, toplum yanlısı davranış ya da 

yardım etme davranışının bir alt kümesi olarak ele alınmaktadır. Bir başka 

deyişle, özgeci davranış bir toplum yanlısı davranıştır
1
. Foor, ilgili yazında toplum 

yanlısı davranışın dört temel unsuru içerdiğini de ifade etmektedir. Bunlardan ilki, 

toplum yanlısı davranışa güdü olarak hizmet eden empati özelliğidir. Bir diğeri 

ise, toplum yanlısı eylem için gerekliliği olan ve ilgili yazında sıklıkla söz edilen 

bakış açısı almadır (perspective taking ya da role taking). Bu özellik de toplum 

yanlısı davranışta bulunacak kişiye diğerinin ihtiyaçlarına ilişkin farkındalık 

kazandırarak söz konusu davranış için güdü sağlamaktadır. Üçüncü bir unsur ise 

öz saygıdır. Sosyal ilişkilerin düzenlenmesinde, kişisel iyi oluşta oldukça önemi 

olan bu özellik kişiyi diğerinin ihtiyaçlarına yönelik davranmaya güdülemektedir. 

Son olarak toplum yanlısı davranış normları, toplum yanlısı davranış için gerekli 

bir unsurdur. Bu normlar kişinin içsel ahlaki zorunluluklarıdır ve bireyi sosyal bir 

varlık olarak sosyal kurallara uygun davranmaya iter. Sosyal sorumluluklar, 

eşitlik, karşılıklılık gibi örneklendireceğimiz normlar, içsel değerler, gelişim 

sürecinde edinilen öğrenmeler, ahlaki görüşler ve yargılamalardan 

beslenmektedir. Batson (1987; 1991) özgeciliği bir başkasının ihtiyaçlarını 

azaltmak ya da gidermek için onun iyiliğini artırmayı amaçlayan ve başka bir 

amaca aracılık etmeyen güdüsel bir durum olarak tanımlamaktadır. Batson 

tarafından önerilen ve ilgili alan yazında iyi bilinen empati-özgecilik yaklaşımına 

göre ise yardıma ihtiyacı olan biri ile empati kurmak beraberinde özgeci davranışı 

getirmektedir. Bireydeki empatik duygular arttıkça özgecilik düzeyi de 

artmaktadır. Sosyobiyologlarsa (Örn., Dawkins, 2001; Hamilton, 1964a; 1964b; 

Hoffman, 1978, 1981; Trivers, 1971)  özgeciliği, insan türü özelinde 

                                                             
1 Bu çalışmada ilgili yazındaki değişkenlerin özgecilikle ilişkisi anlatılırken özgün çalışmadaki terimi 
kullanmak adına özgecilik ve toplum yanlısı davranış adlandırmaları birlikte kullanılacaktır.  
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değerlendirmekten daha çok değişik canlı türlerini de içerecek bir biçimde 

organizma düzeyinde incelemektedir. Bu nedenle özgecilik, organizmanın kendi 

türünün diğer üyesinin ya da tehlike altında ve yardıma ihtiyacı olan birinin 

iyiliğine yönelik davranış olarak ele alınmaktadır. Ayrıca bu davranış, güdü ve 

niyetleri göz ardı ederek kendine zararı olma pahasına bile yardım etme, özveride 

bulunma biçiminde tanımlanmaktadır. Ek olarak, sosyobiyolojik yaklaşımda 

özgeci davranışın temel amacı doğrudan ya da dolaylı olarak bireyin ya da türün 

neslinin devamı ve sonraki nesillere gen aktarımını sağlıklı bir biçimde 

gerçekleştirebilmektir. Sosyobiyolojik kuram ile benzer şekilde özgeci 

davranışları benmerkezcil olarak ele alan diğer bir yaklaşım ise psikanalitik 

kurama aittir. Bu kurama göre bireylerin diğerlerine olan sevgisinin, diğerlerinin 

bireyin iyi oluşuna sağladığı katkı, ihtiyaçlarının karşılanması ve bu sevginin 

sosyalizasyon süreçleriyle öğrenilmesi gibi nedenlerle ortaya çıktığı öne 

sürülmektedir. Diğer bir deyişle özgecilik, benmerkezci güdülerin farklı bir 

ifadesidir (Haski-Leventhal, 2009). Erikson’un (1963, 1968)   psikososyal gelişim 

kuramı ise toplum yanlısı davranışları gelişim evreleriyle açıklamıştır. Buna göre,  

orta yetişkinlik döneminde, “üretkenliğe karşı durağanlık” ön plandadır. Bu 

dönemde bireyler, aile ve toplum ilişkilerinde diğerlerine yararlı olma çabası 

içindedirler. Bu sosyal üretkenlik çabası, bireyleri toplum yanlısı davranışlar 

sergilemeye götürmektedir. 

Özgecilik davranışı ile ilgili bu farklı açıklamaların arasında yukarıda 

değinildiği gibi “neden bazı insanlar yardım ederken bazıları etmemektedir?” 

sorusuna yanıt arayan kuramlardan biri “Özgeci Kişilik” kuramıdır. İzleyen alt 

bölümde bu kurama ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. 
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1.2.Özgeci Kişilik 

Daha önce de belirtildiği üzere, özgeciliğin ve özgeci davranışın doğasını 

açıklamaya odaklanan kuramlardan bazıları (örn, empati-özgecilik yaklaşımı)  

özgeciliğin kökenlerine yönelik çeşitli açıklamalar getirmektedirler. Bununla 

birlikte bu alanda en ilgi çeken soru neden bazı insanlar özgeci davranışlar 

sergilemekte ve diğerleri için fedakârlıkta bulunmakta iken diğer bazıları bu kadar 

özgeci davranmamaktadır?  

Oliner ve Oliner (1988) II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Avrupa’sında 

yaşanan Yahudi soykırımında, Yahudileri kurtaran bireylerle kurtarma girişiminde 

bulunmayan bireyleri birbirinden ayıran özelliğin ne olduğu sorusuyla meşgul 

olmuş ve bu ilgiyle kurtarıcı bireylerle görüşmeler yapmıştır. Özgeci kişilik 

kuramına dayanak oluşturan bu çalışmada özgeci kişilik, Yahudilerin kurtarıcıları 

ile kasıtlı olarak onlara yardım etmeyen ya da seyirci kalan bireyler 

karşılaştırılarak betimlenmiştir.  Çalışmada, yaş, eğitim düzeyi ya da ideoloji gibi 

bazı demografik değişkenlerin kurtarıcılarla diğerlerini yeterince ayrıştıramadığı 

gözlemlenmiştir. Bu noktada da özgeci kişilik kavramı ortaya çıkmıştır. Özgeci 

kişilik görüşüne göre, bazı bireyler onları diğerlerine yardım davranışına götüren 

ve özgecilikle bağlantılı empati (Bierhoff ve Rohmann, 2004; Carlo, Pytlıkzıllıg, 

Roesch ve Dienstbier, 2009), toplumsal ilişkiler, özümsenmiş ahlaki değerler 

(Oliner ve Oliner, 1988; Oliner, 2004), diğerlerine karşı merhamet ve sosyal 

sorumluluk (Bierhoff ve Rohmann, 2004) gibi özelliklere daha fazla sahiptirler. 

Ayrıca, kurtarıcı olan ve olmayan bireylerle yapılan görüşmelerde, iç-grup ve dış 

grup özgeciliği bağlamında özgeci kişiliğe sahip bireylerin sergilediği özgeciliğin 

saf özgecilik olarak nitelenen dış-grup özgeciliği olduğu ileri sürülmektedir.  

Buna göre, özgeci kişiliğe sahip olan kurtarıcı bireyler de, seyirci kalmayı tercih 
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edenler de diğerlerine yardım etmeye ilişkin ahlaki sorumluluk duygusuna sahip 

olarak bulunmuştur. Ancak, iki grubu birbirinden ayıran temel fark, söz konusu 

ahlaki sorumluluğun seyirci kalmayı tercih edenlerde yalnızca kendi ailesi ve 

diğer bazı sosyal gruplara yönelik olmasıdır. Kurtarıcı bireylerse tüm insanlığı 

kapsayan ahlaki bir yardım etme zorunluluğu duymaktadırlar (Oliner ve Oliner, 

1988; Oliner, 2004). Oliner (2004), 1988 verilerini tekrar analiz ettiği 

çalışmasında kurtarıcı bireylerin Yahudilere, Türklere, Çingenelere ve diğer 

yabancı gruplara karşı daha fazla olumlu duygulara sahip oldukları ve bu tür dış 

gruplarla daha fazla olumlu sosyal ilişki içinde olduklarını ifade etmiştir. Ayrıca, 

Yahudilerin kurtarıcısı olan bu özgeci bireylerin davranışlarının kişilik düzeyinde 

olduğunu ve onları bu davranışa yönlendiren kişilik özeliklerine sahip olduklarını 

vurgulamaktadır. Buna göre özgeci bireyler, diğerlerine göre daha iç denetimli, 

kişisel potansiyelinin farkında, öz saygısı yüksek bireylerdir. Bu kişiler dış gruba 

daha açıktırlar, aile ilişkileri daha olumludur ve toplumsal kurumlara daha 

uyumludurlar. Kurtarıcı olmayan ya da seyirci kalan bireylere göre bir tür dış 

denetim odağı olarak görebileceğimiz dışsal egemenlik yönelimleri daha düşük 

düzeydedir. Bir başka deyişle, dışsal otoriteye uymaktansa iç kaynaklara 

dayanırlar ve dışsal olayları etkileyebileceklerine inanırlar. Yalnızca Yahudilerin 

kurtarıcıları değil genel olarak toplumda özgecilik yönleri öne çıkan ahlaki 

modeller söz konusudur. Pek çok özgecilik çalışmasında da (Örn. Lee, Kang, Lee 

ve Park, 2005; Mastain, 2007; Oliner ve Oliner, 1988) ahlaki modellerin özgecilik 

deneyimleri ele alınmıştır. Olağandan daha fazla diğer insanlara karşı cömert ve 

kendini insanlığa hizmete adamış, ahlaki değerlere bağlı bu insanların varlığı ve 

bu yönleriyle diğer insanlardan ayrılması (Mastain, 2007) özgeci kişilik 

düşüncesini güçlendirmektedir. Benzer olarak, Rushton (1980) özgeci kişiliği, 

özgeci eylemlere daha fazla güdülü, yüksek evrensel değer standartlarına sahip 
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kişi portresi olarak tarif etmektedir. Rushton’a göre özgeci kişiler, diğerlerinin 

sıkıntılarını algılama gibi toplum yanlısı duyguların yanı sıra adalet, sosyal 

sorumluluk, ahlaki akıl yürütme, ahlaki bilgi gibi değerleri daha fazla 

içselleştirilmişlerdir. Schwartz (1970) da özgeci kişiliği bir özellikten daha çok 

içselleştirilmiş değerler ya da kişisel normlarla ilişkili olarak ele almaktadır. 

İlgili yazındaki özgeciliğin bir kişilik tipi olarak ele alınıp alınamayacağı 

sorusuna yanıt arayan Eisenberg ve arkadaşlarının (2002) boylamsal çalışmaları, 

özgeci kişiliğin varlığına açıkça kanıt sağlanmaktadır. Özellikle, özgeci 

davranışlar ile kişiliğe ilişkin bazı ölçümler arasındaki tutarlı sonuçlar ve özgeci 

eğilimlerin zaman içindeki kararlılığı, özgeci kişiliğin varlığına ilişkin iki temel 

veri tipini oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, söz konusu çalışma, özgecilikle 

bağlantılı eğilimler ile tutarlı ve yaşam boyu görece kalıcılık gösteren bir özgeci 

kişiliğin varlığına işaret etmektedir. İzleyen alt bölümde özgeci kişilik ile ilgili 

alan yazınındaki çalışmalara yer verilmiştir. 

 

1.2.1. Özgeci Kişilik ile İlgili Çalışmalar 

Özgecilik çalışmaları hakkında bir sınıflama çalışması yapan Bar-Tal 

(1984) alanda önemli 5 dergide 1970-1979 yılları arasında yayınlanmış özgecilik 

makalelerini incelemiştir. Toplam 217 makalenin yaklaşık %50’si durumsal 

değişkenleri incelerken kişilik değişkenleri açısından ele alan çalışmaların oranı 

sadece % 10 civarıdır. Gelişimsel açıdan bakıldığında, ebeveyn toplumsallaşma 

süreçleri ile ilgili makalelerin oranı yaklaşık % 0.2, sosyal öğrenme koşulları % 

11 ve bilişsel gelişim süreçleri yaklaşık % 0.5 olarak verilmiştir. Bununla birlikte, 

özgecilik üzerinde kişilik değişkenlerinin etkisini ele alan çalışmalar günümüze 

kadar artış göstermiştir. Örneğin, Einolf’un (2010) güncel bir çalışmasında özgeci 
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kişilik kuramında yukarıda da sözü edilen ahlaki sorumluluk duygusunun tüm 

insanlığa yönelik olmasını ifade eden ‘kapsayıcılık’  kavramına odaklanılmıştır. 

Çalışma sonuçları, kapsayıcılık özelliği temelinde ayırt edilen özgeci bir kişiliğin 

varlığına kanıt sunmaktadır. Hilbig ve arkadaşları (2015) ise özgecilik ile kişilik 

özelliklerinin ilişkisini deneysel bir çalışma ile incelemiş ve dürüstlük-tevazu gibi 

bazı kişilik özelliklerinin özgeci davranışın yordayıcısı olduğunu 

bulgulamışlardır. Son zamanlarda gerçekleştirilen bir diğer çalışmada, Haas ve 

arkadaşları (2015), beyin görüntüleme yöntemleri kullanarak, özgeci kişilik 

özelliklerine sahip bireylerin karşıdakinin duygularını anlama açısından daha 

yetenekli oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca bazı diğer çalışmalarda özgeci 

kişilik ile bağlantılı olduğu düşünülen kişilik özellikleri ve değerler 

tanımlanmıştır. Buna göre, yazında özgecilikle ve özgeci kişilikle en sık 

ilişkilendirilen özellikler öz saygı (Batson, Bolen, Cross ve Neuringer-Benefiel, 

1986), sosyal sorumluluk (Oliner ve Oliner, 1988; Staub, 1974 ), sorumluluk 

yüklenme (Batson ve ark., 1986),  cömertlik ve yardımseverlik (Oliner ve Oliner, 

1988, Staub, 1974), eşitlik inançları, iç denetim odağı (Oliner ve Oliner, 1988), 

ahlaki ve dini değerler (Mastain, 2007) ve empati yatkınlığıdır (Batson ve ark., 

1986; Mastain, 2007; Oliner ve Oliner, 1988). Batson (2011), özgeci kişilikle 

bağlantılı bir özellik olarak ele aldığı empatiyi, “empatik ilgi” ve “empatik duygu” 

olarak çözümlemekte ve özgeciliğe götüren en önemli bileşen olarak empatik 

ilgiye vurgu yapmaktadır. Empatiyi, “ihtiyacı olan birinin iyiliğini algılamayla 

ortaya çıkan ve bu algıyla uyumlu diğeri yönelimli duygu” olarak tanımlayan 

Batson, empatik ilgiyi ise bireylerin diğerinin ihtiyacını algılaması ve diğerinin 

iyiliğine önem vermesi olarak açıklamaktadır. Smith ve Shaffer’in (1986) 

çalışmalarında özgecilik ve yardım etme davranışı ile yakından ilişkili olduğunu 

düşündükleri öz bilinçlilik kavramı incelenmiştir. Bulgular, bireyin kendi güdüsü, 
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davranışı ve bu davranışının sonucunun farkında olmasının, yani öz-bilinçlilik 

eğiliminin, daha fazla yardım etme davranışıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Kumru ve arkadaşlarının (2004) ergenlerle gerçekleştirdikleri çalışmanın 

sonuçları ise, ahlaki muhakeme becerisinin özgeci olumlu sosyal davranış ile 

pozitif yönde ilişkili olduğuna yönelik bulgular sunmaktadır.  

Diğer yandan yukarıda sözü edilen özellikler temelinde bir ‘saf özgeci 

kişiliğin’ varlığı görüşüne yönelik eleştiriler de bulunmaktadır. Batson ve 

arkadaşları (1986), çalışmalarında özgeci kişilik ile ilişkili görülen değişkenlerle 

özgeci güdülenme arasındaki korelasyonlar incelendiğinde mevcut ilişkilerin 

egoist güdülerden bağımsız olmadığını iddia etmektedirler. Yani benmerkezcil 

güdüler (suçluluktan kaçma, iç huzuru, psikolojik doyum gibi) kontrol 

edildiğinde, özgeci davranışta bulunan kişinin söz konusu özellikleri, özgeci 

güdülenme ile ilişkili görünmemektedir. Bu çalışma sonuçları doğrultusunda 

araştırmacılar,  “Özgeci kişilikte özgecilik nerede?” sorusunu sormakla birlikte 

özgeci kişiliği tümden reddetmemektedirler. Bunun yerine, yorumlayan kişinin 

bakış açısına ve özgeci kişiliği tanımlama biçimine bağlı olarak değişen öznel bir 

boşluk bırakmaktadırlar. Kerber’in (1984) çalışmasında ise algılanan ödül ve 

bedelin yardıma istekliliği etkilediği görülmektedir.  Katılımcıların kişilik 

özellikleriyse bu yardım durumlarına yönelik değerlendirmeleri (ödül ve bedel 

algısını) etkileyerek yardım davranışına istekliliğe dolaylı bir etki sağlamaktadır. 

Yani, özgeci kişiler, diğer insanlardan farklı olarak daha fazla ödül ve daha düşük 

bedel algılayarak yardımı daha tercih edilebilir olarak değerlendirmektedirler. 

Bu eleştirilere karşın alan yazınında özgeci kişiliğe güçlü kanıtlar sağlayan 

çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin,  II. Dünya Savaşı sırasında Yahudi 

bireylerin kurtarıcısı olan, seyirci kalan ve savaş öncesi kendi ülkelerinden ayrılan 
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Avrupalı göçmenlerle yapılan bir çalışmada, denetim odağı, özerklik, risk alma, 

sosyal sorumluluk, hoşgörü/yetkecilik, empati ve özgeci akıl yürütme olmak üzere 

yedi kişilik özelliği temelinde gruplar karşılaştırılmış ve bu özelliklerin grupları 

birbiriden tam olarak ayrıştırdığı sonucu bulunmuştur. Üstelik bu kişilik 

özelliklerinin kurtarıcı bireyleri yaklaşık %93 gibi bir oranda doğru 

sınıflandırmayı sağladığı çalışma sonuçlarından görülmektedir (Midlarsky, Fagin-

Jones ve Corley, 2005). Kurtarıcı bireylerle kurtarıcı olmayanların karşılaştırıldığı 

bir başka çalışmada (Fagin-Jones ve Midlarsky, 2007) da benzer şekilde sosyal 

sorumluluk, özgeci akıl yürütme, empatik ilgi ve risk alma davranışı gibi 

özelliklerin bu iki grubu tam olarak birbirinden ayrıştırdığı görülmektedir. 

Kurtarıcı bireylerde söz konusu özgeci davranışı ortaya çıkaran durumsal etmenler 

ise seyirci kalanlara göre daha fazla yardım isteğine maruz kalmak, daha fazla 

zulmün farkında olmak ve Yahudilerle daha az deneyime sahip olmaktır.    

Gilligan (1982) ahlak anlayışı açısından kadın ve erkeklerin farklı akıl 

yürütme süreçleri olduğuna işaret etmektedir. Buna göre erkekler, haklılık, adalet, 

kanunlar temelinde bir etik anlayışa (ethics of justice) daha eğilimliyken, 

kadınlarsa ilgi ve sorumluluklar temelinde diğerlerinin ihtiyaç ve taleplerini 

dikkate alan bir etik anlayışa (ethics of care) daha eğilimlidirler. Ryan, David ve 

Reynolds (2004) ise yardım edilecek kişiyle olan yakınlığın, toplumsal cinsiyet 

rollerine göre daha önemli olduğunu öne sürmektedirler.  Bu durumda yardım 

edilecek kişinin niteliği, yani tanıdık mı yabancı mı olduğu öne çıkmaktadır. 

Diğer yandan, özgecilik davranışı ve özgeci kişilik yazınına cinsiyet açısından 

bakıldığında, kadınlar lehine bir fark görülmekle birlikte özgeciliğin niteliğine 

göre değişen farklı sonuçlara da rastlanmaktadır. Örneğin, Kamas ve arkadaşları 

(2008), bireylerin ellerindeki kaynakları kendileri ve diğerleri arasında dilediği 

gibi paylaştırmasına dayanan diktatör oyunu adı verilen bir oyun aracılığıyla 
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cinsiyet farkını incelemişler ve kadınların erkeklere göre diğerlerine daha fazla 

bağışta bulunduklarını saptamışlardır. Diktatör oyunu üzerinden cinsiyet farkını 

inceleyen bir başka çalışmada ise özgeciliğin bedeli yüksek olduğunda kadınların 

daha özgeci olduğu, özgeciliğin bedeli düşük olduğunda ise erkeklerin daha 

özgeci olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, erkekler ya tamamen bencil ya da 

son derece özgeci olmak arasında gidip gelirken kadınların genellikle eşitlikçi 

eğilimli oldukları görülmektedir (Andreoni ve Vesterlund, 2001). Jaffee ve Hyde 

(2000), özgeciliğin temelinde olan ahlaki yönelim üzerine cinsiyet etkisini 

araştırdıkları meta analiz çalışmalarında kadınların, bakım-ilgilenme yönelimli 

ahlaki akıl yürütmede, erkeklerin ise adalet yönelimli ahlaki akıl yürütmede az bir 

farkla diğer cinsiyetten daha önde olduğunu bulgulamışlardır. Eagly ve 

Crowley’in (1986) meta analiz çalışmaları ise kadın ve erkeklerin farklı özgecilik 

türlerinde öne çıkmalarının erkek cinsiyet rolünün kahramanca ve riskli 

özgeciliği, kadın cinsiyet rolünün ise şefkat ve merhametli özgeciliği teşvik 

etmesi ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Çalışmada analiz edilen yayınlarda 

erkeklerin kadınlardan daha fazla yardım davranışında bulunduğunun 

bildirilmesine karşın yazındaki çalışmaların tutarlı ve kesin bir sonucu 

yansıtmadığı ileri sürülmektedir. Einolf (2007), cinsiyet farkının doğasına ilişkin 

açıklamalar getirerek, erken yaşlardan itibaren kadınların bakım verme rolünün 

aile ve çevre tarafından teşvik edildiğini ileri sürmektedir. Böylelikle kadınlar, 

özgeci özellikler temelinde bir sosyalleşme deneyimlemektedirler. Erkeklerin 

özgeci özeliklerinin ise evlilik ve çocuk sahibi olmalarıyla arttığını vurgulayan 

Einolf, yaşam olaylarının erkeklerin özgeciliğine daha fazla katkı sağladığını ileri 

sürmektedir. Özetle, cinsiyet farkı üzerine tüm bu çalışmalar özgeci kişilik 

açısından  kadınların lehine az bir fark olduğunu göstermekle birlikte ilgili 

yazındaki çalışmaların kesin ve tutarlı sonuçlar ortaya koymadığı görülmektedir. 
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Ayrıca söz konusu cinsiyet farkı, özgeciliğin türüne ve bağlama göre de 

değişebilmektedir. 

Kültür, özgeci kişilikle ilişkili önemli etmenlerden biridir. Kültürün öğeleri 

(değerler, bireycilik-toplulukçuluk, sosyal normlar vb.) o kültürde yaşayan 

bireylerin özgecilik düzeyleri üzerinde etkili olabilmektedir (Draguns, 2013; 

Shaffer, 2009). Kültürler arası çalışma sonuçlarında elde edilen farklılıklar bu 

durumun en güçlü kanıtıdır. Örneğin, Carlo ve arkadaşları (1996) Amerikalı ve 

Brezilyalı ergenleri ahlaki akıl yürütme açısından karşılaştırmış ve Amerikalı 

gençlerin  içselleştirilmiş ahlaki akıl yürütme düzeyinin daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Whiting ve Whiting (1975), altı farklı kültürde 3 yaşından 

10 yaşına kadar olan çocukların özgeci davranışlarını incelemişlerdir. Üçü 

gelişmiş (A.B.D., Hindistan ve Okinawa) diğer üçü ise az gelişmiş (Kenya, 

Meksika ve Filipinler) kültürlerden örneklemlerden elde edilen bulgular 

sanayileşmemiş kültürlerdeki çocukların belirgin bir biçimde sanayileşmiş 

kültürlerden olan yaşıtlarına göre daha özgeci olduklarını göstermektedir. 

Çalışmada bu sonuca neden olarak sanayileşmemiş kültürlerde çocukların geniş 

ailelerde yaşamaları, aile refahına katkı sağlamak durumunda olmaları, 

kendilerinden küçük kardeşlerine bakmak gibi görevler üstelenmeleri 

gösterilmektedir (Akt. Shaffer, 2009).  

 Özgeci davranışların yöneldiği hedef açısından özgeci kişilik özelliklerini 

ele alan Oda ve arkadaşlarının (2014) güncel bir çalışmasında, günlük yaşamdaki 

özgeci davranışların kişilik özellikleri ile ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada aile 

üyeleri, arkadaş ve tanıdıklar ile yabancılar olmak üzere üç farklı gruba yönelik 

özgeci davranışların hangi kişilik özellikleri ile ilişkili olduğuna bakılmıştır. 

Çalışma sonuçları, aile üyelerine yönelik özgeciliğin sorumluluk; arkadaş ve 
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tanıdıklara yönelik özgeciliğin uyumluluk ve yabancılara yönelik özgeciliğin 

açıklık kişilik boyutları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Akraba özgeciliği ve 

karşılıklı özgeciliğin (akraba olmayanlara yönelik) hangi kişilik özellikleri ile 

bağlantılı olduğunu inceleyen bir diğer çalışmada (Ashton, Paunonen, Helmes ve 

Jackson, 1998), akraba özgeciliğine empati ve bağlanma özelliklerinin etki ettiği; 

akraba olmayanlara yönelik özgeciliğe ise affedicilik ve intikam gütmeme 

özelliklerinin etki ettiği sonuçları elde edilmiştir.  

 Eğer belirli özellikleri kapsayan bir özgeci kişilikten söz ediyorsak bu 

özelliklerin oluşumu kalıtımsal mı? yoksa çevresel midir? Sorusu akla gelebilir. 

Rushton ve arkadaşları (1986) bu noktada özgecilikle birlikte empati, saldırganlık 

gibi bazı değişkenlerin tek yumurta ve çift yumurta ikizleri üzerinde incelemiş ve 

bu özelliklerin kalıtsallığını araştırmışlardır. Özgecilik üzerinde genetik etkilerin 

olabileceğini fakat bu etkinin çevresel etkileri dışlamadığı, kalıtsallığın % 50 

etkili olduğu çalışma sonuçlarından görülmektedir. Ayrıca olası çevresel etkilerin 

çok küçük yaştan itibaren başladığı, çocuklardaki özgeci davranışlardan 

anlaşılmaktadır. Engin’in (2009) 3-5 yaş arası çocukların yaşıtları ile olan yardım 

etme, paylaşma ve bağış yapma gibi davranışlarını inceleyen çalışması, 3 

yaşındaki çocuklarda da özgeci davranışların görüldüğü, 4 yaşa geçişin ise 

özgecilik gelişiminin önemli bir noktası olduğu sonuçlarını ortaya koymaktadır.  

Tüm bunların yanında, özgeci kişilik özeliklerinin oluşumu da genel kişilik 

gelişimi gibi çevreden oldukça etkilenmektedir. Özgeci davranışların en sık 

ölçümlendiği ve gözlemlendiği davranış biçimi olan kan bağışı üzerinden 

incelendiğinde düzenli kan bağışlayanların aile üyeleri ya da arkadaş çevrelerinde 

sık sık kan bağışlayan ve model işlevi gören birileri olduğu görülmektedir. Ayrıca 

bu kişilerin model alınmasının kan verme noktasındaki isteksizliğin üstesinden 

gelinmesinde yardımcı olduğu ifade edilmektedir (Piliavin ve Callero, 1991). 
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Dolayısıyla gelişim sürecinde çevre ve model kişilerin önemi dikkate alınarak 

izleyen alt bölümde özgeci kişiliğin gelişimine ilişkin bilgiler aktarılmıştır. 

 

1.2.2. Özgeci Kişiliğin Gelişimi 

Özgeci davranışların ve kişiliğin ne zaman gelişmeye başladığı ve hangi 

süreçlerin rol oynadığı ahlak gelişimi kuramları ile çeşitli çalışmalarla ele 

alınmaktadır. Örneğin, Hamlin, Wynn ve Bloom’un (2007) oldukça ilgi çeken 

çalışmaları bebeklerde bir takım ahlaki değerlerin doğuştan mı geldiği sorusunu 

akıllara getirmiştir. Yale Üniversitesinde yürütülen bu çalışmada konuşma öncesi 

(6-10 aylık) bebeklere biri diğerine yardım eden diğeri ise kötülük yapan 

karakterlerin yer aldığı kukla gösterileri izletilmiş ve bebeklerden tercih yapmaları 

istenmiştir. Çalışma sonuçlarından bebeklerin açık bir şekilde diğerine yardım 

eden renk ya da karakteri seçtiği görülmüştür. Benzer olarak,  Fry’ın (1976) 

çocuklarla yürüttüğü bir diğer çalışmada toplumsal duyarlılık, özgecilikle pozitif 

yönde; kişisel haz uyandıran eylemlerde bulunma olarak nitelenen benlik hazzı 

(self-gratification) ile negatif yönde ilişkili bulunmuştur. Dolayısıyla, bebeklik ve 

çocukluk dönemlerinden itibaren özgecilik ve toplum yanlısı davranışların 

gelişimini izlemek mümkündür.  

Diğer yandan ahlak gelişimi kuramlarınca, özgecilik ve toplum yanlısı 

davranışların kazanımı ile ilgili farklı açıklamalara da yazında rastlamak 

mümkündür. Örneğin, Piaget (1962) ve Kohlberg (1963; 1976) gibi bilişsel 

gelişim kuramcıları bireyleri, kendi bilişsel gelişimlerinin aktif bir katılımcısı 

olarak görmektedirler. Ahlaki akıl yürütmeyi bilişsel yeteneklerin gelişmesi ile 

paralel değerlendirerek çocukluğun ilk dönemlerinden ergenliğe değin ahlaki akıl 

yürütme özelliğinin anlamlı biçimde değiştiğini ileri sürerek bu gelişimi evrelere 
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ayırmışlardır. Psikanalitik kuramsa, ahlaki gelişim ile ilgili olarak süperego’dan 

söz etmektedir. Kişiliğin bir bölümü olan süperego, toplumsal standartları dikkate 

alan, sosyal ve ahlaki kuralların farkında olan ve ahlaki akıl yürütmeyi temsil 

eden kişinin vicdani yönüdür ve aynı cinsiyetteki ebeveyn ile özdeşim kurarak 4-6 

yaş arasında gelişmeye başlar (Eisenberg, 1986; Shaffer, 2009). Geleneksel 

öğrenme kuramları ve davranışçılık ekolünün kurucuları içgüdü, duygu, bilinç 

gibi kavramların ölçülüp gözlemlenmesindeki güçlüklerden hareketle öğrenmenin 

davranış bazında ele alınmasıyla ilgilenmişlerdir. Bu gerekçeyle ahlaki 

davranışların kazanımı sürecini çevreden gelen “iyi”, “kötü”, “doğru” ya da 

“yanlış” gibi pekiştirmelerin şekillendirdiğini ileri sürmüşlerdir (Eisenberg, 1986). 

Bununla birlikte özgeci kişilik yazınında sıklıkla söz edilen kuram Sosyal 

Öğrenme Kuramıdır (Piliavin ve Charng, 1990; Rushton, 1982a; Rushton, 1982b). 

Öğrenme kuramlarının temel araçları (klasik koşullanma ya da edimsel 

koşullanma yoluyla öğrenme, pekiştireçler, model alma vb.) özgeci eğilimlerin 

kazanımında da merkezi bir rol oynamaktadır. Bireylerin özgeci davranışları, 

aslında onların konuyla ilgili öğrenme geçmişlerinin bir yansımasıdır. Dolayısıyla, 

çocukların diğer insanlara ilişkin özgeci tutumlarını anlamanın yolu, onların 

öğrenme ilkelerini bilmekten geçer (Bandura, 1971; 1977b; Eisenberg, 1986). 

Aronfreed (1970), bu noktada klasik koşullamaya göndermede bulunarak 

çocukların özgeci davranışlarının, koşullu empati tepkilerinin bir sonucu 

olduğunu öner sürer. Çocuklar, tekrarlı biçimde diğer insanların olumlu duygu 

durumları ile kendi olumlu duygularını birlikte deneyimlediklerinde empati 

bilgileri olumlu bir imaj ile öğrenilmiş olur. Bu süreçte çocuk için diğerinin 

olumlu duygulanımına katkıda bulunmak aynı zamanda kendi memnuniyetine yol 

açtığı için koşullu bir tepki ortaya çıkmış olur. Sosyal öğrenme kuramına 

(Bandura, 1971; 1972; 1977a; 1986) göre gözlemleyerek öğrenme anahtar 
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kavramlardan biridir. Çocukların gelişim sürecinde gerek yakın çevrelerinde, 

gerekse toplum yaşamında toplum yanlısı modellerin olması ya da özgeci 

davranışları gözleme fırsatı bulması, çocuk için özgeci eğilimlerin kazanılmasında 

önemli bir rol oynamaktadır. Çocuk bu modelleri gözlemledikçe hem toplum 

yanlısı davranışları kavramsallaştırma fırsatı bulmakta hem de gözlemlenen 

modeller olumlu geribildirim aldıklarında, çocuk da dolaylı pekiştirmeye maruz 

kalmaktadır (Bandura, 1977b; Eisenberg, 1986). Özgeci kişilik kavramını ilk 

kullanan araştırmacılardan Rushton (1982a, 1982b), özgeci kişiliğin gelişiminde 

sosyal öğrenme kuramına özel bir önem atfetmektedir. Ona göre, duygusal 

tepkilerin klasik koşullama ile öğrenilmesi, toplum yanlısı davranışların 

gözlemlenmesi, ödül ve ceza ile pekiştirme, öğüt, komut ya da neden sunma gibi 

sözel yöntemler küçük yaşlardan itibaren özgeci özelliklerin kazanılmasında 

etkilidir. Bu öğrenme süreçlerinin önemli bir bölümü aile ortamında 

gerçekleşmektedir ve özellikle gözlemleyerek öğrenme ayrı bir öneme sahiptir. 

Özgeci bir ebeveyne sahip olan çocukların özgeci bir modelleri vardır ve bu kendi 

özgeci kişiliklerinin kazanımına ciddi bir katkı sağlamaktadır. Benzer olarak,  

Shaffer (2009), model alınan yetişkinlerin çocukların özgeci kişiliklerine iki yolla 

katkı sağladığını ileri sürmektedir. Bunlardan ilki, yetişkinin sergilediği özgeci 

davranışlarla, çocuklar için özgeci davranışın nasıl olduğunda ilişkin bir model 

sunmasıdır. Diğeri ise çocuğun, model aldığı yetişkinin özgeci teşvik ve 

tavsiyelerine sıklıkla maruz kalmasıyla gerçekleşmektedir. Bu şekilde yetişkin, 

sosyal sorumluluk normlarını içselleştiren çocuğun özgeci eğilimlerinin 

gelişimine katkı sağlamaktadır. Midlarsky ve Bryan’ın (1972) özgeci 

davranışların gözlemleyerek öğrenilmesine ilişkin gerçekleştirdiği deneysel 

çalışmaları da bu bilgiyi desteklemektedir. Çalışma sonuçlarına göre, gözlemlenen 
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modelin bağışta bulunması ve bağışta bulunma ile ilgili olumlu tavsiyeleri, 

çocukların benzer davranışları sergileme olasılığı artırmaktadır. 

 Özgeci davranışların öğrenilmesi ve toplumsallaşması ile ilgili çalışmalar 

çoğunlukla sosyal öğrenme kuramını merkeze alsa da tüm kuramları birlikte ele 

alan bütüncül yaklaşımların özgeci davranışlar açısından daha açıklayıcı bir bakış 

açısı getireceği düşünülmektedir (Eisenberg, 1986). Diğer yandan başta sosyal 

öğrenme kuramı olmak üzere özgeci kişiliğin gelişimini çocukluktan ergenliğe ve 

hatta genç yetişkinliğe değin ele alan pek çok kuram ve araştırma, çocuklardaki 

ahlaki değer ve davranışlar konusunda ebeveynlerin rolüne dikkat çekmektedir 

(Örn. Mussen ve Eisenberg, 2001; Yağmurlu, Sanson ve Köymen, 2005). Birçok 

psikolojik özellik, tutum ve davranış açısından nesiller arasında görülen 

benzerlikte çocuk yetiştirme sürecindeki ebeveyn tutum ve uygulamaları büyük 

bir öneme sahiptir (Allport, 1954; Barni, Knafo, Ben-Arieh ve Haj-Yahia, 2014; 

Maccoby, 2007). Özgeci eğilimlerin kazanılması ve kişiliğin bir parçası haline 

gelmesi gerek ebeveynlerin çocuk tarafından model alınması ve çocuğun 

gözlemleyerek öğrenmesi gerekse ebeveynlerin doğrudan çocuklarına bu 

davranışları öğretmesi ve edindirmesiyle gerçekleşmektedir  (Shimpi, Akhtar ve 

Moore, 2013; Williamson, Donohue ve Tully, 2013). Bununla birlikte 

ebeveynlerin genel olarak kişilik gelişiminde oynadığı rol göz önüne alınırsa 

ebeveyn özelliklerinin bireye aktarımının da özgeci kişiliğin gelişiminde ayrı bir 

başlıkta incelenmesinin gerekliliği anlaşılacaktır. 

 

1.3.  Ebeveyn Özelliklerinin Aktarımı 

Yukarıda özgeci kişilikle ilgili bölümde değinildiği gibi ebeveyn 

özeliklerinin aktarımında genlerin yani kalıtsallığın payı söz konusu olmakla 
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birlikte, çevresel etkilerin önemi çok büyüktür. Aile, küçük yaşlardan itibaren 

bireyin ilk maruz kaldığı çevresel ortam olduğu için belirli özelliklerin 

kazanımında önemli rol oynamaktadır (Yeşilyaprak, 1993). Özellikle kişilik 

özelliklerinin gelişiminde anne babanın rolüne ilişkin çalışmalar (örn. Nakao ve 

ark., 2000) bunu doğrulamaktadır. Toplum yanlısı özelliklerin kazanımı süreci de 

sıklıkla aile ortamında ebeveynlerin model alınması yoluyla gerçekleşmektedir 

(Khan ve Cangemi, 1979).  

Daha önce de belirtildiği gibi ebeveynlerin çocuklarının kişilik 

özelliklerini kazanmalarındaki rollerine ilişkin çok sayıda açıklama olmakla 

birlikte, çocukların ailedeki öğrenme süreçlerinde, model davranışlarını 

gözlemlemeleri oldukça önemlidir ve söz konusu modelleri sıklıkla ebeveynleri 

olmaktadır. Çocuklar, ebeveynlerinin davranışlarını taklit etmekte ve sahip 

oldukları tutumlar, değerler ya da sosyal davranış örüntülerinin birçoğunu bu 

yolla edinmektedirler (Bandura, 1971, 1972, 1977b; Khan ve Cangemi, 1979). 

Üstelik gözlemleyerek öğrenme süreci, ödül ve cezanın kullanıldığı araçsal 

öğrenmeye göre daha hızlı öğrenmenin geliştiği ve yalnız çocukluk değil 

yetişkinlikte de sıklıkla başvurulan bir öğrenme sürecidir (Khan ve Cangemi, 

1979). 

Ebeveyn özelliklerinin aktarımında annenin mi yoksa babanın mı daha 

etkili olacağına ilişkin yazında bir görüş birliğine rastlanamamaktadır. Sosyal 

öğrenme kuramının klasik açıklamasına göre, gözlemleyerek ya da model alma 

yoluyla öğrenmede taklit edilecek objenin bireye benzer özelliklere sahip olması 

model alınma olasılığını artırmaktadır. Bu durum ebeveynin model alınması 

sürecinde aynı cinsten ebeveynin model alınması anlamına gelmektedir ki sıklıkla 

erkek çocuklar babalarını kız çocuklar da annelerini taklit etmekte ve model 
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almaktadırlar (Bandura,1969, 1972; Hosford, 1980). Ancak, çocuğun 

cinsiyetinden bağımsız olarak bakım verici rolünün daha ön planda olması ve 

çocuk yetiştirme sürecinde çocukla daha fazla vakit harcaması nedeniyle anne 

özelliklerinin etkililiğinden daha fazla söz edilmektedir (Mosley ve Thompson, 

1995). Örneğin, Griffith ve arkadaşları (2007), çocuğun fiziksel aktivite düzeyinin 

belirlenmesinde ebeveynlerin rol model olduğuna dikkat çekerek özellikle 

annenin fiziksel aktivite düzeyinin çocuğunki ile yakından ilişkili olduğunu ileri 

sürmektedirler. Toplum yanlısı davranışlar açısından bakıldığında, Hastings ve 

arkadaşlarının (2007) çalışmalarının annenin toplum yanlısı özelliklerinin 

çocuğun benzer özelliklerini daha iyi yordadığı sonucuna ulaştığı görülmektedir. 

Çalışma sonuçlarına göre anneler, hem kız hem de erkek çocuklarının özgeci 

özelliklerinin gelişimine babalardan daha fazla katkı yapmaktadır.  Anne etkisinin 

önemini artıran etmenlerin başında baba katılımının düşük olması gelmektedir, 

çünkü ebeveynlerden birinin çocuk yetiştirme sürecine katılımının düşmesi diğer 

ebeveyn katılımının çocuk üzerindeki etkisini daha önemli ve anlamlı hale 

getirmektedir (Day ve Padilla-Walker, 2009). Buna paralel olarak, ilgili yazındaki 

genel yaklaşım, hangi ebeveynin daha etkili olduğundan daha çok çocuğun 

yetiştirilme sürecine kimin daha fazla katılım gösterdiği ve hangi ebeveynin 

çocukla sıcak ilişkiler kurduğuna dikkat çekmektedir (Shaffer, 2009; Updegraff, 

McHale, Crouter ve Kupanoff, 2001). Bu bağlamda çocuk ile daha fazla vakit 

geçiren ve çocuğun bakım sürecine daha fazla katılım gösteren babalar da kişilik 

özelliklerinin kazanımı açısından önemli bir rol oynamaktadırlar (Lamb ve Tamis-

Lemonda, 2004; Rosenberg ve Wilcox, 2006). Örneğin, çocukların ve 

yetişkinlerin empati özelliklerinin en önemli yordayıcıları arasında yetiştirilme 

sürecine deneyimledikleri baba katılımlarıdır (Bernadett-Shapiro, Ehrensaft ve 

Shapiro, 1996; Koestner, Franz ve Weinberger, 1990; Radin, 1994). Ayrıca Day 
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ve Padilla-Walker’in (2009) çalışmaları, çocuğun farklı özelikleri açısından 

annenin ve babanın öneminin değiştiğini göstermektedir. Buna göre, babalar 

çalışmada ele alınan katılım (involvement) ve bağlanmışlık (connectedness) gibi 

çocukların davranışsal değişkenleri üzerinde etkili iken anneler, toplum yanlısı 

davranış ve umut değişkenleri üzerinde daha etkili olarak görünmektedir.  

Ebeveyn özelliklerinin çocuklara aktarımında üzerinde durulması gereken 

bir diğer başlık çocuk yetiştirme stilleridir. İzleyen alt bölümlerde çocuk 

yetiştirme stillerinin bireylerin toplum yanlısı özellikleri edinmesinde doğrudan ve 

aracı etkileri üzerine kuramsal açıklamalara yer verilmiştir. 

 

1.4.  Çocuk Yetiştirme Stilleri 

Çocuk yetiştirme stilleri,  çocuk ile ebeveyn arasında ilişkilerin, iletişimin 

ve duygusal bağın niteliğini belirleyen önemli bir araç olarak tanımlanmaktadır 

(Darling ve Steinberg, 1993).  Baumrind (1966; 1971a; 1971b; 1980) yazında 

ebeveyn stillerine ilişkin en bilinen kuramsal yapıyı ortaya koymuştur. 

Baumrind’e göre ebeveynler, kendi çevrelerinde denetim kurabilen, benlik 

sistemlerini oturtmuş ve toplumsal kuralların farkında olan bireylerdir. Bu 

yönleriyle henüz yeterince olgunlaşmamış, benlik süreçlerinin gelişimi devam 

eden çocukların ve ergenlerin toplumsallaşma süreçlerine yön verirler.  Bu 

yönlendirmedeki en işlevsel araç, bakım verme sürecine paralel olarak 

segiledikleri sıcaklık ve denetimdir. Ebeveynin amaç ve değerlerinden beslenen 

stiller uygulamaya dönüşür ve çocuğun toplumsallaşma süreçlerine katkıda 

bulunur. Çocuğun ya da ergenin sosyal gelişiminin ve sosyal özelliklerinin önemli 

belirleyicileri arasında yer alır. Baumrind, özetle ebeveynlerin çocuk yetiştirmede 

sergiledikleri tutum ve davranışları çocuk yetiştirme stili olarak adlandırmakta ve 
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ebeveynlerin değer ve inançlarını çocuklarına aktardığı temel bir araç olan çocuk 

yetiştirme stillerini tanımlamaktadır. Bu sınıflandırma özünde ilgi/yakınlık 

(warmth) ve denetim (control) olmak üzere iki temel etmene dayanmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi ilgili yazındaki araştırmaların çoğunlukla 

dayandığı temel kuramsal yaklaşım Baumrind’in (1966, 1971a, 1971b) ortaya 

koyduğu kuramsal yapı ve sınıflandırmadır. Baumrind, söz konusu boyutlar olan 

ilgi/yakınlık ve denetim temelinde oluşturulan üç çocuk yetiştirme stili 

tanımlamaktadır. Buna göre, Otoriter (Authoritarian) Ebeveynlik, çocuğun tutum 

ve davranışlarını şekillendirme, denetleme ve değerlendirme odaklı, ceza içeren 

disiplin uygulamalarını kullanan, çocuk üzerinde otorite sahibi olmaya ve belirli 

bir takım standartlara uygun itaatkâr çocuk yetiştirme yönelimli, düşük ilgi ve 

yüksek denetim ile nitelenebilecek ebeveynlik biçimidir. Demokratik 

(Authoritative) Ebeveynlik, akılcı çerçevede çocuğun davranışlarına rehberlik 

eden, denetim ve ilginin ılımlı düzeyde ve eşgüdüm içinde olduğu, çocuğun 

bireyselliğini ve özerkliğini destekleyen ve açık iletişimin egemen olduğu 

ebeveynlik biçimidir. İzin verici (Permissive/indulgent) Ebeveynlikse, çocuğun 

istek, dürtü ve arzuları karşısında müsamahakâr bir yaklaşım içinde olan, kabul, 

ilgi ve yakınlığın olduğu fakat denetim ya da cezalandırmanın tercih edilmediği 

ebeveynlik biçimidir. 

 Maccoby ve Martin (1983), Baumrind’in kuramını gözden geçirerek çocuk 

yetiştirme stillerini belirleyen iki temel boyutu, ebeveyn geribildirimi, istek ve 

ihtiyaçlara yanıt vermesi anlamında duyarlılık (responsiveness) ve ebeveynin 

çocuk üzerindeki taleplerinin nitelik ve niceliği anlamında ise talepkarlık 

(demandingness) olarak tanımlamışlardır. Daha sonra Baumrind de bu iki boyuta 

çalışmalarında yer vermiş ve duyarlılığı, çocuğun bireyselliğini besleyen, topluma 
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uyum sağlayarak kendi ayakları üzerinde durmasını ve özerkliğini destekleyen bir 

özellik olarak tanımlamıştır. Buna göre duyarlılık, akla dayalı bir ebeveyn-çocuk 

iletişiminin olduğu ve ebeveynsel sıcaklık ve ilgi içeren bir ebeveynlik boyutudur. 

Talepkarlığı ise çocuğun eylemlerini izleme ve rehberlik etme ve ondan kendi 

ayakları üzerinde durarak yaşamını sürdürebilmesini, olgunlaşmasını ve 

davranışların düzenleyerek topluma uyum sağlamasını bekleme olarak 

ayrıntılandırmıştır. Ayrıca, izin verici ebeveynlik stilini de ikiye ayırarak izin 

verici/şımartan (indulgent) ve izin verici/ihmalkâr (neglecting) şeklinde dörtlü bir 

sınıflandırma ortaya koymuştur. Baumrind’in (2005) reddedici/ihmalkâr 

(rejecting/neglecting) olarak adlandırdığı dördüncü ebeveynlik biçimi ise düşük 

denetim/talepkarlık ve düşük yakınlık/duyarlılık ile tanımlanan kayıtsız ve 

çocuğun ihtiyaçlarına duyarsız ebeveynlik biçimidir. 

 Tüm bu sınıflandırmalar çocuk yetiştirme stillerinin sistemli bir biçimde 

çalışılmasını kolaylaştırmakla birlikte, benzer ebeveyn stillerinin farklı kültürlerde 

çağrıştırdığı anlam ve uygulama biçimleri bir takım farklılıklar taşıyabilir. Bir 

başka deyişle, çocuk yetiştirme stilleri kültürle oldukça yakından ilişkili bir 

kavramdır (Bornstein, 1991; Kağıtçıbaşı, 2007; Rothbaum ve Trommsdorff, 2007; 

Yağmurlu ve Sanson, 2009). Örneğin, Miller ve arkadaşlarının (2002) 

çalışmalarında, Amerikalı ve Tayvanlı anneler çocuk yetiştirme stillerinde öz 

saygıya ilişkin genel kanılar üzerinden karşılaştırılmıştır. Öz saygı, Amerikalı 

anneler için sağlıklı bir çocuk yetiştirme sürecinde merkezi bir öneme sahip iken 

Tayvanlı anneler öz saygıyı güçten daha çok psikolojik zayıflık doğurabilecek bir 

özellik olarak algılamaktadırlar. Diğer yandan tercih edilen ve kabul gören çocuk 

yetiştirme stilleri de kültüre göre farklılaşabilmektedir. Örneğin, Batı 

toplumlarında demokratik ebeveynlik ideal çocuk yetiştirme stili olarak kabul 

görürken, Doğu Asya toplumları için otoriter ebeveynlik daha çok tercih edilen 
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çocuk yetiştirme stilidir (Chao ve Tseng, 2002). Türkiye’de aile yapısı ve 

özelliklerine bakıldığında ise sosyal değişimle birlikte çeşitlenen aile yapısı ve 

etkileşim örüntüleri gözlenmektedir (Sunar ve Fişek, 2005). Coğrafi konumu 

itibarıyla Türkiye, farklı kültürlerin kesiştiği bir ülke olarak aile yapısında da bu 

özelliğinden etkilenmektedir. Toplulukçu bir kültür olan Türkiye’de sosyal 

değişimle birlikte psikolojik (duygusal) aile modeline doğru kayma süreci 

gözlenmektedir (Ataca, 2006, 2009; Kağıtçıbaşı, 2002; Sunar ve Fişek, 2005). 

Genel olarak Türk aile yapısına bakıldığında yapısal olarak çekirdek aile olarak 

görülmekle birlikte kendine özgü bir niteliği olan, aile üyeleri arasında ilişkilerin 

güçlü olduğu, duygusal sınırların yakın, etkileşiminse sık olduğu işlevsel olarak 

geniş aile tipine daha yakın bir aile modeli gözlenmektedir (Ataca, 2009; 

Kağıtçıbaşı, 1982). Çocuk yetiştirme stilleri açısından da kırsaldan kente geçiş 

süreci ile birlikte Türk aile yapısında bir takım değişiklikler gözlenmiş, 

çocuklardan uyum ve itaatin beklendiği geleneksel otoriter çocuk yetiştirme 

stilinden çocuklara görece daha fazla özerklik tanınan ve fiziksel cezalandırmanın 

daha nadir kullanıldığı çocuk yetiştirme stillerine doğru bir geçiş gözlenmiştir 

(Ataca, 2009; İmamoğlu, 1987; Kağıtçıbaşı ve Ataca, 2005). Bir başka deyişle, 

ebeveyn ilgisi içeren çocuk yetiştirme uygulamaları Türk ailelerinde daha çok 

görünür olmaktadır. Bu bilgiler ışığında, aile içerisindeki yakınlık ortamının, 

belirli özelliklerin ebeveynden bireye aktarımı ve çocuk yetiştirme stillerinin 

önemi noktasındaki çalışma varsayımları için Türk aile yapısının uygun bir ortam 

sağladığını düşünülmektedir. 

 Daha önce de belirtildiği gibi tüm bu çocuk yetiştirme stilleri, ebeveynler 

tarafından çocuk yetiştirme sürecinde sergilenen kabul/ilgi (sıcaklık ve yakınlık) 

ile denetim boyutlarının düzeyi ile belirlenmektedir. Özgecilik ve özgeci kişilik 

yazınındaki bazı çalışmalarda (örn., Altay ve Güre, 2012; Dekovic ve Janssens, 
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1992) bağımsız değişken olarak çocuk yetiştirme stilleri temel alınırken  Carlo ve 

arkadaşlarının (2010) çalışmalarında çocuk yetiştirme stillerinin alt boyutları 

temel alınmaktadır. Bu çalışmada, çocuk yetiştirme stilleri ölçeğinin iki boyutlu 

yapısı nedeniyle sürekli bir değişken elde edilememektedir. Bu nedenle, yazarın 

önerisi doğrultusunda yalnızca ebeveyn ilgisi puanı temel alınmıştır (Nebi Sümer 

ile kişisel iletişim, 6.3.2016).  Ebeveyn ilgisi ve özgecilikle ilişkisi, izleyen alt 

başlıkta ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

1.4.1. Ebeveyn İlgisi ve Özgecilik 

Özgecilik ve toplum yanlısı eğilimlerin gelişiminde, güç kullanımına 

dayalı disiplin yöntemlerinden uzak ve teşvik edici ebeveyn uygulamalarının 

önemli rol oynadığı sıklıkla vurgulanmaktadır (Carlo, Fabes, Laible ve Kupanoff, 

1999).  Ebeveyn ilgisi (kabul ve yakınlık) içeren çocuk yetiştirme stilleri, özgeci 

kişilik özelliklerinin gelişimini ve ebeveynin model olmasını kolaylaştırarak 

özgeci akıl yürütme ve toplum yanlısı davranışın gelişimine katkı sağlamaktadır 

(Bandura, 1986; Carlo, 2006; Eisenberg, 1986; Staub, 1979). Örneğin, annenin 

empati özelliği ile çocuğunki yüksek düzeyde korelasyon göstermektedir 

(Trommsdorff, 1991). McGinley’in (2008) çalışması da annenin ilgili ve duyarlı 

yaklaşımının çocuğun toplum yanlısı özellikleri ile ilişkili olduğunu 

göstermektedir. Carlo ve arkadaşlarının (2010) boylamsal çalışmaları, hem anne 

hem de babaların ebeveyn yakınlığı, sempati ve toplum yanlısı ahlaki akıl 

yürütme özelliklerinin, çocuklarının toplum yanlısı davranışlarını yordadığını 

göstermektedir. Baba açısından da ebeveyn sıcaklığının önemine değinen Allen ve 

Daly (2007) baba ilgi ve yakınlığının, çocuklarının olumlu ahlaki davranışlarının 

ve toplum yanlısı özelliklerinin önemli bir yordayıcısı olduğunu ileri sürmektedir.  
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 İlgili yazında toplum yanlısı davranışı teşvik eden ebeveyn tutumları 

sıklıkla duyarlılık (McGinley, 2008),  olumlu dışavurum ve duygularını ifade 

etme (Michalik ve ark., 2007), ilgi ve yakınlık (Eisenberg ve ark., 2006; 

Yağmurlu ve Sanson, 2009), gibi özelliklerle nitelenmektedir. Dekovic ve 

Janssens’in  (1992) çalışmaları toplum yanlısı davranışla ilişkili çocuk yetiştirme 

stili olarak ilgi ve denetimin ılımlı düzeyde olduğu demokratik ebeveynliği 

göstermektedir. Çocuk yetiştirme stilleri ve çocukların olumlu sosyal davranışları 

arasındaki ilişki incelendiğinde, demokratik ebeveynliğin en temel boyutu olan 

ilgi ve sıcaklığın özellikle olumlu sosyal davranışla yakından ilişkili olduğu bazı 

çalışmalarda sıklıkla vurgulanmaktadır. Örneğin, Aunola ve Nurmi’nin (2005) 

çalışmaları, yakın ve ilgili davranan ebeveynlerin çocuklarının, katı ve sıkı 

denetim uygulanan çocuklara göre daha fazla olumlu sosyal davranış sergilediğini 

ve daha az davranışsal sorunlar yaşadığını göstermektedir. Janssens ve Dekovic 

(1997), demokratik ve destekleyici ebeveynliğe ek olarak, daha az kısıtlayıcı bir 

aile ortamının da çocukların prososyal özelliklerinin gelişimine olumlu katkı 

yapacağını ileri sürmektedirler. Benzer olarak, Carlo ve arkadaşlarının (2010) 

boylamsal çalışmaları da hem anne hem de baba ilgi ve sıcaklığının, çocukların 

toplum yanlısı davranışlarını yordadığını göstermektedir. 

 Yetişkinliğe değin kararlılık gösteren özgeci kişilik özelliklerinin kazanımı 

bağlanma sürecine kadar gitmektedir. Yukarıda sözü edilen ilgi ve sıcaklık 

gösteren demokratik ebeveynler, çocuklarının pek çok aktivitesine ilgi gösterir, 

tutarlı ve taleplerle uyumlu, yol gösterici bir denetim benimser, çocuğa güvenir. 

Böylelikle çocuğun ilgi, sıcaklık ve onaylanma ihtiyacı dengeli biçimde karşılanır. 

Böyle bir çocuk yetiştirme ikliminde yetişen çocuğun akılcı-özgeci olarak 

tanımlanan çocuk grubunda olma olasılığı yüksektir. Zira bakım veren ile sıcak ve 

tutarlı bir ilişki kurmuş olan çocuk daha kolay olumlu sosyal ilişkiler kazanmakta, 
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olumlu benlik özelliklerine (özgüven, öz saygı, öz yeterlilik vb.) sahip olmakta ve 

diğer insanlara ilişkin güven, iyi niyet ve yardımseverlik temelinde olumlu 

zihinsel temsiller geliştirmektedir. Böylelikle demokratik ebeveynliğin, özgeci 

kişiliğe giden yolu kolaylaştırdığı düşünülebilir (Bowlby, 1973; Mikulincer ve 

Shaver, 2015).  Ensor ve arkadaşlarının (2011) çalışmaları da anne çocuk 

etkileşimi ve annenin yansıttığı duygu ifadelerinin erken çocuklukta toplum 

yanlısı davranışlarla ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Ebeveyn-çocuk ilişkisinin toplum yanlısı davranış üzerinde etkisini 

inceleyen çalışmalara ilgili yazında sınırlı sayıda rastlanmaktadır ve bu az 

sayıdaki çalışmalar da sıklıkla Amerikan örnekleminden elde edilmektedir (Carlo, 

2006; Carlo ve ark., 2010; Eisenberg ve Valiente, 2002). Bununla birlikte mevcut 

çalışmalarda görülmektedir ki ebeveyn-çocuk ilişkisi toplum yanlısı davranışla 

ilişkilidir ve bu ilişki çocukluktan ergenliğe kadar devam etmektedir. Bir başka 

deyişle, toplum yanlısı özellikler görece kararlı ve tutarlıdır. Ayrıca erken toplum 

yanlısı eylemler daha sonraki dönemlerdeki toplum yanlısı özelliklerin 

yordayıcısıdır (Carlo ve ark., 2010; Eisenberg ve ark., 1999; Michalik ve ark., 

2007). Eisenberg ve arkadaşları (2002) uzun yıllara yayılmış bir dizi boylamsal 

çalışmanın devamı niteliğindeki bağlantılı çalışmaları ile açık bir özgeci kişilik 

mizacının varlığına ilişkin güçlü kanıtlar elde etmişler ve özgeci kişiliğin geç 

çocuklukta şekillendiği ve yetişkinliğe kadar görece tutarlı olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Tüm bu bilgiler ışığında ebeveyn çocuk ilişkisinin ve ebeveyn 

özgeci özelliklerinin, onların genç yetişkin çocuklarındaki özgecilikle 

bağlantılarını incelemenin ilgili yazına özgün bir katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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İlgili yazında çocuk yetiştirme stilleri ve çocuklarının olumlu sosyal 

davranışları ya da özgeci eğilimleri sıklıkla anne çocuk ilişkisi üzeriden 

incelenmektedir (Örn, Yağmurlu ve ark., 2005), çünkü pek çok kültürde olduğu 

gibi Türk kültüründe de çocuk üzerinde bakım sağlama görevi genellikle anne 

tarafından yürütülmekte ve çocuğun gelişimi üzerinde etkin rol anne tarafından 

üstlenilmektedir (Özensel, 2004). Çocuk yetiştirme stillerinin çocuk üzerindeki 

etkisini anne-çocuk ve baba-çocuk olarak ayrı ayrı ele almanın konu hakkında 

daha ayrıntılı karşılaştırmaya olanak sağlayabilir olmasına karşın ilgili yazında bu 

şekilde yürütülmüş yeterince çalışma bulunmamaktadır.  

 

1.4.2. Çocuk Yetiştirme Stillerinin Aracı Rolü 

Genel olarak ailenin sosyal davranışların ve kişiliğin gelişiminde oynadığı 

role değinen kuramlara ve ilgili açıklamalara yukarıda özgeci kişiliğin gelişimi ile 

ilgili bölümde yer verilmiştir. Ailesel özelliklerin kişilik gelişimi üzerindeki 

etkisinde pek çok değişken ele alınmaktadır ve herhangi bir özelliğin ebeveynden 

çocuğa aktarımında ebeveynin çocuk yetiştirme stilleri büyük önem taşımaktadır 

(Baumrind, 1972; Carlo, 2006; Eisenberg ve Valiente, 2002). Bunun nedeni, 

çocuk yetiştirme stilleri, bir yandan ilgi ve denetim boyutuyla çocuğun sosyal 

davranış kazanım sürecini etkilerken diğer yandan da ebeveyn iletişimindeki 

sıcaklık ve yakınlığı belirleyerek söz konusu özelliklerin ebeveynden çocuğa 

aktarımını etkilemektedir (Bandura, 1986; Carlo, 2006; Eisenberg, 1986; Staub, 

1979). Bu yönüyle, özellikle ebeveynlerin çocuk yetiştirme sürecinde 

sergiledikleri kabul/ilgi ve yakınlık çocukların özgeci kişilik özellikleri 

kazanmasında etkilidir (Halverson ve Wampler, 1997). Carlo (2006), 

ebeveynlerin ilgi ve yakınlık içeren ebeveyn uygulamalarının, ebeveyn değerleri 
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ve toplum yanlısı mesajlarının çocuğa duygusal olarak doğrudan aktarımını 

kolaylaştırdığını ileri sürmektedir.  

Çocuk yetiştirme stillerinin kişilik üzerinde etkisini ele alan pek çok 

çalışma bulunmaktadır. Örneğin, Watson, Little ve Biderman’ın (1992) 

çalışmaları ebeveynlik stilleri ve narsistik kişilik üzerine odaklanmaktır. Çalışma 

sonuçlarına göre, algılanan demokratik ebeveynlik narsistik uyumsuzlukla daha 

düşük düzeyde bağlantılı iken izin verici ebeveynlik, olgunlaşmamış büyüklük 

varsanıları  (immature grandiosity) ile daha yüksek düzeyde bağlantılıdır. Otoriter 

ebeveynlik de benzer şekilde yetersiz idealleştirme (inadequate idealization) ile 

pozitif ilişki göstermektedir. McNamara, Selig ve Hawley’in (2010) çalışmalarına 

göre, çocukların özerklik çabalarına çok fazla destek göstermeyerek daha yüksek 

düzeyde sınırlandırıcı denetim sergileyen annelerin çocuklarının daha fazla 

saldırgan, vicdani ve dışa dönük yönü daha düşük ve akranlarından daha az kabul 

görmekte oldukları bulgulanmıştır. Prinzie ve arkadaşlarının (2004) çalışmaları, 

ebeveynlerin çocuk yetiştirmede aşırı tepkiselliğinin, ihmalkarlığının ve baskı 

kullanımının çocuğun yardımseverliği, sorumluluk duygusu ile hareket etme, 

duygusal istikrar gibi özellikleri ile negatif yönde ilişkili olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca Patterson ve Fisher (2002), çocukların antisosyal 

davranışlarının, ebeveynlerinin disiplin ve denetim güdüsüyle uyguladıkları baskı 

içeren çocuk yetiştirme uygulamaları ile yakından ilişkili olduğunu ileri 

sürmektedir. Sunar (2009), özellikle anne çocuk yetiştirme stillerinin babaya göre 

bireylerdeki öz saygı ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Eisenberg ve Valiente 

(2002), ebeveynlik stillerine ilişkin ebeveynlik uygulamalarının doğrudan 

özgecilik üzerine etkisini derlemiş ve ilgili yazındaki araştırmaların iki önemli 

kuramdan temel aldığını öne sürmüştür. Buna göre psikanalitik kuram ve 

davranışçılık, ebeveynliğin söz konusu ahlak gelişimi sürecinde kendine özgü 
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mekanizmalarla çocuğun özgecilik gelişimine etki ettiğini ortaya koymaktadır. 

Ayrıca çalışmada, ebeveynin, güç kullanımı ya da cezalandırmaya başvurması, 

sergilediği düşük sıcaklık ve yakınlık, dürüst olmayan davranışları gibi ebeveyne 

ait her bir özelliğin, çocuğun özgeci özellikleri kazanmasını olumsuz yönde 

etkilediği ileri sürülmektedir. 

 Tüm bu sözü edilen ilişkiler doğrultusunda ilgili yazında birçok çalışma 

çocuk yetiştirme stillerini aracı değişken olarak ele almıştır. Örneğin, Çalışkan’ın 

(2015) çalışmasında, annenin duygusal sıcaklığı ve anne reddi ile çocuğun algısal 

duygu puanı arasında çocuğun algıladığı duygusal sıcaklığın aracı değişken 

olduğu görülmektedir. Güngör (2000) çalışmasında çocuk yetiştirme stillerinin 

kabul/ilgi ve denetim boyutlarını bağlanma stillerinin boyutları olan kaygı ve 

kaçınma temelinde ebeveyn ve ergen çocukları arasında aracı değişken olarak ele 

almıştır. Çalışma sonuçlarına göre, kabul/ilgi anne kaçınması ile ergen kaçınması 

arasında; sıkı denetim ise anne kaygısı ile ergen kaçınması arasında aracı 

değişkendir. Bir başka deyişle çocuk yetiştirme stilleri, anne özelliklerinin çocuğa 

aktarımında aracı bir rol oynamaktadır. Latendresse ve arkadaşlarının (2008) 

çalışmalarında ergen ve ebeveyn alkol kullanımı davranışı arasında ebeveyne 

ilişkin sıcaklık, izleme, disiplin gibi özellikler aracı değişken olarak incelenmiş ve 

özellikle izleme ve disiplin gibi ebeveyn uygulamalarının kısmi aracılık gösterdiği 

bulunmuştur. Dentale ve arkadaşlarının (2015) çalışmasında ise yine çocuk 

yetiştirme stilleri ile ilişkili ebeveyn bakımı, aşırı koruma, küçümseme ve 

utandırma, kayırma gibi değişkenlerin ebeveyn narsizmi ile çocuk depresyonu ve 

anksiyetesi arasındaki ilişkide aracı rolüne ilişkin model önerilmiş ve söz konusu 

modelin geçerli uyum indekslerine sahip olduğu görülmüştür. 
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Buraya kadar yer verilen kuramsal açıklamalar, araştırma bulguları ve 

çocuk yetiştirme stillerini aracı değişken olarak ele alan söz konusu çalışmalar, 

aile çalışmaları içerisinde çocuk yetiştirme stillerinin aracı değişken olarak 

değerlendirilmesinin  kuşaklararası bir çalışma açısından uygun olacağına işaret 

etmektedir. İzleyen alt bölümlerde, bu aracılık ilişkisi ile  ebeveynden çocuğa 

aktarımı beklenen özgeci kişilik ile ilişkili diğer çalışma değişkenlerine yer 

verilmiştir. Bu bağlamda, öz yeterlilik, ebeveyn yetkinliği ve değerler ayrıntılı 

olarak ele alınmıştır. 

 

1.5.  Öz Yeterlilik 

Kendi yaşamlarını etkileyen olaylar üzerinde kontrol sahibi olmaya çalışan 

bireylerin, herhangi bir alandaki eyleme ilişkin kendi kapasitelerine ya da eylemin 

sonucunda başarılı olup olamayacağına ilişkin kişisel değerlendirmelerini içeren 

inançlarına öz yeterlilik (self-efficacy) denmektedir (Bandura, 1994; 1997a; 

1997b). Bireylerin yeterlilik inançları, bir eylemi gerçekleştirebilmek için gerekli 

çabayı sergilemeyi, eylemin sonucuna ilişkin beklentinin oluşmasını ve eylemin 

sonucunda gerekli kazanımların edinilmesini sağlamaktadır. Bir başka deyişle, 

kişisel işler, spor ya da yetenek gerektiren herhangi bir performans gibi yaşamın 

içindeki birçok eylem karşısında birey öncelikle kendi kapasitesini 

değerlendirerek ilgili faaliyeti başarıp başaramayacağına ilişkin inançlar geliştirir. 

Bu inançlar onun amaçlarını belirlemesini etkiler. Belirlenen amaçlar düzeyinde 

bir performans sergiler ve bu da eylemin sonucundaki başarıyı etkiler. Dolayısıyla 

öz yeterlilik inançları, duygusal, bilişsel, güdüsel ve davranışsal olmak üzere çok 

boyutludur ve birey eylemleri üzerinde belirleyici bir etmendir (Bandura, 1977a; 

1994; 1995; 1997a; 2012; Bandura ve Adams, 1977). Öz yeterlilik, bireyin stresle 
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başa çıkmasını, işlevselliğini, duygu durumu ve ruh sağlığını, kendine saygısı ve 

kişiler arası ilişkilerini etkileyen önemli bir benlik düzenleyici etmendir (Bandura, 

1977; 2007; 2012; Bandura, Barbaranelli, Caprara ve Pastorelli, 1996; Bandura, 

Caprara, Barbaranelli, Gerbino ve Pastorelli, 2003). 

 Bandura’ya (1977a; 1994; 1995; 2012) göre öz yeterlilik inançları dört 

temel kaynaktan beslenmektedir. Bunlardan ilki geçmiş deneyimler ve elde edilen 

sonuçlardır. Birey o görev ile ilgili geçmişte doğrudan herhangi bir deneyime 

sahipse geçmiş deneyimlerdeki başarı ya da başarısızlığı, güncel göreve ilişkin 

başarı olasılığı inançlarını şekillendirecektir. İkinci kaynak dolaylı deneyimler, 

yani benzer insanların deneyimlediği performansların gözlemlenmiş olmasıdır. 

Gözlemlenen insanların ilgili görevde başarılı olup olmaması bireye kendi 

performansının ya da kapasitesinin yeterli olup olamayacağına ilişkin ipucu verir. 

Bu da kendi yeterlilik inancını oluşturmasını sağlar. Üçüncü bir kaynak ise sözel 

ikna olarak adlandırılan, çevreden gelen teşvik ve güdüleme mesajlarıdır. Son 

olarak bireyin duygusal uyarılması ve psikolojik durumu, yani söz konusu 

eylemin duygu durumuna etkisidir. Birey, eyleme ilişkin kendinde gözlemlediği 

fiziksel ya da duygusal ipuçlarını ya da hissettiği depresyon, anksiyete, stres vb. 

yaşantıları göz önüne alarak gerekli güç ya da dayanıklılığa sahip olup olmadığını 

değerlendirir. 

 Öz yeterlilik üzerinde etkili olan etmenlere bakıldığında yaşın öz 

yeterliliği yordayıcı bir rolünden söz edilmektedir. Yaşın etkisi çoğunlukla 

gelişim dönemleri ve bununla bağlantılı yaşam olayları ile ilişkilidir. Örneğin, 7. 

Sınıf civarı inişe geçmeye başlayan öz yeterlilik inançları bir yıl sonra tekrar 

yükselmeye başlar, çünkü bu dönem çocukluktan ergenliğe geçiş dönemine 

karşılık gelmektedir (Davis-Kean, 2008; Wigfield ve ark., 1997). Bununla birlikte, 
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anne babaların öz yeterlilik üzerinde çeşitli yollarla etkili olduğundan söz 

edilmektedir. Çocuğun içinde yetiştiği ilk sosyal ortamın anne baba tarafından 

nasıl biçimlendirildiği, anne babanın çocuğun yeteneklerine ilişkin algı ve 

beklentileri, çocukla olan iletişimleri, geribildirimleri, cesaretlendirmeleri gibi 

ebeveyn tutumları çocuklarının öz yeterlilik inançlarını etkilemektedir (Gardner, 

2011). Anne babaların kendi çocuk yetiştirme kapasiteleri ve becerilerine ilişkin 

yeterlilik inançları hem çocuk yetiştirme performanslarını etkilemekte (Ardelt ve 

Eccles, 2001) hem de öz yeterlilik inançlarına dolaylı model oluşturmaktadır.  Bu 

nedenle, çocukların öz yeterlilik inançlarına etki eden faktörler arasında üzerinde 

durulması gereken değişkenlerdendir. 

 

1.5.1.  Ebeveyn Yetkinliği (Ana-Babalık Öz Yeterliliği) 

Etkili ebeveynlik becerileri çok yönlüdür ve çocuğun gelişimini etkileyen 

önemli bir değişkendir (Kotil, 2010). Ebeveyn yetkinliği (parenting self-efficacy), 

genel öz yeterlik kuramından türetilen bir kavramdır. Anne-babaların ebeveyn rol, 

görev ve sorumluluklarını tam ve etkili biçimde gerçekleştirebilme ve 

çocuklarının davranışlarına olumlu yönde katkı sağlayabilme konusundaki 

yeterliliklerine ilişkin sahip oldukları inançları yansıtmaktadır (Coleman ve 

Karraker, 2000; Teti  ve Gelfand, 1991; Weaver, Shaw, Dishion ve Wilson, 2008). 

Ebeveynin öz yeterlilik inançları, çocuğun sosyal ve duygusal uyumu ve 

gelişimini olumlu etkileyen önemli bir özelliktir (Weaver ve ark., 2008). 

Ebeveynler, çocuklarının bakımı sürecinde ebeveyn rollerine ilişkin yeteneklerini 

olumlu değerlendirirlerse bu durum çocuğun sosyal, duygusal ve psikolojik 

gelişimine olumlu katkı sağlamaktadır. Tersi durumda ebeveynler, çocuklarında 

düşük yeterlilik duyguları ile karşılaşmaktadırlar (Cessna, 2014). Ayrıca Sanders 
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ve Woolley’in (2005) çalışmaları, çocuk anne etkileşiminde ve çocuk-ergen 

davranışsal problemlerinde  önemli bir etmen olarak tanımlanan anne ebeveyn 

yetkinliğinin, annenin disiplin uygulamaları üzerinde belirleyici olduğunu 

göstermektedir.  

 

   

  

 

 

 

Ebeveyn 

Öz-Yeterlik 

İnançları 

Destekleyici 

Ebeveyn 

Stratejileri 

Çocuğun 

Gelişimsel 

Başarısı 

Çevresel Bağlam 

Aile Bağlamı 

Şekil 1.1 Ebeveyn öz yeterlilik inançlarına dair kavramsal model 

Kaynak: Ardelt, M. ve Eccles, J. S. (2001). Effects of Mothers’ Parental Efficacy. Journal of 

Family Issues, 22(8), 944-972’den alınmıştır. 
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Şekil 1.1’de gösterilen modeldeki gibi ebeveynin yüksek öz yeterlilik 

inançlarına sahip olması onun destekleyici ve cesaretlendirici ebeveynlik 

stratejilerini tercih edebilmesine ve uygulayabilmesine yol açmaktadır. Bu da 

çocuğun çeşitli açılardan gelişimsel başarısını kolaylaştırmaktadır. Ardelt ve 

Eccles’a (2001) göre psikolojik, sosyal ve duygusal yönde başarılı gelişim 

sergileyen çocuk, ebeveyn için olumlu geribildirim niteliğine sahip olmakta, bu 

bir yandan ebeveynin öz yeterlilik inançlarına katkı sağlarken diğer yandan da 

tercih ettiği ebeveynlik stratejilerini sürdürmesini sağlamaktadır.  

Tüm bunlara ek olarak, aile üyelerinin rollerine ilişkin öz yeterlilik 

inançları birbirleri ile ilişki özellikler olup aynı zamanda aile işlevselliğine katkıda 

bulunan bir etmendir. Örneğin, anne ve babaların ebeveynlik öz yeterlilik 

inançları, onların ergen çocuklarının aile öz yeterlilikleri ile anlamlı ilişki 

içindedir (Caprara, Regalia, Scabini, Barbaranelli ve Bandura, 2004). Ayrıca öz 

yeterliliğin iki türü olarak adlandırabileceğimiz  genel özyeterlilik ve ebeveyn 

yetkinliği birbiri ile yakından ilişkili özelliklerdir. Ebeveynlerin yetkinliği 

(özellikle de annenin)  çocucuğun öz yeterliliğinin ve akademik başarısının 

önemli bir yordayıcısıdır (Ardelt ve Eccles, 2001). Buraya kadar anlatılanlardan 

ebeveyn yetkinliğinin (ebeveynliğe ilişkin öz yeterlilik) çocukların öz yeterliliği 

ve öz yeterliliğini belseyen kaynakları etkilemekte olduğu anlaşılmaktadır. Buna 

katkı sağlayan en önemli etmen de ebeveyn yetkinliğinin anne babaların 

ebeveynlik stratejilerini etkilemesidir. Bir başka deyişle, ebeveyn yetkinliği 

çocukların öz yeterlilik inançlarını destekleyici ebeveyn stratejileri aracılığıyla 

etkilemektedir. 
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1.5.2. Öz Yeterlilik İnançları, Ebeveyn Yetkinliği ve Özgecilik 

 Öz yeterlilik inançları özgeciliğin ya da toplum yanlısı diğer davranışların 

özümsenmesinde kilit role sahiptir. Belirli bir davranışın “iyi” olması hakkındaki 

bireyin değerlendirmeleri, öz yeterlilik inançlarından etkilenmektedir. 

Hatırlanacağı gibi, öz yeterlilik inançları davranışın sonuçlarına ilişikin inançları 

ve davranışı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine ilişkin kendi kapasite ve 

becerilerini değerlendirmeyi de içermektedir. Bunun sonucunda, topluma ya da 

diğerine faydası dokunacak bir davranışın ortaya çıkmasında belirleyici bir rol 

oynamaktadır (Diekman ve Clark, 2015). Daha önce de belirtildiği gibi, öz 

yeterlilik inançları toplum yanlısı davranışların önemli belirleyicileri arasında yer 

almaktadır. Özellikle kişiler arası öz yeterlilik inancı toplum yanlısı davranışı 

doğrudan yordamaktadır (Caprara ve Steca, 2005). İspanya’da 8-15 yaş arası okul 

çağındaki 822 çocuk ile gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçları da bunu 

doğrulamaktadır. Buna göre toplum yanlısı davranış, empati, öz yeterlilik 

inançları ve sorumluluk değişkenleriyle pozitif yönde ilişkili bulunmuştur 

(Sanmartín, Carbonell ve Baños, 2011). Caprara ve arkadaşlarının (2012) 

çalışmaları da sosyal ve empatik öz yeterliliğin toplum yanlısı özellikleri 

yordadığını, hatta öz aşkınlık değerleri ile toplum yanlısı özellikler arasında aracı 

değişken rolüne sahip olduğunu göstermektedir. 

Ebeveyn yetkinliği açısından bakıldığında, 5-6 yaş çocukları ile yürütülen 

bir araştırma sonuçlarına göre annelerin ebeveynliğe ilişkin öz yeterlilik inançları, 

çocuklarının saldırganlık, dışlanma, korku-anksiyete, hiperaktivite ve akran 

zorbalığı gibi akran ilişkilerine dair özellikleri ile negatif yönde ilişkilidir (Seçer, 

Gülay-Ogelman, Önder ve Berengi, 2012). Ebeveyn yetkinliği, yöneldiği alanda 

çocuğun daha katılımcı olmasına ve ilgili alana ilişkin öz yeterlilik inançlarının 
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gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Örneğin, çocuğun akademik başarısı üzerine 

ebeveyn yetkinliğinin yüksek olması, çocuğun okul aktivitelerine daha iyi uyum 

sağlamasına ve okul ortamına ilişkin öz yeterlilik inançlarının artmasına olanak 

tanımaktadır (Bandura ve ark., 1996). Tüm bu bilgiler ışığında ebeveynlerin 

çocuk yetiştirmeye ilişkin öz yeterliliklerinin, çocuklarının özgeci kişilikle ilişkili 

özelliklerinin gelişimine katkı sağlayacağı beklenmektedir. Ayrıca yukarıda 

sunulan çalışmaların bulguları, öz yeterliliğin özgeci kişilik ile yakından ilişkili 

bir özellik olduğunu göstermektedir. İzleyen alt başlıkta, özgeci kişilikle ilişkili 

bir diğer değişken olan değerler ayrıntılı olarak sunulmaya çalışılmıştır. 

 

1.6.  Değerler 

1. 6.1. Schwartz Değer Kuramı 

 Bu çalışmada değerler açısından ele alınacak kuramsal yaklaşım Shalom 

H. Schwartz’ın değerler kuramıdır. Schwartz ve Bilsky’e (1987) göre değerler, 

bilişsel gelişim yoluyla bilişsel temsillere dönüştürülebilen biyolojik, etkileşimsel 

ve grubun iyiliği ve sürekliliği gibi bazı temel gereksinimlerin ifadesidir. 

 Schwartz ve arkadaşları (2001) Portre Değerler Ölçeğinin maddelerini 

geliştirirken on temel değer yapısı belirlemişlerdir. Evrensel olan tüm bireysel ve 

toplumsal gereksinimlerin çözümlenmesi sonucu elde edilen bu on değer: güç, 

başarı, hazcılık, uyarılma, öz-yönlendirme, evrenselcilik, iyilikseverlik, gelenek, 

uyma ve güvenliktir. Bu temel değerlerin birbirlerinden tamamen ilişkisiz 

olmadığı, aksine birbiri ile karşıt ya da uyumlu bazı dinamik ilişkilerin olduğu ve 

değerlerin bütünsel bir yapı oluşturduğu bildirilmektedir. Bu değerler tipi iki uçlu 

iki boyut üzerinde gösterilmekte ve bir boyut aynı zamanda daha geniş değer 
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alanları olan değişime açıklık ve tutuculuk uçlarından, diğer boyut ise öz-aşkınlık 

ve kendini geliştirme uçlarından oluşmaktadır.  Böylelikle, on değerin iki ya da 

daha fazlası bir araya gelerek daha geniş değer alanları (dört değer tipi) ortaya 

çıkmaktadır (Sagiv ve Schwartz, 1995; Schwartz, 1992; Schwartz ve ark., 2001). 

Schwartz ve arkadaşları, 2012 yılında yayınladıkları araştırmaları ile klasik 

değerler yaklaşımını yeniden gözden geçirerek 19 temel değerden oluşan ileri bir 

kuramsal yapı öne sürmüşlerdir. Buna göre on temel değer alanının her biri iki ya 

da daha fazla yön içerebildiği için ayrı bir değer alanı olarak incelenmelidir. Bu 

yolla araştırmacılar ister ayrıntılı 19 değer üzerinden, isterse yine on temel değer 

üzerinden hatta dört üst değer boyutları ya da koruma ve gelişim olarak iki karşıt 

yapı üzerinden değişkenlerini inceleyebileceklerdir (bkz. Şekil 1.2). Bu 19 değer 

alanı ile ayrıntılı tanımları Çizelge 1.1’de gösterilmektedir. Bu çalışma 

denenceleri açısından temel alınan değerler tevazu, iyilik ve evrenselcilik 

değerlerini içeren öz aşkınlık değer alanıdır. Çizelge 1.1’deki değerlerin 

açıklamaları dikkate alındığında ve ilgili yazındaki çalışmalara (örn., Caprara ve 

Steca, 2007; Caprara ve ark., 2012) bakıldığında özgeci davranışa, özgecilik 

tanımına uygun güdüleme sağlayan kişisel norm ve değerlerin bu değerler olduğu 

görülmektedir.  
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Şekil 1.2    Dairesel Güdüsel Düzlem 

 

Kaynak: Schwartz, H. S.,Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., 

Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J. E., 

Demirutku, K., Dirilen-Gümüş, Ö., Konty, M. (2012). Refining the 

theory of basic individual values. Journal of Personality and Social 

Psychology, 103(4), s. 669’dan alınmıştır. 
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Çizelge  1.1   Temel değerler ve tanımları 

Değerler Güdüsel amaç açısından tanımlar 

Öz-yönlendirme-

düşünce 

Kişinin kendi yetenek ve fikirlerini yetiştirme 

özgürlüğü 

Öz-yönlendirme-eylem Kişinin kendi eylemlerini belirleme özgürlüğü 

Uyarılma Heyecan, yenilik ve değişim 

Hazcılık Zevk ve duygusal tatmin 

Başarı Sosyal standartlara göre başarı 

Güç-baskınlık İnsanlar üzerinde kontrol uygulama yoluyla güç 

Güç-olanaklar Sosyal olanaklar ve materyallerin kontrolü yoluyla 

güç 

İtibar Aşağılanmadan kaçınma ve birinin toplumsal imajını 

koruması yoluyla güç ve güvenlik 

Güvenlik-kişisel Kişin yakın çevresindeki güvenliği 

Güvenlik-toplumsal Geniş toplumda güvenlik ve istikrar 

Gelenek Kültürel, ailevi veya dini geleneklerini korumak ve 

sürdürmek 

Uyma-kurallar Kurallar, yasalar ve resmi yükümlülüklere uyum  

 

Uyma- kişilerarası Diğer insanlara zarar vermek veya üzmekten kaçınma 

Tevazu Eşyanın büyük düzeninde kişinin önemsizliğinin 

farkında olması 

İyilik-güvenilebilirlik İç grubun güvenilir ve inanılır bir üyesi olma 

İyilik-yardımsever İç grup üyelerinin iyiliği için fedakârlık 

Evrenselcilik-ilgi Tüm insanlar için eşitlik, adalet ve korunmaya bağlılık 

Evrenselcilik-Tabiat Doğal çevrenin korunması 

Evrenselcilik-Hoşgörü Kendinden farklı olanları anlama ve kabul etme 

Kaynak: Schwartz, H. S.,Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., 

Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J. E., Demirutku, K., Dirilen-Gümüş, Ö., Konty, M. 

(2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social 

Psychology, 103(4), s. 669’dan alınmıştır. 
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 Bu çalışma da denenceler oluşturulurken temel alınan söz konusu 

değerlerin, ilgili yazın incelendiğinde çalışmanın değişkenleri ile ilişkili 

kavramlar olduğu görülmektedir. İzleyen alt bölümde bu bağlantılar ayrıntılı 

olarak açıklanmaktadır. 

 

1.6.2. Özgeci Kişilik ve Değerler 

Özgeci eylemlerin bilişsel arka planına bakıldığında içselleştirilmiş ahlaki 

değerler göze çarpmaktadır. Süreklilik arz eden kalıcı özgeci eğilimlere sahip 

bireylerin aynı zamanda özgecilikle yakından ilişkili değerlere sahip olduğu ve 

özgeci kişiliğin bu değerlerden beslendiği görülmektedir. Değerler bu yönüyle 

özgeci davranışa götüren güdülenmeyi oluşturur. Bununla birlikte değer 

öncelikleri ve değerlerin önemi kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir 

(Eisenberg, 1986). Bazı değerler doğrudan toplum yanlısı davranışı doğururken 

bazıları tamamen ilgisizdir. Örneğin, karşılıklılık gibi bir değere sahip bir birey 

yapılan iyiliklere borçlu kalmamak ya da gelecekte karşılığını ummak gibi bir 

güdülenme ile toplum yanlısı davranışta bulunabilir ancak bu tip bir toplum 

yanlısı davranış özgeci niteliğe sahip değildir (Gouldner, 1960). Değerler 

alanındaki çalışmalara bakıldığında değerler kuramının öz aşkınlık değer alanını 

oluşturan iyilik, evrenselcilik, tevazu gibi değerlerin toplum yanlısı davranışla; 

özellikle özgecilikle en bağlantılı değerler olduğu görülmektedir (Caprara ve 

Steca, 2007; Caprara, Alessandri ve Eisenberg, 2012; Schwartz, 2010). Caprara ve 

arkadaşlarının (2012) Schwartz’ın değerler kuramını temel alarak yürüttükleri 

boylamsal çalışmalarının sonuçları öz aşkınlık değerlerinin toplum yanlısı 

davranışı güçlü bir biçimde yordadığını ve empati, öz aşkınlık değerleri ve 

uyumluluk gibi özelliklerin toplum yanlısı kişiliğin bir tür yapısal öğelerini 
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oluşturduğunu göstermektedir. Schwartz ve Howard (1984), sahip olduğumuz 

değerlerin kişisel normlarımızı belirlediğini ve bunun da davranışlarımıza güdü 

sağladığını ileri sürmektedirler. Özgeci değerlerinin bir zorunluluk oluşturarak 

kişiyi yardım davranışa götüren bir içsel normun oluşmasına neden olduğundan 

söz etmektedirler. Üstelik değerler, özgeci davranışı etkileyen temel etmenlerden 

olan diğerinin ihtiyacının farkında olma sürecinde de rol oynamaktadır. Şöyle ki, 

özgeci değerlere sahip olmak, diğerinin ihtiyacının farkında olan bireyin bu 

ihtiyaca karşılık vermek gerektiği ve diğerinin ihtiyacını gidermenin kendisi için 

bir zorunluluk olduğu gibi değerlendirmelere yol açmaktadır. Bu da özgeci 

davranışa katkı sağlamaktadır.  

 Daha önce de değinildiği gibi değerler, kişiliğin önemli bir parçasını 

oluşturmakta ve kişilikle bağlantılı bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Bilsky ve Schwartz, 1994; Heaven ve Ciarrochi, 2007). Penner ve Finkelstein 

(1998) bazı gönüllü toplum yanlısı eylemleri yordayan özellikleri inceledikleri 

çalışmalarında özgeci kişilik eğilimlerinin gönüllü davranışları yordadığını 

bulmuşlardır. Bu bağlamda özgeci kişiliği diğerlerinin haklarına riayet ve iyiliği 

hakkında bazı temel değerlere, düşüncelere, empati ve sempati gibi eylemlere 

sahip olma yönünde kararlı bir eğilim olarak tanımlamışlardır. Eisenberg ve 

arkadaşları (2002) ise bu tanımda özgeci kişiliğin toplum yanlısı eylem ve 

bilişlerin yanı sıra diğeri yönelimli değerleri de içerdiğine dikkat çekmektedirler. 

Bireylerin içselleştirdiği değerler ve bu değerlerin norm haline gelmesi ile 

ortaya çıkan davranışlar görünenden biraz daha karmaşıktır. Bireyin sadece 

özgecilikle ilişkili değerlere (iyilik, evrenselcilik vb.) sahip olması belirli bir 

durumda özgeci davranacağı anlamına gelmeyebilir. Duruma özgü olarak bireyin 

sahip olduğu tüm değerler ve bu değerlerin hiyerarşisi, bireyin davranış 
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tercihlerinde etkili olacaktır. Durumu en iyi açıklayan örneklerden birisi Kohlberg 

(1976)’in ahlak gelişimi kuramı ile ilgili çalışmalarında kullandığı meşhur Heinz 

ikilemidir.  

“Avrupa’da bir kadın özel bir kanser türü nedeniyle ölmek 

üzeredir. Doktorlar, onu yalnızca tek bir ilacın 

kurtarabileceğini düşünmektedirler. Bu ilaç aynı kasabada 

yaşayan bir eczacı tarafından yeni keşfedilmiş bir radyum 

formudur. İlacın maliyeti yüksektir fakat eczacı ilacı on katı 

fiyatına satmaktadır. O, 200 dolara mal ettiği ilacın küçük bir 

dozu için 2000 dolar istemektedir. Hasta kadının kocası Heinz, 

borç almak için bildiği herkese gitmiş ancak yalnızca ilaç 

bedelinin yarısına denk gelen 1000 dolar toplayabilmiştir. 

Heinz, eczacıya karısının ölmekte olduğunu söylemiş ve ilacı 

daha ucuza satmasını ya da daha sonra ödemesine izin 

vermesini istemiştir. Eczacı ise bunu kabul etmemiş ve 

keşfettiği ilaçtan para kazanacağı cevabını vermiştir. Bu 

nedenle Heinz umutsuzluğa kapılmış ve eczacının dükkanının 

camını kırarak ilacı karısı için çalmıştır. Heinz bu şekilde 

davranmalı mıydı? Neden?”(sf. 123) 

Görüldüğü gibi, bu ikilemde diğerinin iyiliği için özveride bulunmak ile 

kanunlara ve toplumsal kurallara uymak arasında tercih yapmayı gerektiren özgün 

bir durum söz konusudur. Böyle durumlarda bireyin değer öncelikleri belirleyici 

olmaktadır. Yani, bireyler başkasının iyiliğini artırma ya da sevdiklerini koruma; 

yaşamın önemi odaklı değerler ya da toplumsal kurallar ve düzen gibi değerlerin 

karşılıklı hiyerarşik durumuna göre farklı davranış tercihlerine yönelebilirler. Bu 
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tercihler sözü edilen değerlere sahip olup olmamaktan daha çok, değerlerin görece 

önemi ya da üstünlüğü ile ilişkilidir (Colby, Gibbs, Kohlberg, Speicher-Dubin ve 

Candee, 1979; Akt.: Eisenberg, 1986). 

 Gönüllü olarak toplum yanlısı etkinliklerde bulunmanın değerler 

tarafından teşvik edilmiş bir davranış olması akla uygun görünmektedir. Burada 

akla ilk gelen açıklama, sahip olunan değer ile sergilenen davranış arasındaki 

tutarlılığı sağlama eğilimidir. Bunun yanı sıra farklı bir açıdan bakan Snyder ve 

Omoto (1992), bireylerin kendi değerlerini diğerlerine ifade etme biçimi olarak da 

özgeci eylemlerin içinde olabileceğini ifade etmektedirler. Yani bireyler, özgeci 

davranışlar sergileyerek aynı zamanda özgeci değerlere sahip olduklarını 

diğerlerine ifade etmektedirler. 

 

1. 7. Çalışmanın Amacı ve Önemi 

 Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, özgeci 

kişiliğin ailesel arka planını incelemektir. Bir başka deyişle, anne babaların 

özgecilik düzeyleri, öz aşkınlık değerleri ve ebeveyn yetkinliğinin, yetişkin 

çocuklarının özgeciliği, öz yeterliği ve öz aşkınlık değerleri üzerindeki etkisini 

incelemek ve bu etki üzerinde ebeveyn ilgisinin aracı rolünü araştırmaktır. Diğeri 

ise ebeveynler ve onların yetişkin çocukları olmak üzere iki kuşağı özgecilik ve öz 

aşkınlık değerleri açısından karşılaştırmaktır. 

İlgili yazında ailesel özelliklerin özgecilik üzerindeki etkisinin inceleyen 

çalışmalar sıklıkla anne üzerinden yürütülmektedir (örn. Carlo ve ark., 2010; 

Eisenberg, Wolchik, Goldberg ve Engel, 1992; Michalik ve ark., 2007; Yağmurlu 

ve Sanson, 2009; Yağmurlu ve ark., 2005). Ayrıca bu çalışmalar, çoğunlukla 
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erken yaştaki çocuklar üzerindeki etkilere odaklanmaktadır. Bu çalışma ise 

yetişkin bireylerin özgecilik düzeyleri üzerinden yapılmakta ve çocukluktan gelen 

bir etkinin (algılanan ebeveyn ilgisi, ebeveyn özgeci davranışları, değerlerinin ve  

ebeveyn yetkinliğinin oluşturduğu model) yetişkinlikteki kalıcılığı hakkında fikir 

edinmemize olanak sağlamaktadır. Ayrıca değerler ve öz yeterlilik gibi 

özelliklerin özgecilikle ilişkisini hem bireyin kendi içinde hem de kuşaklararası 

(hem anne hem de baba için) bağlamda inceleme fırsatı sunmakta ve doğrudan her 

iki nesilde özgecilik ve değerlerin karşılaştırılmasını mümkün kılmaktadır. Bu 

çalışmayı özgün kılan bir diğer nokta ise benzer çalışmaların sıklıkla Amerika, 

Avrupa ve Avustralya örneklemlerinde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Anne-baba 

tutumları ve değerler gibi değişkenlerin kültürle ilişkisi düşünüldüğünde (Örn. 

Sagiv ve Schwartz, 1995; Schwartz ve Bardi, 2001; Yağmurlu ve Sanson, 2009) 

ülkemizde gerçekleştirilecek bir çalışmanın özgün sonuçlar vermesi 

beklenmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi doğu ile batı arasında bir geçiş 

köprüsü konumunda olan Türkiye’de aile yapısı sıklıkla çekirdek aile ile temsil 

edilen ama işlevsel olarak geniş aileye bakan ve yakın ilişkilerin, sosyal 

etkileşimin güçlü olduğu aile tipi ile tanımlanmaktadır. Aile ilişkileri 

incelendiğinde sıklıkla anne çocuk iletişimi ön planda iken baba ve kız çocuğu 

arasındaki etkileşimin görece daha az olması göze çarpmaktadır. Çocuk bakım 

rolü daha çok anneye ait iken baba finansal rolü üstlenmiş görünmektedir (Ataca, 

2009; Kağıtçıbaşı, 1996). Bununla birlikte, “benlik kurguları ya da iyi olma hali 

açısından” batı toplumlarında anne tutumları daha etkin iken ülkemizde babanın 

daha önemli ya da hemen hemen eşit olduğu bilinmektedir (Karakitapoğlu-Aygün, 

2002). 1980’lerden günümüze doğru baba rolünün etkinliğinde belirgin bir 

değişme gerçekleşmiş ve eskiden çocuk bakımı yalnızca anneye ait bir rol olarak 

görülürken artık babalar çocuk yetiştirmede görece daha fazla yer almaya 
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başlamışlardır (Taşkın, 2011). Bu anlamda babanın rolünü değerlendirmek de aile 

çalışmaları için daha da önemli olmaktadır. İlgili araştırmalar da babanın çocuk 

yetiştirme süreçlerine katılımının, çocukta birçok önemli bilişsel becerinin, 

akademik başarının ve psikososyal uyumun kazanımı noktasında olumlu katkı 

sağladığını göstermektedir. Bunun yanı sıra babası ile etkin iletişim kurabilen 

çocuk daha fazla iç denetim odaklı olabilmekte ve özerklik gelişimini başarı ile 

tamamlayabilmektedir (Bekman, 2001). Bu anlamda kuşaklararası bu çalışmada 

aile üyelerinin ebeveyn tarafında anne ve babaya ilişkin özelliklerinin ayrı ayrı ele 

alınması çalışmanın bir diğer önemli yönüdür. 

 

1. 8. Araştırmanın Denence ve Soruları 

1. Bireylerin
2
 özgecilik düzeylerinin, öz aşkınlık değerlerinin ve öz yeterliklerinin 

ebeveyne ilişkin değişkenler tarafından yordanması beklenmektedir. Özgül olarak; 

 1A) Ebeveynlerin özgecilik düzeyleri, bireylerin özgecilik düzeylerini 

yordamaktadır. 

 1B) Anne ve babaların ebeveyn yetkinliği, bireylerin öz yeterliklerini 

yordamaktadır. 

 1C) Ebeveynlerin öz aşkınlık değerleri, bireylerin öz aşkınlık değerlerini 

yordamaktadır. 

2. Ebeveynden algılanan ilgi, özgeci kişilik üzerindeki ailesel özelliklerin 

etkisinde aracı değişkendir. Özgül olarak: 

                                                             
2 Buradan itibaren çalışmadaki iki kuşaktan birini oluşturan anne babaların genç yetişkin 
çocuklarını ifade etmek için birey kelimesi kullanılacaktır.  
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2A) Ebeveynden algılanan ilgi, anne ve babaların ebeveyn yetkinliği ile 

bireylerin özgecilik düzeyi ve genel öz yeterlilikleri arasındaki ilişkiye 

aracılık etmektedir. 

 2B) Ebeveynden algılanan ilgi, anne ve babaların özgecilik düzeyi ile 

bireylerin özgecilik düzeyi arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir. 

2C) Ebeveynden algılanan ilgi, anne ve babaların öz aşkınlık değerleri ile 

bireylerin özgecilik düzeyi ve öz aşkınlık değerleri arasındaki ilişkiye 

aracılık etmektedir. 

Çalışmada ayrıca şu sorulara yanıt aranacaktır 

1. İki kuşak arasında özgecilik düzeyleri ve değerler açısından bir fark var 

mıdır? 

2. Kadınların özgecilik düzeyini ve erkeklerin özgecilik düzeyini anne ve 

babaya ilişkin değişkenlerden hangileri daha iyi yordamaktadır? 

3. Anneden algılanan ilgi ve babadan algılanan ilgi arasında bir ilişki var 

mıdır? 
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Şekil 1.3 Çalışma denenceleri doğrultusunda önerilen model 
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2. BÖLÜM 

 

 

YÖNTEM 

 

 

2.1. Katılımcılar 

Çalışma için Ankara, Kayseri ve Mersin şehirlerinde üniversiteye devam 

etmekte olan, 18 yaşını doldurmuş, bekâr bireylere kendileri, anneleri ve 

babalarının doldurmaları için yaklaşık 1000 ölçek formu dağıtılmıştır. Dağıtılan 

ölçek formlarından 352 tanesi geri dönmüş ancak anne ya da babasından bakım 

almamış olma, evli olma ya da ebeveynlerden birine ait anket formunun eksik 

olması gibi nedenlerle 52 kişi analizden çıkarılmıştır. Böylelikle, 100 üniversite 

öğrencisi (45 kadın ve 55 erkek) ve onların anne babaları olmak üzere toplam 300 

katılımcının verileri analize dâhil edilmiştir. Katılımcılara ilişkin demografik 

bilgiler Çizelge 2.1’de gösterilmektedir. 
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Çizelge 2.1  Katılımcılara ilişkin demografik veriler 

ÖĞRENCİLER Ort.  SS Uzam 

Yaş 20,31 2,06 18-27 

Gelir Düzeyi* 2649,81 TL   

Kardeş Sayısı 2,11 1,14 0-7 

Cinsiyet N (100) %  

Kadın 45 45%  

Erkek 55 55%  

Eğitim durumu    

Önlisans 43 43%  

Lisans 52 52%  

Lisansüstü 5 5%  

Yaşamınızın çoğunu 

nerede geçirdiniz?* 

   

Köy 5 5,1%  

Kasaba 7 7,1%  

İlçe 15 15,2%  

Şehir Merkezi 65 65,7%  

Metropol 7 7,1%  

ANNELER Ort. SS Uzam 

Yaş 44,42 5,3 35-65 

Gelir Düzeyi* 2324,38 TL   

Eğitim durumu** N (98) %  

Okur yazar 7 7%  

İlkokul 47 47%  

Ortaokul 14 14%  

Lise 24 24%  

Lisans 6 6%  

Lisansüstü 0 0%  

BABALAR Ort. SS Uzam 

Yaş 48,7 5,77 35-66 

Gelir Düzeyi* 2376,32 TL   

Eğitim durumu** N (98) %  

Okur yazar 0 0%  

İlkokul 31 31%  

Ortaokul 21 21%  

Lise 24 24%  

Lisans 21 21%  

Lisansüstü 1 1%  

*Ailenin toplam gelir düzeyine ilişkin yanıtlar 

** Eksik veriler kayıp değerlerden(missing values) kaynaklanmaktadır. 
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Katılımcılara çocuk yetiştirme sürecinde kimden ne kadar bakım 

aldıklarına ilişkin 1 ile 5 arası derecelenen (1= "Hiç", 5= "Tamamını") bazı 

sorular sorulmuştur (Örneğin, “Yaşamınızın yaklaşık ne kadarını annenizle 

birlikte geçirdiniz?”). Katılımcıların yaşamlarını anne ile geçirme ortalama 

süreleri 4.57 (SS=.56) iken babaları ile geçirme ortalama süreleri 4.25’tir 

(SS=.95). Ayrıca, katılımcıların % 88’i çekirdek ailede yetiştiğini ifade ederken, 

%12’si geniş ailede yetiştiğini belirtmiştir. “Bebeklik ve çocukluk döneminizde 

bakımınızı kim daha çok üstlendi?” sorusuna ise katılımcıların tamamı “Anne” 

yanıtını vermiştir. Ek olarak, “mesleğiniz?” sorusunu annelerin %78’i ev hanımı, 

%5’i işçi ve %4’ü emekli şekline yanıtlamışken (kalan %13 diğer meslekler), 

babaların emekli olanları dışında (%19) tamamı aktif bir meslek bildirmiştir. 

 

2.2.Veri Toplama Araçları 

Çalışmanın bu bölümünde, çalışmada kullanılan veri toplama araçları 

tanıtılmıştır. 

 

2.2.1. Kişisel Bilgi Formu 

  Katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, aile geliri gibi 

demografik bilgilerin yanı sıra çocuk yetiştirme sürecine ilişkin bazı sorulara yer 

verilmiştir. Anket, öğrenciler ve anne-babalar için olmak üzere iki ayrı formdan 

oluşmaktadır. Ek olarak, çocuklara yetiştirilme sürecinde kimden ve ne kadar 

süreyle bakım aldıkları gibi aile yapılarına ilişkin sorular sorulurken, anne ve 

babalara da çocuklarını yetiştirme sürecinde çocuklarının bakımında kendilerinin 

ve eşlerinin ne derece rol aldıklarına ilişkin sorular sorulmuştur. Çocuklara verilen 

formlar Ek’3’te ebeveyn formları ise Ek 4’te sunulmuştur. 
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2.2.2. Özgecilik Ölçeği  

 Bireylerin özgecilik düzeyini öz bildirim yoluyla ölçme amacıyla Rushton 

ve arkadaşları (1981) tarafından geliştirilen ölçek beşli likert tipindedir. Toplam 

20 maddeden oluşan ölçeğin farklı örneklemlerden elde edilen iç tutarlılık 

güvenirlik değerleri .78 ile .88 arasında değişmektedir. Tekeş ve Hasta (2015) 

tarafından yapılan uyarlama çalışmasında, cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .87 

olarak hesaplanmıştır. Özgün ölçeğin tek boyutlu olmasına karşın uyarlama 

çalışmasında yardım etme (15 madde, α: .81; Örnek madde: “Bir yabancı için 

asansörün kapısını açık tutarak bekletirim”) ve bağışçılık (5 madde, α: .70; Örnek 

madde: “Bir hayır işi için para yardımında bulunurum”) olmak üzere iki boyutlu 

yapının daha iyi çalıştığı yazarlar tarafından belirtilmektedir. Yine uyarlama 

çalışmasında ölçeğin iki yarım güvenirlik katsayısı .74 ve test tekrar test 

güvenirlik katsayısı .83 olarak belirtilmiştir. Bu çalışmada ise cronbach alfa iç 

tutarlılık katsayısı birey ve anne örneklemlerinde .89, baba örnekleminde ise .87 

olarak bulunmuştur. Ölçekten alınan yüksek puanlar, özgecilik düzeyinin yüksek 

olduğuna işaret etmektedir. Bu çalışmada ise araştırma amacı doğrultusunda 

özgecilik toplam puanı kullanılmıştır. 

 Ölçek maddelerinden bazılarının (örn. “Bir tanıdığa evi taşımasında 

yardım ederim.”) erkeksi rollerle daha ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu 

nedenle, kadın ve erkekler için faktör yapısının benzer olup olmadığı incelenmiş 

ve iki ayrı temel bileşenler analizi gerçekleştirilmiştir. Her iki cinsiyet için de 

benzer faktör yapıları ortaya çıkmış ve açıklanan 6 faktör, erkeklerde toplam 

varyansın % 73’ünü kadınlarda ise % 77’sini açıklamıştır. Her iki analizde de 

eğim grafiğindeki (scree plot) ilk kırılma noktası, özgün ölçeğin tek boyutlu yapısı 
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ve bu çalışmada toplam puan kullanılması göz önüne alınarak varimaks 

döndürmesi ile tek boyutlu bir çözüm uygulanmıştır. Döndürme işlemi sonucunda 

ortaya çıkan tek boyutlu çözümde erkekler için tek boyutun faktör öz değeri 6.56 

olup varyansın %32.80’ini açıklarken kadınlarda öz değer 8.24 olup varyansın 

%41.23’ünü açıklamıştır. Ayrıca erkeksi rollerle daha ilişkili görülen maddeler 

(Örn. 1, 9, 19, 20 ) her iki analizde de benzer faktör yapılanması göstermiştir. 

Sonuç olarak, özgecilik ölçeğinin faktör yapısında cinsiyet açısından farklılık 

gözlenmemiştir.  

Bu ölçek hem anne-babalara hem de bireylere verilmiştir. Ölçek formu Ek 

4’te yer sunulmuştur. 

 

2.2.3. Değerler Anketi 

  Schwartz ve arkadaşları (2001) tarafından temel değerleri ölçmek amacıyla 

geliştirilen ölçeğin uyarlaması Demirutku ve Sümer (2010) tarafından yapılmıştır.  

Ölçekte yer alan tüm değer alt ölçekleri için iç tutarlılık güvenirlik katsayıları 

hesaplanmış ve .56 (öz yönlendirme) ve .82 (başarı) arasında değiştiği 

belirtilmiştir. Ölçeğin önceki hali 40 madde ve 10 değerden oluşurken Schwartz 

ve ark (2012) mevcut kuramda yer alan temel değerleri 19’a madde sayısını da 

57’ye çıkararak değerler ölçeğini yeniden gözden geçirmişlerdir. Ölçeğin bu 

halinin iç tutarlılık güvenirlik katsayılarının da 6 noktalı ölçüm için .49 (tevazu) 

ve .85 (gelenekselcilik ve evrenselcilik-tabiat); 11 noktalı ölçüm için .38 (tevazu) 

.88 (evrenselcilik-tabiat ) arasında değiştiği saptanmıştır. Bununla birlikte her iki 

ölçüm biçimi için de değer alt ölçeklerinin büyük bir bölümü .70’in üzerinde 

güvenirlik değerlerine sahiptir. Bu çalışmada, cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 

öz aşkınlık değer alanı için birey, anne ve baba örneklemlerinde sırasıyla .83, .75 

ve .92 olarak bulunmuştur. Her bir değer 3 madde ile ölçülmektedir. Hem 6 
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noktalı hem de 11 noktalı olarak kullanılabilen ölçeğin henüz Türkçe geçerlik 

çalışmaları yapılmamış olsa da Schwartz ve arkadaşlarının sözü edilen çalışması 

kapsamında ölçeğin Türkiye örnekleminde (Demirutku, yayınlanmamış araştırma 

raopru)  11 noktalı ölçümün daha güçlü olduğu vurgulanmaktadır (Kürşad 

Demirutku ile kişisel iletişim, 08.04.2014). Bu çalışmada da Demirutku önerisi 

doğrultusunda 11 noktalı ölçüm tercih edilmiştir. Ölçekte her bir değer alt 

ölçeğinden alınan yüksek puanlar ilgili değer puanlarının arttığına işaret 

etmektedir. Bu çalışmada, yalnızca yukarıda kuramsal olarak açıklaması yapılan 

öz aşkınlık değerlerine ilişkin puanlar analize dâhil edilmiştir. Öz aşkınlık puanı, 

tevazu (Örnek madde: “Dikkatleri üzerine çekmemeye çalışır.”), iyilik-

yardımseverlik (Örnek madde: “Sevdiği insanlara yardım etmek onun için çok 

önemlidir”),  iyilik-güvenilebilirlik (Örnek madde: “Kendisine yakın olanlara 

sadık olmak onun için önemlidir.”), evrenselcilik-ilgi (Örnek madde: “Toplumun 

güçsüz ve savunmasız üyelerini korumak onun için önemlidir”), evrenselcilik-

hoşgörü (Örnek madde: “Çeşitli gruplar arasında uyumu ve barışı arttırmak için 

çalışır”)  ve evrenselcilik-tabiat (Örnek madde: “Doğaya özen gösterilmesi 

gerektiğine çok inanır.”) değerlerinin toplam puanlarından oluşmaktadır.  

Bu ölçek de hem anne-babalara hem de bireylere verilmiştir.  Değerler 

anketi Ek 5’te sunulmuştur. 

 

2.2.4. Çocuk Yetiştirme Stilleri Ölçeği 

Maccoby ve Martin’in (1983) çocuk yetiştirme stillerinde önerdiği iki 

boyuta (kabul/ilgi ve sıkı kontol/denetim) dayalı olarak Sümer ve Güngör (1999) 

tarafından geliştirilen ölçek 22 maddeden oluşmaktadır. İç tutarlık katsayıları 
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algılanan kabul/ilgi boyutu (Örnek madde: “Benimle sık sık rahatlatıcı bir şekilde 

konuşurdu”) hem anne  hem de baba için .94, sıkı denetim/kontrol boyutu (Örnek 

madde: “Her davranışımı sıkı sıkıya kontrol etmek isterdi”) anne için .80 baba 

için ise .70 olarak elde edilmiştir. İç tutarlılık katsayıları bu çalışmada ise 

bireylerin algıladığı anne ilgisi için .86 baba ilgisi için .92 olarak bulunmuşken; 

annelerin ifade ettikleri ilgi için .72 babaların ifade ettikleri ilgi için ise .82 olarak 

bulunmuştur. 

Ölçek, anne-babalara ve çocuklara farklı formlar olarak verilmiştir. Anne 

ve babalara, çocuklarını yetiştirmede benimsedikleri çocuk yetiştirme stilini 

değerlendirmeleri için bir form; çocuklarına ise anne ve babalarından algıladıkları 

yetiştirme stillerini ayrı ayrı değerlendirmeleri için iki ayrı form olarak verilmiştir. 

Ölçekte 3 madde (11, 13 ve 21 numaralı maddeler)  ters puanlanmaktadır. Kabul 

ilgi alt boyutundan alınan yüksek puanlar yüksek düzeyde ebeveyn ilgisine; sıkı 

denetim/kontrol alt boyutundan alınan yüksek puanlar ise yüksek düzeyde 

ebeveyn denetimine işaret etmektedir. Birinci bölümde de belirtildiği gibi, ölçeğin 

iki boyutlu yapısı nedeniyle sürekli bir değişken olarak demokratik ebeveynlik 

puanı elde etmek mümkün değildir. Bu nedenle yazarın önerisi doğrultusunda 

yalnızca kabul/ilgi boyutu puanı analizlerde demokratik ebeveynlik ölçümü için 

kullanılmış, sıkı denetim/kontrol alt boyutuna analizlerde yer verilmemiştir. (Nebi 

Sümer ile kişisel iletişim, 6.3.2016). Çocuk yetiştirme stilleri ölçeğinin çocuk 

formu Ek 6’da ebeveyn formu ise Ek 7’de sunulmuştur. 
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2.2.5. Anne Baba Yetkinliği Ölçeği  

Kaner (2007) tarafından anne babalık yetkinliğini (yani ebeveynlikle ilgili 

öz yeterliği) ölçmek amacıyla geliştirilen ölçeğin, yapı geçerliği analizleri 

sonucunda iki alt ölçekten ve toplam 52 maddeden oluşan geçerli bir yapıya sahip 

olduğu bulgulanmıştır. Birinci faktör olan etkili ana babalık yapabilme alt 

ölçeğinin  anne baba yetkinliği ölçeği (AYÖ) ile korelasyonu .98, ikinci faktör 

olan eğitime aktif katılabilme alt ölçeğinin ise .64’tür. İç tutarlılık güvenirlik 

katsayıları, etkili ana babalık yapabilme alt ölçeği için .92 ve eğitime aktif 

katılabilme alt ölçeği için ise .86’dır. Tüm maddelerle yapılan analizde ise iç 

tutarlılık güvenirlik katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada anket 

bataryasının madde yükünü hafifletmek amacıyla AYÖ ile olan oldukça yüksek 

korelasyon da göz önüne alınarak ebeveynlere sadece 39 maddelik etkili ana 

babalık alt ölçeği (Örnek madde: “Çocuğumla zorlanmadan iletişim kurabilirim”) 

uygulanmıştır. Sadece söz konusu alt ölçek ile ebeveyn yetkinliği ölçümünün 

uygunluğu konusunda yazar ile iletişime geçilerek onayı alınmıştır (Sema Kaner 

ile kişisel iletişim, 21.7.2014). Bu alt ölçek için çalışmada elde edilen iç tutarlılık 

katsayısı ise anneler için .97 babalar için ise . 96’dır. 

 Bu ölçek yalnızca anne ve babalara verilmiştir. Ölçek formu Ek 8’de 

sunulmuştur. 

 

2.2.6. Genel Öz Yeterlilik Ölçeği 

Sherer ve arkadaşları (1982) tarafından geliştirilen bu ölçeğin Türkçe 

uyarlaması Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından yapılmıştır. Özgün ölçek 23 

maddeden oluşurken ölçeğin Türkçe formu 17 maddeden oluşmaktadır ve yapılan 
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geçerlik çalışmasında ölçeğin üç faktörden oluştuğu bulunmuştur. Bu faktörler 

sırasıyla Başlama (Örnek madde: “Eğer bir iş çok karmaşık görünüyorsa onu 

denemeye bile girişmem”), Yılmama (Örnek madde: “Kendine güvenen  biriyim”) 

ve Sürdürme Çabası-Israr (Örnek madde: “Hoşuma gitmeyen  bir şey yapmak 

zorunda kaldığımda onu bitirinceye kadar kendimi zorlarım”) olarak 

adlandırılmıştır. Tüm ölçeğin iç tutarlık katsayısı .80 bulunmuştur. Bu çalışmada 

ise iç tutarlılık katsayısı .92 olarak elde edilmiştir. Beşli likert tipi düzenlenmiş 

ölçekten alınan yüksek puanlar, yüksek öz yeterlilik inancına işaret etmektedir. Bu 

çalışmada genel öz yeterlik puanı olarak ölçekten alınan toplam puan 

kullanılmıştır. 

 Bu ölçek yalnızca bireylere verilmiştir. Ölçek formu Ek 9’da sunulmuştur. 

 

2.3. İşlemler 

Uygulamaya geçmeden önce Ankara Üniversitesi Etik Kurul’undan onay 

alınmış, ardından veri toplama aşamasına geçilmiştir. Çalışma hakkında 

katılımcıların bilgilendirilmesi ve onaylarının alınması amacıyla hazırlanmış, 

çalışmanın amacı, yaklaşık yanıtlama süresi, gizlilik ve gönüllük gibi konularda 

genel bilgilerin yer aldığı bilgilendirilmiş onam formu bulunan anketler, 

öğrencilere bireysel ya da grup olarak verilmiştir. Bireylere anketin doldurulması 

ile ilgili bilgiler sözel olarak da aktarıldıktan sonra biri annesinin, biri babasının 

ve biri de kendisinin dolduracağı üç anket formu verilmiş ve üç formda 

doldurulduktan sonra araştırmacıya ulaştırılması konusunda bilgilendirilmiştir. 

Anketlerin doldurulması yaklaşık olarak 15-20 dk. sürmektedir. Her bir bireyden 

gelen doldurulmuş anket formları birey, anne ve babası olarak üçlü gruplanmıştır.  
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3. BÖLÜM 

 

BULGULAR 

 

3.1.Verilerin İstatistiksel Yöntemlere Uygunluğunun Sınanması 

Temel istatistiksel analizlerden önce SPSS paket programı aracılığıyla veri 

girişinin doğruluğu,  kayıp değerlerin varlığı ve normallik sayıltılarının karşılanıp 

karşılanmadığı kontrol edilmiştir. Öncelikle veri girişi ve verilerin kodlanması ile 

ilgili hatalar giderilmiştir. Ardından kayıp veriler için kayıp verileri olmayan 

katılımcıların verilerinden hesaplanan toplam puanların ortalamasının kullanımı 

yöntemi uygulanmıştır. Tek değişkenli aşırı değerlerin belirlenmesi amacıyla her 

bir değişken için z değeri hesaplanmış ve bu doğrultuda değişkenlerin belirlenen 

ölçütü (z <±3.29) karşıladığı saptanmıştır. Bu doğrultuda temel analizlere 

geçilmiştir. 

 

3.2. Betimleyici İstatistikler 

Çalışmada yer alan değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma ve 

minimum-maksimum puanlar gibi betimleyici istatistikler birey, anne ve baba için 

ayrı ayrı Çizelge 3.1’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.1 Çalışma değişkenlerine ilişkin betimleyici istatistikler 

      n Ort. SS Min-Maks. 

Birey 

Özgecilik 100 3.41 .68 2.10-4.90 

ÇYS*-Anneden algılanan ilgi 100 4.13 .60 2.09-5 

ÇYS-Babadan algılanan ilgi 100 3.72 .60 1.27-5 

Öz-aşkınlık değer alanı 100 8.65 .84 6.06-9.94 

Genel Öz yeterlilik 100 4.03 .71 1.53-5 

Anne 

Özgecilik 100 3.32 .73 1.75-4.70 

ÇYS-Anne ilgisi 100 4.36 .45 3.18-5 

Öz-aşkınlık değer alanı 100 8.63 1.09 4.67-10 

Ebeveyn yetkinliği 100 4.13 .70 1.56-5 

Baba 

Özgecilik 100 3.53 .63 1.90-5 

ÇYS-Baba ilgisi 100 4.12 .64 1-5 

Öz-aşkınlık değer alanı 100 8.40 1.36 2.44-10 

Ebeveyn yetkinliği 100 3.91 .97 1-5 

*Çocuk yetiştirme stilleri 

 

3.2.1. Çalışma Değişkenlerinin Cinsiyete ve Kuşaklara Göre 

Farklılaşması 

Çalışma sorularından ilki doğrultusunda kuşaklararasında özgecilik ve öz 

aşkınlık değeri açısından karşılaştırma yapmak için bir dizi 2 (Cinsiyet) X 3 

(Birey, anne, baba) karma desen son faktörde tekrarlı varyans analizi (mixed 

design ANOVA with repeated measures on the last factor) uygulanmıştır. 

Özgecilik açısından yapılan karşılaştırmalarda cinsiyet temel etkisi (F(1-

98)= 0.030, p>.05, 
2 

= .00)  anlamlı bulunmamıştır. Kuşak temel etkisi (F(2-196)= 

4.412, p<.05, 
2 

= .043) ise anlamlıdır. Kuşak temel etkisi için Bonferroni testi 

kullanılarak yapılan ikili karşılaştırmaların sonucuna göre babanın özgecilik 

düzeyi (Ort.= 3.53 SS= .63) annenin özgecilik düzeyinden (Ort.= 3.32 SS= .73) 

anlamlı olarak yüksektir. Çocuğun özgecilik düzeyi (Ort.= 3.41 SS= .68) ile ne 

babanın ne de annenin özgecilik düzeyi arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. 

Ayrıca özgecilik açısından cinsiyet*kuşak ortak etkisi de anlamlı değildir (F(2-

196)= 1.903, p>.05, 
2 
= .019) (Bkz. Çizelge 3.2). 
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Çizelge 3.2  Özgecilik puanları için cinsiyet ve kuşak farklılıkları 

Kaynak Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

Cinsiyet .028 1 .028 .30 .863 

Hata 91.06 98 .93   

Kuşak 2.01 2 1.00 4.412 .013 

Kuşak*Cinsiyet .886 2 .433 1.903 .152 

Hata 44.58 196 .227   

 

 

Öz aşkınlık değeri açısından yapılan karşılaştırmalarda ne cinsiyet temel 

etkisi (F(1-98)= .00, p>.05, 
2 

= .00)  ne kuşak temel etkisi (F(2-196)= 3.269, p>.05, 


2 

= .03) ne de cinsiyet*kuşak ortak etkisi anlamlı bulunmamıştır (F(2-196)= .371, 

p>.05, 
2 
= .004) (Bkz. Çizelge 3.3). 

 

 

Çizelge 3.3  Öz aşkınlık puanları için cinsiyet ve kuşak farklılıkları 

Kaynak Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

Cinsiyet .000 1 .000 0.00 1.00 

Hata 247.34 98 2.52   

Kuşak 4.15 2 4.15 3.269 .074 

Kuşak*Cinsiyet .471 2 .471 .371 .690 

Hata 124.26 196 .634   

 

Ebeveyn ilgisi ise iki yönlü olarak uygulanmıştır. Hem bireylerin 

algıladıkları anne ve baba ilgisi, hem de anne ve babaların kendi ifade ettikleri ilgi 
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düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, birey-anne ve birey-baba 

karşılaştırıldığından bir dizi 2 (cinsiyet) X 2 (birey-ebeveyn) karma desen son 

faktörde tekrarlı varyans analizi gerçekleştirilmiştir.  

Anne ilgisine ilişkin yapılan analiz sonucunda cinsiyet temel etkisi (F(1-

98)=5.88, p<.05, 
2 
= .057)  anlamlı bulunmuştur. Buna göre kadın bireylerin anne 

ilgisi puanı (Ort.= 4.36 SS= .48) erkek bireylerin puanından (Ort.= 4.15 SS= .54) 

anlamlı olarak yüksektir. Kuşak temel etkisi de (F(1-98)=13.204, p<.001, 
2 
= .119)   

anlamlı bulunmuştur. Buna göre, annelerin ifade ettikleri ebeveyn ilgisi düzeyi 

(Ort.= 4.36 SS= .45)  bireylerin algıladığı ebeveyn ilgisi düzeyinden (Ort.= 4.13 

SS= .60) anlamlı olarak yüksektir. Cinsiyet*kuşak ortak etkisi ise anlamlı 

bulunmamıştır (F(1-98)=.155, p>.05, 
2 
= .002) (Bkz. Çizelge 3.4). 

 

Çizelge 3.4  Anne ilgisi puanları için cinsiyet ve kuşak farklılıkları 

Kaynak Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

Cinsiyet 2.09 1 2.09 5.887 .017 

Hata 34.72 98 .35   

Kuşak 2.56 1 2.56 13.204 .000 

Kuşak*Cinsiyet .03 1 .03 .155 .695 

Hata 19.02 98 .19   

 

Baba ilgisine ilişkin yapılan analiz sonucunda cinsiyet temel etkisi (F(1-

98)=1.012, p>.05, 
2 

= .010)  anlamlı bulunmamıştır. Kuşak temel etkisi F(1-

98)=30.379, p<.05, 
2 
= .24)  ise anlamlıdır. Buna göre babaların ifade ettikleri ilgi 

düzeyi (Ort.= 4.12 SS= .64) bireylerin algıladıkları ilgi düzeyinden (Ort.= 3.72 

SS= .60) anlamlı olarak yüksektir. Cinsiyet*kuşak ortak etkisi ise anlamlı 

bulunmamıştır (F(1-98)= 2.767, p>.05, 
2 
= .027) (Bkz. Çizelge 3.5). 
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Çizelge 3.5  Baba ilgisi puanları için cinsiyet ve kuşak farklılıkları 

Kaynak Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

Cinsiyet .91 1 .91 1.012 .317 

Hata 88.66 98 .91   

Kuşak 8.20 1 8.20 30.379 .000 

Kuşak*Cinsiyet .75 1 .75 2.767 .099 

Hata 26.44 98 .27   
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Çizelge 3.6  Cinsiyet ve kuşak temelinde özgecilik, öz aşkınlık değeri ve ebeveyn ilgisi değişkenlerine ilişkin ortalama ve standart sapma  

değerleri 

                                                             
 Çocuk yetiştirme stilleri-anne ilgisi ve baba ilgisi ile ilgili karşılaştırmaların gösterildiği satır, öz bildirim yoluyla bireyin algıladığı ebeveyn algısı ile ilgili ebeveynin ifade 
ettiği ebeveyn algısı karşılaştırmasını göstermektedir. 

 ERKEK 

üniversite öğrencileri 

N=55 

KADIN 

üniversite öğrencileri 

N=45 

 

Birey Anne Baba Birey Anne Baba 

 ORT SS ORT SS ORT SS ORT SS ORT SS ORT SS 

Özgecilik 3.44 .64 3.26 .77 3.58 .65 3.37 .73 3.39 .68 3.46 .60 

Öz aşkınlık 

değer alanı 

8.63 .81 8.60 1.17 8.45 1.30 8.67 .89 8.66 1.01 8.33 1.43 

ÇYS

-Anne ilgisi 4.02 .59 4.28 .49  4.25 .59 4.46 .37  

ÇYS-Baba İlgisi 3.84 .67  4.13 .64 3.59 1.08  4.12 .64 
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3.3. Korelasyon Bulguları 

Çalışmada bireyler, anne ve babalara ilişkin demografik değişkenlerle çalışma 

değişkenlerinin birbirleri arasındaki korelasyonlar incelenmiş ve Çizelge 3.7’de 

gösterilmiştir.  

Çalışmada özgeci kişilik özellikleri olarak sayılan değişkenler arasındaki 

korelasyonlara bakıldığında bireylerin özgecilik düzeyleri ile genel öz yeterlilik 

düzeyleri  (r=.35, p<.01) ve öz aşkınlık değer alanı puanları (r=.45, p<.01) arasında 

anlamlı bir ilişki görülmektedir.  Bireyin özgeciliği ile ilişkili ebeveyn değişkenleri 

arasındaki korelasyonlar incelendiğinde, anneden algılanan ilgi (r=.29, p<.01), babadan 

algılanan ilgi (r=.40, p<.01), annenin özgeciliği (r=.58, p<.01), annenin ebeveyn 

yetkinliği (r=.32, p<.01), babanın özgeciliği (r=.45, p<.01), babanın ifade ettiği ilgi 

(r=.40, p<.01), babanın öz aşkınlık değer alanı (r=.26, p<.01) ve babanın ebeveyn 

yetkinliği (r=.25, p<.01) ile birey özgeciliği arasında anlamlı ilişkiler görülmektedir. 

Ayrıca çalışma sorularından üçüncüsüne ilişkin bir bulgu olarak, anneden algılanan ilgi 

ve babadan algılanan ilgi arasında da (r=.50, p<.01)  pozitif yönde anlamlı ilişki 

görülmektedir. Diğer anlamlı ilişkileri de içeren tüm korelasyon değerleri Çizelge 

3.7’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 
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Çizelge 3.7  Çalışma değişkenleri arasındaki korelasyonlar 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Birey 

1 Yaş * 
                   

2 Kardeş Sayısı .06 * 
                  

3 Ailenin gelir düzeyi .10 -.05 * 
                 

4 Özgecilik -.22* -.01 .06 =.89 

                
5 ÇYS-Anneden algılanan ilgi -.35** -.04 -.01 .29** =.86 

               
6 ÇYS-Babadan algılanan ilgi -.26** -.08 .09 .40** .50** =.92 

              
7 Öz-aşkınlık değer alanı -.23* -.12 .11 .45** .45** .54** =.83 

             
8 Genel Öz yeterlilik -.11 .03 -.01 .35** .27** .31** .41** =.92 

            

Anne 

9 Yaş -.34** .19 .12 -.17 -.19 -.19 -.24* -.01 * 
           

10 Eğitim düzeyi -.02 .38** .15 .01 -.01 -.04 0 .05 .07 * 
          

11 Özgecilik .10 -.03 .05 .58** .12 .22* .20* .21* -.07 .06 =.89 
         

12 ÇYS-Anne ilgisi -.07 -.31** .15 .16 .33** .31** .20* .29** .05 .22* .05 =.72 

        
13 Öz-aşkınlık değer alanı -.12 -.06 .04 .16 .26** .38** .50** .13 -.19 -.17 .23** .18 =.75 

       
14 Ebeveyn yetkinliği -.06 .02 .16 .32** .35** .47** .28** .35** .17 .13 .30** .46** .30** =.97 

      

Baba 

15 Yaş .42** .28** -.03 -.12 -.19 -.22 -.17 .03 .78** .02 .07 -.08 -.12 .13 * 
     

16 Eğitim Düzeyi -.10 .33** -.04 .22* -.02 .03 .04 .15 -.01 .61** .13 .24* -.07 .06 -.02 * 
    

17 Özgecilik -.20* -.01 .14 .45** .32** .45** .34** .31** -.23* -.13 .47** -.02 .20* .39** -.16 .08 =.87 

   
18 ÇYS-Baba ilgisi -.26** -.07 .09 .40** .50** .56** .54** .31** -.19 -.04 .22* .31** .38** .48** -.22* .03 .45** =.82 

  
19 Öz-aşkınlık değer alanı -.25** -.07 .12 .26* .40** .70** .60** .30** -.28** -.11 .15 .21* .48** .35** -.17 -.01 .59** .70** =.92 

 
20 Ebeveyn yetkinliği -.37** -.06 -.03 .25* .39** .52** .20* .24** -.03 .03 .14 .29** .17 .54** .02 .08 .33** .52** .50** =.96 

ÇYS= Çocuk yetiştirme stilleri 

** p<.01  * p.<05 
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3.4. Anne-Baba Özgeciliği, Öz Aşkınlık Değerleri ve Ebeveyn Yetkinliğinin 

Bireylerin Özgeciliği, Öz Aşkınlık Değerleri ve Öz Yeterliliği Üzerindeki Etkisine 

Ebeveynden Algılanan İlginin Aracı Rolü 

Bu çalışmanın birinci denencesinde ifade edilen doğrudan yordayıcı ilişkiler ve 

ikinci denencesinde yer alan aracılık ilişkileri öncelikli olarak tüm alt denencelerin de 

yer aldığı bir model test ederek incelenmiştir (Bkz. Şekil 1.3). Model için LİSREL 

aracılığıyla gözlenen değişkenlerle yol analizi gerçekleştirilmiştir. Modelde önerilen 

aracılık ilişkileri kısmi aracılıktır. Bu nedenle değişkenler arasında beklenen etkiler 

doğrudan etkilerdir. Modelde anne özgeciliği, anne öz aşkınlık değeri ve anne ebeveyn 

yetkinliğinden anneden algılanan ilgi aracılığıyla; aynı şekilde baba özgeciliği, baba öz 

aşkınlık değeri ve baba ebeveyn yetkinliğinden de babadan algılanan ilgi aracılığıyla 

çocuğun özgeciliği, öz aşkınlık değeri ve öz yeterliliğine giden ilişkiler tanımlanmıştır.  

Ayrıca birinci denencede ifade edilen doğrudan ilişkiler de modelde tanımlanmıştır. 

Analiz sonuçlarında elde edilen modelin uyum indeksleri, modelin kabul edilebilir 

değerlere sahip olduğunu göstermektedir (χ
2
(20, N=100)= 33.62, χ

2
/sd=1.68, p=0.02, 

RMSEA=0.08, GFI= .94, AGFI=.80, CFI= .96, NNFI= .89). Modeli iyileştirmek için 

önerilen modifikasyonlardan kuramsal yapıya uygun olarak anneden algılanan ilgi ve 

babadan algılanan ilgi ile birey özgeciliği ve birey öz aşkınlık değerlerinin hataları 

arasına yol eklenmiş ve anlamsız yollar modelden teker teker çıkarılmıştır. Şekil 3.1’de 

gösterilen modelin sözü edilen değişikliklerden sonra ortaya çıkan son hali geçerli uyum 

indekslerine sahiptir (χ
2
(26, N=100)= 42.19, χ

2
/sd=1.62, p=0.02, RMSEA=0.08, GFI= 

.93, AGFI=.82, CFI= .96, NNFI= .92). Açıklanan varyanslara bakıldığında, anneden 

algılanan ilgiyi yordayan değişkenler toplam varyansın %13’ünü açıklarken, babadan 

algılanan ilgi için bu oran % 20, birey özgeciliği için %39, birey öz aşkınlığı için %45, 

birey genel öz yeterliliği için ise %30 olarak bulunmuştur. Model tarafından doğrulanan 

aracılık ilişkilerine bakıldığında anneden algılanan ilginin annenin öz aşkınlık değerleri 
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ve ebeveyn yetkinliği ile bireyin özgeciliği ve öz aşkınlık değerleri arasında aracı 

değişken olduğu görülmektedir. Babadan algılanan ilginin ise babanın öz aşkınlık değeri 

ve ebeveyn yetkinliği ile bireyin öz yeterlilik düzeyi arasında aracı değişken olduğu 

görülmektedir. 

Buna göre anneden algılanan ilgiyi,  anne öz aşkınlık değeri (β= .20, p<.05)  ve 

anne ebeveyn yetkinliği (β= .24, p<.05)  anlamlı olarak yordarken anneden algılanan 

ilgi de bireyin özgeciliğini (β= .18, p<.05)  ve öz aşkınlık değerini (β= .23, p<.05) 

anlamlı olarak yordamaktadır. Aracılık ilişkileri içerisindeki doğrudan ilişkilere 

bakıldığında, yalnızca anne öz aşkınlık değerinin birey öz aşkınlık değerinin doğrudan 

yordadığı (β= .29, p<.05)  görüldüğü için kısmı aracılıktan söz edilebilir. Bunun dışında 

anneden algılanan ilginin diğer tüm aracı konumları tam aracılıktır.  

Aracı rolü açısından bakıldığında babadan algılanan ilginin, baba öz aşkınlığı 

(β= .28, p<.05) ve baba ebeveyn yetkinliği (β= .24, p<.05) tarafından yordandığı ve 

yalnızca birey öz yeterliliğini (β= .47, p<.05) yordadığı görülmektedir. Çizilen 

doğrudan yolların hiç birinin birey öz yeterliliğini anlamlı olarak yordamaması 

nedeniyle babadan algılanan ilginin, baba öz aşkınlığı ve baba ebeveyn yetkinliği ile 

birey öz yeterliliği arasında tam aracı değişken olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte anlamsız yollar göz önüne alındığında aracılık ilişkilerinin 

bazılarının doğrulanmadığı görülmektedir. Buna göre annenin özgeciliğinden birey 

özgeciliğine giden yolun (β= .46, t= 5.46) anlamlı olmasına karşın anneden algılanan 

ilgiye (β= -.07, t= -.75) giden yolun anlamlı t değerlerine sahip olmaması nedeniyle söz 

konusu aracı ilişkinin doğrulanmadığı görülmektedir. Ayrıca anne ebeveyn yetkinliğinin 

anneden algılanan ilgiyi yordamasına (β= .24, p<.05) karşın anneden algılanan ilginin 

birey genel öz yeterliliğini (β= -.09, t= -.93) yordamaması nedeniyle burada da anlamlı 

bir aracılık ilişkisi gözlenmemiştir.  Baba-birey açısından bakıldığında da baba 
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özgeciliğinin, birey özgeciliğini anlamlı olarak yordamasına karşın (β= .18, t=2.10) 

babadan algılanan ilgiyi (β= .08, t=.79)  anlamlı olarak yordamadığı görülmektedir.  

Babadan algılanan ilgi ve birey özgeciliği arasındaki yol da anlamlı değerlere sahip 

değildir (β= .12, t=1.31). Ayrıca, babadan algılanan ilgi de birey öz aşkınlık değerini 

anlamlı olarak yordamadığı (β= .10, t=1.12) için değerler açısından da baba birey 

arasında algılanan ilgi değişkeninin aracılık ilişkisi doğrulanmamıştır. 

 

3.4.1. Çalışmada Analiz Edilen Alternatif Modeller 

Alternatif bir model olarak çalışma denencesi doğrultusunda ebeveyn özgeciliği, 

öz aşkınlık değeri ve ebeveyn yetkinliği değişkenlerinin ebeveynden algılanan ilgi 

aracılığıyla bireyin özgecilik, öz aşkınlık ve öz yeterliliğini yordamasına ilişkin 

alternatif olarak olarak ortak kader modeli (common fate) model  (Ledermann ve 

Kenny, 2012) uyarlanmış ve anne ve baba özellikleri örtük tek bir değişken yapısı 

içinde ele alınmıştır. Buna göre anne ve baba özgeciliği örtük ebeveyn özgeciliği 

değişkenini oluşturmaktadır. Aynı şekilde ebeveyn öz aşkınlığı ve ebeveyn yetkinliği 

değişkenleri de tanımlanmıştır. Anneden algılanan ilgi ve babadan algılanan ilgi de aracı 

örtük değişken olarak ebeveynden algılanan ilgi olarak tanımlanmıştır. Analiz sonucu 

elde edilen modelin uyum indeksleri (χ
2
(31, N=100)= 283.17, χ

2
/sd=9.13, p=0.0, 

RMSEA=0.30, GFI= .65, AGFI=.25, CFI= .39, NNFI= .08) kabul edilebilir değerlerin 

üzerinde olduğundan model geçersiz olarak değerlendirilmiştir. 

Çalışma denencesine uygun olarak incelenen bir diğer modelde ise özgecilik ile 

ilgili tüm değişkenler özgeci kişilik; anneden algılanan ilgi ve babadan algılanan ilgi ise 

çocuk yetiştirme stili adı altında örtük değişkenler olarak tanımlanmış ve yukarıda 

incelenen aracılık ilişkileri modele girilmiştir. Örtük özgeci kişilik değişkeni önerisi 

çerçevesinde oluşturulmuş kapsamlı modeli test etmek için örtük değişkenlerle yol 
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analizi yapılmıştır. Model, anne ve babanın özgeci kişiliğinin bireylerin özgeci kişiliğini 

yordamasını ve bu ilişkide algılanan ebeveyn ilgisinin aracı değişken olmasını 

önermektedir. Modelin kuramsal arka planına göre özgeci kişilik olarak oluşturulan 

gizil değişkenler, özgecilik değişkeni ve kuramsal tanımı itibarıyla özgeci kişilikle 

yakından ilişkili değerlerden (iyilik-yardımseverlik, evrenselcilik-ilgi, evrenselcilik-

tabiat, evrenselcilik-hoşgörü) oluşmaktadır. Modeli test etmek için bağımsız değişken 

ve bağımlı değişken ile aracı değişken ilişkileri tanımlanmıştır. Yapılan örtük 

değişkenlerle yol analizi sonucunda elde edilen uyum indeksleri, modelin geçerli uyum 

değerlerine sahip olmadığını göstermiştir (χ
2
(183, N=100)= 493.38, χ

2
/sd=2.69, p=0.00, 

RMSEA=0.13, GFI= .75, AGFI=.67, CFI= .79, NNFI= .75). 
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Bu tabloda yalnızca anlamlı yollar sunulmuştur. 

(χ
2
(26, N=100)= 42.19, χ

2
/sd=1.62, p=0.02, RMSEA=0.08, GFI= .93, AGFI=.82, CFI= .96, NNFI= .92). 
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Şekil 3.1 Modifikasyonlar ve anlamsız yolların silinmesi sonucu ortaya çıkan model 
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3.5. Regresyon Analizlerine İlişkin Bulgular 

3.5.1 Kadın ve Erkeklerin Özgecilik Düzeylerinin Anne ve Babaya Ait Değişkenler 

Tarafından Yordanması İlişkin Bulgular 

 Çalışma sorularından ikincisini test etmek için kadın bireyler ve erkek bireyler 

için ayrı ayrı aşamalı hiyerarşik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Hiyerarşik 

regresyon analizinin ilk aşamasında analize kontrol değişkenleri olarak yaş ve ailenin 

gelir düzeyi girilmiştir. İkinci aşamada, anne ve babanın özgecilik düzeyleri ve öz 

aşkınlık değer alanı değişkenleri analize girilmiştir. Üçüncü aşamada anne ve babanın 

ebeveyn yetkinlikleri analize sokulmuştur. Son olarak dördüncü aşamada anne ve 

babadan algılanan ebeveyn ilgisi değişkenleri analize girilmiştir. Yapılan dört aşamalı 

hiyerarşik regresyon analizlerinin dördüncü aşamasında, kadın bireylerin özgeciliğini 

kontrol değişkenlerinden ve yordayıcı değişkenlerden yalnızca anne özgeciliği (β = 

.433, p < .01) ve anne ilgisinin (β = .406, p < .05) erkek bireylerin özgeciliğini ise anne 

özgeciliği (β = .701, p < .01) ve yaşın (β = -.433, p < .05) anlamlı olarak yordadığı 

bulunmuştur. Sonuçta, tüm değişkenlerin kadın bireylerin özgeciliğindeki varyansın 

%60’ını açıkladığı (F(10-41)=4.72, p<.01) erkek bireylerin özgeciliğindeki varyansın ise 

%55’ini açıkladığı anlaşılmaktadır (F(10-53)=5.28, p<.01). Hiyerarşik regresyon analizi 

sonuçları Çizelge 3.8’de yer almaktadır.  
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 Çizelge 3.8  Kadın ve erkeklerin özgecilik düzeylerini yordayan değişkenlere ilişkin 

aşamalı hiyerarşik regresyon analizi sonuçları 

 KADIN ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİ 

ERKEK ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİ 

Değişkenler ΔR2 β ΔR2 β 

1. Aşama  .075  .055  

Yaş   .097  -.341* 

Ailenin Geliri   -.031  -.176 

2. Aşama  .434  .463  

Anne Özgecilik   .433**  .701** 

Baba Özgecilik 
 

 .260  -.069 

Anne Öz aşkınlık  -.173  -.054 

Baba Öz aşkınlık  .113  -.106 

3. Aşama   .007  .014  

Anne Ebeveyn Yetkinliği  
 
 
 
 

 
-.074 

 .134 

Baba Ebeveyn Yetkinliği  .044  -.148 

4. Aşama .088  .019  

Anneden Algılanan İlgi  .406*  -.272 

Babadan Algılanan İlgi   -.115  .230 

Toplam R2 

 
.604  .551  

n 45  55  

** p<.01  * p.<05 
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4. BÖLÜM 

 

TARTIŞMA 

 Bu çalışmanın birinci bölümde de açıklanan iki temel amacından ilki, özgeci 

kişiliğin ailesel arka planını incelemektir. Bir başka deyişle, anne babaların özgecilik 

düzeyleri, öz aşkınlık değerleri ve anne baba yetkinliğinin yetişkin çocuklarının 

özgeciliği, öz aşkınlık değerleri ve öz yeterliği üzerindeki etkisini incelemek ve bu etki 

üzerinde ebeveyn ilgisinin aracı rolünü araştırmaktır. Diğeri ise ebeveynler ve onların 

yetişkin çocukları olmak üzere iki kuşağı özgecilik ve öz aşkınlık değerleri açısından 

karşılaştırmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan analizlerden elde edilen bulgular 

çalışmanın bu bölümünde tartışılacaktır. 

 

4.1. Grup Farklılıklarına İlişkin Bulguların Tartışılması 

 Bu çalışmanın bağımlı değişkenleri olan bireye ait özgecilik ve öz aşkınlık değer 

alanı ile aracı değişken olarak ele alınan çocuk yetiştirme stilleri ölçeğinin boyutları 

olan anneden algılanan ilgi ve babadan algılanan ilgi puanlarının cinsiyete göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla bir dizi karma desen son faktörde 

tekrarlı varyans analizi uygulanmıştır. Özgecilik ve öz aşkınlık puanları için analizler 2 

(cinsiyet) X 3 (birey, anne, baba), anne ilgisi ve baba ilgisi puanları için ise 2 (cinsiyet) 

X 2 (birey, ebeveyn) desenine uygun olarak analiz edilmiştir.  

Özgecilik açısından yapılan karşılaştırmalarda cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılaşma olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte babanın özgecilik düzeyi annenin 

özgecilik düzeyinden anlamlı olarak yüksektir. Çocukların özgecilik düzeyi ile anne ve 

babaların özgecilik düzeyi arasındaki fark ise anlamlı değildir. Birinci bölümde 
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değinildiği gibi, ilgili yazındaki bazı çalışmalar özgeci kişilik açısından kadınlar lehine 

bir fark olduğunu göstermekle (örn., Andreoni ve Vesterlund, 2001; Kamas ve ark, 

2008) birlikte bu farkın çok güçlü olmadığı yönündedir. Ayrıca bağlama ve özgeciliğin 

ifade biçimine göre değişen bulgulara rastlanmaktadır (örn., Eagly ve Crowley, 1986;  

Jaffee ve Hyde, 2000). Aile rolleri açısından bakıldığında ise babanın aile bireyleri 

arasında öne çıkması özgün bir bulgudur çünkü farklılık beklentisi oluşturmak için ilgili 

yazında yeterli çalışmaya rastlanamamıştır. Alger ve Cox (2013), ebeveynler arasında 

özgecilik farkını evrimsel açıdan ele alan derleme çalışmalarında, ebeveynlerin 

çocuklarına yönelik sergiledikleri özgeci davranışları dikkate almakta ve bu yönden 

yazındaki çalışmaların annenin rolüne dikkat çektiğini dile getirmektedirler. Bununla 

birlikte eşler arasında söz konusu farkın her çift için geçerli olmayabileceği ve güçlü bir 

bulgu olmadığına da çalışmada dikkat çekilmektedir. Benzer şekilde ilgili yazındaki 

konuyla bağlantılı az sayıda çalışmada da (örn. Ong, Ho, ve Ho, 2013; Vyrastekova ve 

ark., 2014) ebeveyn çocuk ilişkisi özelinde bir özgecilik ele alınmakta, genetik 

açıklamalara yer verilmekte ve annelerin çocuklarına karşı daha özgeci eğilimlere sahip 

olduğu sonucu vurgulanmaktadır. Türkiye’de koruyucu anne babalarla yürütülen bir 

çalışmada ise özgecilik düzeyleri açısından anne ve babalar arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (Yeşilkayalı, 2015).  Dolayısıyla babanın daha özgeci eğilimleri sahip 

olduğu bulgusu bu çalışmanın özgün sonuçlarından biri olarak kabul edilebilir. Bir aile 

sisteminin içinde nesli devam ettirme amacına yönelen, mesleklerinde daha istikrarlı bir 

konuma gelmiş bireyler kendi hedefleri ile daha az meşgul olma ve diğerlerinin iyiliği 

ile daha fazla ilgilenme eğilimi göstermektedir (Veroff, Reuman, ve Feld, 1984).  

Hatırlanacağı gibi, Erikson’un (1963, 1968) psikososyal gelişim kuramı da bu 

doğrultuda açıklamalar sunmaktadır. Bu çalışmada anne ve babaların meslek profilleri 

göz önüne alındığında, annelerin büyük çoğunluğunun çalışmadığı ve ev hanımı 

oldukları görülmektedir. Yukarıda sözü edilen kuramsal açıklamalarla birlikte 
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değerlendirildiğinde, babaların orta yetişkinlik döneminde kendilerini ifade etme ve 

toplumsal eylemlerin içinde bulunma, yani üretkenlik açısından daha avantajlı oldukları 

düşünülebilir. Ayrıca daha önce de belirtildiği gibi, Einolf (2007), erken yaşlardan 

itibaren kadınların bakım verme rolünün aile ve çevre tarafından desteklendiğini 

vurgulamaktadır. Erkeklerin özgeci özelliklerinin ise evlilik ve çocuk sahibi olmalarıyla 

arttığını öne sürmektedir. Diğer bir deyişle, evlilik ve aile yaşamı erkeklerin özgeci 

eğilimlerinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Bu açıdan da aile bireyleri içinde 

babanın konumu itibarı ile özgeci eğilimlere daha fazla sahip olması anlaşılabilir 

görünmektedir. Bununla birlikte, bu çalışmada özgeciliğin ölçümünde kullanılan ölçme 

aracındaki bazı maddelerin (Örn. 1, 9, 19, 20 ) erkeksi toplumsal cinsiyet rolleriyle daha 

ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bireyler açısından cinsiyetin anlamlı bir farklılık 

oluşturmadığı görülse de ebeveynler açısından toplumsal cinsiyet rolleri bu bulguyla 

ilişkili olabilir.  

Öz aşkınlık açısından ise ne cinsiyet ne kuşak ne de ortak etki temelinde anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. Öz aşkınlık değerleri birinci bölümünde ayrıntılı olarak 

açıklandığı gibi iyilik, evrenselcilik ve tevazu değerlerinden oluşan üst bir değer alanıdır 

(Schwartz ve ark., 2012). Öz aşkınlık değer alanı açısından da özgecilikle benzer 

şekilde kuşaklararasında fark beklentisi oluşturma yönünde yeterince çalışma 

bulunmamaktadır. Aksine Knafo ve Schwartz (2004), değerlerin kazanım sürecine atıfta 

bulunarak aile içinde ebeveyn-çocuk değer uyumundan söz etmektedir. Alandaki az 

sayıda çalışmalardan Morsümbül’ün (2014) üç kuşağı karşılaştırdığı çalışmasında da 

kuşaklararasında öz aşkınlık değerleri açısından anlamlı fark görülmemektedir. Bu 

çalışmada da kuşaklararasında öz aşkınlık değerleri açısından anlamlı farklılık 

görülmemesi değerler kuramı ve değerlerin kazanım süreci göz önüne alınarak tutarlı 

bir sonuç olarak değerlendirilebilir.  Cinsiyet açısından da özgecilikle benzer bir durum 

söz konusudur. Schwartz ve Rubel’in (2005) 70 ülkede gerçekleştirdiği çalışmada 
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kadınların öz aşkınlık değerlerine erkeklerden daha fazla önem atfettiği görülmektedir. 

Bununla birlikte bu fark oldukça azdır ve cinsiyet, yaş ve kültürden daha az varyans 

açıklamaktadır. Değerler üzerinde cinsiyet ve kuşak etkisini inceleyen benzer bir 

çalışmada Lyons, Duxbury ve Higgins (2005) bu çalışma sonuçları ile benzer bulgular 

elde etmiştir. Buna göre öz aşkınlık değer alanını oluşturan iyilik ve evrenselcilik 

değerlerin cinsiyet ve cinsiyet*kuşak ortak etkisi anlamlı değildir. Bu açıdan 

bakıldığında özgecilik ve öz aşkınlık değerleri açısından fark bulunmaması şaşırtıcı bir 

sonuç olarak değerlendirilmemektedir.  

 Varyans analizinden elde edilen bir diğer bulguya göre ise ebeveyn ilgisi 

açısından hem anne hem de babanın ifade ettiği ilgi, bireyin algıladığı ilgiden anlamlı 

olarak daha yüksektir. Hem annelerin hem de babaların kendilerine ilişkin bu olumlu 

değerlendirmeleri beklenen bir sonuçtur. Yazındaki benzer çalışmaların (Örn., Altay ve 

Güre, 2012; Çalışkan, 2015) bulguları da bu çalışma sonuçları ile tutarlıdır. Benlik (self) 

psikolojisi üzerine çalışmaların ilgilendiği konular arasında olan bireylerin kendilerini 

olduğundan iyi gösterme eğilimleri çeşitli yollarla (örn. benlik sunumu, benlik 

yüceltme, kendini olumlama vs.) kendini gösteren temel bir gerçektir (Goffman, 1956; 

Schlenker, 1980; Schneider ve Turkat, 1975; Zanna ve Pack, 1975). Bununla birlikte 

ebeveynlik ve çocuğa yaklaşım gibi bir alanda ebeveynlerin kendilerini daha sıcak, 

yakın ve ilgili bir ebeveyn olarak tanımlamaları bu doğrultuda oldukça anlaşılabilir bir 

durumdur. Bu nedenle ebeveyn stilleri üzerine yapılan çalışmaların analizlerinde 

sıklıkla çocukların algılarına yer verilmektedir (Örn., Beşikçi, 2008; Er, 2014; Sümer ve 

Güngör, 1999). Cinsiyet temel etkisi ise yalnızca anneden algılanan ilgi açısından 

anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır. Bununla birlikte baba ilgisi açısından cinsiyet 

temel etkisi ile anne ve baba ilgisi için ortak etkiler anlamlı bulunmamıştır. Anne ilgisi 

temelinde ortaya çıkan cinsiyet farklılaşmasına göre kadın bireyler, erkek bireylere göre 

annelerinden daha fazla ilgi algılamaktadırlar. Anne-kız ilişkisi, diğer ebeveyn çocuk 
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ilişkilerine göre  daha güçlü  bağlar ve daha fazla yakınlık içermektedir (Troll ve 

Fingerman, 1996). Dolayısıyla regresyon analizine ilişkin bulguların tartışıldığı ileriki 

bölümde ayrıntılı olarak ele alınacak bu bulgunun anne-kız ilişkisinin özgün doğasından 

kaynaklandığı düşünülebilir. 

Korelasyon analizlerinden elde edilen değişkenler arası ilişkilere bakıldığında 

hem birey, hem anne hem de baba açısından söz konusu tüm ilişkilerin .30 ile .59 

arasında değişen düzeylerde anlamlı değerlere sahip olduğu görünmektedir. Bu durum, 

söz konusu değişkenlerin özgeci kişilikle ilişkili değişkenler olduğu yönündeki çalışma 

kurgusunu destekler niteliktedir. Zira özgecilik değişkeni davranışa dönük özgeci 

eğilimleri yansıtırken (Rushton, Chrisjohn ve Fekken, 1981), öz aşkınlık değerleri ise 

diğerlerinin iyiliği ve yardımseverlikle bağlantılı bilişsel temsilleri; bir başka deyişle 

özgeciliğin bilişsel-ideolojik arka planını yansıtmaktadır (Caprara ve Steca, 2007; 

Schwartz, 2010; Schwartz ve Bilsky, 1987). Diğer yandan ebeveynlerin ve bireylerin öz 

yeterlilikleri ise sosyal öğrenme kuramının açıklamaları doğrultusunda söz konusu 

eğilim ve düşünceleri davranışa yansıtacak içsel kaynağı ve inancı sağlamaktadır 

(Bandura, 1994; 1997b; Bandura ve ark., 1996; Caprara ve Steca, 2005; Diekman ve 

Clark, 2015; Sanmartín, Carbonell ve Baños, 2011). Ayrıca çalışma sorularından 

üçüncüsü anneden algılanan ilgi ve babadan algılanan ilgi arasında bir ilişki olup 

olmadığına yönelik idi. Bulgulara bakıldığında .50 düzeyinde anlamlı bir korelasyon 

görülmektedir. Bu bulgu yazındaki benzer çalışmaların (örn., Beşikçi, 2008; Er, 2014; 

Wolfradt, Hempel ve Miles, 2003) bulgularıyla tutarlıdır. Söz konusu ilişkinin bireyin 

algısından mı yoksa ebeveynlerin benzer çocuk yetiştirme stillerini tercih etmesinden 

mi kaynaklandığı sorusu akla gelebilir. Ebeveynlerin kendilerini değerlendirmelerine 

dayanan ilgi puanları arasındaki .31 düzeyindeki anlamlı ilişki benzer çocuk yetiştirme 

stillerini tercih ettiklerini düşündürmektedir. Bir başka deyişle, ebeveynlerin çocuk 

yetiştirmede sergiledikleri ilgi ve yakınlıkta bir benzerlikten söz edilebilir. Çocuk 



80 
 

yetiştirmede başarıyı ve sağlıklı aile ortamını etkileyen bu durum yazında çocuk 

yetiştirmede ebeveyn uyumu olarak adlandırılmaktadır (Block, Block ve Morrison, 

1981). Bu uyum, aile dinamiklerinin işlevsel ve uyumlu bir iklim oluşturması için 

oldukça önemli bir role sahip olmakla birlikte ebeveynlerin çocuk yetiştirme stillerinin, 

çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi üzerindeki etkisi açısından da önemli olduğu 

düşünülebilir (Deal, Halverson ve Wampler, 1989; Feinberg, 2002; Katalan, 2014; 

Teubert ve Pinquart, 2010). Bu çalışmada da ebeveynlerin görece eşgüdümlü ve tutarlı 

çocuk yetiştirme stilleri sergiledikleri anlaşılmaktadır. Bu  da, çalışmanın kuramsal 

kurgusu içinde ebeveyne ait özelliklerin bireye aktarımında ebeveynden algılanan 

ilginin aracı rolünü incelemek adına kolaylaştırıcı bir etmen olarak kabul edilebilir. 

 

4.2. Çalışmada Analiz Edilen Modele İlişkin Sonuçların Tartışılması 

 Bu çalışmanın temel amaçlarından ilki doğrultusunda oluşturulan kuramsal 

model, anne ve babanın özgeci kişilikle ilişkili özgecilik, öz aşkınlık değerleri ve 

ebeveyn yetkinliğinin çocuklarının özgecilik, öz aşkınlık ve öz yeterlilik özelliklerini 

ebeveynden algılanan ilgi aracılığıyla yordayacağı şeklinde kurgulanmıştır. Bu modelin 

analiz edilmesi ile elde edilen bulgular izleyen alt başlıklarda tartışılmıştır.  

 

4.2.1. Ebeveyn Değişkenlerinin Bireylere Ait Değişkenler Üzerindeki Yordayıcı 

Rolüne İlişkin Bulguların Tartışılması 

Bu bölümde ebeveyn özelliklerinin bireye aktarımı noktasında fikir edinmemizi 

sağlayacak ebeveyne ilişkin özgecilik, öz aşkınlık değerleri ve ebeveyn yetkinliği 

değişkenlerinin bireylerdeki özgecilik, öz aşkınlık değerleri ve öz yeterlilik üzerindeki 

yordayıcı rolüne ilişkin bulgular tartışılacaktır. İlk olarak anne özellikleri açısından 
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bakıldığında, anne özgeciliğinin birey özgeciliğini; anne öz aşkınlık değerlerinin 

bireylerin öz aşkınlık değerlerini ve anne ebeveyn yetkinliğinin bireylerin öz yeterlilik 

düzeylerini anlamlı olarak yordadığı görülmektedir. Ancak, baba açısından bakıldığında 

yalnızca ebeveyn yetkinliği birey öz yeterliliğini yordamamaktadır. Bunun dışında tüm 

ilişkiler anlamlıdır. Bu bulgular çalışmanın ilk denencesinin tüm alt denencelerle 

birlikte anne açısından doğrulandığı anlamına gelmektedir. Baba açısından ise ebeveyn 

yetkinliğinin birey öz yeterliliğini yordayacağına ilişkin denencesi dışında tüm 

denencelerin doğrulandığı görülmektedir. Özgecilik açısından yazına bakıldığında ilgili 

az sayıdaki çalışmada, söz konusu yordayıcı ilişkinin ebeveynler ile okul öncesi ya da 

okul çağındaki çocukları arasında incelendiği ve benzer sonuçların elde edildiği 

görülmektedir (Örn. Bağcı, 2015; Öztürker, 2014). Özgeci eğilimlerin ve toplum yanlısı 

davranışların kazanımı ve gelişimi süreci ile yakından ilişki bu bulguların 

yorumlanması noktasında araştırmacıların büyük bir çoğunluğu (Örn. Lipscomb, 

Larrieu, McAllister ve Bregman, 1982; Piliavin ve Charng, 1990; Rushton, 1982a) 

sıklıkla sosyal öğrenme kuramına ve gözlemleyerek (model alma yoluyla) öğrenme 

süreçlerine göndermede bulunmaktadırlar. Dolayısıyla bireylerin ilk sosyal çevrelerini 

oluşturan aile içinde anne ve baba onların ilk modellerini oluşturmaktadır. Benzer 

açıklamalar öz aşkınlık değerleri açısından da geçerlidir. Değerler bireylerin dünyayı 

anlamalarına ve anlamlandırmalarına yardımcı olan içsel normlar ve ahlaki 

standartlardır (Rokeach, 1973; Schwartz, 1970, 1992, 1994). Bireyin toplumsallaşma 

süreci ile birlikte değerlerin kazanımı ebeveyn ile özdeşim kurma yoluyla 

gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ebeveyn değerleri birey değerlerini yordama noktasında 

güçlü bir değişken olarak ele alınmaktadır (Knafo ve Schwartz, 2004; Rohan ve Zanna, 

1996). Değerler açısından, ebeveyn çocuk benzerliği birçok araştırma (Örn., Boehnke, 

2001; Ha, Luot ve Różycka-Tran, 2015;  Knafo ve Schwartz, 2009; Laghi, Pallini ve De 

Sclavis, 2012; Rohan ve Zanna, 1996) tarafından doğrulanmış bir bulgu olmakla birlikte 
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önyargıdan uzak, diğerlerinin kabulü ve hoşgörü ile ilişkili öz aşkınlık değerleri söz 

konusu olduğunda ebeveyn çocuk benzerliğinin genç yetişkinlikte de kalıcı olduğu 

bilinmektedir (Rohan ve Zanna, 1996).   

Bu çalışmanın birinci denencesinde ifade edildiği gibi ebeveyn yetkinliği yani 

diğer bir deyişle ebeveynlerin çocuk yetiştirmeye ilişkin öz yeterlilik inançlarının 

çocukların genel öz yeterlilik inançlarını yordaması beklenmekteydi. Bandura’nın 

(1977a; 1994; 1995; 2012) öz yeterlilik inançları hakkındaki açıklamaları arasında öz 

yeterliliğin kaynaklarına baktığımızda başkalarının deneyimlerinin ve sözel ikna olarak 

adlandırılan çevreden gelen teşvik ve güdüleme mesajlarının bireyin öz yeterlilik 

inançlarını şekillendiren etmenlerden olduğu görülmektedir. Daha önce de değinilen 

Ardelt ve Eccles’ın (2001) Şekil 1.1’de önerdiği model ile birlikte değerlendirildiğinde 

ebeveyn yetkinliğinin rolü daha iyi anlaşılabilir. Buna göre, çocuğun ihtiyaçlarına 

sağlıklı yanıt verebileceğine, gelişimine ve başarısına katkı sağlayabileceğine ilişkin öz 

yeterlilik inançları yüksek olan ebeveynler, çocuklarına söz konusu teşvik edici ve 

güdüleyici yaklaşımı sergileyebilir ve öz yeterlilik açısından uygun bir model 

olabilirler. Bu çalışma bulguları doğrultusunda anne açısından hem bu kuramsal bakış 

açısı hem de çalışma denencesi doğrulanmıştır. Baba açısından ise bu tür bir anlamlı 

yordayıcı ilişki gözlenmemiştir. Özgecilik ve öz aşkınlıkla ilgili davranışlarda 

ebeveynin model olması için bu yönde davranışlar sergilemesi yeterlidir. Bununla 

birlikte, ebeveyn öz yeterliliğinin çocuğa model olması ve öz yeterlilik olarak 

aktarılması için ebeveyn uygulamaları yani ebeveynin çocuğun yetiştirme sürecinde 

aktif rol oynaması gerekmektedir. Zira babanın özgeci özellikleri ya da öz aşkınlık 

değerleri pasif bir model olarak da çocuk tarafından gözlenebilir ancak ebeveyn öz 

yeterliliklerinin gözlemlenebilmesi için aktif ebeveynlik uygulamalarına ihtiyaç vardır  

(Ashford ve LeCroy, 2010; Bandura A. , 1977a; 1977b; Brain ve Mukherji, 2005; Jones 

ve Prinz, 2005; Sanders ve Woolley, 2005). Bu çalışmanın katılımcılarının özelliklerine 
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bakıldığında tamamının en çok bakım aldığı kişi olarak anneyi göstermesi ve Türk aile 

yapısında çocuk yetiştirmedeki baba katılımının görece düşük olması (Çimen-Kabaklı, 

2003; Ünlü-Çetin, 2015; TÜİK, 2012) göz önüne alındığında anne ve baba arasındaki 

söz konusu farkın anlaşılabilir olduğu düşünülmektedir. 

Özgecilik ve öz aşkınlık değerleri açısından anne ve baba karşılaştırıldığında ise 

özgecilik söz konusu olduğunda anne özgeciliğinin yordayıcı gücü daha yüksek 

bulunmuşken, öz aşkınlık değerleri söz konusu olduğunda babanın öz aşkınlık 

değerlerinin daha yüksek değerlere sahip olduğu görülmektedir. Ebeveyn özelliklerinin 

çocuğa aktarımında hangi özelliğin baba hangi özelliğin anne tarafından daha iyi 

yordanacağı, söz konusu özelliğin niteliğine göre değişmektedir. Örneğin, Newcomb ve 

Svehla (1937) kız çocuklarının dine yönelik tutumlar söz konusu olduğunda 

annelerinden, komünizme yönelik tutumlar söz konusu olduğunda ise babalarından daha 

fazla etkilediğini bildirmektedirler (Akt. Rohan ve Zanna, 1996). Sadece değerler 

açısından bakıldığında bile ebeveyn çocuk benzerliğinde net bir örüntüden söz 

edilmemektedir. Örneğin, Laghi ve arkadaşları (2012) güvenlik, uyma ve öz 

yönlendirme için babalar ve oğulları; gelenek ve iyilik değerleri için babalar ve kızları; 

öz yönlendirme ve başarı için anneler ve oğulları arasında daha yüksek benzerlik 

bulmuşken anneler ve kızları için ilişki bulamamıştır. Bununla birlikte, bu çalışmada 

özgecilik ve öz aşkınlık açısından hangi ebeveynin daha etkili olduğunu anlayabilmek 

için söz konusu değişkenlerin niteliğine bakmak yararlı olacaktır. Özgecilik, bir 

başkasına yardım etme davranışları noktasında eğilimleri yansıtırken öz aşkınlık ise 

diğerlerinin iyiliği, hoşgörü ve tevazu gibi insancıl dünya görüşü ve bilişsel temsilleri 

karşılamaktadır. Bu açıdan Newcomb ve Svehla’nın (1937) yukarıda sözü edilen 

çalışması ile bu çalışmanın bulguları bir açıdan tutarlıdır. Yani herhangi bir konuda 

eğilimler ve davranış tercihleri söz konusu olduğunda anne öne çıkmaktayken, dünya 

görüşü, ideoloji ya da bilişsel kalıplar söz konusu olduğunda baba daha etkili 
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görünmektedir. Bununla birlikte ilgili yazında bu görüşü destekleyecek yeterince 

çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

4.2.2. Ebeveyn Değişkenlerinin Ebeveynden Algılanan İlgi Üzerindeki Yordayıcı 

Rolüne İlişkin Bulguların Tartışılması 

Bu bölümde, çalışma modelinin aracı değişkenleri olan anneden algılanan ilgi ve 

babadan algılanan ilginin yordanmasına ilişkin bulgular tartışılacaktır. Ebeveynden 

algılanan ilginin aracı değişken rolüne ilişkin denenceler doğrultusunda anne özgeciliği, 

öz aşkınlık değerleri ve ebeveyn yetkinliğinin anneden algılanan ilgiyi; baba özgeciliği, 

öz aşkınlık değerleri ve ebeveyn yetkinliğinin babadan algılanan ilgiyi yordayacağı 

beklenmekteydi. Her iki ebeveyn içinde öz aşkınlık ve ebeveyn yetkinliği açısından bu 

beklenti doğrulanmıştır ancak özgecilik ne annede ne de babada algılanan ilgiyi anlamlı 

olarak yordamamaktadır. 

Ardelt ve Eccles’ın (2001) modeli ebeveyn öz yeterlilik inançlarının, 

ebeveynleri  destekleyici çocuk yetiştirme stratejilerini tercih etmeye götüreceğini 

öngörmekteydi. Bu çalışmanın bulguları bu modeli hem anne hem de baba açısından 

desteklemektedir. Anne ve babalar, ebeveyn rollerine ve çocuk yetiştirme konusundaki 

yeterliliklerine ilişkin olumlu inançlara sahip olurlarsa, sosyal öğrenme kuramı ile 

paralel olarak çocuk yetiştirmeye ilişkin de ideal ebeveynlik uygulamalarına ve  disiplin 

stratejilerine daha eğilimli olacaklardır (Cessna, 2014; Sanders ve Woolley, 2005). Bu 

doğrultuda anne ve babaların ebeveyn yetkinliği, demokratik ebeveynliğin önemli bir 

göstergesi olan ebeveyn ilgisini yordamaktadır. Diğer yandan hatırlanacağı gibi, öz 

aşkınlık değerleri tevazu, iyilik-güvenilebilirlik, iyilik-yardımsever, evrenselcilik-ilgi, 

evrenselcilik-tabiat, evrenselcilik-hoşgörü değerlerini kapsayan bir üst değer alanıdır. 

Bu değerlerin tanımlarına ve niteliklerine bakıldığında herkes için eşitlik ve adalet, 
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diğerlerinin iyiliği, tevazu ve hoşgörü, kendinden farklı olanları anlama ve kabul etme 

gibi inançları içermektedir (Schwartz ve ark., 2012). Kuramsal olarak bu dünya görüşü, 

ahlaki normlar ya da içsel standartlarla en ilişkili olan çocuk yetiştirme stilinin 

demokratik ebeveynlik ya da yakınlık ve ilgi içeren çocuk yetiştirme stilleri olması 

beklenmektedir. Zira, diğerleri için öngörülen iyilik, eşitlik, hoşgörü gibi yaklaşımlar 

ebeveynlerin kendi çocuklarına da yansıtacakları değerler olmalıdır. Bu açıdan öz 

aşkınlık değerlerinin ebeveynden algılanan ilgiyi pozitif yordaması gerek değerler 

gerekse çocuk yetiştirme stillerinin kuramsal açıklamaları doğrultusunda genel 

beklentilerle tutarlı sonuçlardır.   

Birinci bölümde, sorumluluk (Batson ve ark., 1986), empati (Batson ve ark., 

1986; Mastain, 2007; Oliner ve Oliner, 1988), eşitlik inançları ve denetim odağı (Oliner 

ve Oliner, 1988) gibi değişkenlerin özgecilikle ilişkilisi belirtilmişti. İlgili yazında 

çocuk yetiştirme stillerinin psikolojik belirleyicileri arasında da kişilik özellikleri 

(Prinzie, Stams, Deković ve Reijntjes, 2009), empati (Feshbach, 1987) ve denetim odağı 

(de Man, Leduc ve Labreche-Gauthier, 1992;  Janssens, 1994) gibi değişkenlerden söz 

edilmektedir. Özellikle dışadönüklük, değişime açıklık, sorumluluk ve uyumluluk gibi 

kişilik özellikleri (Prinzie ve ark., 2009) ve empati (Feshbach, 1987) ebeveynden 

algılanan ilgi ve sıcaklık ile yakın ilişkili olarak bildirilmektedir.  Clark ve arkadaşları 

(2000) vicdani yönü öne çıkan, dürüst, adil ve merhametli annelerin çocuklarına yönelik 

olarak daha yanıtlayıcı oldukları ve onlara daha az güç uyguladıklarını belirtmektedir 

(Akt. Güler, 2007). Tüm bu ilişkiler nedeniyle özgeciliğin ebeveyn ilgisini yordayacağı 

beklentisi oluşmuştur. Bununla birlikte, bu çalışmada söz konusu beklenti 

desteklenmemiştir. Bu bulgu, ebeveynlerin diğerlerine yönelik yardım etme eğilimleri 

ile ilişkili toplum yanlısı ya da kişiliğe ilişkin özelliklerinin çocuk yetiştirme stili 

tercihleri üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Birinci bölümde de 

değinilen ilgili çalışma bulgularından  (Örn., Ashton ve ark., 1998; Oda ve ark., 2014) 
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özgeciliğin farklı türlerinin (akraba özgeciliği ve yabancılara yönelik özgecilik) çeşitli 

süreçlere sahip olduğu ve farklı değişkenlerden etkilendiği görülmektedir. Söz konusu 

bulgunun da bu durumdan kaynaklamış olabileceği değerlendirilebilir. Yani, bireylerin 

kendi çocuklarına daha ilgili davranmalarına neden olacak özellikler akraba özgeciliği 

ile ilişkili sorumluluk (Oda ve ark., 2014), empati ve bağlanma gibi (Ashton ve ark., 

1998) özelliklerdir. Yabancılara yönelik özgecilik ise daha çok açıklık (Oda ve ark., 

2014) ve affedicilik (Ashton ve ark., 1998)  gibi özelliklerden etkilenmektedir. 

Dolayısıyla, çocuk yetiştirme sürecinde özgeci güdülerle daha fazla ilgili davranma 

eğiliminin akraba özgeciliği süreçlerinden etkilenmekte olduğu ve yabancılara ilişkin 

özgecilik düzeyinin beklenen dolaylı etkiyi oluşturmadığı düşünülebilir.  

 

4.2.3. Ebeveynden Algılanan İlginin Birey Değişkenleri Üzerindeki Yordayıcı 

Rolüne İlişkin Bulguların Tartışılması 

 Bu bölümde, anneden algılanan ilgi ve babadan algılanan ilginin bireylerin 

özgecilik, öz aşkınlık değerleri ve genel öz yeterlilikleri üzerindeki yordayıcı rolüne 

ilişkin bulgular tartışılacaktır. Çalışmanın ebeveynden algılanan ilginin, ebeveyn 

değişkenleri ile birey değişkenleri arasında aracı olduğuna ilişkin denenceleri 

doğrultusunda, anneden algılanan ilgi ve babadan algılanan ilginin bireye ait sözü edilen 

değişkenleri yordaması beklenmekteydi. Bulgular, anneden algılanan ilginin birey 

özgecilik ve öz aşkınlık değerlerini; babadan algılanan ilginin ise bireyin genel öz 

yeterliliğini anlamlı olarak yordadığını göstermektedir. Anneden algılanan ilgiye ilişkin 

bu bulgu, toplum yanlısı davranış üzerinde çocuk yetiştirme stillerinin rolü hakkındaki 

ilgili çalışmaların sonuçları ile tutarlıdır (Aunola ve Nurmi, 2005; Carlo ve ark., 2010; 

Dekovic ve Janssens, 1992; Domitrovich ve Bierman, 2001; Eisenberg, 1986; Janssens 

ve Dekovic, 1997; Michalik ve ark., 2007). Örneğin, Dekovic ve Janssens’in (1992) 
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çalışması, çocuklardaki toplum yanlısı davranışları daha çok annenin demokratik 

tutumlarının pozitif yordadığını, babanın ise otoriter tutumlarının negatif yönde 

yordadığını ortaya koymaktadır.  Türk aile yapısına ve anne ve baba katılımına ilişkin 

önceki açıklamalar göz önüne alındığında anneden algılanan ilginin yordayıcı rolü 

beklenen bir bulgudur. Yazındaki çalışmalarda da (Örn. Altay ve Güre, 2012; Yağmurlu 

ve Sanson, 2009) sıklıkla ebeveyn olarak anne üzerinden çalışılmaktadır ve anne ilgi ve 

yakınlığının toplum yanlısı eğilimler üzerindeki etkisi bildirilmektedir. 

 Bandura (1993) aileyi, bireylerdeki öz yeterlilik inançlarının gelişimini etkileyen 

kaynaklar arasında göstermektedir. Çocuk yetiştirme stillerinin de bireylerdeki  öz 

yeterliliği etkileyen önemli etmenlerden olduğuna ilişkin çok sayıda çalışmaya (örn. 

Eccles ve ark., 1993; Jacobs ve Eccles 1992; Lord ve ark., 1994; akt. Masud, Ahmad, 

Jan ve Jamil. 2016) rastlamak mümkündür. Masud ve arkadaşlarının (2016) son 

zamanlarda gerçekleştirilen çalışmaları da demokratik ebeveynliğin öz yeterliliğin 

yordayıcısı olduğunu göstermektedir.  Van Ingen ve arkadaşlarının çalışmaları  (2015) 

hem anne hem babanın aşırı baskıcı-koruyucu ebeveynliğinin bireylerdeki genel öz 

yeterlilk ile negatif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Givertz ve Segrin’in 

(2014) çalışmaları da genç yetişkinlerdeki genel öz yeterlilik ile ebeveynlerinin  

demokratik ebeveynlik tercihlerinin ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada ise 

yazından farklı olarak anneden algılanan ilginin yordayıcı etkisi bulunamamışken 

babadan algılanan ilgi, ilgili yazınla tutarlı olarak bireylerdeki genel öz yeterliliği 

yordamaktadır. Benzer olarak, Veneziano (2003), gençlerin işlevselliği üzerinde baba 

ilgisinin anne ilgisine göre daha etkili olduğunu ileri sürmektedir. Toplumsal gelişim 

sürecinde babalar genellikle çocuklarının atılgan davranmalarını, risk almalarını ve 

kendilerini savunmalarını teşvik etmektedirler (Le Camus, 1995; Akt. Kuzucu, 2011). 

Anne ve babalar, çocuk yetiştirme sürecinde farklı rollere sahiptir, çocuklarındaki farklı 

özellikleri geliştirir ve farklı değerleri kazandırırlar (Popenoe, 1993).  Ebeveynler 
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çocuklarına göstereceği ilgi ve yakınlık biçimi açısından da farklılaşabilirler ve farklı 

modeller sunabilirler. Anneler çocuklarının becerilerini dikkate almaksızın onlara 

yakınlıklık gösterir ve bu yolla çocuklarının akran kabulü gibi sosyal becerilerine katkı 

sağlarlar. Ancak, babaların ilgi ve kabulü, çocuklarının sergiledikleri becerilerilerden 

etkilenmeleri yoluyla artmaktadır. Bu şekilde babalar, çocuklarının yeterlilik ve kendini 

ifade etme becerilerine daha fazla katkı sağlamaktadır (Lindsey, Mize ve Pettit, 1997). 

Bu çalışmada da,  babadan algılanan ilginin bireylerin genel öz yeterliliğini, anneden 

algılanan ilginin ise özgecilik ve öz aşkınlık değerlerini yordamasının ebeveyn ilgisinin 

söz konusu farklı nitelik ve bağlamlarından kaynaklandığı düşünülebilir. 

 

4.2.4. Ebeveynden Algılanan İlginin Aracı Rolüne İlişkin Genel Tartışma  

Buraya kadar ele alınan yordayıcı ilişkiler bütüncül olarak değerlendirildiğinde 

ebeveynden algılanan ilginin ebeveyn ve birey değişkenleri arasında aracı rolünü 

doğrulamaktadır. Yapılan analizler, anneden algılanan ilginin, anne öz aşkınlığı ve anne 

ebeveyn yetkinliği ile birey özgeciliği ve öz aşkınlığı arasında aracı değişken olduğunu 

göstermektedir. Anne öz aşkınlığı ile birey öz aşkınlığı arasındaki aracılığın niteliği 

kısmi aracılık iken anneye ilişkin diğer aracı roller tam aracılıktır. Ebeveyne ilişkin söz 

konusu özelliklerin ilk denencede de ifade edildiği gibi ebeveynin model olması ile 

doğrudan yordayıcı rolü de öngörüldüğü için kısmı aracılık beklenen bir durumdur.  

Babadan algılanan ilgi ise yalnızca baba öz aşkınlık değerleri ve baba ebeveyn 

yetkinliği ile birey genel öz yeterliliği arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir.  Söz 

konusu değişkenlerin birey değişkenleri üzerinde doğrudan yordayıcı etkileri 

gözlenmediği için bu aracılık etkisi tam aracılık olarak nitelendirilmektedir. Birinci 

bölümde ilgili yazında farklı değişkenler açısından ebeveyn ilgisinin aracı rolünü 

doğrulayan çalışmalara (Örn. Çalışkan, 2015; Güngör, 2000; Dentale ve ark., 2015; 

Latendresse ve ark., 2008) yer verilmişti. Bununla birlikte, özgeci kişilik açısından 
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ebeveyn ilgisinin aracı değişken rolü bu çalışmanın özgün bulgularındandır. Buna göre, 

anneden algılanan ilgi bireylerin yalnızca özgecilik ve öz aşkınlık değerleri açısından, 

babadan algılanan ilgi ise bireylerin öz yeterlilik inançları açısından aracı değişkendir. 

Çocuk yetiştirme stillerinin ebeveyn katılımı (parent involvement) ile yakından ilişkili 

olduğu düşünüldüğünde (Örn., Collins, Madsen ve Susman-Stillman, 2002; Dosanjh ve 

Ghuman, 1996; Gaertner, Spinrad, Eisenberg ve Greving, 2007)  anne ve baba katılımı 

arasındaki farklara dikkat edilmesi önemlidir. Yukarıda değinildiği gibi anne ve 

babaların farklı özellikleri geliştirmesine ek olarak Han ve Jun’un (2013) çalışmaları 

çocukların gelişimi sürecinde ebeveynlerin farklı alanlarda katılımının öne çıktığını 

göstermektedir. Buna göre anneler sosyal ve ahlaki gelişim açısından daha fazla katılım 

gösterirken babalar daha çok gelir sağlama gibi araçsal katılım göstermektedirler. Bu 

açıdan bu çalışmanın sonuçları, bu bulguları destekler niteliktedir. 

Ebeveyn ilgisinin özgeci kişilik özellikleri açısından aracı rolüne ilişkin buraya 

kadar anlatılan bulgular, Türk aile yapısında özgeci kişiliğin gelişimi sürecine ilişkin 

fikir edinmemizi sağlayan özgün sonuçlardır. İzleyen alt bölümde kadın ve erkekler 

bireylerin özgeciliklerini ebeveynlerin hangi özelliklerinin yordadığını anlamak 

amacıyla gerçekleştirilen regresyon analizlerine ilişkin bulgular tartışılacaktır.  

4.3. Regresyon Analizinden Elde Edilen Bulguların Tartışılması 

Çalışmanın bu bölümünde kadın ve erkek bireylerin özgeciliğinin ebeveynlere 

ilişkin hangi bağımsız değişkenler tarafından daha iyi yordanacağını, diğer bir deyişle 

söz konusu yordayıcı ilişkilerdeki cinsiyet farkını incelemek amacıyla gerçekleştirilen 

regresyon analizi bulguları tartışılacaktır. Analizlerden elde edilen bulgulara göre kadın 

bireylerin özgecilik düzeyini anne özgeciliği ve anneden algılanan ilgi yordamaktayken 

erkek bireylerin özgecilik düzeyini anne özgeciliği ve yaş (negatif yönde) anlamlı 

olarak yordamaktadır. Her iki cinsiyet açısından özgeciliği en iyi yordayan ebeveyn 
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değişkeni anne özgeciliğidir. Bu bulgu, çocuk yetiştirmede bir ebeveynin diğerine göre 

daha fazla katılımının model almayı ve ebeveyn özelliklerinin aktarımı sürecini 

etkilediğini düşündürmektedir. Sosyal öğrenme kuramının, cinsiyet benzerliğinin model 

alınacak ebeveyn tercihini etkilediğine ilişkin görüşlerine daha önce yer verilmişti. 

Bununla birlikte, ebeveyn katılımının çocuk üzerinde etkilerine ilişkin çalışmalar, baba 

katılımının düşük olması halinde anne katılımının daha önemli olacağını göstermektedir 

(Day ve Padilla-Walker, 2009). Annenin bakım verici rolünün egemen olduğu aile 

yapısınıda çocukların özgeci özelliklerinin gelişimi üzerinde anne daha etkili olmaktadır 

(Han ve Jun, 2013). Dolayısıyla çalışma bulguları ilgili yazın ile tutarlı görünmektedir. 

Diğer yandan anneden algılanan ilgi temelinde kadın ve erkek bireyler arasında ortaya 

çıkan farkın anne-kız ilişkisinin doğasından kaynaklandığı düşünülebilir. Daha önce de 

değinildiği gibi diğer ebeveyn çocuk ilişkileri ile karşılaştırıldığında anne-kız ilişkisi, 

daha güçlü  bağlar ve daha fazla yakınlığı ifade etmektedir (Troll ve Fingerman, 1996). 

Anneler kızlarına duygusal olarak daha yakın olmakta  (Fischer, 1981; Martell, 1990) 

ve erken yaşlardan başlayarak kız çocuklarına erkek çocuklarından farklı 

davranmaktadırlar (Elise, 1991).  Bu bağlamda, anneden algılanan ilginin kadın 

bireylerin özgeciliği üzerindeki yordayıcı gücünün bu yakınlık ve duygusal bağlılık 

içeren ilişkiden etkilendiği düşünülebilir. 

Özetle, ebeveyn değişkenlerinin bireylerin özgeciliğini yordamasında güçlü bir 

cinsiyet farkı görülmemekle birlikte anne ilgisinin kadın bireylerin özgeciliği üzerinde 

önemli bir değişken olduğu saptanmıştır. Bunun temel nedeninin de anne-kız ilişkisinin 

güçlü duygusal bağlar ve yakınlık içermesinden kaynaklandığı düşünülebilir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu çalışmada özgeci eğilimler, öz aşkınlık değerleri ve öz yeterlilik 

değişkenlerinin yordanmasında anne ve babanın özgecilik düzeyi, öz aşkınlık değerleri 

ve öz yeterliliklerinin yordayıcı rolü ve bu ilişkide ebeveynden algılanan ilginin aracı 

değişken olup olmadığı incelenerek özgeci kişiliğin ailesel temellerine ışık tutulmaya 

çalışılmıştır. Bunun yanı sıra özgecilik ve öz aşkınlık değerleri kuşaklararasında 

karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular genel olarak beklentiler ile tutarlıdır. 

Bireylerin özgeciliğinin ve öz aşkınlık değerlerinin anne; öz yeterliliklerinin ise yalnızca 

babanın benzer özellikleri tarafından yordandığı bulunmuştur. Anne öz aşkınlık 

değerleri ve ebeveyn yetkinliği ile birey özgeciliği ve öz aşkınlık değerleri arasında 

anneden algılanan ilginin aracı rolü ortaya konmuştur. Ayrıca baba öz aşkınlık değerleri 

ve ebeveyn yetkinliği ile birey öz yeterliliği arasında da babadan algılanan ilginin aracı 

rolü bulgular doğrultusunda doğrulanmıştır. Kuşaklararasında özgecilik düzeyi 

açısından babanın anlamlı olarak daha yüksek puanlara sahip olduğu; öz aşkınlık 

değerleri açısından ise herhangi bir fark olmadığı bulgulanmıştır. Çalışmanın ortaya 

koyduğu diğer bir sonuç ise hem erkek bireyler hem de kadın bireylerin özgeciliğini 

ebeveyn değişkenleri arasında en iyi anne özgeciliğinin yordamasıdır. Ayrıca anneden 

algılanan ilginin, kadın bireylerin özgeciliğini erkek bireylerden farklı olarak anlamlı 

düzeyde yordadığı bulunmuştur. 

Özgecilik ya da özgeci kişilik üzerinde ailenin rolü hakkındaki çalışmalar 

sıklıkla anne üzerinden yürütülmektedir (Örn. Altay ve Güre, 2012; Yağmurlu ve 

Sanson, 2009). Bu çalışmada ise özgecilik ve ilgili özellikler ile aile ilişkileri hakkında 

kapsamlı bilgi edinmek için babadan da veri toplanmıştır. Zira ilgili yazında anne, baba 

ve genç yetişkin çocukları üzerinden söz konusu özelliklerin aktarımı noktasında model 

öneren yeterince çalışmaya rastlanılmamaktadır. Bu çalışmanın diğer bir önemi ise söz 

konusu ilişkileri genç yetişkin bireyler üzerinden incelemesidir. İlgili yazında çocuklar 
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üzerinde ebeveyn etkilerinin incelendiği çalışmalara rastlanmaktadır  (örn. Bağcı, 2015; 

Dekovic ve Janssens, 1992; Öztürker, 2014) ancak bu çalışmanın yazın ile tutarlı 

bulgularının önemi ise söz konusu yordayıcı etkinin genç yetişkinlikte de devam 

etmesidir. Ayrıca ebeveyn-çocuk ilişkisinin toplum yanlısı davranış üzerinde etkisini 

inceleyen az sayıdaki çalışmaların verileri sıklıkla Batı kültüründen elde edilmektedir 

(Carlo, 2006; Carlo ve ark., 2010; Eisenberg ve Valiente, 2002). Aile ilişkilerinin 

kültürel yönü göz önüne alındığında Türkiye’de yürütülmüş bu çalışmanın ayrı bir 

öneme sahip olduğu düşünülmektedir.  

Tüm bu bulgular birlikte göz önüne alındığında toplum yanlısı eğilimlerin ilk 

temellerinin ailede atıldığı ve kararlı bir niteliğe sahip olduğu değerlendirilmektedir. Bu 

çalışmanın başında insanların yardıma ihtiyacı olduğunda toplumda özgeci eğilimlerle 

onlara yardımcı olan insanlar ile seyirci kalan insanların varlığından söz edilmiştir. 

Toplumda özgeci eğilimleri yüksek ve özgecilikle ilişkili değerlere, özgeci davranışı 

sergileyecek öz yeterliliğe, hatta empatiye, sosyal sorumluluk bilincine, eşitlik ve adalet 

inançlarına sahip bireylerin sayıca artması hiç şüphesiz o toplumu daha yaşanılası bir 

yer haline getirecektir. Bu çalışma ve ilgili yazındaki benzer çalışmalar göstermektedir 

ki böyle bir toplumun inşası aileden başlamaktadır çünkü toplum yanlısı davranışların 

kazanım sürecinde erken çocukluktan itibaren aile önemli bir yere sahiptir. Burada 

gözlenen toplum yanlısı davranış modelleri, kişiliğin gelişim süreci boyunca kararlı ve 

istikrarlı biçimde kişiye yol göstermektedir. Ebeveynlerin bu özellikleri çocuklarına 

aktarmasında demokratik ebeveynliğin en önemli unsuru olan ilgi ve yakınlığın önemi 

açıktır. Ebeveynlerin çocuklarına gösterecekleri ilgi, sıcaklık ve yakınlığın söz konusu 

özelliklerin gelecek nesillere aktarımında anahtar bir role sahip olduğu düşünülebilir. 

Tüm bunların yanında, çalışmanın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Çalışma 

verileri Ankara, Kayseri ve Mersin şehirlerinden elde edilmiştir. Ailenin kültürel yönü 
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düşünüldüğünde farklı aile özelliklerini de kapsayacak şekilde daha geniş 

örneklemlerden elde edilecek veriler bu çalışma sonuçlarını bir adım öteye taşıyacaktır. 

Ayrıca özgecilik düzeyini ölçmede kullanılan özgecilik ölçeğinin bazı maddeleri (örn. 

“Bir tanıdığa evini taşımasında yardım ederim.”) erkeksi toplumsal cinsiyet rolleriyle 

ilişkilidir. Bu durum da çalışma açısından bir sınırlılık olarak düşünülebilir. Diğer 

yandan, gelişimsel süreç hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için benzer 

konularda boylamsal çalışmaların ilgili yazına önemli katkılar sağlayacağı 

değerlendirilebilir. Ek olarak, baba katılımının artması ile ailesel etkilerin ne yönde 

değişeceği sorusuna yönelik karşılaştırmalı çalışmalar, ebeveynlerin rolü hakkında 

ayrıntılı bir bakış açısı kazandıracaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı bireylerin algıladıkları ebeveyn ilgisinin, 

ebeveynlerinin ve kendilerinin özgeci kişilik eğilimleri arasındaki ilişkide aracı rolünü 

araştırmaktır. Çalışmanın bir diğer amacı ise bireyler ile anne babalarını söz konusu 

özellikler açısından karşılaştırmaktır. Özgeci kişilik kuramı (Oliner ve Oliner, 1988) ve 

sonra gelen araştırmalar özgecilik, değerler ve öz yeterlilik değişkenlerinin farklı 

yönlerden özgeci kişilik ile ilişkili önemli değişkenler olduğunu ortaya koymaktadır. 

Sosyal öğrenme kuramı (Bandura, 1971; 1972), bireylerin gelişim süreçleri boyunca 

kişilik özellikleri, değer ve tutumlarını kazanmada ebeveynlerin model olarak, 

geribildirimlerle ve sözel iletimlerle etkili olduğunu ileri sürmektedir. Bu şekilde, 

ebeveynlerin özellikleri çocuklarına aktarılmaktadır. Ebeveynin, çocuk yetiştirme 

sürecinde sergilediği ilgi ve yakınlık ise bu aktarımı kolaylaştırıcı bir etmendir. Bu 

bağlamda, çalışmada ebeveynlerin özgeciliği, öz aşkınlık değerleri ve ebeveynlik 

uygulamalarına ilişkin öz yeterlilik inançlarının, bireylerin özgecilik, öz aşkınlık 

değerleri ve öz yeterliliklerini yordadığını ve ebeveynden algılanan ilginin de bu ilişki 

de aracı olduğunu öne süren bir model önerilmiştir. 

 Çalışmanın örneklemi, 100 üniversite öğrencisi birey ile anne ve babaları olmak 

üzere toplam 300 katılımcıdan oluşmaktadır. Çalışmanın temel amacı doğrultusunda 

önerilen modeli test etmek için yol (path) analizi yapılmıştır. Sonuç olarak çalışma 

denenceleri büyük oranda desteklenmiştir. Anneden algılanan ilginin, anne öz aşkınlığı 

ve anne ebeveyn yetkinliği ile birey özgeciliği ve öz aşkınlığı arasında aracı değişken 

olduğu bulunmuştur.  Babadan algılanan ilgi ise yalnızca baba öz aşkınlık değerleri ve 

baba ebeveyn yetkinliği ile birey genel öz yeterliliği arasındaki ilişkiye aracılık 

etmektedir. Bulgular ilgili yazın çerçevesinde tartışılmış ve gelecekteki araştırmalara 

yönelik öneriler sunulmuştur. 



95 
 

ABSTRACT 

The main aim of this study to investigate the mediating role of perceived parental 

acceptance on the relationship between individuals and their parents’ altruistic 

personality traits. Another aim of this study is to compare individuals and their parents 

in terms of the traits. The theory of altruistic personality (Oliner ve Oliner, 1988) and 

following researchs reveals that altruism, values, and self-efficacy variables are 

important variables related to altruistic personality in different aspects. Social learning 

theory (Bandura, 1971, 1972) suggests that parents are effective by use of modeling, 

feedback and verbal communication in acquiring personality traits, values and attitudes 

during the development process. In this way, the traits of parents are transited to their 

children. The parental acceptace and warmth in the process of child rearing makes this 

transition easier. In this context, in the study, a model has been proposed that suggests 

that parents’ altruism, self-transcendence values and parental self-efficacy predict 

individuals' altruism, self-transcendence values and self-efficacy and that parental 

acceptance has the mediator role on this relationship.  

The sample of the study consists of a total of 300 participants consisting of 100 

university students and their parents. A path analysis was conducted to test the proposed 

model in the main objective of the study. As a result, the study hypotheses were 

supported to a large extent. The relationship between mother's self-transcendence and 

parental self efficacy, and individual's altruism and self-transcendence values is  

mediated by perceived maternal acceptance. Perceived paternal acceptance is mediator 

only on relationship between father’s self- transcendence values and parental self 

efficacy, and individual's self efficacy. The findings were discussed in the context of the 

related literature and suggestions for future research has been presented. 

 

 



96 
 

KAYNAKLAR 

 

Alger, I ve Cox, D. (2013). “The evolution of altruistic preferences: mothers versus 

fathers”, Review of Economics of the Household, 11, 421-446. 

Allen, S. ve Daly, K. (2007). The Effects of Father Involvement: An Updated Research 

Summary of the Evidence Inventory. Guelph: Centre for Families, Work and 

Well-Being, University of Guelph. 

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley. 

Altay, F. B. ve Güre, A. (2012). Okulöncesi kuruma (devlet-özel) devam eden 

çocukların sosyal yeterlik ve olumlu sosyal davranışları ile annelerinin 

ebeveynlik stilleri arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri , 

4 (12), 2699-2718. 

Andreoni, J. ve Vesterlund, L. (2001). Which is the fair sex? Gender differences in 

altruism. The Quarterly Journal of Economics , 293-312. 

Ardelt, M. ve Eccles, J. S. (2001). Effects of Mothers’ Parental Efficacy Beliefs and 

Promotive Parenting Strategies on Inner-City Youth. Journal of Family Issues , 

8 (22), 944-972. 

Aronfreed, J. (1970). The socialization of altruistic and sympathetic behavior: Some 

theoretical and experimental analyses. J. Macaulay ve L. Berkowitz içinde, 

Altruism and helping behavior. New York: Academic Press. 

Aronson, E., Wilson, T. D. ve Akert, R. M. (2010). Sosyal Psikoloji. (O. Gündüz, Çev.) 

İstanbul: Kaknüs. 

Ashford, J. B. ve LeCroy, C. W. (2010). Human Behaviour in the Social Environment: 

A Multidimensional Perspective (4. b.). Belmont, CA: Brooks Cole. 

Ashton, M. C., Paunonen, S. V., Helmes, E. ve Jackson, D. N. (1998). Kin altruism, 

reciprocal altruism, and the big five personality factors. Evolution and Human 

Behavior (19), 243-255. 

Ataca, B. (2006). Turkey. J. Georgas, J. W. Berry, F. van de Vijver, Ç. Kağıtçıbaşı ve 

Y. Poortinga içinde, Families across Cultures: A 30-nation Psychologcial Study 

(s. 467-474). Cambridge: Cambridge University Press. 

Ataca, B. (2009). Turkish familiy structure and functioning. S. Bekman ve A. Aksu-Koç 

içinde, Perspectives on Human Development, Family, and Culture (s. 108-125). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Aunola, K. ve Nurmi, J.-E. (2005). The role of parenting styles in children’s problem 

behavior. Child Development , 6 (76), 1144-1159. 



97 
 

Bağcı, B. (2015). Çocuk ve yetişkin prososyallik ölçeklerinin geçerlik ve güvenirlik 

çalışması ve çocuk ile anne-baba prososyal davranışları arasındaki ilişkinin 

incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lİsans Tezi). Adnan Menderes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. 

Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. 

A. Bandura içinde, Self-efficacy in Changing Societies (s. 1-45). New York: 

Cambridge University Press. 

Bandura, A. (1972). Modeling theory: Some traditions, trends, and disputes. R. D. Parke 

içinde, Recent trends in social learning theory. New York: Academic Press, Inc. 

Bandura, A. (2007). Much ado over a faulty conception of perceived self-efficacy 

grounded in faulty experimentation. Journal of Social and Clinical Psychology , 

6 (26), 641-658. 

Bandura, A. (2012). On the Functional Properties of Perceived Self-Efficacy Revisited. 

Journal of Management , 1 (38), 9-44. 

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. 

Educational Psychologist , 2 (28), 117–148. 

Bandura, A. (1969). Principles of Behaviour Modification. New York: Rinehart ve 

Winston. 

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. V. S. Ramachaudran içinde, Encyclopedia of human 

behavior (Cilt 4, s. 71-81). New York: Academic Press. 

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy. Harvard Mental Letter , 9 (13), 4-7. 

Bandura, A. (1997b). Self-efficacy: the exercise of control. New York: Freeman. 

Bandura, A. (1977a). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. 

Psychological Review , 2 (84), 191-215. 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Bandura, A. (1971). Social learning theory. New York: General Learning Press. 

Bandura, A. (1977b). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Bandura, A. ve Adams, N. E. (1977). Analysis of self-efficacy theory of behavioral 

change. Cognitive Therapy and Research , 4 (1), 287-308. 

Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V. ve Pastorelli, C. (1996). Multifaceted 

Impact of Self-Efficacy Beliefs on Academic Functioning. Child Development 

(67), 1206-1222. 



98 
 

Bandura, A., Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Gerbino, M. ve Pastorelli, C. (2003). 

Role of Affective Self-Regulatory Efficacy in Diverse Spheres of Psychosocial 

Functioning. Child Development , 3 (74), 769–782. 

Barni, D., Knafo, A., Ben-Arieh, A. ve  Haj-Yahia, M. M. (2014). Parent–Child Value 

Similarity Across and Within Cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology , 

45 (6), 853-867. 

Bar-Tal, D. (1984). American Study of Helping Behavior: What? Why? and Where? E. 

Staub, D. Bar-Tal, J. Karylowski ve J. Reykowski içinde, Development and 

Maintenance of Prosocial Behavior (s. 5-27). New Yok: Plenum Press. 

Batson, D. (2011). Altruism in Humans. New York: Oxford University Press. 

Batson, C. D. (1987). Prosocial motivation: Is it ever truly altruistic?. L. Berkowitz 

içinde, Advances in experimental social psychology (Cilt 20, s. 65–122). San 

Diego: Academic Press. 

Batson, C. D. (1991). The Altruism Question: Toward A Social-psychological Answer. 

New York: Psychology Press. 

Batson, C. D., Bolen, M. H., Cross, J. A. ve  Neuringer-Benefiel, H. E. (1986). Where is 

the altruism in the altruistic personality? Journal of Personality and Social 

Psychology , 1 (50), 212-220. 

Baumrind, D. (1972). An Exploratory Study of Socialization Effects on Black Children: 

Some Black-White Comparisons. Child Development , 1 (43), 261-267. 

Baumrind, D. (1971a). Current Patterns of Parental Authority. Developmental 

Psychology Monograph , 1 (4), 1-103. 

Baumrind, D. (1966). Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior. 

Child Development , 4 (37), 887–907. 

Baumrind, D. (1971b). Harmonious parents and their preschool children. 

Developmental Psychology , 1 (4), 99-102. 

Baumrind, D. (1980). New directions in socialization research. American Psychologist , 

7 (35), 639-652. 

Baumrind, D. (2005). Patterns of parental authority and adolescent autonomy. New 

Directions For Child And Adolescent Development (108), 61-69. 

Bekman, S. (2001). Çocuğun Yaşamında Babanın Rolü ve Önemi Sempozyum Raporu. 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayın, (s. 5-10). İstanbul. 

Bernadett-Shapiro, S., Ehrensaft, D. ve Shapiro, J. (1996). Father participation in 

childcare and the development of emphaty in sons: an emprical study. The 

Journal of the California Graduate School of Family Psychology , 2 (23), 77-93. 



99 
 

Beşikçi, E. (2008). The predictors of relationship commitment: Perceived parenting 

styles, parental approval, and psychological reactance . (Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi). Odtü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Bierhoff, H. W. ve Rohmann, E. (2004). Altruistic personality in the context of the 

empathy–altruism hypothesis. European Journal of Personality (18), 351-365. 

Bilsky, W. ve Schwartz, S. H. (1994). Values and personality. European Journal of 

Personality (8), 163-181. 

Block, J. H., Block, J. ve Morrison , A. (1981). Parental agreement-disagreement on 

child-rearing orientations and gender-related personality correlates in children. 

Child Development , 3 (52), 965-974. 

Boehnke, K. (2001). Parent-Offspring Value Transmission in a Societal Context. 

Journal of Cross-Cultural Psychology , 2 (32), 241 - 255. 

Bornstein, M. H. (1991). Approaches to parenting in culture. M. H. Bornstein içinde, 

Cultural approaches to parenting (s. 3-19). Hillsdale, NJ:: Lawrence Erlbaum 

Associates. 

Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss: Seperation anxiety and anger (Cilt 2). New 

York: Basic Books. 

Brain, C. ve Mukherji, P. (2005). Understanding Child Psychology. Cheltenham: 

Nelson Thornes. 

Çalışkan, A. (2015). The relationship between mothers' parenting styles and emotion 

understanding of children through the mediator role of children's perceived 

parenting styles of their mothers. (Yayınlanmamış Yüksek Lİsans Tezi). ODTÜ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Caprara, G. V. ve Steca, P. (2007). Prosocial agency: The contribution ofvalues and 

self-efficacy beliefs to prosocial behavior across ages. Journal of Social and 

Clinical Psychology (26), 218-239. 

Caprara, G. V. ve Steca, P. (2005). Self–Efficacy Beliefs As Determinants of Prosocial 

Behavior Conducive to Life Satisfaction Across Ages. Journal of Social and 

Clinical Psychology , 2 (24), 191-217. 

Caprara, G. V., Alessandri, G. ve Eisenberg, N. (2012). Prosociality: The Contribution 

of Traits, Values, and Self-Efficacy Beliefs. Journal of Personality and Social 

Psychology , 6 (102), 1289-1303. 

Caprara, G. V., Regalia, C., Scabini, E., Barbaranelli, C. ve Bandura, A. (2004). 

assesment of Filial, Parental, Marital, and Collective Familiy Efficacy Beliefs. 

European Journal of Psychological Assesment , 4 (20), 247-261. 



100 
 

Carlo, G. (2006). Care-based and altruistically-based morality. M. Killen, ve J. G. 

Smetana içinde, Handbook of moral development (s. 551–579). Mahwah, NJ: 

Erlbaum. 

Carlo, G. Fabes, R. A., Laible, D. ve Kupanoff, K. (1999). Early Adolescence and 

Prosocial/Moral Behavior II: The Role of Social and Contextual Influences. 

Journal of Early Adolescence (19), 133-147. 

Carlo, G., Koller, S. H., Eisenberg, N., Da Silva, M. S. ve Frohlich, C. B. (1996). A 

Cross-National Study on the Relations Among Prosocial Moral Reasoning, 

Gender Role Orientations, and Prosocial Behaviors. Developmental Psychology , 

2 (32), 231-240. 

Carlo, G., Mestre, M. V., Samper, P., Tur, A. ve Armenta, B. E. (2010). The 

longitudinal relations among dimensions of parenting styles,sympathy, prosocial 

moral reasoning, and prosocial behaviors. International Journal of Behavioral 

Development , 2 (35), 116-124. 

Carlo, G., Pytlıkzıllıg, L. M., Roesch, S. C. ve Dienstbier, R. A. (2009). The Elusive 

altruist: The psychological study of the altruistic personality. G. ,. Carlo içinde, 

Carlo, G. , Pytlıkzıllıg, L. M., Roesch, S. C. ve Dienstbier, Personality, Identity, 

and Character: Explorations in Moral Psychology (s. 271-294). New York: 

Cambridge University Press. 

Caspi, A., ve Shiner, R. (2006). Personality Development. N. Eisenberg içinde, 

Handbook of Child Psychology (Cilt 3, s. 300-365). Hoboken, NJ: John Wiley 

ve Sons. 

Cessna, J. M. (2014). Relationships between Parenting Self-Efficacy and Distress in 

Parents with and without Cancer. Yayımlanmamış Lisans Tezi . University of 

South Florida: http://scholarcommons.usf.edu/etd/4997. 

Chao, R. ve Tseng, V. (2002). Parenting of Asians. M. H. Bornstein içinde, Handbook 

of Parenting (2. baskı b., Cilt 4, s. 59-93). Mahwah, New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associate. 

Clark, L., Kochanska, G. ve Ready, R. (2000). Mothers' Personality and its Interaction 

with Child Temperament as Predictors of Parenting Behavior. Journal of 

Personality ve Social Psychology , 2 (79), 274-285. 

Colby, A., Gibbs, J., Kohlberg, L., Speicher-Dubin, B. ve Candee, D. (1979). Standard 

for Scoring Manual. Cambridge, MA: Harvard University, Center for Moral 

Education. 

Coleman, P. K. ve Karraker, K. H. (2000). Parenting selfefficacy among mothers of 

school-age children: Conceptualization, measurement, and correlates. Family 

Relations (49), 13-24. 



101 
 

Collins, W. A., Madsen, S. D. ve Susman-Stillman, A. (2002). Parenting During Middle 

Childhood. M. H. Bornstein içinde, Handbook of Parenting: Volume I: Children 

and Parenting (s. 73-102). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Comte, A. (1875). System of Positive Polity (Cilt 1). London: Longmans, Green, And 

Co. 

Çimen-Kabaklı, L. (2003). Türk ailesinde karar mekanizmaları ve kadının rolü. 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Sakarya. 

Darling, N. ve Steinberg, L. (1993). Parenting Style as Context: An Integrative Model. 

Psychological Bulletin , 3 (113), 487-496. 

Davis-Kean, P. H. (2008). Changes in the relation of self-efficacy beliefs and behaviors 

across development. Child Development (79), 1257-1269. 

Dawkins, R. (2001). Gen Bencildir. (A. Ü. Müftüoğlu, Çev.) Ankara: TÜBİTAK. 

Day, R. D. ve Padilla-Walker, L. M. (2009). Mother and Father Connectedness and 

Involvement During Early Adolescence. Journal of Family Psychology , 6 (23), 

900–904. 

de Man, A. F., Leduc, C. P. ve Labreche-Gauthier, L. (1992). Parental control in child 

rearing and multidimensional locus of control. Psychological Reports , 320-2. 

Deal, J. E., Halverson, C. F. ve Wampler, K. S. (1989). Parental agreement on child-

rearing orientations: relations to parental, marital, family, and child 

characteristics. Child Development , 5 (60), 1025-34. 

Dekovic, M. ve Janssens, J. M. (1992). Parents' Child-Rearing Style and Child's 

Sociometric Status. Developmental Psychology , 5 (28), 925-932. 

Demirutku, K. ve Sümer, N. (2010). Temel Değerlerin Ölçümü:Portre Değerler 

Anketinin Türkçe Uyarlaması. Türk Psikoloji Yazıları , 13 (25), 17-25. 

Dentale, F., Verrastro, V., Petruccelli, I., Diotaiuti, P., Petruccelli, F., Cappelli, L. vd. 

(2015). Relationship between Parental Narcissism and Children’s Mental 

Vulnerability: Mediation Role of Rearing Style. International Journal of 

Psychology and Psychological Therapy , 3 (15), 337-347. 

Diekman, A. B. ve Clark, E. K. (2015). Beyond The Damsel in Distress: Gender 

Differences and Similarities in Enacting Prosocial Behavior. D. A. Schroeder, ve 

W. G. Graziano içinde, The Oxford Handbook of Prosocial Behavior. New 

York: Oxford University Press. 

Domitrovich, C. ve Bierman, K. (2001). Parenting Practices and Child Social 

Adjustment: Multiple Pathways of Influence. Merrill-Palmer Quarterly , 2 (47), 

235-263. 



102 
 

Dosanjh, J. S. ve Ghuman, P. A. (1996). Child-rearing in Ethnic Minorities. Clevedon: 

Multilingual Matters. 

Draguns, J. G. (2013). Altruism in Its Personal, Social, and Cultural Contexts: An 

Introduction. D. A. Vakoch içinde, Altruism in Cross-Cultural Perspective (s. 1-

29). New York: Springer. 

Eagly, A. H. ve Crowley, M. (1986). Gender and Helping Behavior: A Meta-Analytic 

Review of the Social Psychological Literature. Psychological Bulletin , 3 (100), 

283-308. 

Eccles, J. S. Midgley, C., Wigfield, A., Buchanan, C. M., Miller, C., Reuman, D., et al. 

(1993). Development during adolescence: The impact of stage-environment fit 

on young adolescents' experiences in schools and in families. American 

Psychologist , 2 (48), 90-101. 

Einolf, C. J. (2010). Does extensivity form part of the altruistic personality? An 

empirical test of Oliner and Oliner’s theory. Social Science Research (39), 142–

151. 

Einolf, C. (2007). Pathways to Altruism: A Gender and Life Course Perspective. 

American Sociological Association 2007 Annual Meeting (s. 1-45). Ipswich, 

MA: American Sociological Association. 

Eisenberg, N. (1986). Altruistic emotion, cognition and behavior. Hillsdale, NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates. 

Eisenberg, N. ve Valiente, C. (2002). Parenting and children’s prosocial and moral 

development. M. H. Bornstein içinde, Handbook of parenting: Practical issues 

in parenting (Cilt 5, s. 111–142). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Eisenberg, N., Fabes, R. A. ve Spinrad, T. L. (2006). Prosocial Development. N. 

Eisenberg içinde, Handbook of Child Psychology: Social, Emotional, and 

Personality Development (Cilt 3, s. 646-718). New Jersey: John Wiley ve Sons. 

Eisenberg, N., Guthrie, I. K., Cumberland, A., Murphy, B. C., Shepard, S. A., Zhou, Q. 

vd. (2002). Prosocial Development in Early Adulthood: A Longitudinal Study. 

Journal of Personality and Social Psychology , 6 (82), 993-1006. 

Eisenberg, N., Guthrie, I. K., Murphy, B. C., Shepard, S. A., Cumberland, A. ve Carlo, 

G. (1999). Consistency and development of prosocial dispositions: A 

longitudinal study. Child Development (70), 1360–1372. 

Eisenberg, N., Wolchik, S. A., Goldberg, L. ve Engel, I. (1992). Parental values, 

reinforcement, and young children's prosocial behavior: A longitudinal study. 

The Journal of Genetic Psychology , 1 (153), 19-36. 

Elise, D. (1991). An Analysis of Gender Differences in Separation-Individuation. 

Psychoanalytic Study of the Child (46), 51-67. 



103 
 

Engin, P. (2009). Development of altruism in early childhood . (Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 

Ensor, R., Spencer, D. ve Hughes, C. (2011). ‘You Feel Sad?’ Emotion Understanding 

Mediates Effects of Verbal Ability and Mother–Child Mutuality on Prosocial 

Behaviors: Findings from 2 Years to 4 Years. Social Development (20), 93–110. 

Er, G. (2014). Ergenlikte reaktif-proaktif saldırganlık, empati, ve çocuk yetiştirme 

stilleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Mersin 

Erikson, E. H. (1963). Childhood and society. New York: Norton. 

Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis New York: Norton 

Fagin-Jones, S. ve Midlarsky, E. (2007). Courageous altruism: Personal and situational 

correlates of rescue during the Holocaust. The Journal of Positive Psychology , 2 

(2), 136–147. 

Feinberg, M. E. (2002). Coparenting and the Transition to Parenthood: A Framework 

for Prevention. Clinical Child and Family Psychology Review , 3 (5), 173-195. 

Feshbach, N. D. (1987). Parental emphaty and child adjustment /maladjustment. N. 

Eisenberg ve J. Strayer içinde, Empathy and Its Development (s. 271-291). New 

York: Cambridge University Press. 

Fischer, L. R. (1981). Transitions in the mother-daughter relationship. Journal of 

Marriage and the Family (43), 613-622. 

Foor, R. E. (1997). Altruism among high school teachers. (Yayınlanmamış Doktora 

Tezi). The Pennsylvania State University Pennsylvania, A.B.D. 

Fry, P. S. (1976). Children’s social sensitivity, altruism, and self-gratification. The 

Journal of Social Psychology (98), 77-88. 

Gaertner, B. M., Spinrad, T. L., Eisenberg, N. ve Greving, K. A. (2007). Parental 

Childrearing Attitudes as Correlates of Father Involvement During Infancy. 

Journal of Marriage and Family , 4 (69), 962–976. 

Gardner, D. M. (2011). Parents' Influence on Child Social Self-Efficacy and Social 

Cognition. Marquette University: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Gilligan, C. (1982). In a different voice: psychological theory and women’s     

development. Cambridge: Harvard University Press. 

Givertz, M., ve Segrin, C. (2014). The Association Between Overinvolved Parenting 

and Young Adults’ Self-Efficacy, Psychological Entitlement, and Family 

Communication. Communication Research , 8 (41), 1111–1136. 



104 
 

Goffman, E. (1956). The Presentation of Self in Everday Life. Edinburgh: University of 

Edinburgh Social Sciences Research Centre. 

Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. American 

Sociological Review (25), 161-178. 

Griffith, J. R., Clasey, J. L., King, J. T., Gantz, S., Kryscio, R. J. ve Bada, H. S. (2007). 

Role of parents in determining children's physical activity. World Journal of 

Pediatrics , 3 (4), 265-270. 

Güler, M. (2007). Kuşaklararası annelik bilişleri, kişilk özelliği, yaşam doyumu ve 

çocuk yetiştirme hedefleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. 

Güngör, D. (2000). Bağlanma stilleri ve zihinsel modellerin kuşaklararası aktarımında 

anababalık stillerinin rolü. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Ha, T. K., Luot, N. V. ve Różycka-Tran, J. (2015). Similarities and differences in values 

between Vietnamese parents and adolescents. Health Psychology Report , 4 (3), 

281–291. 

Haas, B. W., Brook, M., Remillard, L., Ishak, A., Anderson, I. W. ve  Filkowski M. M. 

(2015). I know how you feel: the warm-altruistic personality profile and the 

empathic brain. PLoS ONE, 10 (3), 1-15 

Habito, R. L. ve Inaba, K. (2006). The Practice of Altruism: Caring and Religion in 

Global Perspective. Newcastle: Cambridge Scholars Press. 

Halverson, C. F. ve Wampler, K. S. (1997). Family Influences on Personality 

Development. R. Hogan, J. Johnson, ve S. Briggs içinde, Handbook of 

Personality Psychology (s. 241-267). Londra: Academic Press. 

Hamilton, W. D. (1964a). The genetical evolution of social behavior I. Journal of 

Theoretical Biology , 7, 1–16. 

Hamilton, W. D. (1964b). The Genetical Evolution of Social Behaviour. II. Journal of 

Theoretical Biology , 7, 17-52. 

Hamlin, J. K., Wynn, K. ve Bloom, P. (2007). Social evaluation by preverbal infants. 

Nature , 22 (450), 557-560. 

Han, Y. S. ve Jun, W. P. (2013). Parental Involvement in Child’s Development: Father 

vs. Mother. Open Journal of Medical Psychology , 2, 1-6. 

Haski-Leventhal, D. (2009). Altruism and Volunteerism: The perceptions of altruism in 

four disciplines and their impact on the study of volunteerism. Journal for the 

Theory of Social Behaviour , 39 (3), 271-299. 



105 
 

Hastings, P. D., McShane, K. E., Parker, R. ve Ladha, F. (2007). Ready to Make Nice: 

Parental Socialization of Young Sons’and Daughters’ Prosocial Behaviors 

With Peers. The Journal of Genetic Psychology,  168 (2), 177–200.   

Heaven, P. C. ve Ciarrochi, J. (2007). Personality and religious values among 

adolescents: A three-wave longitudinal analysis. British Journal of Psychology 

(98), 681–694. 

Hilbig, B., Thielmann, I., Hepp, J., Klein, S. ve Zettler, I. (2015). From personality to 

altruistic behavior (and back): Evidence from a double-blind dictator game. 

Journal of Research in Personality (55), 46–50. 

Hoffman, M. L. (1981). Is Altruism Part of Human Nature? Journal of Personality and 

Social Psychology , 40 (1), 121-137. 

Hoffman, M. L. (1978). Psychological and biological perspectives on altruism. 

International Journal of Behavioral Development , 1, 323-339. 

Hosford, R. E. (1980). The cubberley conference and the evolution of observational 

learning strategies. Personnel ve Guidance Journal , 7 (58), 467-472. 

İmamoğlu, O. (1987). An interdependence model of human development. Ç. 

Kağıtçıbaşı içinde, Growth and Progress in Cross-cultural Psychology (s. 138-

145). Lisse: Swets and Zeitlinger. 

Jacobs, J. E. ve Eccles, J. S. (1992). The impact of mothers’ gende rrole stereotypic 

beliefs on mothers’ and children’s ability perceptions. Journal of Personality 

and Social Psychology , 6 (63), 932-944. 

Jaffee, S. ve Hyde, J. S. (2000). Gender Differences in Moral Orientation: A Meta-

Analysis. Psychological Bulletin , 5 (126), 703-726. 

Janssens , J. M. (1994). Authoritarian child rearing, parental locus of control, and the 

child's behaviour style. International Journal of Behavioral Development , 3 

(17), 485-501. 

Janssens, M. ve Dekovic, M. (1997). Child rearing, prosocial moral reasoning, and 

prosocial behavior. International Journal of Behavioral Development (20), 509–

527. 

Jones, T. L. ve Prinz, R. J. (2005). Potential roles of parental self-efficacy in parent 

Potential roles of parental self-efficacy in parent. Clinical Psychology Review 

(25), 341-363. 

Kagan, J. (1999). The Role of Parents in Children’s Psychological Development. 

Pediatrics (104), 164–167. 

Kağıtçıbaşı, Ç. (2002). A Model of Family Change in Cultural Context. Online 

Readings in Psychology and Culture , 3 (6), http://dx.doi.org/10.9707/2307-

0919.1059. 



106 
 

Kağıtçıbaşı, Ç. (2007). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji. İstanbul: Koç 

Üniversitesi Yayınları. 

Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Family and Human Development Across Cultures: A View from 

the Other Side. Matwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Kağıtçıbaşı, Ç. (1982). The Changing Value of Children in Turkey. Yayın no 60-E . 

Honolulu: East-west Center. 

Kağıtçıbaşı, Ç. ve Ataca, B. (2005). Value of children and family change: A three 

decade portrait from Turkey. Appilied Psychology: An International Review 

(54), 317-337. 

Kamas, L., Preston, A. ve Baum, S. (2008). Altruism in individual and joint-giving 

decisions: what's gender got to do with it? Feminist Economics , 3 (14), 23-50. 

Kaner, S. (2007). Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, 

Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları. Ankara: Ankara 

Üniversitesi bilimsel Araştırma Projesi. 

Karakitapoğlu-Aygün, Z. (2002). Self-contruals, perceived parating styles and well-

being in different cultural and socio-economic contexts. (Yayınlanmamış 

Doktora Tezi).Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara. 

Katalan, C. (2014). The relationship between parenting styles, attachment styles and 

romantic relationship satisfaction, romantic relationship anxiety among young 

Turkish adults . (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Bahçeşehir Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Kerber, K. W. (1984). The perception of nonemergency helping situations: Costs, 

rewards, and the altruistic personality. Journal of Personality , 2 (52), 177-187. 

Khan, K. H. ve Cangemi, J. P. (1979). Social learning theory: The role of imitation and 

modeling in learning socially desirable behavior. Education , 1 (100), 41-46. 

Knafo, A. ve Schwartz, S. (2009). Accounting for parent-child value congruence: 

Theoretical considerations and empirical evidence. U. Schönpflug içinde, 

Cultural transmission: Psychological, developmental, social, and 

methodological aspects (s. 240-268). New York: Cambridge University Press. 

Knafo, A. ve Schwartz, S. H. (2004). Identity formation and parent–child value 

congruence in adolescence. British Journal of Developmental Psychology (22), 

439–458. 

Koestner, R., Franz, C. E. ve Weinberger, J. (1990). The Family Origins of Empathic 

Concern: A 26-Year Longitudinal Study. Journal of Personality and Social 

Psychology , 4 (58), 709-717. 



107 
 

Kohlberg, L. (1976). Moral Stages and Moralization, The Cognitive Developmental 

Approach. T. Lickona içinde, Moral Development and Behavior. New York: 

Holt, Rinehart and Winston. 

Kohlberg, L. (1963). The development of Children's orientations toward a moral order. 

Vita Humana , 6, 11-33. 

Kotil, Ç. (2010). Okul öncesi eğitim kurumuna yeni başlayan 5 yaş çocukların sosyal-

duygusal uyum düzeylerine annenin ebeveyn öz-yeterlik algısı ile okul 

beklentilerine uyum düzeyinin etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi . İstanbul: 

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Kumru, A., Carlo, G. ve Edwards, C. P. (2004). Olumlu sosyal davranışların ilişkisel, 

kültürel, bilişsel ve duyuşsal bazı değişkenlerle ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi , 

54 (19), 109-125. 

Kuzucu, Y. (2011). Değişen Babalık Rolü ve Çocuk Gelişimine Etkisi. Türk Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik Dergisi , 4 (35), 79-91. 

Laghi, F., Pallini , S. ve De Sclavis, R. (2012). Values Similarity between Parents and 

Adolescents: A Preliminary Investigation among Italian Adolescents. Journal of 

Comparative Family Studies , 6 (43), 915-923. 

Lamb, M. E. ve Tamis-Lemonda, C. S. (2004). The Role of Father: An introduction. M. 

E. Lamb içinde, The Role of Father (s. 1-31). New Jersey: John Wiley & Sons. 

Latendresse, S. J., Rose, R. J., Viken, R. J., Pulkkinen, L., Kaprio, J. ve Dick, D. M. 

(2008). Parenting Mechanisms in Links between Parents’ and Adolescents’ 

Alcohol Use Behaviors. Alcoholism: Clinical and Experimental Research , 2 

(32), 322-330. 

Le Camus, J. (1995). Le dialogue phasique: nouvelles perspectives dans l’étude des 

interactions père-bébé. Neuropsychiatrie de l’enfance, 43 (1-2), 53-65. 

Ledermann, T. ve Kenny, D. A. (2012). The common fate model for dyadic data: 

variations of a theoretically important but underutilized model. Journal of 

Family Psychology , 1 (26), 140-148. 

Lee, D. Y., Kang, C. H., Lee, J. Y. ve Park, S. H. (2005). Characteristics of Exemplary 

Altruists. Journal of Humanistic Psychology , 2 (45), 146-155. 

Lindsey, E., Mize, J. ve Pettit, G. (1997). Mutuality in Parent-Child Play: Consequences 

for Children's Peer Competence. Journal of Social and Personal Relationships , 

4 (14), 523 - 538. 

Lipscomb, T. J., Larrieu, J. A., McAllister, H. A. ve Bregman, N. J. (1982). Modeling 

and children's generosity: a developmental perspective. Merrill-Palmer 

Quarterly (28), 275-282. 



108 
 

Lord, S. E., Eccles, J. S. ve McCarthy, K. A. (1994). Surviving the junior high school 

transition family processes and self-perceptions as protective and risk factors. 

The Journal of Early Adolescence , 2 (14), 162–199. 

Lyons, S., Duxbury, L. ve Higgins, C. (2005). Are Gender Differences in Basic Human 

Values a Generational Phenomenon? Sex Roles (53), 763-778. 

Maccoby, E. E. (2007). Historical overview of socialization research and theory. J. E. 

Grusec, ve P. D. Hastings içinde, Handbook of socialization: Theory and 

research (s. 13-41). New York, NY: Guilford. 

Maccoby, E. E. ve Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: 

Parent–child interaction. N. Eisenberg içinde, Handbook of child psychology: 

Socialization,personality, and social development (Cilt 4, s. 1–101). New York, 

NY: Wiley. 

Martell, L. K. (1990). Perceptions of equity by mothers and daughters. Family 

Relations. (39), 305-310. 

Mastain, L. (2007). A phenomenological investigation of altruism as experienced by 

moral exemplars. Journal of Phenomenological Psychology (38), 62-99. 

Masud, H., Ahmad, M. S., Jan, F. A. ve Jamil, A. (2016). Relationship between 

parenting styles and academic performance of adolescents: mediating role of 

self-efficacy. Asia Pacific Education Review (17), 121–131. 

McGinley, M. (2008). Temperament, Parenting, and Prosocial Behaviors: Applying a 

New Interactive Theory of Prosocial Development. Yayınlanmamış Doktora Tezi 

. Lincoln, Nebraska: The Graduate College at the University of Nebraska. 

McNamara, K. A., Selig, J. P. ve Hawley, P. H. (2010). A typological approach to the 

study of parenting: associations between maternal parenting patterns and child 

behaviour and social reception. Early Child Development and Care , 9 (180), 

1185-1202. 

Michalik, N. M., Eisenberg, N., Spinrad, T. L., Ladd, B., Thopmson, M. ve Valiente, C. 

(2007). Longitudinal Relations Among Parental Emotional Expressivity and 

Sympathy and Prosocial Behavior in Adolescence. Social Development , 2 (16), 

286-309. 

Midlarsky, E. ve Bryan, J. H. (1972). Affect Expressions and Children’s Imitative 

Altruism. Journal of Experimental Resarch In Personality , 195-203. 

Midlarsky, E., Fagin Jones, S. ve Corley, R. P. (2005). Personality Correlates of Heroic 

Rescue During the Holocaust. Journal of Personality , 4 (73), 907-934. 

Mikulincer, M. ve Shaver, P. R. (2015). An Attachment Perspective On Prosocial 

Attitudes and Behavior. D. A. Schroeder, ve W. Graziano içinde, The Oxford 

Handbook of Prosocial Behavior (s. 209). New York, NY: Oxford University 

Press. 



109 
 

Miller, P. J., Wang, S.-h., Sandel, T. ve Cho, G. E. (2002). Self-esteem as folk theory: A 

comparison of European American and Taiwanese mothers’ beliefs. Parenting: 

Science and Practice , 2 (3), 209-239. 

Morsümbül, Ş. (2014). Değerlerin kuşaklararası değişimi. (Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Mosley, J. ve Thompson, E. (1995). Fathering Behavior and Child Outcomes: The role 

of race and poverty. W. Marsiglio içinde, Fatherhood: Contemporary theory, 

research, and social policy (s. 148-165). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Mussen, P. ve Eisenberg, N. (2001). Prosocial development in context. A. C. Bohart ve 

D. J. Stipek içinde, Constructive and destructive behavior. Implications for 

family, school, and society (s. 103-126). Washington, D. C.: American 

Psychological Association. 

Nakao, K., Tahaishi, J., Tatsuta, K., Katayama, H., Iwase, M., Yorifuji, K. vd. (2000). 

The influences of family environment on personality traits. Psychiatry and 

Clinical Neurosciences (54), 91–95. 

Newcomb, T. M. ve Svehla, G. (1937). Intra-family relationship in attitude. Sociometry, 

1, 180-205 

Oda, R., Machii, W., Takagi, S., Kato, Y., Takeda, M., Kiyonari, T. vd. (2014). 

Personality and altruism in daily life. Personality and Individual Differences 

(56), 206–209. 

Oliner, P. M. (2004). Saving The Forsaken: Religious Culture and The Rescue of Jews 

in Nazi Europe. London: Yale University Press. 

Oliner, S. P. ve Oliner, P. M. (1988). The Altruistic Personality: Rescuers of Jews in 

Nazi Europe. New York: Free Press. 

Ong, Q., Ho, K. W. ve Ho, K. C. (2013). Altruism Within the Family: A Comparison of 

Father and Mother Using Life Happiness and Life Satisfaction. Social Indicators 

Research , 2 (111), 485-510. 

Özensel, E. (2004). Türk Toplumunda Çocuğun Yetiştirilmesinde Annenin Rolü: Konya 

İli Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi , 2 (6), 77-96. 

Öztürker, B. (2014). 6 yaş çocuklarının olumlu sosyal davranışları ile anne ve öğretmen 

özgeciliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi . (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi).Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Pattersons, G. R. ve Fisher, P. A. (2002). Recent developments in our understanding of 

parenting: Bidirectional effects, causal models, and the search for parsimony. M. 

Bornstein içinde, Handbook of parenting: Practical and applied parenting (s. 

59–88). Mahwah, NJ: Erlbaum. 



110 
 

Penner, L. A. ve Finkelstein, M. A. (1998). Dispositional and structural determinants of 

volunteerism. Journal of Personality and Social Psychology (74), 525–537. 

Piaget, J. (1962). The Moral Judgment of the Child. New York: Collier. 

Piliavin, J. A., ve Callero, P. L. (1991). Giving Blood: The Development of an Altruistic 

Identity. . Baltimore, MD: ohn Hopkins University Press. 

Piliavin, J. A. ve Charng, H.-W. (1990). Altruism: A Review of Recent Theory and 

Research. Annual Review of Sociology , 16, 27-65. 

Popenoe, D. (1993). Parental androgyny. Society , 5-11. 

Prinzie, P., Onghena, P., Hellinckx, W., Grietens, H., Ghesquiere, P. ve Colpin, H. 

(2004). Parent and Child Personality Characteristics as Predictors of Negative 

Discipline and Externalizing Problem Behaviour in Children. European Journal 

of Personality (18), 73–102. 

Prinzie, P., Stams, G. J., Deković, M. ve Reijntjes, A. (2009). The relations between 

parents’ Big Five personality factors and parenting: A meta-analytic review. 

Journal of Personality and Social Psychology , 2 (97), 351-362. 

Radin , N. (1994). Primary caregiving fathers in intact families. A. E. Gottfried, ve A. 

W. Gottfried içinde, Redefining families: Implications for children’s 

development (s. 55-97). New York: Plenum. 

Rohan, M. ve Zanna, M. (1996). Value Transmission in Families. C. Seligman , J. 

Olson, ve M. Zanna içinde, The Psychology of Values: The Ontario Symposium 

(Cilt 8, s. 253-276). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: The Free Press. 

Rosenberg, J. ve Wilcox, B. W. (2006). The Importance of Fathers in the Healthy 

Development of Children. Washington, DC: U.S. Department of Health and 

Human Services. 

Rothbaum, F. ve Trommsdorf, G. (2007). Do roots and wings complement or oppose 

one another? J. E. Grusec ve P. D. Hastings (Ed.), içinde Handbook of 

socialization: theory and research (s. 461-489). New York: Guilford. 

Rushton, J. P. (1982a). Altruism and Society: A Social Learning Perspective. Ethics , 3 

(92), 425-446. 

Rushton, J. P. (1980). Altruism, socialization and society. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall. 

Rushton, J. P. (1982b). Moral Cognition, Behaviorism, and Social Learning Theory. 

Ethics , 3 (92), 459-467. 

Rushton, J. P., Chrisjohn, J. D. ve Fekken, G. C. (1981). The altruistic personality and 

the self report altruism scale. Person and Individual Differences , 2, 293-302. 



111 
 

Rushton, J. P., Fulker, D. W., Neale, M. C., Nias, D. K. ve Eysenck, H. J. (1986). 

Altruism and aggression: the heritability of individual differences. Journal of 

Personality and Social Psychology (50), 1192-1198. 

Ryan, M., David B. ve Reynolds K. (2004). Who cares? The effect of gender and 

context on the self and moral reasoning, Psychology of Women Quarterly, 

28(3), 246-255. 

Sagiv, L. ve Schwartz, S. H. (1995). Value priorities and readiness for out-group social 

contact. Journal of Personality and Social Psychology , 3 (69), 437-448. 

Sanders, M. R. ve Woolley, M. L. (2005). The relationship between maternal self-

efficacy and Parenting practices: implications for parent training. Child: Care, 

Health ve Development , 1 (31), 65-73. 

Sanmartín, M. G., Carbonell, A. E. ve Baños, C. P. (2011). Relationships among 

empathy, prosocial behavior, aggressiveness, self-efficacy and pupils' personal 

and social responsibility. Psicothema , 1 (23), 13-19. 

Schlenker, B. R. (1980). Impression management: The self concept, social identity, and 

interpersonal relations. Monterey, CA: Brooks/Cole. 

Schneider, D. J., ve Turkat, D. (1975). Self-presentation following success or failure: 

Defensive self-esteem models. Journal of Personality (43), 127-135. 

Schwartz, S. H. (1994). Beyond individualism and collectivism: New cultural 

dimensions of values. U. Kim, H. Triandis, Ç. Kağıtçıbaşı, S. Choi , ve G. Yoon 

içinde, Individualism and collectivism: Theory, method, and (s. 85-119). 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

Schwartz, S. H. (2010). Basic values: How they motivate and inhibit prosocial behavior. 

M. Mikulincer, ve P. R. Shaver içinde, Prosocial motives, emotions, and 

behavior: The better angels of our nature (s. 221-241). Washington, DC: 

American Psychological Association. 

Schwartz, S. H. (1970). Elicitation of moral obligation and self-sacrificing behavior: an 

experimental study of volunteering to be a bone marrow donor. Journal of 

Personality and Social Psychology , 4 (15), 283-293. 

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical 

advances and empirical tests in 20 countries. M. P. Zanna içinde, Advances in 

Experimental Social Psychology (Cilt 25, s. 1-65). New York: Academic Press. 

Schwartz, S. H. ve Bardi, A. (2001). Value hierarchies across cultures: Taking a 

similarities perspective. Journal of Cross Cultural Psychology , 3 (32), 268-290. 

Schwartz, S. H. ve Bilsky, W. (1987). Toward a universal psychological structure of 

human values. Journal of Personality and Social Psychology , 3 (53), 550-562. 



112 
 

Schwartz, S. H. ve Howard, J. A. (1984). Internalized Values as Motivators. E. Staub, 

D. Bar-Tal, J. Karylowski, ve J. Reykowski içinde, Development and 

Maintenance of Prosocial Behavior (s. 229-255). New York: Plenum Press. 

Schwartz, S. H. ve Rubel, T. (2005). Sex Differences in Value Priorities: Cross-Cultural 

and Multimethod Studies. Journal of Personality and Social Psychology , 6 (89), 

1010-1028. 

Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, N., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C. vd. 

(2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality 

and Social Psychology , 4 (103), 663-688. 

Schwartz, S. H., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S., Harris, M. ve Owens, M. 

(2001). Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values 

with a different method of measurement. Journal of Cross-Cultural Psychology. 

, 5 (32), 519-542. 

Seçer, Z., Gülay Ogelman, H., Önder, A. ve Berengi, S. (2012). Analysing Mothers’ 

Self-efficacy Perception towards Parenting in Relation to Peer Relationships of 

5-6 year-old Preschool Children. Educational Sciences: Theory ve Practice , 3 

(12), 2001-2008. 

Shaffer, D. R. (2009). Social and Personality Development (6. Baskı). Belmont, CA: 

Wadsworth. 

Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B. ve Rogers, R. 

W. (1982). The Self Efficacy: Construction and validation. Psychological 

Reports (51), 663-671. 

Shimpi, P. M., Akhtar, N. ve Moore, C. (2013). Toddlers’ imitative learning in 

interactive and observational contexts: The role of age and observational 

contexts: The role of age and familiarity of the model. Journal of Experimental 

Child Psychology , 116, 309-323. 

Smith, J. D. ve Shaffer, D. R. (1986). Self-consciousness, self-reported altruism, and 

helping behaviour. Social Behavior and Personality , 2 (14), 215-220. 

Snyder, M. ve Omoto, A. M. (1992). Who helps and why? The psychology of AIDS 

volunteerism. S. Spacapan, ve S. Oskamp içinde, Helping and being helped: 

Naturalistic studies (s. 213-239). Newbury Park, CA: Sage. 

Staub, E. (1974). Helping a distressed person: Social, personality, and stimulus 

determinants. L. Berkowitz içinde, Advances in experimental social psychology 

(s. 293-341). New York: Academic Press. 

Staub, E. (1979). Positive social behavior and morality: Socialization and development 

(Cilt 2). New York, NY: Academic Press. 



113 
 

Steca, P., Bassi, M., Caprara, G. V. ve Fave, A. D. (2011). Parents’ Self-efficacy Beliefs 

and Their Children’s Psychosocial Adaptation During Adolescence. Journal of 

Youth and Adolescence , 3 (40), 320–331. 

Sümer, N. ve Güngör, D. (1999). Çocuk yetiştirme stillerinin bağlanma stilleri, benlik 

değerlendirmeleri ve yakin ilişkiler üzerindeki etkisi. Türk Psikoloji Dergisi , 14 

(44), 35-62. 

Sunar, D. (2009). Mothers' and fathers' child rearing practices and self-esteem in three 

generations of urban Turkish famlies. S. Bekman, ve A. Aksu-Koç içinde, 

Perspectives on Human Development, Family, and Culture (s. 126-139). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Sunar, D., ve Fişek, G. (2005). Contemporary Turkish families. J. Roopnarine, ve U. 

Gielen içinde, Families in Global Perspective (s. 169-183). Boston, MA: Allyn 

ve Bacon . 

Taşkın, N. (2011). Çocukların gelişiminde katkıları unutulanlar: Babalar. Eğitime Bakış 

Dergisi , 7 (20), 43-47. 

Taylor, S. E., Peplau, L. A. ve Sears, D. O. (2010). Sosyal Psikoloji. (A. Dönmez, Çev.) 

Ankara: İmge Kitabevi. 

Tekeş, B. ve Hasta, D. (2015). Özgecilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 

Nesne Psikoloji Dergisi , 3 (6), 55-75. 

Teti, D. M. ve Gelfand, D. M. (1991). Behavioral competence among mothers of infants 

in the first years: The mediational role of maternal self-efficacy. Child 

Development (62), 918-929. 

Teubert, D. ve Pinquart, M. (2010). The Association Between Coparenting and Child 

Adjustment: A Meta-Analysis. Parenting: Science and Practice (10), 286–307. 

The Altruistic Personality and Prosocial Behavior Institute. (tarih yok). Definitions. E.t.: 

Nisan 10, 2017, http://www2.humboldt.edu/altruism/definitions  

Trivers, R. L. (1971). The evolution of reciprocal altruism. The Quarterly Review of 

Biology , 46 (1), 35-57. 

Troll, L. E.ve Fingerman, K. L. (1996). Connections between Parents and Their Adult 

Children. C. Magai, ve S. H. McFadden içinde, Handbook of Emotion, Adult 

Development, and Aging (s. 185-205). San Diego, CA: Academic Press. 

Trommsdorff, G. (1991). Child-rearing and children's empathy. Perceptual and Motor 

Skills , 4 (72), 387-390. 

TÜİK. (2012). İstatisitklerle Kadın. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu. 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük. (tarih yok). E.t: Mart 24, 2015, Türk Dil 

Kurumu Web Sitesi: 



114 
 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_btsvearama=kelimeveguid=TDK.

GTS.55118144eac271.80041816  

Updegraff, K. A., McHale, S. M., Crouter, A. C., ve Kupanoff, K. (2001). Parents’ 

Involvement in Adolescents’ Peer Relationships: A Comparison of Mothers’ and 

Fathers’ Roles. Journal of Marriage and Family (63), 655-668. 

Ünlü-Çetin, Ş. (2015). Father involvement in early years: comparing children's 

perception of father involvement with those of their fathers' and mothers'. 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Odtü Sosyal Bilimler Enstiütüsü, Ankara. 

van Ingen, D. J., Freiheit, S. R., Steinfeldt, J. A., Moore, L. L., Wimer, D. J., Knutt, A. 

D. vd. (2015). Helicopter Parenting: The Effect of an Overbearing Caregiving 

Style on Peer Attachment and Self-Efficacy. Journal of College Counseling , 1 

(18), 7-20. 

Veneziano, R. A. (2003). The Importance of Paternal Warmth. Cross-Cultural Research 

, 3 (37), 265-281. 

Veroff, J., Reuman, D. ve Feld, S. (1984). Motives in American men and women across 

the adult life span. Developmental Psychology (20), 1142-1158. 

Vyrastekova, J., Huisman, J., Mosha, I. ve Smits, J. (2014). Mothers More Altruistic 

than Fathers, but Only When Bearing Responsibility Alone: Evidence from 

Parental Choice Experiments in Tanzania. PLoS ONE , 6 (9), 1-6. 

Watson, P. J., Little, T. ve Biderman, M. D. (1992). Narcissism and Parenting Styles. 

Psychoanalytic Psychology , 2 (9), 231-244. 

Weaver, C. M., Shaw, D. S., Dishion, T. J. ve Wilson, M. N. (2008). Parenting Self-

Efficacy and Problem Behavior in Children at High Risk for Early Conduct 

Problems: The Mediating Role of Maternal Depression. Infant Behavior and 

Development , 4 (31), 594-605. 

Whiting, B. B., ve Whiting, J. W. M. (1975). Children of six cultures. Cambridge, MA: 

Harvard University Press. 

Wigfield, A., Eccles, J. S., Yoon, K. S., Harold, R. D., Arbreton, A. J. A., Freedman-

Doan, C. Ve Blumenfeld, P. C. (1997). Changes in children’s competence 

beliefs and subjective task values across elementary school years: A 3-year 

study. Journal of Educational Psychology (89), 451-469. 

Williamson, R. A., Donohue, M. R. ve Tully, E. C. (2013). Learning how to help others: 

Two-year-olds’ social learning of a prosocial act. Journal of Experimental Child 

Psychology , 114, 543-550. 

Wolfradt, U., Hempel, S. ve Miles, J. (2003). Perceived parenting styles, 

depersonalisation, anxiety and coping behaviour in adolescents. Personality and 

Individual Differences (34), 521–532. 



115 
 

Yağmurlu, B. ve Sanson, A. (2009). Parenting and temperament as predictors of 

prosocial behaviour in Australian and Turkish Australian children. Australian 

Journal of Psychology , 2 (61), 77–88. 

Yağmurlu, B., Sanson, A. ve Köymen, S. B. (2005). Ebeveynlerin ve Çocuk Mizacının 

Olumlu Sosyal Davranış Gelişimine Etkileri: Zihin Kuramının Belirleyici Rolü. 

Türk Psikoloji Dergisi , 55 (20), 1-20. 

Yeşilkayalı, H. D. (2015). Koruyucu aile bireylerinin sosyodemografik özellikleri ile 

empatik becerileri ve özgecilik durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi . 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Ankara. 

Yeşilyaprak, B. (1993). Kişilik gelişiminde ailesel faktörlerin etkisine ilişkin bir 

araştırma. Aile ve Toplum , 1 (3), 3-16. 

Yıldırım, F. ve İlhan, İ. Ö. (2010). Genel Özyeterlilik Ölçeği Türkçe Formunun 

Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi , 4 (21), 301-308. 

Zanna, M. P. ve Pack, S. J. (1975). On the self-fulfilling nature of apparent sex-

differences in behavior. Journal of Experimental Social Psychology (11), 583–

591. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

EK. 1: Bilgilendirilmiş Onay Formu 

 

Bu çalışmanın amacı özgecilik, değerler, öz yeterlik ve çocuk yetiştirme stilleri 

ile ilgili değişkenleri incelemektir.  Bu bağlamda size özgeci davranışlarınızı, 

değerlerinizi, öz-yeterliğinizi, benimsediğiniz ya da maruz kaldığınız çocuk yetiştirme 

stillerini araştırmaya yönelik bir takım sorular sunulmaktadır. 

Araştırmaya katılım tamamen gönüllülük esasına göredir.  Araştırmaya 

katılmayı reddedebilir veya başladıktan sonra devam etmek istemediğinize karar verip 

yarıda bırakabilirsiniz. Bu hakkınızı kullanmanız durumunda, hiçbir olumsuz tutumla ya 

da sonuçla karşılaşmayacaksınız.  

Çalışmaya katılmanız ile özgecilik, değerler, öz-yeterlik ve çocuk yetiştirme 

stilleri hakkında bilgi elde edinilmesine ve sosyal psikoloji literatürüne katkı sağlamış 

olacaksınız. 

 Verdiğiniz bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır. Lütfen adınızı kitapçığın 

hiçbir yerine yazmayınız. Kitapçığın yanıtlanması yaklaşık 15-20 dakika alacaktır. Bu 

ölçekleri doldurmanın bilinen hiçbir riski bulunmamaktadır 

           Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji doktora programı tez 

çalışması kapsamında yürütülmektedir. Araştırma ile ilgili sorularınız için 

gokhan_arslanturk@hotmail.com e-mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. 

Gökhan ARSLANTÜRK 

ONAM FORMU 

‘‘Özgecilik, değerler, anne baba yetkinliği, öz yeterlik ve çocuk yetiştirme stilleri’’  

konulu araştırma ile ilgili bilgiler bana sözlü olarak aktarıldı. Çalışma ile ilgili tüm 

sorularıma yeterli cevaplar aldım. Çalışmaya kendi rızamla gönüllü olarak katılmayı 

kabul ediyorum.                                 

 

  İmza   

(isim soyisim yazmak gerekli değildir) 

 

……………………….. 

mailto:gokhan_arslanturk@hotmail.com
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EK. 2: Kişisel Bilgi Formu (Çocuk) 

 

Aşağıda sizinle ilgili kişisel ve ailesel bazı sorular yer almaktadır. Lütfen soruları sizi 

yansıtacak şekilde içtenlikle ve mümkün olduğunca boş yanıt bırakmadan cevaplayınız. 

 

1) Yaşınız:……………… 

2) Cinsiyetiniz:…………………… 

3) Eğitim Durumunuz:  

Ön lisans                   Lisans                              Lisansüstü 

4) Kaçıncı sınıfta öğrenim görüyorsunuz?............. 

5) Yaşamınızın çoğunu geçirdiğiniz yer?  

Köy         Kasaba           İlçe         Şehir Merkezi              Metropol 

6) Ailenizin toplam geliri?:…………… 

7) Anne-baba evlilik durumu:    Evli                Boşanmış      Ayrı yaşıyorlar 

8) Kaç kardeşiniz var? …………….. 

9) Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? …………….. 

10)  Annenizin mesleği? …………….. 

11) Babanızın mesleği? …………….. 

12)  Yaşamınızın yaklaşık ne kadarını annenizle birlikte geçirdiniz? 

Hiç      Çok azını       Yarısını       Çoğunu     Tamamını 
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13)  Yaşamınızın yaklaşık ne kadarını babanızla birlikte geçirdiniz? 

Hiç      Çok azını       Yarısını        Çoğunu     Tamamını 

14) Yaşamınızın çoğunda kiminle yaşadınız?  

Çekirdek aile (anne,baba ve varsa kardeş)                                Sadece kardeş 

Geniş aile (anne,baba, kardeş ve diğer aile üyeleri)    Akraba 

Boşanmış ebeveyn (yalnız anne veya yalnız baba)          Yurt 

Yalnız                      Diğer……… 

15) Bebeklik ve çocukluk döneminizde bakımınızı daha çok kim üstendi? 

Anne                   Baba                Akraba                  Bakıcı              Yetiştirme Yurdu            

Diğer……… 
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EK. 3: Kişisel Bilgi Formu (Ebeveyn) 

 

Aşağıda sizinle ilgili kişisel ve ailesel bazı sorular yer almaktadır. Lütfen soruları sizi 

yansıtacak şekilde içtenlikle ve mümkün olduğunca boş yanıt bırakmadan cevaplayınız. 

1) Yaşınız:……………… 

2) Cinsiyetiniz:…………………… 

3) Eğitim Durumunuz: (En son aldığınız diplomaya göre) 

Okur-Yazar           İlk Okul              Ortaokul       Lise   Lisans                              

Lisansüstü  

4) Mesleğiniz? ………………….. 

5) Yaşamınızın çoğunu geçirdiğiniz yer?  

Köy         Kasaba           İlçe         Şehir Merkezi           Metropol 

6) Ailenizin toplam geliri?:…………… 

7) Evlilik durumu:    Evli                       Boşanmış      Ayrı yaşıyor 

8) Kaç çocuğunuz var? …………….. 

9) Çocuğunuz küçükken, bakımını daha çok kim üstlenirdi?  

Ben             Eşim     Akraba               Bakıcı             Yetiştirme Yurdu            

Diğer……… 

10) Çocuğunuz küçükken, bakımını siz ne kadar üstlenirdiniz?  

Çok az  Az   Orta   Çoğunlukla   Tamamen  

11) Çocuğunuz küçükken, bakımını eşiniz ne kadar üstlenirdi?  

Çok az   Az   Orta   Çoğunlukla   Tamamen  
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EK. 4: Özgecilik Ölçeği 

Lütfen her bir maddenin karşısında yer alan seçeneklerden sizin için 

en uygun olan kutucuğa (X) koyunuz. 

H
iç

b
ir

 Z
am

an
 

N
ad

ir
en

 

A
ra

d
a 

S
ır

ad
a 

S
ık

lı
k
la

 

H
er

 Z
am

an
 

1. Bir yabancıya aracını kardan çıkarması için yardım ederim.      

2. Bir yabancıya yol tarif ederim.      

3. Bir yabancının parasını bozarım.      

4. Bir hayır işi için para yardımında bulunurum.      

5. İhtiyacı olan ya da benden isteyen bir yabancıya para veririm.      

6. Bir hayır işi için eşya ya da giysi bağışlarım.      

7. Bir hayır işi için gönüllü olarak çalışırım.      

8. Kan bağışlarım.      

9. Bir yabancıya eşyalarını taşımasında yardım ederim. (ör., kitap, koli vb.)      

10. Bir yabancı için asansörün kapısını açık tutarak bekletirim.      

11. Bir sırada (ör., fotokopi makinesi, market vs.) başkasının önüme 

geçmesine izin veririm. 

     

12. Bir yabancıyı arabamla bir yere götürürüm.      

13. Bir bankada ya da markette satış sorumlusu benden daha az ücret 

aldığında onu uyarırım. 

     

14. İyi tanımadığım bir komşuma benim için değeri olan bir şeyi ödünç 

veririm (ör., tabak, araç gereç vs.). 

     

15. Hayır işi için satılan kart vb. ürünleri iyi bir neden için olduğu 

düşüncesiyle satın alırım. 

     

16. Ondan iyi olduğum konularda çok da yakın olmadığım bir okul 

arkadaşıma ödevini yapmasına yardım ederim. 

     

17. Benden istemese bile komşumun evcil hayvanına ya da çocuğuna 

karşılık beklemeden bakıveririm. 

     

18. Yaşlı ya da engelli bir yabancıya caddeyi karşıdan karşıya geçmesi için 

yardım teklif ederim. 

     

19. Otobüs ya da metroda ayakta duran bir yabancıya yerimi vermeyi teklif 

ederim. 

     

20. Bir tanıdığa evini taşımasında yardım ederim.      
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EK. 5: Değerler Anketi 

Aşağıda kısaca bazı insanlar tanımlanmıştır. Lütfen her tanımlamayı okuyun ve her bir insanın 

size ne kadar benzediğini veya benzemediğini düşünün. Sonra, her tanımlamanın sağında olan 

rakamlardan birini daire içine alarak bu kişinin size ne kadar benzediğini veya benzemediğini 

belirtin. 

 BU KİŞİ SİZE NE KADAR BENZİYOR? 

 
Bana hiç 
BENZEMİYOR 

   
Bana tamamen 

BENZİYOR 

1. Yaratıcı olmak onun için önemlidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Ülkesinin bütün vatandaşlarının güvenliğini tüm 
tehditlere karşı koruması onun için önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. İyi zaman geçirmek onun için önemlidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Başka insanları üzmekten kaçınmak onun için önemlidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Toplumun güçsüz ve savunmasız üyelerini korumak 
onun için önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. İnsanların onun söylediklerini yapmasını ister. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Dikkatleri üzerine çekmemeye çalışır. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Doğaya özen gösterilmesi gerektiğine çok inanır. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Hiç kimsenin onu asla utandırmaması onun için 
önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Her zaman yapacak değişik türde şeyler arar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Kendisine yakın olanlara sadık olmak onun için 
önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Güvenliğini tehlikeye sokabilecek herşeyden kaçınır. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Paranın getirebileceği güç hissine sahip olmak onun için 
önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Çeşitli gruplar arasında uyumu ve barışı arttırmak için 
çalışır. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Otorite konumundaki insanların söylediklerini her zaman 
yapması gerektiğine inanır. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. Hırslı olmanın önemli olduğunu düşünür. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. Geleneksel değerleri ve inançları sürdürmek onun için 
önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. Hayatı hakkında kendi kararlarını vermek onun için 
önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. Toplumsal imajını korumak onun için önemlidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. Doğal hayatı tehdit eden şeylere karşı çalışmak onun 
için önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. Başkaları için sinir bozucu biri olmamanın önemli 
olduğunu düşünür. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. Varlıklı olmak onun için önemlidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. Sevdiği insanlara yardım etmek onun için çok önemlidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. Kendi kanaatlerini oluşturmak ve özgün fikirlere sahip 
olmak onun için önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. Kişisel güvenliği onun için son derece önemlidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 BU KİŞİ SİZE NE KADAR BENZİYOR? 

 
Bana hiç 
BENZEMİYOR 

   
Bana tamamen 

BENZİYOR 

26. Heyecanlı bir hayat onun için önemlidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. Herhangi bir grupta en etkili insan olmak onun için 
önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. Başkaları izlemiyorken bile kurallara uymak onun için 
önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. Dünyadaki herkesin hayatta eşit fırsatlara sahip 
olmasının önemli olduğunu düşünür. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. Devletin güçlü olmasını ister ki vatandaşlarını 
savunabilsin. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. Hayattaki zevklerin tadını çıkarmak onun için önemlidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32. Yakın olduğu insanların iyiliğini gözetmek onun için 
önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. Herşeyi bağımsız bir şekilde yapmak onun için 
önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. Alçakgönüllü olmak onun için önemlidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35. Başkalarına ne yapacaklarını söyleyen kişi olmak onun 
için önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36. Kendisinden farklı insanları dinlemek onun için 
önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37. Çok başarılı olmak onun için önemlidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38. Ailesinin veya bir dinin geleneklerini sürdürmek onun 
için önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39. Kendisi için sürekli yeni şeyler öğrenmek ve 
yeteneklerini geliştirmek onun için önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40. Bütün yasalara uymak onun için önemlidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41. Her türden yeni deneyim edinmenin önemli olduğunu 
düşünür. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42. Güvenilir bir arkadaş olmak için elinden geleni yapar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43. Yüksek statü ve güç peşinde koşar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

44. Kültürünün geleneksel uygulamalarına son derece 
değer verir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45. Doğal çevreyi yokolmaktan ve kirlilikten korumak onun 
için önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

46. Eğlenmek için her fırsatı değerlendirir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47. Toplumda düzen ve istikrar olması onun için önemlidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48. Ailesinin ve arkadaşlarının ihtiyaçlarına her zaman 
cevap vermeye çalışır. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49. Yaptıklarını seçme özgürlüğü onun için önemlidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50. Sahip olduklarıyla tatmin olmak ve daha fazlasını 
istememek onun için önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51. İnsanların ona daima saygı ve ağırbaşlılıkla muamele 
etmelerini ister. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

52. Her zaman ince düşünceli olmaya ve başkalarını 
kızdırmamaya çalışır. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

53. Herkesin, tanımadığı insanların bile, adil muamele 
görmesini ister. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

54. Güvenli bir çevrede yaşamak onun için önemlidir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 BU KİŞİ SİZE NE KADAR BENZİYOR? 

 
Bana hiç 
BENZEMİYOR 

   
Bana tamamen 

BENZİYOR 

55. İnsanların onun başarılarına hayran olmasını ister. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

56. Birlikte zaman geçirdiği insanların ona tamamen 
güvenebilmesini ister. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

57. İnsanlarla aynı fikirde olmasa bile, onları anlamak onun 
için önemlidir. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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EK. 6: Çocuk Yetiştirme Stilleri Ölçeği (Çocuk Formu) 

 

 A N N E M 

 hiç 
doğru 
değil 

(1) 

 

Doğru 
değil 

(2) 

 

kısmen 
doğru 

(3) 

 

doğru 

(4) 

 

çok 
doğru 

(5) 

1. Benimle sık sık rahatlatıcı bir şekilde konuşurdu       

2. Her davranışımı sıkı sıkıya kontrol etmek isterdi       

3. Nasıl davranacağım ya da ne yapacağım konusunda bana hep 
yararlı fikirler vermiştir  

     

4. Onun istediği hayatı yaşamam konusunda hep ısrarlı olmuştur       

5. Sorunlarım olduğunda onları daha açık bir şekilde görmemde hep 
yardımcı olmuştur  

     

6. Arkadaşlarımla ilişkilerime çok karışırdı      

7. Sorunlarımı çözmemde destek olurdu       

8. Onunkinden farklı bir görüşe sahip olmama genellikle tahammül 
edememiştir  

     

9. Sevgi ve yakınlığına her zaman güvenmişimdir       

10. Kurallarına aykırı davrandığımda beni kolaylıkla affetmezdi       

11. Hiçbir zaman fazla yakın bir ilişkimiz olmadı       

12. Ne zaman, ne yapmam gerektiği konusunda talimat verirdi       

13. Bir problemim olduğunda ona anlatmaktansa, kendime  
      saklamayı tercih ederdim  

     

14. Geç saatlere kadar oturmama izin vermezdi       

15. Onunla birbirimize çok bağlıydık       

16. Arkadaşlarımla geç saate kadar dışarıda kalmama izin vermezdi       

17. Onun düşüncelerine ters gelen bir şey yaptığımda suçlamazdı       

18. Boş zamanlarımı nasıl değerlendireceğime karışırdı      

19. Bir sorunum olduğunda bunu hemen anlardı       

20. Hangi saatte hangi arkadaşımla buluşacağımı bilmek isterdi       

21. Hiçbir zaman benim ne hissettiğimle veya ne düşündüğümle   

     gerçekten ilgilenmedi  

     

22. Arkadaşlarımla dışarı çıkmama nadiren izin verirdi       
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 BABAM 

 hiç 
doğru 
değil 

(1) 

 

Doğru 
değil 

(2) 

 

kısmen 
doğru 

(3) 

 

doğru 

(4) 

 

çok 
doğru 

(5) 

12. Benimle sık sık rahatlatıcı bir şekilde konuşurdu       

13. Her davranışımı sıkı sıkıya kontrol etmek isterdi       

14. Nasıl davranacağım ya da ne yapacağım konusunda bana hep 
yararlı fikirler vermiştir  

     

15. Onun istediği hayatı yaşamam konusunda hep ısrarlı olmuştur       

16. Sorunlarım olduğunda onları daha açık bir şekilde görmemde hep 
yardımcı olmuştur  

     

17. Arkadaşlarımla ilişkilerime çok karışırdı      

18. Sorunlarımı çözmemde destek olurdu       

19. Onunkinden farklı bir görüşe sahip olmama genellikle tahammül 
edememiştir  

     

20. Sevgi ve yakınlığına her zaman güvenmişimdir       

21. Kurallarına aykırı davrandığımda beni kolaylıkla affetmezdi       

22. Hiçbir zaman fazla yakın bir ilişkimiz olmadı       

12. Ne zaman, ne yapmam gerektiği konusunda talimat verirdi       

14. Bir problemim olduğunda ona anlatmaktansa, kendime  
      saklamayı tercih ederdim  

     

14. Geç saatlere kadar oturmama izin vermezdi       

15. Onunla birbirimize çok bağlıydık       

16. Arkadaşlarımla geç saate kadar dışarıda kalmama izin vermezdi       

17. Onun düşüncelerine ters gelen bir şey yaptığımda suçlamazdı       

18. Boş zamanlarımı nasıl değerlendireceğime karışırdı      

19. Bir sorunum olduğunda bunu hemen anlardı       

20. Hangi saatte hangi arkadaşımla buluşacağımı bilmek isterdi       

21. Hiçbir zaman benim ne hissettiğimle veya ne düşündüğümle   

     gerçekten ilgilenmedi  

     

22. Arkadaşlarımla dışarı çıkmama nadiren izin verirdi       
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Ek-7: Çocuk Yetiştirme Stilleri Ölçeği (Ebeveyn Formu) 

Aşağıda, kızınızla / oğlunuzla olan ilişkileriniz hakkında bazı ifadeler  yer almaktadır. Sizden istenen, 

çocuğunuzu yetiştirme sürecinde onunla olan ilişkinizi düşünerek her bir cümlenin sizin için ne derece 
doğru olduğunu ilgili yeri işaretleyerek belirtmenizdir. Hiçbir maddenin doğru veya yanlış cevabı yoktur. 

Önemli olan kendi çocuğunuza uyguladığınız çocuk yetiştirme yöntemini dikkate alarak kendinizi doğru 

bir şekilde yansıtmanızdır. 

 

Formu dolduran: ( ) Anne ( ) Baba 

 

 

 

 

Maddeler Hiç 

Doğru 

Değil 

Doğru 

Değil 

Biraz 

Doğru 

Çok 

Doğru 

1.Çocuğumla sık sık rahatlatıcı bir şekilde konuşurum     

2.Her davranışını sıkı sıkıya kontrol etmek isterim     

3.Çocuğuma nasıl davranacağı ya da ne yapacağı 

konusunda her zaman yararlı fikirler veririm 

 

 

   

4. Onun, benim istediğim hayatı yaşaması konusunda 
ısrarlıyım 

    

5. Çocuğuma, sorunları olduğunda onları daha açık bir 

şekilde görmesinde her zaman yardımcı olurum 

 

 

   

6.Arkadaşlarıyla ilişkilerine karışırım     

7.Sorunlarını çözmesinde çocuğuma destek olurum     

8.Benimkinden farklı bir görüşe sahip olmasına genellikle 

tahammül edemem 

    

9.Çocuğum sevgi ve yakınlığıma her zaman güvenir     

10.Kurallarıma aykırı davrandığında onu kolaylıkla 
affetmem 

    

11.Çocuğumla aramızda fazla yakın bir ilişkimiz yoktur     

12.Ne zaman, ne yapması gerektiği konusunda talimat 

veririm 

    

13.Bir problemi olduğunda bana anlatmaktansa, kendisine 

saklamayı tercih eder 

    

14. Geç saatlere kadar oturmasına izin vermem     

15. Çocuğumla birbirimize çok bağlıyız     

16. Arkadaşlarıyla geç saate kadar dışarıda kalmasına izin 

vermem 

    

17. Benim düşüncelerime ters gelen bir şey yaptığında 

onu suçlamam 

    

18. Boş zamanlarını nasıl değerlendireceğine karışırım     

19. Bir sorunu olduğunda bunu hemen anlarım     

20. Hangi saatte hangi arkadaşıyla buluşacağını bilmek 

isterim 

    

21. Onun ne hissettiği veya ne düşündüğü ile pek 

ilgilenmem 

    

22. Arkadaşlarıyla dışarı çıkmasına nadiren izin veririm     
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Ek-8: Anne-Baba Yetkinliği Ölçeği 

 

Aşağıda, kızınızla / oğlunuzla olan ilişkileriniz hakkında bazı ifadeler  yer almaktadır. Sizden 

istenen, çocuğunuzu yetiştirme sürecindeki durumunuzu düşünerek her bir cümlenin sizin 
için ne derece doğru olduğunu ilgili yeri işaretleyerek belirtmenizdir. Hiçbir maddenin doğru 
veya yanlış cevabı yoktur. Önemli olan kendi durumunuzu dikkate alarak kendinizi doğru bir 

şekilde yansıtmanızdır. 

 

 

1. Çocuğumun benimle birlikte eğlenceli zaman 
geçirmesini sağlayabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

2. Çocuğumun sağlıklı beslenmesini ve  
dinlenmesini sağlayabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

3. Çocuğumun nelerden hoşlandığını bilebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

4. Çocuğuma iyi bir anne/baba olmak için gerekli 
becerileri kazanmaya hazırım 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

5. Çocuğumla ilgili sorunlarda gerekirse eşimden 
yardım isteyebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

6. Çocuğumun okuldaki davranışlarını ve 
başarılarını izleyebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

7. Çocuğumun ev dışında nerede, kimlerle ne 
yaptığını denetleyebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 

yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

8. Çocuğumun sigara, alkol, uyuşturucu gibi 
maddeleri kullanmasını önleyebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

9. Çocuğumun ev dışında istemediğim yanlış 
şeyleri yapmasını önleyebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

10. Çocuğumun başını derde sokacak kişilerle  
arkadaşlık etmesini önleyebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

11. Çocuğumun kimlerle arkadaşlık ettiğini 
denetleyebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 
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12. Çocuğumun izlediği filmleri, okuduğu kitapları 
denetleyebilirim 

 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

13. Çocuğumun sorunlarını çekinmeden bana 
açmasını sağlayabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

14. Çocuğumun her istediğini değil de, yalnızca 
ihtiyacı olduğunu düşündüğüm şeyleri 

karşılayabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

15. Çocuğumun duygularını ve düşüncelerini 
anlayabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

16. Okul ödevlerinde sorun yaşadığı zaman, 
çocuğumun bana baş vurmasını sağlayabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

17. Çocuğumun her gün düzenli çalışmasını ve 
ödevlerini yapmasını sağlayabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

18. Ev ödevleri güç bile olsa, çocuğumun bunun 
üzerinde çalışmaya devam etmesini 

sağlayabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

19. Çocuğumun evde her gün çalışabileceği uygun 
bir yer sağlayabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

20. Çocuğumun iyi bir öğrenci olmasını 
sağlayabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 

yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

21. Çocuğumun okulda başını derde sokmamasını 
sağlayabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

22. Çocuğumun okuldan hoşlanmasını 
sağlayabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

23. Çocuğuma, okuldaki başarının, ilerideki 
başarıların da anahtarı olduğunu anlatabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

24. Çocuğumun evdeki kurallara uymasını 
sağlayabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

25. Çocuğum, uygun bulmadığım şeyleri istediğinde 
ona “hayır” diyebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 
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26. Çocuğumla zorlanmadan iletişim kurabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

27. Çocuğumu, her zaman elinden gelenin en iyisini 
yapmaya teşvik edebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

28. Aileyle ilgili sorunların çözümünde ya da 
alınacak  kararlarda  çocuğumun da görüş 

bildirmesini teşvik edebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

29. Çocuğumun aile geleneklerini öğrenmesini ve 
bunlara uygun davranmasını sağlayabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

30. Çocuğumun duygularına, düşüncelerine  ve 
ilgilerine saygı gösterebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

31. Çocuğumda problem davranışların oluşmasını 
önleyebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

32. Çocuğum problem davranışlar gösterdiğinde bu 
davranışlarının nedenlerini anlayabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

33. Çocuğum problem davranışlar gösterdiğinde 
bunlarla etkili şekilde başa çıkabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

34. Çocuğum evde ya da okulda istenmeyen 
davranışlar gösterse bile ona ulaşabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 

yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

35. Çocuğumdan neler beklediğimi ona açıkça 
iletebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

36. Çocuğumu ilgilendiren yeni bir durumla 
karşılaştığımda neler yapabileceğimi bilebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

37. Zamanla çocuğumun gereksinimlerini daha iyi 
karşılayacak duruma gelebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

38. Her zaman daha iyi anne-baba olmanın yollarını 
araştırabilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 

39. Çocuğum bir görevi yapmakta zorlandığında, 
onu çözüm bulmaya teşvik edebilirim 

Kesinlikle 
yaparım 

(        ) 

Genellikle 
yaparım 

(      ) 

Yaparım 

(        ) 

Nadiren 

yaparım 

(        ) 

Kesinlikle 
yapamam 

(        ) 
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Ek-9: Genel Öz Yeterlilik Ölçeği 

Aşağıda çeşitli konulardaki düşüncelerinizi öğrenmek üzere cümleler verilmiştir. 

Cümlede geçen ifadenin sizi ne kadar tanımladığını,  lütfen, size uygun olan 

bölmeye işaretleyiniz.  

 

 Sizi ne kadar tanımlıyor?   

                       Çok 

Hiç                                 İyi 

 1 2 3 4 5 

1. Planlar yaparken, onları hayata geçirebileceğimden eminimdir. 1 2 3 4 5 

2. Sorunlarımdan biri, bir işe zamanında başlayamamamdır.  1 2 3 4 5 

3. Eğer bir işi ilk denemede yapamazsam, başarana kadar uğraşırım. 1 2 3 4 5 

4. Belirlediğim önemli hedeflere ulaşmada, pek başarılı olamam. 1 2 3 4 5 

5. Her şeyi yarım bırakırım. 1 2 3 4 5 

6. Zorluklarla yüz yüze gelmekten kaçınırım. 1 2 3 4 5 

7. Eğer bir iş çok karmaşık görünüyorsa onu denemeye  bile girişmem. 1 2 3 4 5 

8. Hoşuma gitmeyen  bir şey yapmak zorunda kaldığımda onu 

bitirinceye kadar kendimi zorlarım. 

1 2 3 4 5 

9. Bir şey yapmaya karar verdiğimde hemen işe girişirim. 1 2 3 4 5 

10. Yeni bir  şey denerken başlangıçta başarılı olamazsam çabucak 

vazgeçerim. 

1 2 3 4 5 

11. Beklenmedik sorunlarla karşılaştığımda kolayca onların üstesinden 

gelemem. 

1 2 3 4 5 

12. Bana  zor görünen yeni şeyleri öğrenmeye çalışmaktan kaçınırım.  1 2 3 4 5 

13. Başarısızlık benim azmimi arttırır. 1 2 3 4 5 

14. Yeteneklerime her zaman çok güvenmem.  1 2 3 4 5 

15. Kendine güvenen  biriyim 1 2 3 4 5 

16. Kolayca pes ederim. 1 2 3 4 5 

17. Hayatta karşıma çıkacak sorunların çoğuyla başedebileceğimi 

sanmıyorum.   

1 2 3 4 5 

 


